Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana

T: 01 369 59 00
F: 01 369 59 01
E: gp.mk@gov.si
www.mk.gov.si

Javni zavodi, javni agenciji in javni sklad

Številka: 842-1/2020/58
Datum: 23. 6. 2020

Zadeva:

Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri opravljanju dela na domu

Spoštovani,
z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20) je bila dne 12. 3. 2020 na območju RS
razglašena epidemija, ki je bila preklicana z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni
SARS-CoV-2 (COVID-19), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 68/20.
Zaradi pojava širjenja nalezljive bolezni COVID-19, ki ogroža življenje in zdravje ljudi, in zaradi
preprečevanja njenega nadaljnjega širjenja, je bilo potrebno na podlagi 169. člena Zakona o
delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F,
52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19; v nadaljevanju: ZDR-1) nekaterim zaposlenim
odrediti delo na domu. Navedeni člen namreč določa, da se v primerih naravnih ali drugih
nesreč, če se taka nesreča pričakuje ali v drugih izjemnih okoliščinah, ko je ogroženo življenje
in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca, lahko vrsta ali kraj opravljanja dela, določenega s
pogodbo o zaposlitvi, začasno spremenita tudi brez soglasja delavca, vendar le, dokler trajajo
take okoliščine.
Na podlagi prvega odstavka 70. člena ZDR-1 ima delavec v primeru, ko opravlja delo na domu,
pravico do nadomestila za uporabo svojih sredstev pri delu na domu, zato v primeru, da
zaposlenim nadomestila še niste določili in izplačali, predlagamo, da kot delodajalec določite in
izplačate višino nadomestila za uporabo lastnih sredstev pri opravljanju dela na domu, in sicer v
višini 1 EUR na dan. Nadomestilo se obračuna glede na število delovnih dni, ki jih je delavec
opravil na domu. V takšni višini je bilo v skladu z usmeritvami Ministrstva za javno upravo,
objavljenimi na povezavi
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/Usluzbenskisistem/AKTUALNO/Usmeritve_organizacija_dela_urejanje_pravic_obveznosti_15042020.docx
nadomestilo določeno tudi za zaposlene na Ministrstvu za kulturo (v prilogi). Enako predlagamo
tudi v primeru, če ste nadomestilo določili in izplačali v nižjem znesku.
V zvezi s kritjem stroškov izplačila tega nadomestila Ministrstvo za kulturo ugotavlja, da je
posrednim proračunskim uporabnikom s področja kulture (v nadaljevanju: PPU) v času
epidemije zagotavljalo sredstva za stroške dela v polni višini v skladu z odločbami oz.
pogodbami. Ker so bili dejanski stroški dela zaposlenih v času zaprtja in omejenega delovanja
PPU nižji od zagotovljenih sredstev iz državnega proračuna, Ministrstvo za kulturo poziva, da

PPU strošek izplačila nadomestila za uporabo svojih sredstev pri delu na domu krijejo iz tega
prihranka.

dr. Vasko Simoniti
minister
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