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lz 168. dlena Zakona o delovnih razmer-

Jih - ZDR-1 (Uradni list RS, 5t. 2112013 in

nadaljnii) izhaja, da ima delavec pravico do

odsotnosti z dela zaradi opravljanja nepro-

fesionalne funkcile, v katero je izvoljen na

neposrednih drZavnih ali lokalnih volitvah,

volitvah v DrZavni svet Republike Slovenije,

funkcije oziroma dolZnosti, na katero je ime-

novan s strani sodi5da, delavec, ki sodeluje

v Ekonomsko socialnem svetu ali v organih,

ki so na podlagi zakona sestavlieni iz pred-

stavnikov socialnih partnerjev, ter delavec,

ki je pozvan k opravlianju obrambnih dol-

Znosti, vojaSke dolZnosti, vkljudno z uspo-

sabljanjem v pogodbeni rezervi Slovenske

vojske, ter dolZnosti za5cite, re5evanja in

pomoci v skladu z zakonom. razen v primeru

vpoklica na obvezno ali prostovoljno sluZe-

nje voja5kega roka, opravlianja nadomestne

civilne sluZbe oziroma usposabljanja za

opravljanje nalog v rezervni sestavi policije,

vpoklica pogodbenega pripadnika rezervne

sestave Slovenske voiske k opravlianju vo-

ja5ke sluZbe v miru ter poziva ali napotitve

na opravljanje nalog za5dite, re5evanja in

pomodi pogodbenega pripadnika Civilne za-

56ite, ali mu je odrejeno ali predlagano, naj
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sodeluje ali nudi pomod upravnemu ali so-

dnemu organu ali ie iz drugih razlogov brez

krivde poklican k sodelovanju z upravnim ali

sodnim organom.

lz 168. dlena ZDR-1 torej izhaja, da ima

delavec zaradi opravlianja funkcije oziroma

dolZnosti, na katero je imenovan s strani

sodi5da, pravico do odsotnosti z dela' Delo-

dajalec je torej delavcu, ki se kot sodnik po-

rotnik udeleZi obravnave na sodi5du, dolZan

omogoditi odsotnost z dela.

Delavec ima zaradi opravljania funkciie

oziroma dolZnosti, na katero je imenovan s

strani sodi56a, pravico do odsotnosti z dela'

Pri tem ZDR-1 ne doloda pravice do pladila

te odsotnosti. lzhaja pa pravica do izpladila

nadomestila plade iz Pravilnika o nagradi

in povradilu stro5kov sodnikom porotnikom

(Uradni list RS,5t. 88/01 in 79/08).

Ta pravilnik ureja nagrado in povradilo

stro5kov sodnikom porotnikom za sodelo-

vanje pri sojenju. Stro5ki po tem pravilniku

obsegajo:
. potne stro5ke,
. stro5ke za prehrano in prenodi5de,

. nadomestilo plade oziroma izgubljeni

zasluZek.

Pravilnik tako doloda, da ima sodnik po-

rotnik, ki je zaposlen in zaradi opravljania

funkcije odsoten z dela, na podlagi potrdila

sodi56a pravico do nadomestila plade'

Delodaialec sodniku porotniku izplada

nadomestilo plade, sodi5de pa nato de-

lodajalcu povrne znesek, ki ustreza vi5ini

nadomestila plade na podlagi pisnega ob-

raduna s priloZenimi dokazili o vi5ini plade

sodnika porotnika in o izpladanem nadome-

stilu. Sodniku porotniku, ki ima pravico do

nadomestila plade, sodi5ie izda potrdilo o

sodelovanju pri soieniu v okviru opravliania

funkcije sodnika porotnika. Sklep o nagradi

in povradilu stro5kov ter nadomestilu plade

oziroma izgublienega zasluZka sodnika po-

rotnika izda predsednik senata, v katerem ie

sodnik porotnik sodeloval. lzpladilo nagrade

in povradila sredstev ter nadomestila plade

oziroma izgubljenega zasluZka se izvr$i na

podlagi sklepa predsednika senata' Na-

grade in povradila stro5kov se izpladujejo

iz proradunskih sredstev sodi5da na tekodi

radun sodnika porotnika, obradunani dav-

ki in druge dajatve pa na ustrezne radune

javnih sredstev. Nadomestila plade oziroma

izgublienega zasluZka se izpladuiejo iz pro-

radunskih sredstev sodi5da na radun preje-

mnika.

