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Če pravilno razumem sprejeti PKP8, moramo izplačati krizni dodatek pri januarski plači le tistim, ki 

ga zaradi kriterija upoštevanja poslovne uspešnosti pri decembrski plači niso prejeli, pri čemer se 

upošteva novembrska plača in decembrske delovne ure, knjiži pa se ta dodatek v januarsko 

obdobje. Kriznega dodatka za januar ob upoštevanju januarskih ur dela pa se ne izplačuje. Ali 

zakon pravilno razumem? Zanima me še, ali se REK za krizni dodatek, izplačan februarja pri 

januarski plači, odda za 12/2020 ali za 01/2021? Je pravilno knjiženje tega dodatka za 12/2020 ali 

01/2021? 

Ja, pravilno razumete, gre za popravek zakonodajalca glede na to, kdo je upravičen do tega dodatka 

za leto 2020. Ker gre za leto 2020, se bo tudi knjižil za leto 2020 in ne za obdobje 2021. Odda se 

poseben REK, ki ne vpliva na višino prejemkov za dohodnino za leto 2020, ne gre v prejemke za 

izračun dohodnine. 

V januarju smo izplačali krizni dodatek v skladu s PKP7 in oddali REK obrazec ter vlogo za povračilo 

izplačanega kriznega dodatka. Sedaj se je krog upravičencev razširil. Ali moramo popraviti že 

oddan REK obrazec za december 2020? Vlogo za povračilo kriznega dodatka ne moremo ponovno 

oddati (e-Davki javljajo, da smo že oddali maksimalno število vlog za december). 

Ker ste že izplačali krizni dodatek po PKP7, ga ne morete po PKP8, to lahko naredijo samo novi 

upravičeni delodajalci, glede na novo dikcijo upravičenosti do kriznega dodatka. 

V primeru, da je razlika do minimalne plače manj kot 50 EUR, ali se lahko subvencionira tudi bruto 

II? 

Ne, 50 EUR je namenjeno celotnem strošku minimalne plače. 

Zanima me subvencioniran dodatek v vrednosti 50 EUR s strani države. V kolikor ima zaposleni 

doplačilo do minimalne plače npr. 11 EUR, ali to pomeni, da nam država vrne 11 EUR? 

In, v kolikor ima zaposleni doplačilo do minimalne plače npr. 60 EUR, ali to pomeni da dobimo od 

države 50 EUR, naš končni strošek je 10 EUR? V 29. členu piše, da se izplača v višini 50 EUR. Če je 

doplačilo do minimalne plače manjše kot 50 EUR, ali potem dobimo subvencijo v sorazmerni višini? 



Jaz ne razumem, da je tu sorazmernost, ampak je samo subvencija v višini 50 EUR, ne glede na to, 

kakšna je dejanska razlika do minimalne plače. Sorazmernost je samo glede na to, ali je zaposlitev za 

8 ur ali manj. 

V primeru skrajšanega delovnega časa mora delavec dobiti minimalno plačo? 

Primer: 

700 redno delo +  400 skrajšan delovni čas + 75,76 delovna doba = 1024,24 EUR 

ali 

700 redno delo + 400 skrajšan delovni čas + 75,76 razlika do minimalne plače = 1024,24 in na to še 

75,76 delovna doba. 

V primeru skrajšanega delovnega časa, se obračuna nadomestilo v višini 80 % zadnjih 3 mesecev. To 

nadomestilo ne sme biti nižje od minimalne plače. 

Na vprašanje: »V januarju smo izplačali krizni dodatek v skladu s PKP7 in oddali REK obrazec ter 

vlogo za povračilo izplačanega kriznega dodatka. Sedaj se je krog upravičencev razširil. Ali moramo 

popraviti že oddan REK obrazec za december 2020? Vlogo za povračilo kriznega dodatka ne 

moremo ponovno oddati (e-Davki javljajo, da smo že oddali maksimalno število vlog za 

december)« ste odgovorili: »Ker ste že izplačali krizni dodatek po PKP7, ga ne morete po PKP8, to 

lahko naredijo samo novi upravičeni delodajalci, glede na novo dikcijo upravičenosti do kriznega 

dodatka.«. 

