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ZADEVA: Informacija o aktivnostih prostovoljskih organizacij ter njihovih 
intervencijskih stroških pri preprečevanju širjenja virusa SARS-CoV-2 in zmanjšanju 
posledic epidemije bolezni COVID-19 med 13. marcem in 31. majem 2020 – predlog 
za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 –
ZDU-1G) je Vlada Republike Slovenije na seji dne….   pod točko … sprejela naslednji

S K L E P

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela informacijo o aktivnostih prostovoljskih
organizacij ter njihovih intervencijskih stroških pri preprečevanju širjenja virusa SARS-
CoV-2 in zmanjšanju posledic epidemije bolezni COVID-19 med 13. marcem in 31. 
majem 2020.  

2. Vlada Republike Slovenije je sprejela odločitev, da se za pokritje nastalih 
intervencijskih stroškov zagotovijo finančna sredstva v skupni višini 47.200,44 evrov, 
posameznim prostovoljskim organizacijam v višini, kot je določena v prilogi.

3. Vlada Republike Slovenije je naložila Ministrstvu za javno upravo, da izvrši 2. točko 
tega sklepa.

4. Vlada Republike Slovenije je sklenila, da se pravice porabe za zagotovitev finančnih 
sredstev iz 2. točke tega sklepa v višini 47.200,44 evrov zagotovijo iz sredstev 
splošne proračunske rezervacije iz postavke PP 200100 – Sredstva iz naslova 
dodatnega zadolževanja – COVID-19.
                                                      

                                                                                      dr. Božo Predalič
                                                                                GENERALNI SEKRETAR 

Prejmejo:
 Ministrstvo za javno upravo
 Ministrstvo za obrambo



 Ministrstvo za finance
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v 
državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- Boštjan Koritnik, minister
- Urška Ban, državna sekretarka
- Erika Lenčič Stojanovič, vodja Službe za nevladne organizacije

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Gradivo obravnava intervencijske stroške prostovoljskih organizacij za izvajanje ukrepov 
za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 v času med 13. marcem in 31. majem 2020. 
Izdelano je na podlagi zbranih poročil prostovoljskih organizacij in Združenja Slovenska 
filantropija v vlogi mreže za prostovoljstvo v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo.

Pri izvajanju teh ukrepov je bilo v navedenem obdobju 3.617 vključitev prostovoljcev in 17 
koordinatorjev prostovoljstva. Prostovoljske organizacije nimajo sredstev za kritje 
povišanih stroškov prostovoljcev (stroške koordiniranja prostovoljcev, prehrana, potni 
stroški, stroški čiščenja in popravila osebne opreme) in drugih, nenačrtovanih in 
nepričakovanih stroškov, ki so nastali zaradi izvajanja zaščitnih ukrepov, aktivnosti pri 
oskrbi ljudi in pomoči ranljivim skupinam.

Intervencijski stroški prostovoljskih organizacij in stroški prostovoljcev za navedeno
obdobje, ki niso bili povrnjeni v okviru projektov posameznih resorjev oziroma z drugimi 
javnimi sredstvi, znašajo 47.200,44 evrov. Vladi Republike Slovenije se predlaga, da se 
navedenim prostovoljskim organizacijam zagotovi finančna sredstva za poplačilo teh 
stroškov. 
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem 
in naslednjih treh letih

DA

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije

NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega 
načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po 
strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

 razvojne dokumente Evropske unije in 

NE



mednarodnih organizacij
7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
Sredstva so zagotovljena v splošni proračunski rezervaciji na postavki PP 200100 -
Sredstva iz naslova dodatnega zadolževanja - COVID-19, konto 4090.

