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Zadeva: Dopolnitev sifranta odsotnosti v aplikaciji KPIS, obracuni plac od oktobra do
decembra 2020 in nadomestilo za uporabo lastnih sredstev za dele na domu

1. VNOSI ODSOTNOSTI V KPIS IN OBRACUNI PlAC

V Uradnem listu RS, st 152/2020 z dne 23. 10. 2020, je bil objavljen Zakon 0 zacasnih ukrepih
za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (v nadaljevanju: ZZUOOP). S posameznimi ukrepi v
zakonu, ki so za vase dele se posebej pomembni, smo vas ze seznanili z okroznico z dne 27.
10.2020. S to okroznico pa vas bolj podrobno seznanjamo z ukrepi, ki se v zakonu nanasajo na
visino nadomestila place za zaposlene, ki so v karanteni ali ne opravljajo dela zaradi visje sile
zaradi obveznosti varstva otrok ali so na zacasnem cakanju na delo, ki so okuzeni, kot tudi vir,
iz katerega se nadomestila place v teh primerih financirajo.

Zaradi realizacije teh zakonskih dolocb smo za obdobje od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020
prilagodili aplikacijo KPIS z novimi vrstami odsotnosti, ki so podrobno popisane v tabeli »)Sifrant
novih vrst odsotnosti zaposlenih za obdobje od 1. 10. do 31. 12. 2020 v aplikaciji KPIS((,
ki jo skupaj z obrazci za poracune posiljamo v prilogi. Iz tabele je razvidna visina nadomestila
place delavcu za posamezno vrsto odsotnosti, odstotek financiranja 5 strani Ministrstva za
izobrazevanje, znanost in sport (MIZS) in upravicenost do povracila stroskov prevoza na delo in
iz dela ter regresa za prehrano med delom. Vse nove odsotnosti so v aplikacijo KPIS dodane
pod vrsto odsotnosti » IZREDNE RAZMERE - KORONA VIRUS«

Prosimo, da za mesec oktober 2020 najkasneje do 9.11.2020 do 17. ure v aplikacijo KPIS
vnesete vse vrste odsotnosti za vase zaposlene (poleg ze obstojecih tudi vse, ki so povezane 5

COVID-19). Se istega dne se bo v aplikaciji KPIS izvedel veljavni obracun plac za mesec
oktober 2020, naslednji dan, to je 10. 11. 2020, pa se bo v vecernih urah izvedel se veljavni
obracun plac za oktober 2020 z nadomescanji.

Za ukrepe, ki veljajo od septembra 2020, pa v KPIS te vrste odsotnosti (npr: visja sila zaradi
varstva, okuzba na delovnem mestu ..), do izvedbe veljavnega obracuna plac za september
2020, niste mogli vpisati ali ste vpis odsotnosti prilagodili in ste posledicno prejeli
prevec/premalo sredstev, nas 0 tem obvestite in sredstva poracunajte.



1.1 NADOMESTILO PLACE DELAVCEM NAZACASNEM CAKANJU NA DELO

Za tiste zaposlene, ki se jim sredstva za place in nadomestila plac na podlagi 81. elena ZOFVI
zagotavljajo iz financnega nacrta MIZS, in kate rim ste odredili cakanje na delo doma, ker jim ne
morete zagotoviti ustreznega dela na delovnem mestu ali od doma, bode sredstva za
nadomestila plac za cakanje obracunana in nakazana preko aplikacije KPIS.

Delavec ima v casu zacasnega cakanja na delo pravico do nadomestila place v visini, kot je
dolocena z zakonom, ki ureja delovna razmerja, za primer zacasne nezmoznosti zagotavljanja
dela iz poslovnega razloga (138. clen ZDR-1), vendar ne manj kot znasa minimalna placa (MP).
Nadomestilo znasa 80% povprecne place iz zadnjih treh mesecev dela (sedmi odst. 137. cl.
ZDR-1) ali 940,58 eur v primerih, ko je 80% povprecna placa nizja od zneska MP.

Ko boste v KPIS-u oznacili, da je delavec na »cakanju« (sifra »J2« iz prilozenega sifranta
odsotnosti), se kot osnova za izracun nadomestila place v aplikaciji KPIS uposteva placa
tekocega meseca. Ker je pravilna osnova za tovrstna nadomestila place povprecna mesecna
placa iz zadnjih treh mesecev oz. iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred zacetkom
odsotnosti, lahko pride do manjsih razlik pri tistih, ki prejmejo nadomestilo place v visini 80%.
Pri tistih, ki prejmejo nadomestilo place v visini MP, pa osnova na visinG nadomestila ne vpliva.

