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USMERITVE DELOVANJA OBČIN ZA POMOČ BEGUNCEM IZ UKRAJINE OZIROMA 

ZA UKRAJINO 

 

Spodnja priporočila so operacionalizirani načrt delovanja občin (in občinskih služb) za 

organizacijo humanitarne pomoči za Ukrajino in ukrajinske begunce v drugih državah. 

Usmeritve se navezujejo na dopis Uprave RS za zaščito in reševanje št. 843-21/2022-4 – DGZR 

z dne 2.3.2022. 

1. Operativna in logistična organizacija zbiranja humanitarne pomoči: 

1.1. Organizator zbiranja: predlagamo, da občina ali občinska uprava oz. zaposleni na 

področju zaščite in reševanja (če obstajajo) centralno koordinirajo vse dogodke 

(predlagamo, da se delo deli na odgovornega za logistično pomoč zbirnim 

lokacijam, odgovornega za zbiranje informacij, prevzemanje klicev občanov in 

organizacij, ki želijo pomagati, odgovornega za organizacijo popolnitve kadrovskih 

potreb na zbirnih centrih ali za pomoč v morebitnih nastanitvenih centrih (z 

večanjem potreb se lahko ustroj odziva na dogodke razširi, občine naj predvidijo 

možnost aktivacije načrtov zaščite in reševanja za boljši in racionalnejši odziv), 

predlagamo, da je občina osrednji organizator vseh aktivnosti, ker bo tako lažje 

obvladovala dogodke. 

1.2. Lokacija zbiranja: občine naj določijo centralno lokacijo (dovolj veliko), kjer se bo 

zbirala vsa pomoč zaradi lažjega nadaljnjega razdeljevanja materialnih sredstev 

(predlog: skladišče Rdečega križa ali Karitasa ali skladišče Civilne zaščite (če 

obstaja), več zbirnih mest lahko povzroči dodatno delo, več logističnih premikov, 

težjo sledljivost nabora in količine materialnih sredstev. 

1.3. Urnik zbiranja: občine, skupaj z humanitarnimi organizacijami (RK, Karitas, 

Slovenska filantropija, razni klubi, društva, NVO itd.) naj definirajo točen urnik 

zbiranja materialnih sredstev, da se loči od drugih aktivnosti dotične humanitarne 

organizacije. 

1.4. Logistična oz. transportna pomoč: občina, v sodelovanju z društvi (tudi gasilskimi) 

ali posamezniki naj predvidi transportna sredstva za premike materialnih sredstev, 

zagotovi naj zadostno število oseb, ki bodo odgovorne za pomoč pri transportu. 

1.5. Komunikacijski kanali: predvideti, tudi na nivoju lokalne skupnosti, eno 

centralno telefonsko številko, na katero se lahko občani obrnejo po informacije 

(sicer se jih lahko usmeri na vladni klicni center 080 41 42 (od 08.00 do 18.00) ter na 

elektronski naslov: info.ukrajina@gov.si, kar se tudi centralno objavi, predvideti 

možnost oglaševanja oz. dajanja verodostojnih informacij na socialnih omrežjih, ki 

jih ima občina (Civilna zaščita, občinska uprava, Območno združenje RK in druga, 

ki so na voljo) 

2. Primer (informativno) informacije za javnosti v zvezi z zbiranjem materialnih 

sredstev:  
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2.1. Primer obvestila za objavo 

Begunci nastanjeni v NC imajo preskrbljeno prenočišče, hrano in zdravstveno oskrbo, 

potrebujejo pa še: 

- rjuhe, 

- brisače, 

- plenice (za različne starostne skupine), 

- higienske potrebščine, potrebščine za večkratno uporabo (ščetke, brivniki, zobne paste, 

ženski vložki ipd.), 

- igrače, 

- odeje, spalne vreče. 

Med begunci so tudi otroci različnih starosti. Pri zbiranju oblačil je le-ta treba sortirati po 

starostnih skupinah (npr. 0 - 3, 4 - 6, 7 - 10 itd.). Prosimo vas, da so podarjeni izdelki ob 

dostavi na zbirno mesto Rdečega križa Logatec že sortirani, saj si vsi skupaj želimo, da do 

uporabnikov pridejo v najkrajšem možnem času. Oblačila naj bodo čista in ustrezno zložena. 

Redno bo organiziran tudi konvoj humanitarne pomoči neposredno za vojno območje v 

Ukrajini. RK (ali .....) pa v ta namen (po enakem urniku) zbira: 

- sanitetni material (najbolj zaželen) - povoji, gaze, komprese, rute itd, 

- hrana z dolgim rokom trajanja (konzerve itd.) – ne zbiramo hitro pokvarljive hrane, 

- rjuhe, 

- brisače, 

- higienske potrebščine za večkratno uporabo , 

- odeje, 

- spalne vreče. 

3. Način opremljanja humanitarne pomoči 

Humanitarna pomoč za v tujino se zbira v skladiščih regijskih izpostav URSZR. Občine naj 

stopijo v kontakt z vodjo izpostave, da se dogovorijo za dan dostave materialnih sredstev. 

Materialna sredstva morajo biti odpremljena na euro paletah (1200 x 800 mm) in opremljena z 

popisnimi listi (paketi na paleti morajo prav tako imeti popisni list, zato je že v centralni enoti 

treba organizirati zbiranje na nivoju občine, da je pomoč prešteta, sortirana in označena že na 

začetku, sicer bo kasneje dodatno delo in zmeda). 

4. Vrste sklopov humanirane pomoči:  

1.   Hygienic products and first aid kits - higienski  pripomočki,  

2.   First aid material - kompleti prve  pomoči,  material za prvo  pomoč,  

3.   Food – prehrana,   

4.   Firefighting Equipment - gasilska reševalna oprema (cevi, elektro agregati,  črpalke  

ipd),  

5.   Firefighting  personal  protection  equipment  -  osebna  reševalna  oprema  (gasilske   

čelade,  rokavice, škornji). 

 

PRIPOROČAMO, DA SE MEDSEBOJNO DOGOVARJAJO ZA LOGISTIČNO 

POMOČ, ČE SAME NIMAJO KAPACITET, A SE VSEENO ŽELIJO VKLJUČITI V 

IZVAJANJE HUMANITARNIH AKTIVNOSTI. 

 

OBČINE NAJ SE REDNO POSLUŽUJEJO STROKOVNE POMOČI ZAPOSLENIH NA 

NJIHOVIH IZPOSTAVAH ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE.  


