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Zadeva: Izplačilo dodatka po prvem odstavku 66. člena ZIUOOPE
Zveza: Izvedba postopka izplačila dodatka po prvem odstavku 66. člena ZIUOOPE št. 

1005-49/2020-1 z dne 19. 6. 2020 in Dodatne usmeritve o izvedbi postopka 
izplačila dodatka po prvem odstavku 66. člena ZIUOOPE št. 1005-49/2020-9 z dne 
16. 7. 2020

Spoštovani.

V mesecu juniju smo vas preko pristojne izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje (v 
nadaljevanju URSZR) obvestili o začetku izvedbe postopka za izplačilo dodatka po prvem 
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 
pripadniki Civilne zaščite ali državljani, ki so bili v obdobju od 13. 3. 2020 do 30. 5. 2020 
vpoklicani k opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči (v nadaljevanju ZRP) za zajezitev 
epidemije. Za upravičence iz vaše pristojnosti ste do predvidenega roka posredovali zahtevek, 
URSZR pa je po preučitvi zahtevkov v preteklih tednih že izvedla posamezna nakazila sredstev 
občinam.

V času izvajanja aktivnosti je bilo večkrat izpostavljeno vprašanje glede obdavčitve dodatka po 
prvem odstavku 66. člena ZIUOOPE, zato smo za mnenje zaprosili Ministrstvo za finance (v 
nadaljevanju MF) in Finančno upravo RS (v nadaljevanju FURS). Pridobljeni stališči vam 
predstavljamo v nadaljevanju, sočasno s konkretnimi usmeritvami za izplačilo dodatka končnim 
upravičencem.

Skladno s prejetimi mnenji MF in FURS ugotavljamo, da dodatek po prvem odstavku 66. 
člena ZIUOOPE (vpoklicani pripadniki CZ in prostovoljci), NI oproščen plačila davkov in 
prispevkov, saj zanj ni določena posebna davčna obravnava oziroma obravnava z vidika 
prispevkov za socialno varnost. Zaradi navedenega se dodatek po prvem odstavku 66. člena 
obravnava v skladu z Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZDoh-2) in zakoni, ki urejajo sisteme 
socialnih zavarovanj. »Po ZDoh-2 je natančnejša opredelitev vrste dohodka in obveznosti ter 
načina plačila davka odvisna od podlage oziroma narave razmerja, v katerem je dohodek 
dosežen. Enako velja tudi za opredelitev obveznosti iz naslova prispevkov za socialno 
varnost.«1

Pojasnilo obdavčitve dodatka po prvem odstavku 66. člena ZIUOOPE z dohodnino 

Dodatek po prvem odstavku 66. člena ZIUOOPE se pri upravičencih, ki jim v času epidemije 
COVID-19 za opravljanje nalog ZRP pripada tudi nadomestilo (pogodbeni pripadniki CZ), 

1 Dodatek po 66. členu ZIUOOPE - obdavčitev in prispevki za socialno varnost št. 0920-16468/2020-2 z 
dne 23. 9. 2020.



davčno obravnava na enak način kot nadomestilo in se zato po ZDoh-2 obravnava kot dohodek 
iz delovnega razmerja. 

Pri prostovoljcih, ki so za opravljanje nalog ZRP v času epidemije upravičeni do dodatka po 
prvem odstavku 66. člena ZIUOOPE (niso pa prejemniki nadomestila za opravljanje navedenih 
nalog), se ta dodatek obdavči kot drugi dohodek po ZDoh-2. Izplačilo dodatka 

Opis postopka obračuna in predložitve REK obrazca davčnemu organu

Obračun, odtegljaj in akontacija dohodnine ter predložitev REK obrazca je obveznost 
izplačevalca, ki izplača dodatek neposredno končnemu upravičencu (fizični osebi). Izplačevalci 
dodatka po prvem odstavku 66. člena ZIUOOPE so URSZR za pogodbene pripadnike CZ in 
prostovoljce, aktivirane na državni in regijski ravni ter občine za prostovoljce (člane štabov CZ in 
druge prostovoljce), vpoklicane na ravni občin.    

1. Izplačilo dodatka po prvem odstavku 66. člena ZIUOOPE na ravni občin (brez 
nadomestila)
- Izplačilo dodatka (brez nadomestila) je predvideno za prostovoljce, ki so bili k izvajanju 

nalog ZRP vpoklicani preko Štaba CZ RS (državna raven, izplačevalec je URSZR), 
regijskega štaba CZ (regijska raven, izplačevalec je URSZR) in občinskih štabov CZ 
(občinska raven, izplačevalci so občine).

- Davčna obravnava dohodka kot drugi dohodek, skladno z enajsto točko tretjega 
odstavka 105. člena ZDoh-2. 

- Izplačevalec (URSZR ali občina) upravičencu pri izplačilu dodatka po prvem odstavku 
66. člena ZIUOOPE obračuna, odtegne in plača akontacijo dohodnine od zneska 
dodatka po stopnji 25%. 

- Izplačevalec davčnemu organu predloži obračun davčnega odtegljaja na REK-2 
obrazcu z uporabo šifre vrste dohodka 1820 Ostali drugi dohodki, in sicer najpozneje na 
dan izplačila dohodka upravičencu, davčni odtegljaj pa mora plačati najpozneje v petih 
dneh od izplačila.

Podrobneje o plačilu prispevkov za socialno varnost iz naslova opravljanja nalog ZRP

Prispevkov za socialno varnost se neposredno od dodatka po prvem odstavku 66. člena 
ZIUOOPE ne obračunava, saj so upravičenci do navedenega dodatka zavarovani za invalidnost 
in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu v primerih organizirane aktivnosti, po prvi alineji 
petega odstavka 20. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, 
št. 96/12, s spremembam in dopolnitvami), po katerem organizatorji akcij ZRP plačujejo letni 
pavšalni prispevek. Upravičenci do navedenega dodatka so zavarovani tudi za poškodbo pri 
delu na podlagi prve ali osme točke 18. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in 
dopolnitvami), po katerih organizatorji del oziroma akcij plačujejo letni pavšalni znesek.

Pojasnilo o izplačilu dodatka po tretjem odstavku 66. člena ZIUOOPE (gasilci, gorski 
reševalci, jamarji itn.) smo vam posredovali ločeno, saj je slednji skladno z 9. členom Zakona o 
začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) 
oproščen plačila davkov in prispevkov. Prosimo za dosledno ločevanje upravičencev in 
izplačil dodatkov po prvem in tretjem odstavku 66. člena ZIUOOPE. 

S spoštovanjem,

Pripravila:
Anica Ferlin mag. Stanislav Lotrič
svetovalka sekretar

namestnik generalnega direktorja



Poslano:
- občine preko izpostav URSZR, 
- Skupnost občin Slovenije, info@skupnostobcin.si, 
- Združenje občin Slovenije, info@zdruzenjeobcin.si, 
- Združenje mestnih občin Slovenije, zmos@koper.si.
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