Razliko, ki bo nastala zaradi napacne osnove pri nakazilu plac za mesec oktober, november in
december 2020 preko KPIS-a, lahko poracunate. Gre za manjse zneske in pri poracunu lahko
uporabite prilozeni obrazec »Obr_osnova_10-12«, vendar nanj ne vpisujte tistih, ki prejmejo
nadomestilo place v visini MP. Upostevajte, da povprecna mesecna placa iz zadnjih treh
mesecev dela za yes cas trajanja epidemije ostaja nespremenjena (se ne revalorizira).
Zahtevek posredujte v Financno sluzbo MIZS kot prilogo k Zbirniku ostalih zahtevkov pri placi.

1.2 NADOMESTILO PLACE DELAVCEM ZARADI KARANTENE ALI VISJE SILE ZARADI
OBVEZNOSTIVARSTVA

V 3. tocki II. poglavja ZZUOOP so opredeljeni upravicenci do nadomestila place zaradi
karantene in visje sile obveznosti varstva otrok, dolocene so visine nadomestil place in pravice
delodajalca do povracil.

~ Delavec je upravicen do nadomestila place v visini, kot je dolocena z zakonom, ki ureja
delovna razmerja, za primer zacasne nezmoznosti zagotavljanja dela iz poslovnega
razloga (138. clen ZDR-1), to je 80% povprecne place iz zadnjih treh mesecev dela
(sedmi odst.137. cl ZDR-1 ):

o ce mu je odrejena karantena in delodajalec zanj ne more organizirati dela od
doma, ker prihaja iz drzave na zelenem ali oranznem seznamu ali ce je bil v
stiku ali je sum stika z okuzeno osebo,

o ce delavec ne more opravljati dela zaradi visje sile zaradi obveznosti varstva
otrok (2.odst. 57. elena ZZUOOP).

~ Delavec je upravicen do 100% nadomestila place, ce mu je odrejena karantena in
delodajalec zanj ne more organizirati dela od doma, ker se je okuzil na delovnem mestu
ali v tujini (visoko tveganje) po nalogu delodajalca.

~ Delavec ni upravicen do nadomestila place, ce mu je odrejena karantena in
delodajalec zanj ne more organizirati dela od doma, ker prihaja iz drzave na rdecem
seznamu.



~ Oelavec je upravicen do nadomestila place v visini, kot je dolocena z zakonom, ki ureja
delovna razmerja, za primer visje sile, to je v visini 50% osnove, vendar ne manj kot
70% MP, ce mu je odrejena karantena in delodajalec zanj ne more organizirati dela od
doma, ker prihaja iz drzave na rdecem seznamu iz razlogov smrti, rojstva, vabila na
sodisce (peti odst. 59. elena ZZUOOP).

V vseh nastetih primerih nadomestila place delodajalcu povrne Zavod RS za
zaposlovanje (ZRSZ) od 1. oktobra 2020, razen za nadomestila place iz razloga visje sile
zaradi varstva otrok, ko ZRSZ nadomestila place povrne ze od 1. septembra 2020. Iz
prilozenega sifranta odsotnosti izberete ustrezne sifre od »J3« do »J7«

Sredstva za nadomestila place boste uveljavljali na ZRSZ na nacin, kot je dolocen v 61. clenu
ZZUOOP, in sicer v visini prvega bruta. Prispevke delodajalca pa boste uveljavljali na MIZS na
prilozenem obrazcu »Obryrispevki«. Zahtevek posredujte v Financno sluzbo MIZS kot prilogo
k Zbirniku ostalih zahtevkov pri placi.

1.3 OKUZBA 5 COVID-19

V primeru okuzbe s COVID-19 izven delovnega mesta, ko delavec ne dela od doma, je
delavec upravicen do nadomestila place v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje
(ZZZS) v visini 90% osnove za prvih 90 koledarskih dni, nato v visini 100% osnove na podlagi
Zakona 0 zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ).

V primeru okuzbe na delovnem mestu, ko delavec ne dela od doma, pa je delavec upravicen
do nadomestila place v visini 100% osnove iz 137. elena ZOR v breme delodajalca za prvih 30
koledarskih dni, nato v visini 100% osnove iz ZZVZZ. Za prvih 30 dni odsotnosti, iz sifranta
odsotnosti v KPIS-u za te primere izberete sifro »J9«.

