
 

 

 

  

Osnova za izračun nadomestila za čakanje na delo  

Osnova za izračun nadomestila za čakanje na delo – ali se v osnovo vštevajo tudi dodatki in stimulacija? Ali 
vam je delodajalec odredil začasno čakanje na delo ali pa dela ne morete opravljati zaradi višje sile? Kakšna 
višina nadomestila plače vam pripada? Kakšna je osnova za izračun nadomestila plače? Kaj določa zakon? 

Osnova za izračun nadomestila plače – Kaj določa Mega zakon? 

Niti ZDR-1 niti Mega zakon nikjer točno ne urejata vprašanja, kaj je osnova za izračun nadomestila plače. 

Se v višino nadomestila plače vračunajo tudi dodatki in nagrada za uspešnost? 

Pretekla sodna praksa, ki seveda ne vključuje primerov s področja zakonodaje za zajezitev epidemije 
COVID-19, šteje, da se v osnovo za odmero nadomestila plače za čas začasne odsotnosti z dela oz. 
odsotnosti zaradi višje sile, vštevajo tudi dodatki in del plače, ki je rezultat individualne uspešnosti in 
rezultat preteklega dela delavca. 

Megazakon določa, da so delavci, ki so napoteni na začasno čakanje na delo in delavci, ki dela na morejo opravljati 
zaradi višje sile, upravičeni do nadomestila plače. Pravica do nadomestila plače je določena v višini, kot jo ureja 
zakon, ki ureja delovna razmerja (ZDR-1). V primeru čakanja na delo oz. v primeru odsotnosti delavca zaradi višje 
sile ima delavec pravico do nadomestila plače v višini 80 odstotkov osnove. 

Mega zakon tudi določa, da nadomestilo plače ne sme biti nižje od minimalne plače v Republiki Sloveniji. 

ZDR-1 določa, kakšna mora biti osnova za izračun nadomestila plače. Osnova za izračun nadomestila plače je plača 
delavca v višini njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja 
dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. Višina nadomestila plače ne sme presegati višine plače, ki bi 
jo delavec prejel, če bi delal. 

Vir: Data d.o.o. 

Potrebujete pomoč? 

Ostanite zdravi! 

 

NOVICE  
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Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih za blažitev posledic 

koronavirusa - FURS  

08.04.2020 - Nova pojasnila.  

 

Povzetek intervencijskega korona1 zakona  

06.04.2020 - Mega korona zakon na kratko.  

 

Info SKEI št. 3/2020  

01.04.2020 - Skupaj zmoremo! Ostanite zdravi!  

 

  

  

© Vse pravice pridržane.  Odjava iz e-novic  

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste se s 

prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo povezavo in naših e-novic 

ne boste več prejemali.  
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