NataSa Peterca

I luradnem listu 5t. 7312020 z

U Ont 20.5.2020 ie bil oblavlien

Razpis volitev sodnikov porotnikov

delovnih in socialnih sodi56'

Delodaialcem se zastavlia

vprasanie, kako bo Potrebno
ovrednotiti odsotnost z dela

delavcev, ki bodo imenovani za

sodnike porotnike in se udeleZevali

obravnav na sodiscu'



PREJEMKI IZ DELOVNIH RAZMERIJ

鸞務はやS芍鱚夢芍仄「N鯰 靱A VASA VPIA毛羹覺饉芍

Vi5ine nadomestila plade za das odso-
tnosti z dela Pravilnik ne doloda. Glede na to,
da ZDR-1 v 7. odstavku 137. dtena doloda,

da de s tem ali drugim zakonom oziroma na
njegovi podlagi izdanim predpisom ni dolo-
deno drugade, delavcu pripada nadomestilo
plade v vl5ini kot jo dotoda sedmi odstavek,
delodajalec nadomestilo plade v tem prime-
ru izplada v vi5ini iz sedmega odstavka.

Ta doloda, da delavcu pripada nadome-
stilo plade v vi5lni njegove povprecne me-
sedne plade za polni delovni das iz zadnjih
treh mesecev oziroma iz obdobja dela v
zadnjih treh mesecih pred zadetkom odso-
tnosti. 0e delavec v obdobju zaposlitve v
zadnjih treh mesecih ni delal in je za ves cas
prejemal nadomestilo plade, je osnova za
nadomestilo enaka osnovi za nadomestilo
plade v zadnjih treh mesecih pred zadetkom
odsotnosti. Ce delavec v celotnem obdobju
zadnjih treh mesecev ni prejel niti ene me-
sedne plade, mu pripada nadomestilo plade

v viSini osnovne plade, dolodene v pogodbi o

zaposlitvi. Vi5ina nadomestila plade ne sme
presegati vi5ine plade, ki bi jo detavec prejel,
de bi delal.

V praksi je pogosto prihajalo do teZav
pri refundiranju nadomestila plade za das
prevoza z mesta opravljanja dela do sodi-
Sda in nazaj. Sodl5da so namred v nekaterih
primerih refundirala nadomestilo plade le za
das trajanja naroka in ne tudi za das, ki ga
je zaposleni potreboval zapolz delovnega
mesta do sodi5da in naza1. V zvezi s tem
smo se tako pred dasom obrnili na Ministr-
stvo za pravosodje in jih prosili za mnenje.

Ministrstvo je v dopisu St, 007-
1 1 6/201 613, z dne 30.5.201 6 zapisato:,Tudi

odsotnost z delazaradi opravljanja funkcije
sodnika porotnika po na5em mnenju obsega
das od trenutka, ko sodnik porotnik zapusti
delovno mesto z namenom odhoda na so-
diSde, do povratka nazal na delovno mesto,
torej se tudi razumen das, ki ga porabi za
pot z delovnega mesta na sodisde in nazaj,
v5teva v das, za katerega je sodnik porotnik

upraviden do nadomestila plade.n

ODGOVARJAIV10

NA VASA
VPRASANJA

. 
VISINA NADOMESTILA PLACE ZA
ODSOTNOST Z DELA ZARADI VISJE
SILE

Koliko zna5a nadomestilo plade za
odsotnost zdelazarudi vi5je sile?

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v
Sestem odstavku 137. dtena doloda, da de

delavec ne more opravljati dela zaradi vi5-
je sile, je upraviden do potovice ptadita, do
katerega bi bil sicer upraviden, de bi delal,
vendar ne manj kot 70 odstotkov minimalne
plade.

Ukrep doloditve viSine nadomestita plade

in povradila nadomestila s strani RS po Za-
konu o interventnih ukrepih zazaleziteu epi-
demije C0VID-19 in omititev njenih postedic

za driavllane in gospodarstvo (Z|UZEOp),

ki je dolocal drugacno vi5ino nadomestila
plade (v vi5ini 80%, vendar niije od mini-
malne plade v Republiki Stoveniji) je vetjat
do 3i.5.2020.

