Zaščitni ukrepi za trg dela in gospodarstvo v PKP5
Državni zbor je 15. 10. 2020 potrdil predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo
posledic COVID-19 ali tako imenovani peti protikorona paket (PKP5). Gre za peti sveženj ukrepov,
katerega nosilec je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. PKP5 zajema
ukrepe na področju zdravstva, dela, socialnega varstva, gospodarstva, vzgoje in izobraževanja,
izvrševanja kazenskih sankcij in pravosodja, kmetijstva, gospodarstva in prehrane ter infrastrukture.
Zaščitni ukrepi za trg dela in gospodarstvo
"Doslej smo ohranili skoraj 300.000 delovnih mest in omogočili gospodarstvu, da je imelo zaposlene
na voljo takoj po preklicu epidemije in je lahko takoj zagnalo svoje dejavnosti, kjer je bilo to mogoče,"
je ob obravnavi predloga zakona na plenarnem zasedanju izpostavil minister Janez Cigler Kralj.
V PKP5 se z istim ciljem, to je ohranitve delovnih mest in pomoči gospodarstvu, podaljšujejo in tudi
uvajajo novi ukrepi:

•

Podaljšanje subvencioniranja čakanja: S ciljem zaščite čim več delovnih mest, PKP5
podaljšuje interventni ukrep subvencioniranja čakanja na delu doma do konca leta za vse
panoge, ki izkazujejo upad prihodkov za vsaj 20 odstotkov glede na leto 2019.

•

Samozaposleni: Samozaposlenim, družbenikom, ki so poslovodne osebe in kmetom PKP5
zagotavlja mesečni temeljni dohodek in povračilo delnega nadomestila za čas karantene.
Oba ukrepa bosta trajala od 1. 10. do 31. 12. 2020, Vlada pa jih bo lahko podaljšala za
obdobje največ šestih mesecev.

Višina mesečnega temeljnega dohodka bo znašala 1.100 evrov mesečno za oktober, november in
december 2020. Pogoj za mesečni temeljni dohodek bo upad prihodkov upravičenca v letu 2020
zaradi posledic epidemije za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019. Če upravičenec ni posloval v
letu 2019, je do pomoči upravičen, če so se mu povprečni mesečni prihodki v leti 2020 znižali za več
kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 31. 8. 2020. V višini 250 evrov
se jim povrne tudi izgubljeni dohodek v primeru odrejene karantene.

•

Prevozniki: Tudi ukrepi s področja infrastrukture so namenjeni ohranitvi delovnih mest.
Izvajalci prevozov občasnega in mestnega prevoza bodo namreč upravičeni do nadomestila
stroškov, ki so jih imeli, ker od 16.3 do 11.5. niso mogli izvajati prevozov.

Nadomestilo plače zaradi varstva otroka (višja sila): Od 1. septembra 2020 dalje bo mogoče
uveljavljati višje, 80 odstotno nadomestilo v primeru odsotnosti z dela zaradi višje sile, ki je
posledica obveznosti varstva otroka zaradi otroku odrejene karantene do vključno 5. razreda
osnovne šole. Nadomestilo se zagotavlja tudi v primeru varstva otrok s posebnimi potrebami,
ki potrebujejo stalno varstvo. V okvir obveznosti varstva zaradi višje sile zaradi odrejene
karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine se zajema tudi oseba, ki neguje in varuje
otroka na podlagi veljavnega izvršilnega naslova v skladu s predpisi, ki urejajo družinska
razmerja (rejništvo).
Povračilo izplačanih nadomestil plač bo lahko uveljavljal vsak delodajalec, ki zaposluje delavce.
Več >>
Potrebujete pomoč?

Član SKEI Slovenije ima pravico do brezplačne pravne pomoči pri uveljavljanju pravic na
podlagi dela in iz delovnega razmerja ter do brezplačnega pravnega varstva, vključno s pravico
do zastopanja pred sodiščem.
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