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov občinskih 
proračunov 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov občinskih 
proračunov
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
obveznosti za druga 
javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za tekoče 
leto (t)

Znesek za t 
+ 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za tekoče 
leto (t)

Znesek za t 
+ 1 

MF Rezerva RS 47.200,44 evrov

SKUPAJ 47.200,44 evrov
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:



Novi prihodki Znesek za tekoče 
leto (t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
/
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
V skladu s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS (Uradni list RS, št. 43/01, 
23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95711, 64/12, 80/13 in 
10/14) javnost ni bila povabljena k sodelovanju, ker gre za predlog sklepa vlade.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz 
Resolucije o normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                      Boštjan Koritnik
                                             minister



PRILOGA

Informacija o aktivnostih prostovoljskih organizacij ter njihovih intervencijskih stroških pri 
preprečevanju širjenja virusa SARS-CoV-2 in zmanjšanju posledic epidemije nevarne bolezni 
COVID-19 med 13. marcem in 31. majem 2020

V Republiki Sloveniji je bil ob pojavu epidemije nalezljive bolezni COVID-19 13.3.2020 aktiviran 
Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu nalezljive bolezni pri ljudeh, na podlagi katerega so stekle 
aktivnosti na področju izvajanja zaščitnih ukrepov ter nalog zaščite, reševanja in pomoči. V ukrepe za 
preprečevanje epidemije so se tudi v sodelovanju s civilno zaščito na regijski in lokalni ravni vključile
številne prostovoljske organizacije in njihovi prostovoljci. 

Izdelano je na podlagi zbranih poročil prostovoljskih organizacij in Združenja Slovenska filantropija v 
vlogi mreže za prostovoljstvo v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo. Prostovoljske organizacije 
so na podlagi svojih evidenc posredovale poročilo o delu prostovoljcev po posameznih dnevih in
opravljenih nalogah.

Med 13. marcem in 31. majem 2020 je bilo 3.640 vključitev v prostovoljske aktivnosti za preprečevanje 
epidemije. Pri tem je sodelovalo več kot 2.000 prostovoljcev prostovoljskih organizacij.

Do 4 ure 
dnevno

Od 4 do 8 ur 
dnevno

Nad 8 ur 
dnevno

SKUPAJ

Število vključitev
prostovoljcev od 13. 3. do 
31. 5. 2020

2.816 590 234 3.640

Tabela: Vključitve prostovoljcev prostovoljskih organizacij

Ocenjeni intervencijski stroški prostovoljskih organizacij in stroški prostovoljcev (1) Zveze prijateljev 
mladine Slovenije (ZPM Domžale, MDPM za Goriško, DPM Metlika, DPM Maribor, MZPM Velenje, 
MDPM Celje, Dobrodelno društvo pomagajmo odprtih src, DPM Mojca Novo mesto, ZPM Ljubljana Vič 
Rudnik, ZPM Krško, MDPM Ajdovščina, OZPM Šentjur, DPM Izola, DPM Koper, DPM Koroške, DPM 
Trbovlje, DPM Krmelj, DPM Črnomelj,  DPM Radeče, DPM Prebold, DPM Kranj, MDPM Pivka, DPM 
Škofja Loka, MDPM Sežana, DPM Zagorje ob Savi, Društvo prijateljev otrok in mladine DOM Kropa),
(2) Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, (3) Zveza prijateljev mladine Moste-
Polje, (4) Slovensko društvo hospic, (5) Društvo za trajnostni razvoj Duh časa, (6) Društvo za 
promocijo humanitarne dejavnosti Humanitarček, (7) Kinološko društvo za reševalne pse REPS 
MARIBOR, (8) Zveza prijateljev mladine Maribor, (9) Združenje slovenskih katoliških skavtinj in 
skavtov, (10) Društvo upokojencev Renče, (11) Ustanova Zdenke Gustinčič - Fundacija za dobro ljudi 
in narave, (12) Slovensko združenje inštruktorjev Center za šolanje psov vodičev in psov 
spremljevalcev CANIS, (13) Univerza za tretje življenjsko obdobje Škofja Loka, (14) Društvo za pomoč 
in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, (15) Mladinski svet Ljutomer, (16) Društvo 
paraplegikov Jugozahodne Štajerske, (17) Društvo prijateljev mladine Lavrica za obdobje od 13. 3. 
2020 do 31. 5. 2020 znašajo 47.200,44 evrov.

