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Ljubljana, 17. marec 2020 
 
Komentarji in predlogi Društva Asociacija na Zakon o interventnem 
ukrepu delnega povračila nadomestila plače 
 
Uvodno pojasnilo 
 
Spoštovani, 
 
v Društvu Asociacija se odzivamo na Zakon o interventnem ukrepu delnega 
povračila nadomestila plače. 
 
Nedavno smo na Vlado RS in Ministrstvo za kulturo RS naslovili dve javni 
pismi, kjer opozarjamo na dejstvo, da se bodo zavoljo nastalih razmer 
samozaposleni v kulturi in nevladne organizacije znašli v težkem položaju. 
Kulturne ustanove so zaprte, kar pomeni, da so številni samozaposleni v 
kulturi ostali praktično brez dela in sredstev. Nevladne organizacije ob tem 
ne morejo izvajati svojih programov in projektov, prav tako bo v teh 
mesecih močno okrnjena njihova pridobitna dejavnost. Poleg vseh naštetih 
ukrepov, ki jih navajamo v javnem pismu, zato pozivamo Vlado RS, da v 
obravnavani interventni zakon vključi tudi nevladne organizacije. Slednje 
bodo svoje zaposlene v tem času prav tako dajale na čakanje, z 
interventnim zakonom predvidena subvencija pa bi jim omogočila, da bi 
skozi to krizno obdobje prešli z manj posledicami, ki lahko sicer marsikatero 
organizacijo potisnejo čez rob obstoja.  
 
V nadaljevanju vam pošiljamo naše konkretne predloge za spremembo 
zakona. 
 
Za vsa dodatna pojasnila vam ostajamo na voljo. 
 
Lep pozdrav, 
 
Društvo Asociacija 
 
 
Komentarji 
 
K 2. členu Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila 
nadomestila plače 
 
Besedilo dosedanjega prvega ostavka se v prvi povedi spremeni na način, 
da se za besedo »zadruga« doda besedna zveza »nevladne organizacije 
(društva, zavodi in ustanove)«.  
 
Po novem se prvi odstavek 2. člena zakona glasi:  
»(1) Pravico do delnega povračila izplačanih nadomestil plače delavcem na  
začasnem čakanju na delo lahko uveljavlja gospodarska družba, 
ustanovljena po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, zadruga, nevladna 
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organizacija (društva, zavodi in ustanove) ali fizična oseba, ki zaposluje 
delavce v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, ki: 
– predloži opis poslovnega položaja zaradi posledic virusa, 
– na podlagi opisa poslovnega položaja ugotovi, da zaradi poslovnih 
razlogov začasno ne more zagotavljati dela hkrati najmanj 30 %  
zaposlenih delavcev, in odloči o napotitvi delavcev na začasno čakanje na 
delo, 
– predloži pisno izjavo, s katero se zaveže ohraniti delovna mesta delavcev 
na začasnem čakanju na delo najmanj šest mesecev po začetku začasnega 
čakanja na delo.« 
 
Obrazložitev 
  
Med upravičence do interventnega ukrepa subvencioniranja mehanizma 
čakanja na delo dodajamo nevladne organizacije, saj se je treba zavedati, 
da tudi ta sektor zaposluje in bo zavoljo zmanjšanjih aktivnosti imel težave 
z ohranitvijo delovnih mest. Posebej izrazito je stanje na področju kulture, 
saj se kulturne prireditve v času trajanja epidemije ne bodo izvajale, kar 
pomeni, da je najbolj smiselno, da gredo zaposleni v nevladnih 
organizacijah na čakanje. Ob tem bo pridobitna dejavnost teh organizacij 
prav tako okrnjena, kar implicira, da bo zagotavljanje delovnih mest v 
posameznih nevladnih organizacijah še toliko težavnejše. Po podatkih iz 
Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023 je v 
Sloveniji v letu 2016 bilo v nevladnem sektorju zaposlenih zgolj 0,86 
aktivnega prebivalstva, kar je občutno nižje od povprečja EU, kjer je ta 
odstotek 5,42. V kolikor v obravnavani interventni zakon nevladne 
organizacije ne bodo vključene, bomo v tem kazalniku še slabši in še dalj od 
povprečja EU. Nujno je torej, da se med upravičence do interventnega 
ukrepa vključi tudi nevladni sektor. 
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