SUBVENCIJA SKRAJSANEGA
DELOVNEGA CASA

Koliko zna5a subvencija, ie delavec dela
le 20 ur na teden?

lz 17 . dlena Zakona o interventnih ukre-
pih za omilitev in odpravo posledic epidemi-
je C0VID-i 9 (ZlU00PE) izhaja, da subvencija
za ohranitev zaposlitve znaia 449 EUR na
delavca mesedno ob zagotavljanju dela za
skraj5ani delovni das v obsegu od 20 do
vkljudno 24 ur tedensko.
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ViS:NA DELNEGA POVRACILA
NADOMESTILA PLACE DELAVGEM,
KISO NA ZACASNEM CAKANJU NA
DELO

0d katerega zneska se izracuna vi5ina

delnega povracila nadomestila place

delavcem, ki so na zadasnem dakanju na

delo po Zakonu o interventnih ukrepih za

omilitev in odpravo posledic epidemije

covrD-19 (zru00PE)?

Po pojasnilu Ministrstva za delo, druZino,

socialne zadeve in enake moZnosti oziroma

Zavoda RS za zaposlovanje velja naslednji

odgovor:

,lzraiuna se od bruto plaie delavca (t.i.

L bruto ). Zavod bo povrnil 80 0/o nadomesti-

la plaie, pri iemer pa izplaiano nadomestilo

plaie delavcu s strani delodajalca ne sme biti

niije od minimalne plaie v RS. Najviiji znesek

delnega povraiila nadomestila je lahko v viiini
najviijega zneska denarnega nadomestila za

brezposelne (892, 50 EUR).<

OSNOVIA IZ IZRACUN ODPRAVNINE

Kako izradunati odpravnino delavcu

ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz
poslovnega razloga oziroma razloga

nesposobnosti, de delavec dela s

polovidnim delovnim 6asom?

Nadeloma se pri izradunu odpravnine

upo5teva prejeta plada (oziroma plada, ki bi

jo delavec prejel, de bi delal). Pri delavcu, ki

dela s polnim delovnim dasom, se tako upo-

Steva plada za polni delovni das, pri delavcu,

ki dela s kraj5im delovnim dasom, pa plada

za kraj5i delovni das.

Slednje izhaja tudi iz 65. 6lena Zakona

o delovnih razmerjih (ZDR-I), ki doloda, da

ima delavec, kije sklenil pogodbo o zaposli-

tvi za kraj5i delovni das, pogodbene in druge

pravice ter obveznosti iz delovnega ruzmer-

ja kot delavec, ki dela polni delovni das in
jih uveljavlja sorazmerno dasu, za katerega
je sklenil delovno razmerje (razen tistih, za

katere zakon doloda drugade).

Drugade pa je v primeru, ko delavec dela

s krajdim delovnim dasom od polnega na

podlagi posebnih predpisov, torej na podlagi

67. dlena ZDR-1 . V tem primeru se kot osno-

ua za izratun odpravnine upoiteva placa .
delavca, preradunana na polni delovni das.

UPRAVICENOS∵ DO KRIZNEGA
DODATKA

lz 33. dlena ZIUZOP izhaja, da delodajalci,
ki so za delavce iz prvega do detrtega

in Sestega odstavka 14. dlena Zakona

o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, razen za delavce, ki so

na zaiasnem dakanju na delo oziroma

odsotni z dela zaradi vi5je sile, opro5deni
pladila prispevkov za pokojninsko in

invalidsko zavarovanje, tako delodajalca

kot zavarovanca vsakemu zaposlenemu,

ki dela in cigar zadnja izpladana

mesedna plada ni presegla trikratnika
minimalne plaie, izpladajo ob pladi za

posamezni mesec (del marca, april in
maj 2020) krizni dodatek v vi5ini 200

EUR, ki ie opro5den pladila vseh davkov
in prispevkov. Finandna uprava RS

na svoji spletni strani pod todko 59b.
pojasnjuje, da se pri r>primerjaviupoSteva

plada opredeljena v 126. 6lenu Zakona o

delovnih razmerjih - ZDR-1 (osnovna
plaia + dodatek za delovno uspe5nost +
dodatki + pladilo za poslovno uspe5nost,

ce je tako doloieno s kolektivno pogodbo

ali pogodbo o zaposlitvi). Dodatki k pladi

so dolodeni v 127. in 128. ilenu ZDR-

1.< Delodalalca zanima, ali navedeno
pomeni, da se dodatek na delovno

dobo, ki je opredeljen v 129. clenu ZDR-

1, od5teje od bruto izpladane plade za

preteklimesec?

