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1. Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov 

Vse kaže, da bo izbruh okužbe s koronavirusom močno prizadel tudi gospodarsko dejavnost v Sloveniji. Posledice že 

občutijo zlasti v panogah turizma, gostinstva, trgovine in v predelovalnih dejavnostih, v katerih se pričakuje 

zmanjšanje potreb po delavcih, zato so nujni ukrepi za olajšanje položaja gospodarstva in hkratno zaščito 

položaja zaposlenih.  

 
I. SPLOŠNO  

 

1. člen  

 

(namen zakona)  

 

(1) S tem zakonom se z namenom ohranitve delovnih mest, zaradi posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-

CoV-2 (COVID-19) (v nadaljnjem besedilu: epidemija), ureja delno povračilo izplačanih nadomestil plače delavkam 

oziroma delavcem (v nadaljnjem besedilu: delavec) pri delodajalcih, ki jim začasno ne morejo zagotavljati dela zaradi 

posledic epidemije, in izpolnjujejo pogoje iz tega zakona (v nadaljnjem besedilu: začasno čakanje na delo). 

(2) S tem zakonom se ureja tudi povračilo nadomestil plače delavcem, ki zaradi odrejene karantene zaradi 

epidemije v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni (v nadaljnjem besedilu: 

odrejena karantena), ne morejo opravljati dela. 

(3) S tem zakonom se za upravičence iz 12. člena tega zakona ureja tudi odlog plačila prispevkov za socialno 

varnost (v nadaljnjem besedilu: prispevki) kot ukrep za zmanjševanje negativnih posledic zaradi pojava epidemije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0679/zakon-o-interventnih-ukrepih-na-podrocju-plac-in-prispevkov-ziuppp/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NO
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0679/zakon-o-interventnih-ukrepih-na-podrocju-plac-in-prispevkov-ziuppp/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NO
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0679/zakon-o-interventnih-ukrepih-na-podrocju-plac-in-prispevkov-ziuppp/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0679/zakon-o-interventnih-ukrepih-na-podrocju-plac-in-prispevkov-ziuppp/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0679/zakon-o-interventnih-ukrepih-na-podrocju-plac-in-prispevkov-ziuppp/#(namen%C2%A0zakona)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0679/zakon-o-interventnih-ukrepih-na-podrocju-plac-in-prispevkov-ziuppp/#(namen%C2%A0zakona)


4 

 

2. Čakanje na delo doma 

138. člen Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) 

(začasna nezmožnost zagotavljanja dela iz poslovnega razloga) 

(1) Če delodajalec začasno, vendar najdlje za čas šestih mesecev v posameznem koledarskem letu, ne more 

zagotavljati dela delavcem, lahko z namenom ohranitve zaposlitve pisno napoti delavca na čakanje na delo doma. 

Pisna napotitev se lahko pošlje delavcu tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in 

uporabo nalaga delodajalec. 

(2) V primeru čakanja na delo ima delavec pravico do nadomestila plače v višini 80 odstotkov osnove iz sedmega 

odstavka prejšnjega člena in dolžnost, da se odzove na poziv delodajalca na način in pod pogoji, kot izhaja iz pisne 

napotitve. 

(3) V času čakanja na delo v skladu s prvim odstavkom tega člena, se je delavec dolžan izobraževati v skladu s 170. 

členom tega zakona. V primeru iz prejšnjega stavka ima delavec pravico do povračila stroškov v zvezi z delom v 

skladu s 130. členom tega zakona. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Odsotnost iz razloga višje sile 

137. člen Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) 

(nadomestilo plače) 

(1) Delavec ima pravico do nadomestila plače za čas odsotnosti, v primerih in v trajanju, določenem z zakonom, ter 

v primerih odsotnosti z dela, ko ne dela iz razlogov na strani delodajalca. 

(2) Delodajalec je dolžan izplačati nadomestilo plače v primerih odsotnosti z dela zaradi izrabe letnega dopusta, 

plačane odsotnosti zaradi osebnih okoliščin, izobraževanja, z zakonom določenih praznikov in dela prostih dni in ko 

delavec ne dela iz razlogov na strani delodajalca. 