Ocena povrnitve stroškov prostovoljskega dela v času epidemije temelji na podatkih prostovoljskih 
organizacij in upoštevajoč Zakon o prostovoljstvu, ki določa, da je prostovoljsko delo delo, ki ga
posameznik opravlja po svoji svobodni volji in brez pričakovanja plačila. Pri izračunu so bili upoštevani
dejansko nastali stroški v povezavi z opravljanjem prostovoljskega dela povezanega z blaženjem 
posledic epidemije od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020 in za katere prostovoljske organizacije niso prejele 
sredstev iz državnega, lokalnega proračuna ali iz sredstev EU (razkužila, maske, rokavice in vrečke za 
delitev hrane, prevozi blaga in storitev, koordinacija prostovoljcev, telefon, internet). Poleg tega so bile 
ovrednotene tudi vključitve posameznih prostovoljcev prostovoljskih organizacij. Za posamezno 



vključitev prostovoljca v prostovoljsko delo se je po analogiji z ocenjeno vrednostjo opravljenega 
prostovoljskega dela po 21. členu Pravilnika o področjih prostovoljskega dela upoštevalo, da je v 
primeru opravljanja prostovoljskega dela do štiri (4) ure na dan prostovoljska organizacija upravičena 
do povrnitve stroškov na prostovoljca v višini 6 evrov na dan, od štiri (4) do osem (8) ur v višini 10 
evrov na dan in nad osem (8) ur v višini 13 evrov na dan. Gre za izredno situacijo, v kateri so 
določenim prostovoljskim organizacijam, zaradi vključitve večjega števila prostovoljcev, nastali višji 
stroški, prav tako pa so posamezni stroški nastali na strani prostovoljcev (prevoz, malica). 

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) v 
tretjem odstavku 66. člena določa, da prostovoljcem, ki so v času epidemije opravljali naloge javne 
službe za zaščito, reševanje in pomoč (prvi odstavek 74. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami) pripada dodatek za nevarnost in posebne obremenitve za vsako izvedeno 
intervencijo. Poleg tega je vlada dne 23. 7. 2020 sprejela sklep št. 84300-11/2020/3, da se Rdečemu 
križu Slovenije, Slovenski karitas in EHO Podpornici povrnejo intervencijski stroški oziroma stroški 
dela prostovoljcev v višini 296.559,31 evrov. Z vidika priznavanja pomembnosti prostovoljskega dela 
za blaženje posledic epidemije je potrebna enaka obravnava tako prostovoljcev kot prostovoljskih 
organizacij.

(1) Zveza prijateljev mladine Slovenije (v obdobju od 13. 3. do 31. 5. 2020 je bilo 299 vključitev 
v prostovoljsko delo, v povprečju 4 prostovoljci na dan)

 zbiranje donacij računalnikov, hrane, ostalih osnovnih potrebščin in razdeljevanje med 
socialno ogrožene, eTOM-svetovanje, TOM svetovanje v spletni klepetalnici, koordinacija 167
prostovoljcev, ki so opravili 2645 prostovoljskih ur.

Skupaj nastali stroški intervencije, sestavljeni iz dejansko nastalih stroškov in ovrednotenih vključitev 
prostovoljcev, za ZPMS in 26 njenih članic znašajo 10.407,48 evrov, od tega za dejansko nastale
stroške 7.877,48 evrov (razkužilo za roke, zaščitne rokavice, prevoz blaga in storitev, internet, strošek
koordinatorja prostovoljcev) in 2.530,00 evrov za stroške vključenih prostovoljcev (malica, prevoz).

