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Izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času razglašene
epidemije nalezljive bolezni COVID-19 od 18. 10. 2020
66. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije
COVID-19 ter 115. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega
vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE)

Spoštovani.
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list
RS, št. 175/2020 z dne 27. 11. 2020; v nadaljevanju ZIUOPDVE) v 115. členu določa višino
dodatkov za vpoklicane pripadnike Civilne zaščite (v nadaljevanju CZ) za nepoklicno opravljanje
nalog zaščite, reševanja in pomoči (v nadaljevanju ZRP), za državljane, ki so k opravljanju
nalog ZRP vpoklicani ali aktivirani preko pristojnega centra za obveščanje ter za prostovoljce, ki
v času epidemije opravljajo naloge javnih reševalnih služb na podlagi 74. člena Zakona o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. (Uradni list RS, št. 51/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljevanju ZVNDN), in sicer:
– 10 eurov za opravljanje nalog do 4 ure,
– 20 eurov za opravljanje nalog od 4 do 8 ur in
– 30 eurov za opravljanje nalog 8 ur ali več.
Opredelitev dodatkov v 115. členu ZIUOPDVE tako združuje oziroma izenačuje izplačilo
dodatkov po prvem in tretjem odstavku 66. člena ZIUOOPE.
Sočasno so dodatki po 115. členu ZIUOPDVE oproščeni plačila davkov in prispevkov.
Do uveljavitve ZIUOPDVE na dan 28. 11. 2020 za izplačilo dodatkov za nevarnost in posebne
obremenitve vpoklicanih pripadnikov in državljanov v času razglašene epidemije nalezljive
bolezni COVID-19 ter prostovoljcev, ki so izvajali naloge javne reševalne službe po 74. členu
ZVNDN velja 66. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic
epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20; v nadaljevanju ZIUOOPE).
Izplačilo dodatkov za nevarnost in posebne obremenitve se zato skladno z veljavnostjo obeh
predpisov, ki urejata tovrstne dodatke, izvede skozi dva postopka, in sicer za časovno obdobje:
1. od razglasitve epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na dan 18. 10. 2020 do potrditve
ZIUOPDVE 27. 11. 2020 se izvede skladno s 66. členom ZIUOOPE;
2. od uveljavitve ZIUOPDVE z dne 28. 11. 2020 dalje se izvede skladno s 115. členom
ZIUOPDVE.
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NAVODILO ZA PRIPRAVO ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO DODATKA ZA NEVARNOST IN
POSEBNE OBREMENITVE

1. Izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v obdobju med 18. 10. in 27.
11. 2020
1.1 Za vpoklicane pripadnike CZ in prostovoljce po prvem odstavku 66. člena ZIUOOPE
Za pripadnike CZ ali državljane, ki so bili v obdobju od 18. 10. do vključno 27. 11. 2020
vpoklicani k opravljanju nalog ZRP za zajezitev epidemije se izpolni individualni obrazec D-1
(prvi del izpolni upravičenec, druge del občina oziroma organ, ki je posameznika vpoklical, tretji
del se ne izpolnjuje), nato pa se na ravni občine pripravi preglednica vseh upravičencev in
zahtevek za izplačilo za vse upravičence v pristojnosti občine.
Zahtevek za izplačilo dodatkov na ravni občine se pripravi za vse upravičence v obdobju med
18. 10. in 27. 11. 2020 ter se ga skupaj s prilogami do petka, 25. 12. 2020 posreduje na
pristojno izpostavo Uprave RS za zaščito in reševanje (v nadaljevanju URSZR).
Po izplačilu sredstev s strani URSZR občine izvedejo izplačilo dodatkov končnim upravičencem,
skladno z usmeritvami "Izplačilo dodatka po prvem odstavku 66. člena ZIUOOPE" št.
1005-49/2020-287 z dne 30. 10. 2020.
Postopek je enak uveljavljanju pravice do dodatka po prvem odstavku 66. člena, ki je bil
izveden za čas razglašene epidemije med 12. 3. in 30. 5. 2020. Za uveljavljanje dodatka se
uporabi enak obrazec D-1, zahtevek za izplačilo dodatka in preglednica upravičencev kot v
času razglašenega prvega vala epidemije.

1.2 Za prostovoljce, ki so v času epidemije opravljali naloge javnih reševalnih služb po
tretjem odstavku 66. člena ZIUOOPE (gasilci, gorski reševalci, jamarji itn.)
Za izplačilo dodatka prostovoljcem, ki so v obdobju od 18. 10. do vključno 27. 11. 2020
opravljali naloge javne reševalne službe na podlagi 74. člena ZVNDN, bo URSZR v sodelovanju
s krovnimi organizacijami (Gasilsko zvezo Slovenije, Gorsko reševalno službo, Jamarsko
reševalno službo in Potapljaško zvezo itn.) pripravila pregled upravičenih intervencij iz aplikacij
SPIN in drugih razpoložljivih aplikacij z razvidnim datumom, trajanjem ter vrsto intervencije,
sodelujočo enoto in številom prostovoljcev, ki so sodelovali na intervenciji.
Na podlagi oblikovanega seznama upravičencev bo URSZR v nadaljevanju izvedla nakazilo
sredstev, v primeru gasilske službe na občine, ki sredstva izplačajo matičnim društvom, v
katerih upravičenci delujejo, društva pa končnim upravičencem oziroma v primeru ostalih služb
na združenja, s katerimi ima sklenjeno pogodbo (GRZS, JRS itn.).
Dodatki se izplačajo skladno z usmeritvami "Izvedba izplačila dodatka po tretjem odstavku
66. člena ZIUOOPE" št. 1005-49/2020-281 z dne 29. 10. 2020.
Postopek je enak uveljavljanju pravice do dodatka po tretjem odstavku 66. člena, ki je bil
izveden za čas razglašene epidemije med 12. 3. in 30. 5. 2020.

2. Izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v obdobju od 28. 11. 2020
dalje
2.1 Za vpoklicane pripadnike CZ in prostovoljce po 115. členu ZIUOPDVE
Za pripadnike CZ ali državljane, ki so bili v obdobju od 28. 11. 2020 dalje vpoklicani k
opravljanju nalog ZRP za zajezitev epidemije se izpolni novi individualni obrazec D-1
(Priloga 1).
Vsebina 115. člena ZIUOPDVE na novo opredeljuje višino dodatkov, do katerih so
posamezniki upravičeni glede na trajanje opravljanja nalog, zato pozivamo k doslednem in
natančnem izpolnjevanju obrazca z navedbo trajanja opravljanja nalog za posamezni dan in
zneska, do katerega je posameznik upravičen. Prvi del obrazca izpolni upravičenec, druge del
občina oziroma organ, ki je posameznika vpoklical, tretji pa se ne izpolnjuje, saj so podatki za
izplačilo vključeni že v zahtevek za izplačilo, ki se pripravi v nadaljevanju.
Na ravni občine se nato pripravi novi zahtevek za izplačilo za vse upravičence v pristojnosti
občine (Priloga 2) in preglednica vseh upravičencev (Priloga 3).
Prvi zahtevek za izplačilo dodatkov na ravni občine za izplačilo dodatkov po 115. členu
ZIUOPDVE s preglednico upravičencev se pripravi za obdobje med 28. 11. in 31. 12. 2020 ter
se ga skupaj s prilogami do petka, 29. 1. 2021 posreduje na pristojno izpostavo URSZR.
V nadaljevanju se zahtevki za izplačilo dodatkov pripravijo na mesečni ravni (za obdobje od
prvega do zadnjega koledarskega dne v mesecu) in se na pristojno izpostavo URSZR
posredujejo do zadnjega delovnega dne v naslednjem mesecu (npr. za obdobje od 1. do 31. 1.
2021 se posredujejo do 26. 2. 2021 itn.).
Po izplačilu sredstev s strani URSZR občine izvedejo izplačilo dodatkov končnim upravičencem,
in sicer brez plačila davkov in prispevkov, saj je dodatek, skladno s 115. členom ZIUOPDVE,
izvzet iz obdavčitve in plačila prispevkov.

2.2 Za prostovoljce, ki so v času epidemije izvajali naloge javnih reševalnih služb po
115. členu ZIUOPDVE (gasilci, gorski reševalci, jamarji itn.)
Postopek za izplačilo dodatka prostovoljcem, ki so v obdobju od 28. 11. 2020 dalje opravljali
naloge javne reševalne službe na podlagi 74. člena ZVNDN, je enak postopku evidentiranja
upravičencev po tretjem odstavku 66. člena ZIUOOPE.
URSZR bo v sodelovanju s krovnimi organizacijami, ki po 74. členu ZVNDN opravljajo naloge
javnih reševalnih služb oblikovala seznam upravičencev ter izvedla nakazilo sredstev, v primeru
gasilske službe na občine, ki sredstva izplačajo matičnim društvom, v katerih upravičenci
delujejo, društva pa končnim upravičencem oziroma v primeru ostalih služb na združenja, s
katerimi ima sklenjeno pogodbo (GRZS, JRS itn.).
Izplačilo dodatkov končnim upravičencem se izvede brez plačila davkov in prispevkov, saj je
dodatek, skladno s 115. členom ZIUOPDVE, izvzet iz obdavčitve in plačila prispevkov.

Nenazadnje želimo izpostaviti, da je glede na vsebino novih zakonskih določb pričakovati večji
obseg upravičencev do dodatka. Prosimo vas, da upoštevate določene roke in gradivo ustrezno
pripravite, skladno z navodili.
Za vsa vprašanja so vam na razpolago pristojne izpostave URSZR, ki bodo kljub veliki količini
nalog, povezanih z delovanjem štabov CZ in zagotavljanjem druge strokovne ter logistične
podpore za omejevanje epidemije storile vse, da bo dodatek prišel do upravičencev.
Ob tej priložnosti se vsem županom, občinskim uslužbencem, pogodbenim in prostovoljnim
pripadnikom CZ ter vsem izvajalcem nalog javnih reševalnih služb zahvaljujemo za strokovno,
odgovorno in konstruktivno sodelovanje ter pomemben doprinos k omejevanju širjenja virusa
COVID-19. Prepričani smo, da bo uveljavljeni 115. člen ZIUOPDVE pripomogel k ustreznejši
ureditvi dela pripadnikov CZ ter izvajalcev nalog javnih reševalnih služb.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Leon Behin, sekretar, direktor Urada za operativo
Anica Ferlin, svetovalka

Darko But
sekretar
generalni direktor

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

Priloge:
- Priloga 1 – OBRAZEC D-1 za izplačilo dodatka po 115. členu ZIUOPDVE,
- Priloga 2 – Zahtevek za izplačilo dodatka po 115. členu ZIUOPDVE,
- Priloga 3 – Preglednica upravičencev na ravni občine.