(3) Delodajalec izplačuje nadomestilo plače iz lastnih sredstev v primerih nezmožnosti delavca za delo zaradi 

njegove bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, in sicer do 30 delovnih dni za posamezno odsotnost z dela, 

vendar največ za 120 delovnih dni v koledarskem letu. V primerih nezmožnosti za delo delavca zaradi poklicne 

bolezni ali poškodbe pri delu, izplačuje delodajalec nadomestilo plače delavcu iz lastnih sredstev do 30 delovnih dni 

za vsako posamezno odsotnost z dela. V času daljše odsotnosti z dela izplača delodajalec nadomestilo plače v 

breme zdravstvenega zavarovanja. 

(4) Če gre za dve ali več zaporednih odsotnosti z dela zaradi iste bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, do 30 

delovnih dni, pa traja v posameznem primeru prekinitev med eno in drugo odsotnostjo manj kot deset delovnih 

dni, izplača delodajalec za čas nadaljnje odsotnosti od prekinitve dalje, nadomestilo plače v breme zdravstvenega 

zavarovanja. 

(5) Delodajalec izplača v breme drugega zavezanca nadomestilo plače tudi v drugih primerih, če je tako določeno z 

zakonom ali drugim predpisom. 

(6) Če delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile, je upravičen do polovice plačila, do katerega bi bil sicer 

upravičen, če bi delal, vendar ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače. 

(7) ... 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pod to štejejo Varstvo otroka (Zaprtje šol), Odrejena izolacija – bolna oseba, Odrejena karantena – zdrava oseba.  

Nadomestilo plače v skladu s 6. odstavkom 137. 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, 81/19, ZDR-1), ko delavec ne more 

opravljati dela zaradi višje sile, to nadomestilo na obračunu davčnega odtegljaja (obrazec REK-1) sporoči v rubriki 

M02 (nadomestilo plače). 
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4. Nastavitve za plače 

4.1. Splošno 

V programu smo vam pripravili možnost izdelave plačilne liste in REK obrazcev za Vrste dohodkov 1002, 1004 in 

Krizni dodatek 1190. 

Prvo kar naredite je, da v meniju Plača – Vrste del 

 

Dodate nove vrste del z naslednjo prosto šifro in te vrste del lahko poljubno poimenujete: 

 

Vsem Vrstam novih in starih del se v vrstici Podatki za REK, določijo pravilne vrste dohodkov: 
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Določite tudi ostale parametre v vrstici Podatki za obračun: 

 

Na koncu, ko vsem vrstam dela določite pravilne parametre in podatke za REK obrazec boste v zadnjem stolpcu na 

levi videli Oznake za FURS: 
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ZELO POMEMBNO JE, DA DOLOČITE VRSTE IZPLAČIL ZA REK, ker samo na osnovi tega vam bo program izdelal več 

različnih REK obrazcev za eno plačo. In pomembno je tudi, da pravilno določite ostale parametre za obračun plač, 

kot je nadomestilo za zadržanost z dela (VARSTVO OTROK), da bo potem program pravilno razvrstil ure in bruto 

zneske v analitiki REK obrazca (iREK). 

V meniju Plača - Nastavitve, če izberete zadnji mesec, torej MAREC in se z drsnikom na desni strani pomaknete dol, 

boste videli novo vrstico Privzete vrste izplačil za REK. Tukaj si nastavite tako kot je na sliki spodaj: 

 

Zelo pomembno je da vsem VRSTAM DELA, katerim pripada Prehrana in prevoz, to tudi nastavite v meniju Plača 

– Vrste del, pod vrstico Povračilo stroškov. Namreč na osnovi tega vam program proporcialno razdeli stroške na 

posamezne REK obrazce. 

4.2. Izdelava plačilne liste ČAKANJE NA DELO 

Glede na to, da se nadomestili VARSTVO OTROK in ČAKANJE NA DELO DOMA obračunavata kot povprečje od 

zadnjih treh mesečnih plač, lahko to povprečje izračunate tako, da si podatke pridobite iz Kumulativnega pregleda. 

Torej v meniju Plača – Kumulativni pregled, vnesete datume za zadnje tri plačilne liste (Od datuma obračuna – Do 

datuma obračuna), pri Urejenost izberete Po zaposlenih in kliknete na gumb Prikaži. 

