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Zadeva: Izvedba izplačila dodatka po tretjem odstavku 66. člena ZIUOOPE
Zveza: 9. člen Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 

(Uradni list RS, št. 152/20)

Spoštovani.

V mesecu avgustu smo vam s stran Uprave RS za zaščito in reševanje (v nadaljevanju URSZR) 
posredovali obvestilo o izplačilu dodatka po tretjem odstavku 66. člena Zakona o interventnih 
ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20; v 
nadaljevanju ZIUOOPE), do katerega so upravičeni prostovoljci, ki so v času epidemije med 13. 
3. in 30. 5. 2020 izvajali naloge javne reševalne službe po 74. členu Zakona o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg), s poimenskim seznamom upravičencev v vaši pristojnosti.

Konkretna izplačila na transakcijske račune občin zaradi nerešenih vprašanj glede obdavčitve 
navedenega dodatka še niso bila izvedena. Izplačila sredstev občinam za izplačilo dodatkov po 
tretjem odstavku 66. člena ZIUOOPE bo URSZR izvedla od naslednjega tedna dalje.

V povezavi s tem vas obveščamo, da je skladno z 9. členom Zakona o začasnih ukrepih za 
omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) dodatek za nevarnost in 
posebne obremenitve iz tretjega odstavka 66. člena ZIUOOPE oproščen plačila davkov in 
prispevkov (gasilci, gorski reševalci, jamarji itn.), zato se upravičencem izplačajo zneski, kot 
predvideno v prvotno posredovani zbirni tabeli upravičencev v vaši občini.

Ponovno izpostavljamo dve možnosti za izvedbo nakazil:
1. s strani občine neposredno upravičencem,
2. s strani občine matičnemu organu oziroma društvu, ki je upravičenca aktiviralo k 

izvajanju nalog javne reševalne službe po 74. členu Zakona o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 
21/18 – ZNOrg), nato pa organ oziroma društvo dodatek izplača upravičencu.

Ob tem v izogib naknadnega zbiranja osebnih podatkov predlagamo drugo možnost za izvedbo 
nakazil.  



Sočasno vas opozarjamo, da iz sistema obdavčitve NI izvzet dodatek po prvem odstavku 66. 
člena ZIUOOPE (vpoklicani pripadniki CZ in prostovoljci), za izplačilo katerega vam bomo 
posredovali ločena navodila, skladno z usmeritvami Finančne uprave Republike Slovenije.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Anica Ferlin mag. Stanislav Lotrič
svetovalka sekretar

namestnik generalnega direktorja

Poslano:
- občine preko pristojnih izpostav URSZR,
- Skupnost občin Slovenije, info@skupnostobcin.si,
- Združenje občin Slovenije, info@zdruzenjeobcin.si,
- Združenje mestnih občin Slovenije, zmos@koper.si,
- Finančna uprava RS, gfu.fu@gov.si,
- Ministrstvo za finance, gp.mf@gov.si. 
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