Pri primerjavi se upo5teva plada, kot je

opredeljena v 1 26. 6lenu Zakona o delov-

nih razmerjih - ZDR-I, tako kot tudi navaja

Finandna uprava RS. 
.126. 

dlen v drugem

odstavku doloda, da je plada sestavljena

iz osnovne plade, dela plade za delovno

uspe5nost in dodatkov, sestavni del plade

je tudi pladilo za poslovno uspe5nost, de je

leto dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali

pogodbo o zaposlitvi. Med dodatke sodi tudi

dodatek za delovno dobo, ki je tako del pla-

de in se zato upo5teva pri primerjavi.

ZNESEK REGRESA ZA LETNl
DOPUST,Ki SE NE VSTEVA V

DAVCN0 0SNOV0

V kak5ni vi5ini lahko delodajalec izplaca

regres za letni dopust za leto 2020, da

se ta ne bo v5teval v davdno osnovo

dohodka iz delovnega razmeria?

Po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) se re-

gres za letni dopust, ki je doloden kot pravica

iz delovnega razmerja v skladu z zakonom,

ali vsebinsko primerljiv dohodek iz tujine, ne

v5teva v davdno osnovo dohodka iz delov-

nega razmerja do vi5ine 100 % povpredne

mesedne plade zaposlenih v Sloveniji.

Podatek o povpredni pladi se vsak me-

sec spremeni, tako se tudi znesek regresa

za letni dopust, ki se ne v5teva v davdno

osnovo, vsak mesec spreminja.

Zadnji znani podatek o povpredni pla-

di v RS, ki je objavljen v Uradnem listu RS

5t. 8.1/20 je za mesec marec 2020 v vi5i-

ni 1.758,27 EUR. To je torej tudi trenutni

znesek regresa (ob redakciji Delodajalca

712020), ki se ne vSteva v davdno osnovo

dohodka iz delovnega razmerja in velja do

objave podatka o povpredni placi v RS za

mesec april 2020 v Uradnem listu RS.
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Delavcu je bil za mesec marec 2020

izdanibolniSki list iz razloga 01 - Bolezen.

Na podlagi tega je delodajalec delavcu

naredil obradun nadomestila place za

marec, oddali so se vsi potrebni Rek

obrazci, pladali prispevki in davki. Konec

meseca aprila 2020 je bil izdan nov,

popravljen bolniSki list za mesec marec

2020, prej5nji bolni5ki list je bilpreklican.
Po novem je na bolni5kem listu naveden

razlog odsotnosti 08 - izolacija. Ali je bil
delodajalec dolian narediti popravek za

mesec marec?

Zavod za zdravstveno zavarovanja Slo-

venije nam je po elektronski po5ti dne

1 2.5.2020 posredoval naslednje pojasnilo:

,V zvezi v vaiimi vpraianji, ki smo jih po

elektronski poiti prejeli 05.05.2020, bi vam

uvodoma radi sporoiili razloge, zakaj prihaja

do spremembe razloga zaiasne nezmoinosti

za delo iz 01- B)LEZEN v 08 - \Z]UC\JA.

Nacionalni inititut za javno zdravje je v

zaietku meseca aprila podal spremenjeno

definicijo lbllelih za C)VID-19. med katere so

priieli itetituditiste, ki nimajo pozitivnega bri-

sa za okuibo z virusom SARS-Cov-2. Sporoiili

so, da zavarovanci z znaki akutne okuibe dihal

z ali brez vroiine, pri katerih bolezen poteka

blago, diagnostiinega testiranja na C)VID-19

ne potrebujejo. lzjeme temu pravilu doloii epi-

demiolog - plstavi epidemioloiko indikacijo

za testiranje. Ne glede na testiranje pa sledi

ukrep izolacije - ki je pltreben za prepreie-

vanje prenosa povzroiitelja v skupnosti in ga

doloii zdravnik.

Tako je od spremenjene definicije NIJZ za-

varlvanec zaiasno zadrian od dela v breme

ZZZS zaradi razloga "08 - lzolacija" , ne le v
primeih, ie ima znake bolezni za C)VID-I9

in pozitivni bris. tenvei tudi. ie so pri njem

prisotni:
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