 

Za vas pomemben podatek je Skupna vrednost BRUTO OD, katero potem delite s tri in dobite vrednost za 

nadomestilo plače. Nadomestili sta plačani 80% od te osnove. 

Nadomestilo plače (ČAKANJE NA DELO) v skladu s 138. členom ZDR-1 zaradi začasne nezmožnosti zagotavljanja 

dela iz poslovnega razloga, se na obračunu davčnega odtegljaja (obrazec REK-1) sporoča v rubriki M01 (plača in 

nadomestilo plače). 

Nadomestilo NE SME BITI NIŽJE od minimalne bruto plače. Lahko pa je nižje od minimalne osnove za plačilo 

prispevkov in ne višje od povprečne plače v RS. 

Če je izplačana plača oziroma nadomestilo plače manjše od minimalne osnove, se od razlike do minimalne osnove 

obračunajo in plačajo vsi prispevki. In če je višje od povprečne plače v RS, se znesek nad tem, bremeni delodajalca. 
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Če je delavec v mesecu marcu delal do 13.3.2020 in ste ga potem dali na čakanje, dodate PRVO Redno delo kot 

vrsto dela in ure ter vrednost in šele potem ČAKANJE NA DELO kot vrsto dela, ure in vrednost tega dela. BODITE 

PAZLJIVI pri dodajanju vrst dela na samo plačilno listo. ZELO POMEMBNO je da to naredite po VRSTNEM REDU, 

ker potem program na osnovi tega in vnešenih ur, v iREK obrazcu PRAVILNO izpolni OBDOBJE. 

 

Torej če je imel delavec 72 ur Rednega dela in 104 ure Čakanja na delo doma, bo program v iREK obrazcu za Vrsto 

dohodka 1001 izpolnil obdobje od 1.3.2020 do 13.3.2020 in v iREK obrazcu za vrsto dohodka 1004 od 13.3.2020 

do 31.3.2020. 

Prehrana v tem primeru pripada le za redno delo kot tudi prevoz. 

Primer plačilne liste: 
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Za Čakanje na delo ste OPROŠČENI PLAČILA vseh davkov in prispevkov tako v breme delodajalca kot tudi v breme 

zaposlenega.  

Program na zbirnem REK obrazcu pokaže te prispevke pod stolpcem OBRAČUNANI: 

 Osnovni podatki – na kratko, za ČAKANJE NA DELO:                                                                                                                             

- To delo je plačano 80%  in ga v celoti krije Zavod za 

zaposlovanje, davke in prispevke pa država 

- 80% je od osnove zadnjih treh plač (povprečja), če tega ni,  

potem od zadnje plače, če te ni, potem pa višine bruto  

plače po pogodbi 

- NE SME biti nižje od MINIMALNE BRUTO PLAČE 

- Na REK obrazcu se poroča pod vrsto dohodka 1004 in v 

 analitiki pod poljem M01 

- Prispevki se vsi pokažejo pod OBRAČUNANI; delodajalec že  

v osnovi ne plača teh prispevkov ampak jih samo prikaže 

- Če je nadomestilo plače višje od povprečne plače za leto  

2019 (1753,84), potem morajo oddati dva različna REK  

obrazca, torej prvi del nadomestilo do tega zneska kot  

1004, ostalo kot 1001, saj se od razlike prispevki 

obračunajo in plačajo 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Izdelava plačilne liste VARSTVO OTROK 

VARSTVO OTROK je država izenačila s ČAKANJEM NA DELO in je zato tudi to nadomestilo v višini 80% od osnove 

povprečja zadnjih treh plačilnih list. 

Prav tako NE SME BITI NIŽJE OD MINIMALNE BRUTO PLAČE. 

Na REK obrazcu se poroča pod VRSTO DOHODKA 1004, v iREK obrazcu pa pod M02 kot nadomestilo za zadržanost z 

dela (137. čl. ZDR-1).  
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Ker se te vrste del na REK obrazcu MORAJO poročati pod poljem M02 morate v tem primeru v programu pod 

menijem Plača - Vrste del, to tudi označiti v vrstici Podatki za obračun, da je to 'Nadomestilo za zadržanost z dela'. 