 

Tukaj se ne strinjam. Krog upravičencev se je razširil, kar pomeni, da moramo tistim delavcem, ki 

dodatka niso prejeli po PKP7 (zaradi upoštevanja PU pri limitu) izplačati po PKP8. Zanima me, na 

kakšen način oddati REK obrazec in vlogo za povračilo? 

Torej nekateri delavci so pri vas dobili PU, drugi ne, potem je res, kar pravite, da boste za tiste, ki so 

prejeli PU in so presegli limit 2x minimalne plače, obračunali in izplačali krizni dodatek. V tem primeru 

boste oddali novi REK 1 in novo vlogo za povračilo kriznega dodatka. 

Tudi mene zanima glede sofinanciranja minimalne plače v višini 50 EUR. Imamo zaposlene invalide 

za polni delovni čas, ampak opravljajo delo po ZPIZ za 4 ure. Ali nam pripada sorazmerni del od 50 

EUR ali vseh 50 EUR? Kaj pa, ko je zaposleni na bolniški oz. drugi vrsti odsotnosti, od katere se ne 

poračunava doplačilo do minimalne plače? Ali naredimo zahtevek za sorazmerni del 50 EUR? 



Na to vprašanje vam bodo najbolj točno odgovorili na Ministrstvu za delo, ki je pristojno za to 

področje, osebno menim, da tukaj ni sorazmernosti, ampak še enkra,t to vprašanje posredujete na 

Ministrstvo za delo. 

V PKP8 je za nadomestilo za čakanje na delo od 01. 02 .2021 do 30. 04. 2021 navedeno, da so 

upravičenci tista podjetja, ki bodo imela leta 2021 20 % upad prometa glede na leto 2019 oziroma 

2020. Tega dela »oziroma 2020« ne razumem, ali se bo za leto 2021 upošteval upad prometa glede 

na leto 2019 ali glede na leto 2020 ali obe leti? Torej, če je podjetje ustanovljeno pred letom 2019 

in je imelo leta 2020 50 % upad prometa glede na leto 2019, ali se v PKP8 upošteva upad prometa v 

letu 2021 glede na leto 2019 ali glede na leto 2020? 

Menim, da je dikcija »upad na leto 2019 oziroma 2020« mišljeno za tista podjetja, ki so v letu 2020 

šele začela poslovati.  Običajno je tako, da kadar je možnost dana oziroma potem velja tisto, kar je za 

upravičenca bolj ugodno, in pri vas je sedaj to leto 2019, kjer imate upad za 50 % in izpolnjujete pogoj 

upada za 20 % glede na leto 2019. 

Vprašanje v zvezi s 50 EUR dodatka za tiste delavce pod minimalno plačo – če je treba delavcu do 

minimalne plače dodati 40 EUR, ali dobimo refundirano 50 EUR ali le 40 EUR? 

Celotna subvencija znaša 50 EUR, in čeprav imate razliko samo npr 40 EUR, na to morate računati 

kompleten strošek, še 16,1 % drugi bruto, država subvencionira samo 50 EUR (tako za 1 kot 2 bruto, 

razlika od leta 2020 v minimalni plači je 84,42 + 16,1 %; in minister je v razpravi dejal, da bo država 

sofinancirala dvig minimalne plače nekako v 50 %, kar znaša cca 50 EUR). 

Delavka je zaposlena za 5 ur dnevno. Prejema sorazmerni del minimalne plače. Kako ji izračunam 

osnovo za nadomestilo čakanja na delo doma? 

V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih, in sicer v skladu s 137 čl. (7. odst. tega člena) velja: višina 

80 % osnove, to nadomestilo ne sme biti nižje od zneska minimalne plače – od 1. 1. 2021 dalje je to 

1024,24 EUR. Ker pa je zaposlena samo za 5 ur, je izračun v sorazmernem deležu od polnega 

delovnega časa. 

