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ZADEVA: Razlaga 19. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic 
COVID-19 - pojasnilo

Spoštovani,

Na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: ministrstvo) 
ste dne 11. 2. 2021 naslovili dopis, v katerem zahtevate razlago 19. člena Zakona o dodatnih 
ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21; v nadaljnjem besedilu: 
ZDUOP). Navajate, da je iz obrazložitve člena razvidno, da se je zaradi podaljšanja ukrepa 
delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa obveznost seznanitve FURS o 
izplačilu dobička, nakupih lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačilu nagrad 
poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, z navedenim členom 
vzpostavila tudi za leto 2021. Dilema, ki se vam zastavlja, je, ali omenjeno podaljšanje ukrepa in 
odstop od določbe sedmega odstavka 18. člena ZIUOOPE pomeni, da delodajalec, ki je 
omenjeni ukrep koristil v letu 2020, v letu 2021 pa ne, ne sme izvršiti omenjenih izplačil še v letu 
2021 (za leto 2021) ter ali bo delodajalec v primeru navedenih izplačil v letu 2021 moral vrniti 
tudi sredstva, ki jih je prejel za leto 2020. Kot razumete, se prepoved navedenih izplačil nanaša 
izključno na leto, v katerem je delodajalec koristil ukrep; če je delodajalec ukrep koristil v letu 
2020, se tudi omenjena prepoved izplačila nanaša na leto 2020 (oziroma za leto 2020), če je
ukrep koristil v letu 2021, se prepoved nanaša na leto 2021 (oziroma za leto 2021), če pa je 
ukrep koristil v obeh letih, se tudi prepoved nanaša na obe leti. Glede na navedeno prosite za 
pojasnilo oziroma potrditev vašega razumevanja.

V skladu z navedenim vas obveščamo, da je vaše razumevanje pravilno. 

Na podlagi sedmega odstavka 18. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo 
posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 –
ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP; v nadaljnjem besedilu: ZIUOOPE) mora 
delodajalec, ki je prejel subvencijo na podlagi tega zakona, v primeru, da je od uveljavitve tega 
zakona prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil 
nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 
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2020 oziroma za leto 2020, o tem seznaniti Finančno upravo Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: FURS). Prejeta sredstva mora vrniti po vročitvi odločbe, skupaj z zakonsko določenimi 
zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva prejema subvencije do dneva vračila.

Ne glede na citirani sedmi odstavek 18. člena ZIUOOPE mora delodajalec, ki je prejel 
subvencijo zaradi skrajšanja polnega delovnega časa, v skladu z 19. členom ZDUOP v primeru, 
če je od 1. januarja 2021 dalje prišlo do izplačil dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih 
poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost 
poslovodstvu, izplačanih v letu 2021 oziroma za leto 2021, o tem seznaniti FURS najpozneje v 
dveh mesecih po izplačilu. Prejeta sredstva mora vrniti po vročitvi odločbe, skupaj z zakonsko 
določenimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva prejema subvencije do dneva vračila.

Citirani zakonski določbi ZIUOOPE in ZDUOP je treba razlagati na način, da je ureditev 
navedene obveznosti obveščanja FURS v ZDUOP komplementarna (dopolnjujoča) ureditvi v 
ZIUOOPE, kar pomeni, da obveznost iz ZDUOP velja zgolj za delodajalce, ki so subvencijo za 
skrajšanje polnega delovnega časa prejemali tudi v letu 2021. Navedeno pa tudi pomeni, da je 
mogoče obveznost vračila prejetih sredstev v primerih, določenih v 19. členu ZDUOP, 
vzpostaviti le ob upoštevanju obdobja, v katerem je delodajalec prejemal subvencijo za 
skrajšanje polnega delovnega časa.

Lepo pozdravljeni.

Pripravil:
Matija Baš
sekretar

mag. Gregor Greif             Mojca Pršina
vodja Sektorja za zaposlovanje generalna direktorica

                
VROČITI:
- naslovnici – po e-pošti,
- Generalni finančni urad – po e-pošti na naslov gfu.fu@gov.si – v vednost.
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