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Krizni dodatek po PKP 7 

PKP7 (ZIUPOPDVE) je ponovno uvedel izplačilo kriznega dodatka, ki pa sedaj velja samo za 1 
mesec in sicer za december 2020. 

Obveznost delodajalca, da izplača krizni dodatek je zapisana v 85. členu ZIUPOPDVE. Višina 
kriznega dodatka znaša 200 € in mora biti izplačan hkrati z decembrsko plačo. Krizni dodatek 
pripada vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača (plača za 
november) ni presegla dvakratnika minimalne plače (1.881,16 EUR bruto I). Krizni dodatek je 
oproščen plačila vseh davkov in prispevkov. 

MDDSZ zavzel stališče, da se pri zadnji izplačani plači (če je to novembrska) upošteva tudi 
CELOTNI znesek poslovne uspešnosti, izplačan novembra ali decembra (in ne le npr. 1/12). 
 
Drugačna razlaga ni mogoča, saj v kolikor bi prištevali 1/12, bi jo morali prišteti tudi h 
kriznemu dodatku,  ki so ga delavci prejeli v obdobju od  marca- maja po PKP2 in bi ga sedaj 
po možnosti morali vrniti, če bi to preseglo 3x MP, kakršen je bil pogoj takrat. 
 
Če delavec ne dela cel mesec december, je upravičen do sorazmernega dela dodatka. Delavcu 
pripada dodatek za prazničen in drug dela prost dan, določen z zakonom, če bi na ta dan 
dejansko delal, dodatek pa mu ne pripada za druge oblike odsotnosti z dela. To pomeni, da 
delavcem pripada dodatek tudi za praznični petek 25. 12. 2020 in soboto 26. 12. 2020, če bi 
bil sicer to njihov delovni dan. 

Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima pravico do 
dodatka sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, razen v 
primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v posebnih primerih (starševstvo, invalidi). 

Zaposleni pri neposrednih in posrednih uporabnikih proračuna Republike Slovenije in 
občinskih proračunov ter tujih diplomatskih predstavništvih in konzulatih, mednarodnih 
organizacijah, predstavništvih mednarodnih organizacij ter institucijah, organih in agencijah 
Evropske unije v Republiki Sloveniji, niso upravičeni do kriznega dodatka iz prvega odstavka 
tega člena. 

Za povračilo izplačanega kriznega dodatka, delodajalec preko informacijskega sistema FURS 
predloži izjavo, s katero izjavlja, da je zaposlenemu izplačal krizni dodatek. Upravičenec 
predloži izjavo preko informacijskega sistema FURS v elektronski obliki najpozneje do konca 
februarja 2021. FURS izplača povračilo kriznega dodatka najpozneje do 20. marca 2021. 

Delodajalec ob izplačilu predloži REK-1 obrazec z navedbo vrste dohodka 1190 – Dohodek, ki 
se ne všteva v davčno osnovo. Na zbirnem REK obrazcu vpiše podatke o delodajalcu in številu 
oseb – prejemnikov, na individualnem REK obrazcu pa vpiše podatke o prejemniku dohodka 
in znesek izplačanega kriznega dodatka vpiše v polje A052, z oznako vrste dohodka 0000. 
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