(2) Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva (v obdobju od 13. 3. do 31. 5. 
2020 je bilo 1082 vključitev v prostovoljsko delo, v povprečju 8 prostovoljcev na dan)

 razdeljevanje viškov hrane socialno ogroženim, šivanje mask, prevozi zaposlenih v dom 
starejših, medkrajevni prevoz nosečnice na pregled, pomoč v DSO Ljutomer pri čiščenju,
koordinacija prostovoljcev.

Skupaj nastali stroški intervencije, sestavljeni iz dejansko nastalih stroškov in ovrednotenih vključitev 
prostovoljcev, znašajo 8.193,45 evrov, od tega za dejansko nastale stroške 1.475,45 evrov (razkužilo 
za roke, zaščitne rokavice in vrečke za delitev hrane, nezgodno zavarovanje prostovoljcev, pomoč pri 
administraciji stroškov prostovoljcev, koordinatorja prostovoljcev) in 6.718,00 evrov za stroške 1082
vključitev prostovoljcev (malica, prevoz).

(3) Zveza prijateljev mladine Moste-Polje (v obdobju od 13. 3. do 31. 5. 2020 je bilo 540
vključitev v prostovoljsko delo, v povprečju 10 prostovoljcev na dan)

 učna pomoč na daljavo za otroke iz socialno ogroženih družin in za otroke s posebnimi 
potrebami in učnimi primanjkljaji, koordinacija prostovoljcev.

Skupaj nastali stroški intervencije, sestavljeni iz dejansko nastalih stroškov in ovrednotenih vključitev 
prostovoljcev, znašajo 7.750,23 evrov, od tega za dejansko nastale stroške 4.510,23 evrov
(računalnik, telefon, internet, strošek koordinatorja prostovoljcev) in 3.240,00 evrov za stroške 540
vključitev prostovoljcev (malica, prevoz).

(4) Slovensko društvo hospic (v obdobju od 13. 3. do 31. 5. 2020 je bilo 139 vključitev v 
prostovoljsko delo, v povprečju 3 prostovoljci na dan)

 svetovanje in pomoč žalujočim v času epidemije, iskanje dodatnih prostovoljcev in pomoči pri 
koordinaciji prostovoljcev ter spremljanju njihovega dela, koordinacija prostovoljcev.



Skupaj nastali stroški intervencije, sestavljeni iz dejansko nastalih stroškov in ovrednotenih vključitev 
prostovoljcev, znašajo 4.225,00 evrov, od tega za dejansko nastale stroške 3.000,00 evrov
(koordinator prostovoljcev) in 1.225,00 evrov za stroške 139 vključitev prostovoljcev (malica, prevoz).

(5) Društvo za trajnostni razvoj Duh časa (v obdobju od 13. 3. do 31. 5. 2020 je bilo 290
vključitev v prostovoljsko delo, v povprečju 5 prostovoljcev na dan)

 priprava računalnikov za šolajoče otroke, komunikacija in koordinacija s prostovoljci, prosilci,
donatorji in drugimi deležniki, koordinacija prostovoljcev.

Skupaj nastali stroški intervencije, sestavljeni iz dejansko nastalih stroškov in ovrednotenih vključitev 
prostovoljcev, znašajo 3.805,57 evrov, od tega za dejansko nastale stroške 1.302,57 evrov (prevozi, 
nakup blaga in hrane) in 2.503,00 evrov za stroške 290 vključitev prostovoljcev (malica, prevoz).

(6) Društvo za promocijo humanitarne dejavnosti Humanitarček (v obdobju od 13. 3. do 31. 5. 
2020 je bilo 468 vključitev v prostovoljsko delo, v povprečju 7 prostovoljcev na dan)

 priprava paketov hrane, razvoz hrane, obiski na terenu, priprava logistike zaradi epidemije, 
čiščenje, pomoč pri sanaciji, koordinacija prostovoljcev

Skupaj nastali stroški intervencije, sestavljeni iz dejansko nastalih stroškov in ovrednotenih vključitev 
prostovoljcev, znašajo 3.737,00 evrov za stroške 468 vključitev prostovoljcev (malica, prevoz).

