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Zadeva: Zbiranje humanitarne pomoči za Ukrajino in ukrajinske begunce v drugih 
državah

Spoštovani,

Skladno z dogovorom na sestanku, ki je danes potekal na Vladi RS, je Uprava RS za zaščito in 
reševanje (URSZR) zadolžena za zagotovitev prevoza zbrane humanitarne in materialne 
pomoči, namenjene Ukrajini in ukrajinskim beguncem v drugih državah, Urad Vlade RS za 
oskrbo in integracijo migrantov za namestitev in oskrbo beguncev iz Ukrajine ter Urad Vlade RS 
za komuniciranje za vzpostavitev enotnega Klicnega centra.

Občine in nevladne organizacije, ki bodo zbirale humanitarno in materialno pomoč prosimo, da 
se za lokacijo zbiranja kot tudi za transport zbranih ter primerno pakiranih in pripravljenih 
sredstev pomoči dogovorijo z regijskimi poveljniki CZ oziroma s krajevno pristojnimi izpostavami 
URSZR.

Izpostave URSZR so zadolžene za uskladitev dostave zbrane humanitarne in materialne 
pomoči do Državnega logističnega centra v Rojah.

URSZR bo, skupaj z Evropsko komisijo, organizirala konvoje pomoči iz Državnega logističnega 
centra Roje na zbirne lokacije, ki jih je s sosednjimi državami Ukrajine že uskladila Evropska 
komisija. 

Humanitarna in materialna poomoč se zbira ločeno za: 
- Clothes and footwear - Osebna oprema (oblačila in obutev),
- Hygienic products and first aid kits - Higienski pripomočki, 
- First aid material - Kompleti prve pomoči, material za prvo pomoč ,
- Bedding -  Posteljnina  (deke, rjuhe, spalne vreče),
- Food – Prehrana, 
- Firefighting Equipment - Gasilska reševalna oprema (cevi, elektro agregati, črpalke ipd),
- Firefighting personal protection equipment - Osebna reševalna oprema (gasilske 

čelade, rokavice, škornji).

Vsa humanitarna in materialna pomoč naj bo pakirana ločeno po sklopih (navedenih v 
prejšnjem odstavku) in v primerni embalaži oz. paketih (škatle). Na embalaži naj bo jasno 
označeno za kateri sklop gre. Posamezni paketi naj bodo pripravljeni na EUR paletah 
(120cm*80cm) in oviti v folijo. 

Poudarjamo, da morajo biti vsa donirana sredstva v celoti uporabna in ustrezna za delitev 
končnim upravičencem v Ukrajini in ukrajinskim beguncem v drugih državah. Npr. obleke 
morajo biti očiščene, nepoškodovane in ustrezne za uporabo, hrana pred rokom uporabe vsaj ½ 
leta in zapakirana v originalno embalažo. Kompleti prve pomoči (roki) in reševalna oprema mora 
biti delujoča, varna za uporabo in ne sme biti poškodovana. 
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Ob tem vas obveščamo, da je Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov, za potrebe 
pomoči, ki jo Republika Slovenija nudi beguncem iz Ukrajine, določil telefonsko številko: 040 
853 421 in e-naslov: info.ukrajina@gov.si.

Za namen enotnega informiranja glede beguncev iz Ukrajine, je Urad Vlade RS za 
komuniciranje že uvedel postopek za odprtje enotnega Klicnega centra. Telefonska številka 
Klicnega centra bo javno objavljena. 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje. 

Darko But
sekretar

       generalni direktor

Poslano:
-  vsem izpostavam URSZR, ki posredujejo dopis občinam na njihovem območju in z dopisom 
seznanijo tudi svoje regijske centre za obveščanje,
- Rdeči križ Slovenije – rdeci.kriz@rks.si,
- Slovenska Karitas – info@karitas.si,
- EHO Podpornica – eco.ms@siol.net.

V seznanitev:
- g. Srečko Šestan, poveljnik CZ RS,
- Ministrstvo za obrambo, Kabinet ministra,
- Urad Vlade RS za komuniciranje – gp.ukom@gov.si,
- Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov – gp.uoim@gov.si,
- Generalna policijska uprava – gp.policija@policija.si,
- Služba za logistično podporo, Državni logistični center Roje,
- Center za obveščanje Republike Slovenije.
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