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Plače November 2020; Javni sektor (COVID-19, ZIUOPDVE-PKP6) 

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) je 

šesti interventni zakon. Objavljen je bil v Uradnem listu 175/2020. V pripravi je tudi Uredba o 

spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v 

javnem sektorju. Objavljena naj bi bila v roku nekaj dni. 

Potrebujete verzijo programa Plače datuma 3.12.2020 ali novejšo. Preko menija 5.F.A si obvezno 

osvežite formule. 

 

Čakanje na delo 

Za Čakanje na delo  se uporabi VP267 (G088). Omenjeni VP ima vgrajen limit »ne manj kot minimalna 

plača«. VP267 se izračunava po ZDR, torej 80% povprečja zadnjih treh mesecev. Ukrep je podaljšan 

do 31.1.2021. 

Zaradi različnih tolmačenj in mnenj je na voljo nov, vsebinsko enak VP in sicer VP284 (G088). Novi 

VP nima vgrajenega limita za minimalno plačo. Izračun je vezan na parametra PR14 in PR15 v 

meniju 1.3 Obračunavanje. 

Če boste kot delodajalec koristili ukrep oziroma pomoč države za povračilo nadomestila za 

Čakanje na delo, morate v meniju 1.3 Obračunavanje, vklopiti  parameter »BO19« z nazivom 

»ZIUOOPE/ZZUOOP 6-12/2020 (Čakanje na delo; Skrajšanje delovnega časa)«. Isti parameter se 

pojavi tudi v meniju 1.5.2. Velika večina uporabnikov SPJS ni upravičena do koriščenja tega 

ukrepa. 

 

Karantena 

1.a) Karantena v primeru prehoda meje (prvi odstavek 59. člena ZZUOOP); Pri izplačilu nadomestila 

plače se uporabi šifra VP280 (G088). Osnova je povprečje zadnjih treh mesecev pred nastankom 

odsotnosti, procent je 80. Podatek se na iRek javi v M01. 

1.b) Karantena zaradi stika z okuženo osebo (drugi odstavek 59. člena ZZUOOP); Pri izplačilu 

nadomestila plače se uporabi šifra VP280 (G088). Osnova je povprečje zadnjih treh mesecev pred 

nastankom odsotnosti, procent je 80. Podatek se na iRek javi v M01. 

1.c) Karantena zaradi stika z okuženo osebo v okviru opravljanja dela za delodajalca (tretji 

odstavek 59. člena ZZUOOP); Pri izplačilu nadomestila plače se uporabi šifra VP281 (G080). Osnova 

je plača, ki bi jo javni uslužbenec prejel, če bi delal (Z120), procent je 100. Podatek se na iRek javi v 

M01. 

1.d) Karantena zaradi izvajanja nalog delodajalca v tujini ali odrejene karantene zaradi napotitve 

ali premestitve javnega uslužbenca na delo v tujino (četrti odstavek 59. člena ZZUOOP); Pri 

izplačilu nadomestila plače se uporabi šifra VP281 (G080). Osnova je plača, ki bi jo javni uslužbenec 

prejel, če bi delal (Z120), procent je 100. Podatek se na iRek javi v M01. 

1.e) Karantena zaradi odhoda v državo, ki je na rdečem seznamu (peti odstavek 59. člena 

ZUOOP); Pri izplačilu nadomestila plače se uporabi šifra VP282 (G083). Osnova je plača, ki bi jo javni 

uslužbenec prejel, če bi delal (Z120), procent je 50, vendar ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače. 

Podatek se na iRek javi v M02.  

V primeru odhoda v državo na rdečem seznamu zaradi neupravičenih razlogov, »delavec ni upravičen 

do nadomestila plače v času odrejene karantene«. Predvideva se uporaba VP461 (N020) Neplačan 

dopust/odsotnost neopravičeno. Morda lahko tudi koriščenje viška ur ali dopust. 
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Nezmožnost opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otrok, 

ustavitve javnega prevoza, zaprtje mej 

Zaprtje šol in vrtcev predstavlja primer višje sile, zaradi katere delavci ne morejo opravljati dela. Za 

višjo silo se smatra tudi ustavitev javnega prevoza in zaprtje mej. Delavec je upravičen do nadomestila 

v višini 80% povprečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev. Nadomestilo ne sme biti 

nižje od minimalne plače v RS. 

 

Uporabi se VP283 (G091) Nadomestilo zaradi višje sile – varstvo otrok – 80% (iRek M02). 

 

Pravico do povračila izplačanih nadomestil plače delavcem, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile 

zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza, zaprtje mej, lahko uveljavi delodajalec za 

izplačano nadomestilo plače od 1. septembra 2020. 

 

Odsotnost z dela zaradi bolezni (brez eBol) 

Delavec je lahko v obdobju do 31.12.2020 odsoten z dela zaradi bolezni, brez potrdila o upravičeni 

zadržanosti od dela, do 3 zaporedne delovne dni v kosu, in sicer največ enkrat v posameznem 

koledarskem letu. Nadomestilo se refundira iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja pri 

ZZZS. Postopek vlaganja zahteve podrobneje določi ZZZS. Izpolnite in oddate ga direktno na spletni 

strani ZZZS. 

Pri obračunu plače oz. boleznine brez eBol uporabite VP332 (H022) Boleznine v breme ZZZS – brez 

eBol. 

 

 

VP98 (C223) Dodatek za delo v rizičnih razmerah (obstoječ VP) 

Po Metodologiji za obračun plač se upošteva v osnovi za nadomestilo plače. 

 

VP76 (C223) Dodatek za delo v rizičnih razmerah, NE v Z120 in Z124 (nov VP) 

Vsebinsko enak VP kot VP98, le da se po Metodologiji za obračun plač NE upošteva v osnovi za 

nadomestilo plače. 

 

VP75 (C226) Dodatek za delo v rizičnih razmerah direktorjev v dejavnosti zdravstva in 

socialnega varstva 

Dodatek se po Metodologiji ne upošteva v osnovi za nadomestilo plače. 

 

 

 

Šenčur, 3.12.2020                                                      VASCO d.o.o. 