(7) Kinološko društvo za reševalne pse REPS MARIBOR (v obdobju od 13. 3. do 31. 5. 2020 je 
bilo 133 vključitev v prostovoljsko delo, v povprečju 6 prostovoljcev na dan)

 intervencija za pogrešano osebo v času izrednih razmer, osveščanje občanov o omejitvi 
gibanja, koordinacija prostovoljcev

Skupaj nastali stroški intervencije, sestavljeni iz dejansko nastalih stroškov in ovrednotenih vključitev 
prostovoljcev, znašajo 1.976.05 evrov, od tega za dejansko nastale stroške 1.178,05 evrov (telefon, 
internet, strošek intervencije za pogrešano osebo) in 798,00 evrov za stroške 133 vključitev
prostovoljcev (malica, prevoz).

(8) Zveza prijateljev mladine Maribor (v obdobju od 13. 3. do 31. 5. 2020 je bilo 128 vključitev v 
prostovoljsko delo, v povprečju 2 prostovoljca na dan)

 svetovanje na TOM-u (telefon za otroke in mladostnike) Zaradi epidemije so svetovalci 
pogosteje vodili razgovore o nasilju v družini, stiskah in negotovosti v kateri so se znašli otroci 
in mladi, koordinacija prostovoljcev

Skupaj nastali stroški intervencije, sestavljeni iz dejansko nastalih stroškov in ovrednotenih vključitev 
prostovoljcev, znašajo 1.654,65 evrov.

(9) Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (v obdobju od 13. 3. do 31. 5. 2020 je 
bilo 144 vključitev v prostovoljsko delo, v povprečju 2 prostovoljca na dan)

 varovanje otrok, dežuranje v klicnem centru, nakup hrane in osebnih pripomočkov, šivanje 
mask, delo v skladišču s hrano in dostava hrane, koordinacija prostovoljcev

Skupaj nastali stroški intervencije, sestavljeni iz dejansko nastalih stroškov in ovrednotenih vključitev 
prostovoljcev, znašajo 1.353,24 evrov.

(10) Društvo upokojencev Renče (v obdobju od 13. 3. do 31. 5. 2020 je bilo 208 vključitev v 
prostovoljsko delo, v povprečju 5 prostovoljcev na dan)

 telefonsko svetovanje, nakup in delitev nujnih potrebščin, koordinacija prostovoljcev

Skupaj nastali stroški intervencije, sestavljeni iz dejansko nastalih stroškov in ovrednotenih vključitev 
prostovoljcev, znašajo 1.248,00 evrov.

(11) Ustanova Zdenke Gustinčič - Fundacija za dobro ljudi in narave (v obdobju od 13. 3. do 
31. 5. 2020 je bilo 64 vključitev v prostovoljsko delo, v povprečju 2 prostovoljca na dan)

 izdelava zaščitnih vezirjev v času epidemije



Skupaj nastali stroški intervencije, sestavljeni iz dejansko nastalih stroškov in ovrednotenih vključitev 
prostovoljcev, znašajo 702,22 evrov.

(12) Slovensko združenje inštruktorjev Center za šolanje psov vodičev in psov spremljevalcev 
CANIS (v obdobju od 13. 3. do 31. 5. 2020 je bilo 25 vključitev v prostovoljsko delo, v 
povprečju 2 prostovoljca na dan)

 pomoč starejšim osebam, prevoz starejših do lekarne, dovoz kosil starejšim, pomoč pri 
nakupu osnovnih potrebščin, koordinacija prostovoljcev

Skupaj nastali stroški intervencije, sestavljeni iz dejansko nastalih stroškov in ovrednotenih vključitev 
prostovoljcev, znašajo 614,00 evrov.

