
 

 

Neizplačilo kriznega dodatka  

Neizplačilo kriznega dodatka je prekršek! 

Neizplačilo kriznega dodatka je v zakonu opredeljeno kot prekršek. Prav tako zakon za neizplačilo 
kriznega dodatka predpisuje visoke globe. Delodajalci, ki ne izplačajo kriznega dodatka se v skladu z 
zakonom kaznujejo z globo od 3.000 do 20.000 evrov. 

Če gre za manjšega delodajalca, ki zaposluje deset delavcev ali manj, znaša predpisana globa od 
1.500 do 8.000 evrov. Za neizplačilo kriznega dodatka se kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca, 
in sicer z globo od 450 do 2.000 evrov. 

Neizplačilo kriznega dodatka – pristojni organ za nadzor 

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določbe glede obveznosti izplačila kriznega dodatka opravlja 
Inšpektorat Republike Slovenije za delo. Inšpektorat opravlja nadzor v okviru rednih pregledov ali na 
podlagi prijave, ki je lahko tudi anonimna. Tudi anonimne prijave je namreč inšpektorat dolžan 
obravnavati. 

Neizplačilo kriznega dodatka lahko tako delavci prijavijo pristojnemu inšpektoratu, ki bo v skladu s 
pristojnostmi ustrezno ukrepal. 

Višina kriznega dodatka 

Krizni dodatek za meseca april in maj 2020 znaša 200 evrov, za mesec marec pa 118,18 evrov. Če 
delavec ne dela cel mesec ali ukrepi ne trajajo cel mesec, je upravičen do sorazmernega dela 
dodatka. 

Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima pravico do dodatka 
sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, razen v primerih, ko delavec 
dela krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja. 

Vam krizni dodatek kljub vsemu ni bil izplačan? 

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. Pridružite se nam! 
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DELAVSKA ENOTNOST  

 

Delavska enotnost št. 8, 7.5.2020  
12.05.2020 - Drugačen prvi maj  

 

  

  

© 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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