Zanima nas, ali 50 EUR subvencije na minimalno plačo velja za vse zaposlene, ki imajo doplačilo do 

minimalne plače, ne glede na to, da so bili del časa na bolniški ali dopustu, in so zaposleni za polni 

delovni čas? Primer: zaposleni, ki je delal 10 dni, 5 dni je bil na bolniški, 5 dni je bil na dopustu in en 

dan je bil praznik, ima izplačilo do minimalne plače – subvencija je 50 EUR. Ali imamo prav? 



Tudi nadomestilo za praznike, letni dopust je takšno, kot da bi bilo redno delo. Torej, če ne bi bil nič v 

bolniškem staležu, bi z drugimi oblikami dela (redno delo, LD in prazniki) bil pod minimalno plačo in 

bi dobil razliko do minimalne plače, kar pomeni, da izpolnjuje pogoje za subvencijo v višini 50 EUR za 

8 urno zaposlitev na dan.  

Karantena je povrnjen samo I. bruto in poroča se v skupnem reku pod 105, na individualnem pa 

pod B02 in M01 (stik z okuženo osebo izven dela), imam prav? 

Povrnjen je 1. bruto, na skupnem zbirnem reku v polje 105, na individualnem B02 v polje M01 pa 

kompletne ure za mesec. 

Kratkotrajna boleznina pa gre na skupnem reku 105, individualnem pa B02 in M02? 

Tako je. 

Ali je treba delavcu, ki se mu dvigne osnovna bruto plača na znesek 1024,24 (ker mu je prej 

manjkalo do te vrednosti le 30,00 EUR), dati aneks k pogodbi o zaposlitvi z dvigom plače? Kaj pa 

delavcu, ki se mu plača nad minimalno dvigne sorazmerno, kot se je dvignila minimalna plača v RS? 

Če imate v pogodbi o zaposlitvi zapisano, da njegova osnovna plača znaša v višini minimalne plače, 

potem vam ni treba dati aneksa. Če pa imate napisano, da znaša osnovna plača npr. 940,58 EUR 

bruto, potem pa ja. 

Vsak dvig osnovne plače je treba urediti z ustrezno pravno podlago, bodisi novo pogodbo ali 

aneksom. 

 

Konkreten primer v zvezi s 50 EUR: delavcu je treba do minimalne plače doplačati 24,24 EUR bruto I 

(njegova osnovna plača je 1000 EUR). 24,24 bruto I je 28,142 Bruto II. Ali si v tem konkretnem 

primeru lahko subvencioniramo 28,142 EUR ali le 24,24 EUR? 

Tukaj zakon PKP8 ne predvideva sorazmernosti, sorazmernost je predvidena samo glede na to, ali 

dela 8 ur dnevno (je zavarovan) ali dela krajši delovni čas.  Bi pa bilo dobro, da počakamo še na 

pojasnila FURS-a, kajti v pojasnilih z dne 9. 2. 2021 o tej problematiki ni govora, samo 1. vprašanje se 

glasi: 

»1.     »Kdo je upravičen do povračila dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije? 



Na podlagi 29. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 - ZDUOP je 

delodajalec za vsakega delavca, katerega plača za polni delovni čas, brez dodatkov, 

določenih z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, dela plače za delovno 

uspešnost in plačila za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o 

zaposlitvi, ne presega zneska, določenega v skladu z Zakonom o minimalni plači - ZMinP, 

upravičen do povračila dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije v višini 50 eurov.« 

 Iz tega izhaja moj odgovor. 

Ali smo pravilno razumeli, da je krizni dodatek v decembru 2020 (200 EUR) pripadal le tistim 

delavcem, ki so bili prisotni, in sorazmerno za čas prisotnosti (bolniške itd.)? 

Tako, pomembna je prisotnost – za bolniško in letni dopust delavcu krizni dodatek ne pripada. 

Sorazmernost izračunate, da 200 EUR delite s 23 delovnimi dnevi in dobite dnevni znesek kriznega 

dodatka, ki ga pomnožite s številom dni prisotnosti. 

 

 

 

  

 

 

  

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5861