(13) Univerza za tretje življenjsko obdobje Škofja Loka (v obdobju od 13. 3. do 31. 5. 2020 je 
bilo 11 vključitev v prostovoljsko delo, v povprečju 2 prostovoljca na dan)

 osveščanje in informiranje na daljavo glede izrednih razmer zaradi bolezni COVID -19, 
pisanje pisem za prebivalce Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, koordinacija 
prostovoljcev

Skupaj nastali stroški intervencije, sestavljeni iz dejansko nastalih stroškov in ovrednotenih vključitev 
prostovoljcev, znašajo 560,00 evrov.

(14) Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice (v obdobju od 13. 3. do 31. 5. 
2020 je bilo 26 vključitev v prostovoljsko delo, v povprečju 1 prostovoljec na dan)

 dežuranje v začasnem (karantena) zavetišču

Skupaj nastali stroški intervencije, sestavljeni iz dejansko nastalih stroškov in ovrednotenih vključitev 
prostovoljcev, znašajo 338,00 evrov.

(15) Mladinski svet Ljutomer (v obdobju od 13. 3. do 31. 5. 2020 je bilo 35 vključitev v 
prostovoljsko delo, v povprečju 2 prostovoljca na dan)

 pomoč starejšim v času krize, nabava osnovnih živil, pomoč v obliki pogovora, koordinacija 
prostovoljcev

Skupaj nastali stroški intervencije, sestavljeni iz dejansko nastalih stroškov in ovrednotenih vključitev 
prostovoljcev, znašajo 279,70 evrov.

(16) Društvo paraplegikov Jugozahodne Štajerske (v obdobju od 13. 3. do 31. 5. 2020 je bilo 33 
vključitev v prostovoljsko delo, v povprečju 3 prostovoljci na dan)

 dobava in delitev zaščitne opreme, koordinacija prostovoljcev

Skupaj nastali stroški intervencije, sestavljeni iz dejansko nastalih stroškov in ovrednotenih vključitev 
prostovoljcev, znašajo 265,85 evrov.

(17) Društvo prijateljev mladine Lavrica (v obdobju od 13. 3. do 31. 5. 2020 je bilo 15 vključitev 
v prostovoljsko delo, v povprečju 1 prostovoljec na dan)

 iskanje prostovoljcev za pomoč civilni zaščiti, koordinacija, povezovanje pri nudenju pomoči s 
Karitas Škofljica in Ig, prevzem in razdeljevanje pomoči, koordinacija prostovoljcev

Skupaj nastali stroški intervencije, sestavljeni iz dejansko nastalih stroškov in ovrednotenih vključitev 
prostovoljcev, znašajo 90,00 evrov.



Obrazložitev predloga ukrepov

Prostovoljske organizacije, vključene v aktivnosti zajezitve epidemije COVID-19 v Republiki Sloveniji, 
nimajo sredstev za kritje povišanih stroškov prostovoljcev in drugih, nenačrtovanih in nepričakovanih 
stroškov, ki so nastali zaradi zagotavljanja pogojev za delo z občani in na terenu in niso bili povrnjeni v 
okviru projektov posameznih resorjev oziroma z drugimi javnimi sredstvi.

Ministrstvo za javno upravo skladno s Poročilom Odbora za državno ureditev in javne zadeve št. 
84300-11/2020/2, z dne 21. 7. 2020, iz katerega izhaja, da se je odbor strinjal s stališčem Ministrstva 
za obrambo, da Ministrstvo za javno upravo pripravi ločeno vladno gradivo za povrnitev upravičenih 
stroškov drugih nevladnih organizacij, ki so izvajale aktivnosti na lokalni in državni ravni v času 
epidemije COVID-19, predlaga, da Vlada Republike Slovenije sprejme sklep o povračilu nastalih 
intervencijskih stroškov navedenih prostovoljskih organizacij, in sicer, da se iz sredstev splošne 
proračunske rezervacije - Sredstva iz naslova dodatnega zadolževanja - COVID-19, dodelijo dodatna 
sredstva Ministrstvu za javno upravo za poplačilo intervencijskih stroškov v višini 47.200,44 evra na 
novo odprto postavko za ta namen.

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
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