 

Če je delavec v mesecu marcu delal do 13.3.2020 in ste ga potem dali na varstvo otrok, dodate PRVO Redno delo 

kot vrsto dela in ure ter vrednost in potem še VARSTVO OTROK kot vrsto dela, ure in vrednost tega dela. BODITE 

PAZLJIVI pri dodajanju vrst dela na samo plačilno listo. ZELO POMEMBNO je da to naredite po VRSTNEM REDU, 

ker potem program na osnovi tega in vnešenih ur v iREK obrazcu PRAVILNO izpolni OBDOBJE. 

 

Torej če je imel 72 ur Rednega dela in 104 ure Varstvo otrok, bo program v iREK obrazcu za Vrsto dohodka 1001 

izpolnil obdobje od 1.3.2020 do 13.3.2020 in v iREK obrazcu za vrsto dohodka 1004 od 13.3.2020 do 31.3.2020. 

Prehrana v tem primeru pripada le za redno delo kot tudi prevoz. 

Za Varstvo otrok ste OPROŠČENI PLAČILA vseh davkov in prispevkov tako v breme delodajalca kot tudi v breme 

zaposlenega.  

Program na zbirnem REK obrazcu pokaže te prispevke pod stolpcem OBRAČUNANI. 

Osnovni podatki – na kratko, za VARSTVO OTROK: 

- Varstvo otrok je po novem izenačeno s čakanjem doma, kar pomeni, da je obračunano nadomestilo v 

višini 80% od osnove zadnjih treh plač (povprečje)... 

- Tudi tukaj NE SME biti obračun NIŽJI od MINIMALNE BRUTO PLAČE 

- Na REK obrazcu se poroča z vrsto dohodka 1004, v analitiki pa pod M02, saj je to po 137.čl. ZDR-1 višja 

sila. Torej se bo pri vrsti dela, dala kljukica Nadomestilo za zadržanost z dela. 

- Delodajalec je oproščen plačila vse davkov in prispevkov, torej se na REK obrazcu pokažejo pod 

OBRAČUNANI; delodajalec že v osnovi ne plača teh prispevkov ampak jih samo prikaže. 

- Če je nadomestilo plače višje od povprečne plače za leto 2019 (1753,84), potem morajo oddati dva 

različna REK obrazca, torej prvi del nadomestilo do tega zneska kot 1004, ostalo kot 1001, saj se od 

razlike prispevki obračunajo in plačajo 
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Primer plačilne liste: 

 

 

 

 

 



13 

 

4.4. Izdelava plačilne liste DELO MED EPIDEMIJO in KRIZNI DODATEK 

Osnovni podatki za DELO MED EPIDEMIJO – DELO OD DOMA: 

- Normalna plača, torej kot redno delo 

- Pri REK obrazcu se to poroča kot VRSTA DOHODKA 1002 

- Na podlagi izplačila kriznega dodatka je delodajalec oproščen plačila ZPIZ v breme zaposlenega kot tudi 

delodajalca. Navedena oprostitev velja tudi za zaposlene, ki imajo v zadnjem mesecu izplačane 

mesečne plače, ki so višje od trikratnika minimalne plače in za katere delodajalec ni dolžan izplačati 

mesečnega kriznega dodatka. Navedeni limit je treba v primeru, ko delavec na delu ni prisoten cel 

mesec (ali pa dela skrajšan delovni čas) upoštevati v sorazmernem znesku. 

- Torej prispevki za ZPIZ padejo na REK obrazcu pod stolpec OBRAČUNANI in jih delodajalec NE PLAČA, 

samo prikaže na REK obrazcu; takoj jih krije država 

Osnovni podatki za KRIZNI DODATEK: 

- Dodatek dobijo vsi zaposleni, ki trenutno delajo in katerih zadnja izplačana mesečna plača NI presegla 

3x minimalne bruto plače 

- KRIZNI DODATEK je OPROŠČEN plačila vseh prispevkov in davkov 

- Poroča se preko posebej oddanega REK obrazca z vrsto dohodka 1190 

- Za mesec MAREC se izplača proporcialno torej od 13.3.2020 do 31.3.2020 če je zaposleni delal 

V programu ga dodate pod naslednjo prosto oznako v meniju Plača – Vrste odbitkov in dodatkov: 

 

ZELO POMEMBNO JE DA OZNAČITE vse kar je z rdečo obkroženo. 