1.4 KRATKOTRAJNA ODSOTNOST Z DELA ZARADI BOLEZNI - BREZ POTRDILA

20. clen ZZUOOP doloca, da je lahko delavec odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila 0

upraviceni zadrzanosti od dela do tri zaporedne delovne dni v kosu, in sicer najvec enkrat v
posameznem koledarskem letu. Nadomestilo place se obracuna v visini, kot je dolocena v 8.
odstavku 137. elena ZOR-1, to je v visini 80% osnove po ZOR. Nadomestilo delodajalcu
povrne ZZZS za odsotnosti od vkljucno 24.10,2020 do vkljucno 31.12.2020 (z moznostjo
podaljsanje ukrepa s sklepom Vlade RS najdalj do 30. 6. 2021). Ce bo zahtevek vlozen po
preteku tega roka, ZZZS nadomestila ne povrne. Zahtevek za refundacijo se vlozi
elektronsko na spletni strani ZZZS v obliki Excel ali PDF datoteke.

Iz sifranta odsotnosti v primeru te oblike odsotnosti v KPIS-u izberete sifro »J10«.

Oelavec uveljavlja pravico do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni na podlagi lastne ocene, da
zaradi bolezni, ne zmore opravljati dela. 0 izrabi pravice je delavec dolzan obvestiti svojega
delodajalca prvi dan odsotnosti, in sicer pisno ali elektronsko. Oelavec v tem primeru torej ne
uveljavlja bolniskega staleza pri izbranem osebnem zdravniku, ker podlaga za izplacilo
nadomestila place ni bolniski list, ampak obvestilo delodajalcu. Nadomestilo zavarovancu
izplaca delodajalec, ki nato od ZZZS zahteva refundacijo tako izplacanega nadomestila. ZZZS
nadomestilo refundira delodajalcu v breme Proracuna Republike Siovenije.

V koledarskem letu 2020 lahko delavec uveljavlja to pravico Ie enkrat, in sicer do maksimalno tri
zaporedne delovne dni. Ce odsotnost od dela traja Ie en ali dva zaporedna dneva, je pravica



izkoriseena, in je v istem koledarskem letu ni vee mogoee izkoristiti se za preostanek.
Predlagamo, da si podrobnejse informaeije v zvezi s to novo obliko bolniske odsotnosti
preberete tudi na spletni strani ZZZS:

https:l/zavezanee.zzzs. si/wps/porta I/portal i/azap/nadomestilo-plaee-m ed-zaeas no-zad rzanostjo-
od-d ela/uvelj avljanje-refu ndad je-nadom esti la-s-stra ni-del/refu ndaeija-po-doloeba h-
ZZUOOP/! ut/p/z1 /04 Sj9CPykssyOxPLMnMzOvMAfljo8zivTxNDTy8gg 18 Q3eDQOCTY08DNw
DAgwMgk31 C7IdFQEplaYk/

2. NADOMESTILO ZA UPORABO LASTNIH SREDSTEV PRI OPRAVLJANJU DELA NA
DOMU

Na podlagi prvega odstavka 70. elena ZDR-1 ima delavee v primeru, kot opravlja delo na domu,
pravieo do nadomestila za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu. Ker se v primeru
odrejanja dela na domu na podlagi 169. elena ZDR-1 ne sklepa pogodba 0 zaposlitvi,
predlagamo, da tudi v solskem letu 2020/21 delodajalee doloei nadomestilo v visini 2 eur na
dan, za kar bo sredstva zagotovilo MIZS iz drzavnega proraeuna.

Sredstva za zaposlene, katerih place se finaneirajo iz finanenega naerta MIZS, bo zavodom
zagotovilo MIZS na podlagi vnesenih odsotnosti (sifri »10« in »J1« iz prilozenega sifranta
odsotnosti) v aplikaeiji KPIS ter na podlagi vasih vnosov »korekeij« v KPIS-u v primeru
odstopanj, na enak naein kot v spomladanskem casu, ko se je opravljalo delo na domu. Prvo
izplaeilo zavodom je predvideno pri plaeah za mesee november 2020, predvidoma 5. 12. 2020,
in se bo nanasalo na meseea september in oktober 2020.

S spostovanjem,

Anton Baloh
generalni direktor

Direktorat za predsolsko vzgojo in osnovno solstvo

Priloge:
Tabela: »Sifrant novih vrsf odsofnosti zapos/enih za obdobje od 1. 10. do 31. 12. 2020
v aplikaciji KPIS«
Obrazee: »Obr_osnova_10-12«.,
Obrazee: »Obryrispevki«


