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Zadeva: Izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času razglašene 
epidemije nalezljive bolezni COVID-19 za prostovoljske organizacije

Zveza: 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 nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije. 

Do dodatka za nepoklicno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v času epidemije so 
upravičeni tudi vpoklicani prostovoljci, ki delujejo pod okriljem prostovoljskih organizacij, in sicer 
v obsegu:

– 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.

Izplačilo dodatkov za nevarnost in posebne obremenitve vpoklicanih prostovoljcev Rdečega 
križa Slovenije na državni in regionalni ravni se izvede preko matične organizacije. 
Organizacija zbere posamezne obrazce D-1 za vpoklicane prostovoljce na državni in regionalni 
ravni ter pripravi zahtevek za izplačilo dodatkov in preglednico upravičencev skladno s 
spodnjimi navodili in roki. 

Za prostovoljce Rdečega križa Slovenije, vpoklicane na lokalni ravni (preko občin) in vse ostale 
prostovoljce, ki delujejo preko drugih prostovoljskih organizacij, se izplačilo dodatkov 
izvede preko krajevno pristojnih združenj organizacij in občin. Območno oziroma krajevno 
pristojno združenje prostovoljske organizacije zbere obrazce D-1 za vse vpoklicane prostovoljce 
in pripravi zahtevek za izplačilo dodatka ter preglednico upravičencev na ravni posamezne 
občine, upoštevajoč spodnja navodila in roke. Skupni zahtevek organizacije na ravni 
posamezne občine, s preglednico upravičencev in vsemi potrebnimi prilogami, posreduje na 
občino, slednja pa podatke prostovoljskih organizacij vključi v skupni zahtevek na ravni občine. 

Do uveljavitve ZIUOPDVE na dan 28. 11. 2020 za izplačilo dodatkov za nevarnost in posebne 
obremenitve velja 66. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic 
epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20; v nadaljevanju ZIUOOPE). Nadalje pa je 
izplačilo teh dodatkov vključenih v 115. člen ZIUOPDVE, zato se izvede skozi dva postopka: 



1. Izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v obdobju med 18. 10. in 27. 
11. 2020 po prvem odstavku 66. člena

Za prostovoljce, 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, drugi del organ ali organizacija, ki je posameznika vpoklicala, tretji del se ne 
izpolnjuje. Obrazcu D-1 mora biti priloženo dokazilo o vpoklicu (s strani občine ali prostovoljske 
organizacije). Nato se na ravni organizacije pripravi preglednica vseh upravičencev in zahtevek 
za izplačilo za vse upravičence na ravni posamezne občine ter se ga posreduje na občino. 

Zahtevek za izplačilo občine pripravijo za vse upravičence v obdobju med 18. 10. in 27. 11. 
2020 ter se ga s prilogami do petka, 15. 1. 2021 posredujejo na pristojno izpostavo Uprave 
RS za zaščito in reševanje (v nadaljevanju URSZR). S tem se podaljša rok za oddajo 
zahtevkov občin, določen z dopisom št. 1005-73/2020-1 z dne 7. 12. 2020.  

Rdeči križ Slovenije zahtevke za vpoklicane prostovoljce na državni ter regionalni ravni do 
petka, 15. 1. 2021 posreduje neposredno na URSZR.

2. Izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v obdobju od 28. 11. 2020 
dalje

Za prostovoljce, 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. 

Na ravni organizacije se nato pripravi novi zahtevek za izplačilo za vse upravičence v 
(Priloga 2) in preglednica vseh upravičencev (Priloga 3). Enako tudi občine pri pripravi 
skupnega zahtevka za upravičence v tem časovnem obdobju uporabijo nove obrazce.

Prvi zahtevek za izplačilo dodatkov po 115. členu ZIUOPDVE občine s preglednico 
upravičencev pripravijo za obdobje med 28. 11. in 31. 12. 2020 ter se ga skupaj s prilogami do 
petka, 29. 1. 2021 posredujejo 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 izpostavo URSZR posredujejo do zadnjega delovnega dne v 
naslednjem mesecu.

Po izplačilu sredstev s strani URSZR občina izvede 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. 

Glede na vsebino novih zakonskih določb je pričakovati večji obseg upravičencev do dodatka, 
zato vas prosimo, da upoštevate določene roke in gradivo pripravite skladno z navodili. 
Navedeni roki veljajo za posedovanje končnih zahtevkov občin, zato prostovoljske organizacije 
prosimo, da svoje zahtevke na občine posredujejo pred navedenim rokom oziroma se glede 
predčasnega roka za posredovanje uskladijo z občinami.  



Ob tej priložnosti se prostovoljskim organizacijam in prostovoljcem, ki delujejo pod vašim 
okriljem zahvaljujemo za velik prispevek k omejevanju posledic epidemije ter zagotavljanju 
pomoči najbolj ranljivim skupinam.

S spoštovanjem,

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

generalni direktor

Poslano:
- Rdeči križ Slovenije, 
- Slovenska Karitas,
- Slovenska filantropija,
- EHO Podpornica,
- 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 organizacije.
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