Pri DNEVNEM ZNESKU je le ta vnešen za mesec MAREC, ker se proporcialno deli. 
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Če je delavec v mesecu marcu delal do 13.3.2020 normalno in ste ga potem napotili na DELO OD DOMA, dodate 

PRVO Redno delo kot vrsto dela in ure ter vrednost in potem še DELO OD DOMA kot vrsto dela, ure in vrednost 

tega dela. BODITE PAZLJIVI pri dodajanju vrst dela na samo plačilno listo. ZELO POMEMBNO je da to naredite po 

VRSTNEM REDU, ker potem program na osnovi tega in vnešenih ur, v iREK obrazcu PRAVILNO izpolni OBDOBJE. 

 

Torej če je imel 72 ur Rednega dela in 104 ure Delo od doma, bo program v iREK obrazcu za Vrsto dohodka 1001 

izpolnil obdobje od 1.3.2020 do 13.3.2020 in v iREK obrazcu za vrsto dohodka 1002 od 13.3.2020 do 31.3.2020. 

Prehrana v tem primeru pripada za obe vrsti dela, prevoz pa samo za Redno delo. 

Krizni dodatek dodate spodaj, kjer dodate tudi prehrano in prevoz, torej pod Odbitki/Dodatki. 

Primer plačilne liste: 
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Za DELO OD DOMA ste OPROŠČENI PLAČILA prispevka ZPIZ tako v breme delodajalca kot tudi v breme 

zaposlenega.  

Program na zbirnem REK obrazcu pokaže te prispevke pod stolpcem OBRAČUNANI. 

4.5. Izdelava mešane plačilne liste (več vrst dela gor) 

Pri izdelavi takšen plačilne liste je NAJBOLJ POMEMBEN VRSTNI DEL dodajanja vrst del zaradi pravilnega prikaza 

obdobij v iREK obrazcih. 

Primer plačilne liste: 
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5. IZDELAVA REK OBRAZCA 

*Zavezanci naj obrazce REK-1 in PNiPD za obračunsko obdobje marec 2020 vlagajo z oznako »R«, ki se uporablja za 

predložitev obračunov po izteku roka. Zavezancem, ki bodo obračune vložili na tak način, ne bodo obračunane 

zamudne obresti. V kolikor so zavezanci navedene obrazce že vložili z oznako »O«, naj te stornirajo in jih ponovno 

vložijo z oznako »R«. 

Pri oddaji obrazca z oznako »R« v tem primeru zavezanec ne glede na opozorilo, da je treba obrazcu priložiti 

dokument oz. obrazložitev, obrazec odda z izbiro funkcije »Nadaljuj«. 

Zgornje priporočilo velja v primerih, ko obveznosti, ki izhajajo iz omenjenih obrazcev, niso plačane v zakonskem 

roku. Če so obveznosti plačane pravočasno, se lahko uporabi oznaka O. 

Ker zavezanci navedenih obrazcev ne morejo oddajati v zakonskem roku zaradi neomogočene možnosti oddaje na 

strani finančne uprave, je razumljivo, da  ne smejo trpeti nobenih negativnih posledic iz tega naslova oziroma 

zavezancem ne bodo zaračunane zamudne obresti, obrazci pa se bodo šteli za pravočasno vložene. Glede na 

navedeno, prosimo, da zavezanci ob oddaji teh obrazcev za obračunsko obdobje marec 2020, uporabijo oznako »R«, 

ki se uporablja za predložitev obračunov po izteku predpisanega roka. V kolikor so zavezanci navedene obrazce že 

vložili z oznako »O«, predlagamo, da le-te stornirajo in jih ponovno vložijo z oznako »R«. 

VIR: EDAVKI.DURS.SI 

Torej pri izdelavi REK obrazca v programu v meniju Plača – Obrazci, najprej kliknite na vrstico Mesec obračuna. 
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Program bo nato avtomatsko izpolnil Datum obračuna, torej na podlagi zadnje dodane plače. 

 

S klikom na gumb Obračun, vam program odpre okno, kjer izberete PRAVILNO oznako dokumenta (O – original ali 

R – Original po roku (52. čl. ZdavP-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

6. NEKAJ SPLOŠNIH PODATKOV 

- Vsa nadomestila so navzgor omejena z zneskom v višini povprečne plače za leto 2019 (1753,84) 

- Nadomestila ne smejo biti nižja od minimalne bruto plače, lahko pa so nižja od minimalne osnove za 

plačilo prispevkov 

- Vloge do povračil nadomestil plače delodajalci pošljejo v elektronski obliki oziroma vložijo pri Zavodu za 

zaposlovanje 

- Vloge lahko vložijo delodajalci, ki je posel padel v prvem polletju za več kot 20% glede na isto obdobje 

kot lani in v drugem polletu 2020 niso dosegli več kot 50% rasti prihodka glede na isto obdobje kot lani 

 

Tabela nadomestil: 
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Priporočene povezave do dodatnih informacij: 

https://www.gov.si/novice/2020-04-17-pogosta-vprasanja-in-odgovori-glede-interventnega-ukrepa-cakanje-na-

delo-in-povracila-nadomestila-place/ 

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageEdavkiRssView.aspx?rid=e_davki 

https://www.fu.gov.si/drugo/pogosta_vprasanja_in_odgovori_o_ukrepih_na_davcnem_podrocju_za_blazitev_posl

edic_koronavirusa/ 

Viri: 

https://www.svetovanje.si/svetovanje/koronavirus/ali-je-80-nadomestilo-za-cakanje-na-delo-lahko-nizje-od-

minimalne-place-5e6f1c292114e018e5937fc7 

https://www.ozs.si/novice/ukrepi-na-davcnem-podrocju-za-blazitev-posledic-koronavirusa-

5e8613dc2114e02e2d00a0f4 

http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/55F91A45343677D6C125852D00303245 

https://www.uradni-list.si/novice/pogled/katere-ukrepe-vsebuje--protikorona-mega-zakon- 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0679/zakon-o-interventnih-ukrepih-na-podrocju-

plac-in-prispevkov-ziuppp 

https://www.gov.si/novice/2020-04-17-pogosta-vprasanja-in-odgovori-glede-interventnega-ukrepa-cakanje-na-delo-in-povracila-nadomestila-place/
https://www.gov.si/novice/2020-04-17-pogosta-vprasanja-in-odgovori-glede-interventnega-ukrepa-cakanje-na-delo-in-povracila-nadomestila-place/
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageEdavkiRssView.aspx?rid=e_davki
https://www.fu.gov.si/drugo/pogosta_vprasanja_in_odgovori_o_ukrepih_na_davcnem_podrocju_za_blazitev_posledic_koronavirusa/
https://www.fu.gov.si/drugo/pogosta_vprasanja_in_odgovori_o_ukrepih_na_davcnem_podrocju_za_blazitev_posledic_koronavirusa/
https://www.svetovanje.si/svetovanje/koronavirus/ali-je-80-nadomestilo-za-cakanje-na-delo-lahko-nizje-od-minimalne-place-5e6f1c292114e018e5937fc7
https://www.svetovanje.si/svetovanje/koronavirus/ali-je-80-nadomestilo-za-cakanje-na-delo-lahko-nizje-od-minimalne-place-5e6f1c292114e018e5937fc7
https://www.ozs.si/novice/ukrepi-na-davcnem-podrocju-za-blazitev-posledic-koronavirusa-5e8613dc2114e02e2d00a0f4
https://www.ozs.si/novice/ukrepi-na-davcnem-podrocju-za-blazitev-posledic-koronavirusa-5e8613dc2114e02e2d00a0f4
http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/55F91A45343677D6C125852D00303245
https://www.uradni-list.si/novice/pogled/katere-ukrepe-vsebuje--protikorona-mega-zakon-
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0679/zakon-o-interventnih-ukrepih-na-podrocju-plac-in-prispevkov-ziuppp
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0679/zakon-o-interventnih-ukrepih-na-podrocju-plac-in-prispevkov-ziuppp

