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Informacija o zavarovanju prostovoljcev, nadomestilu potnih stroškov
in zagotavljanje malice v obdobju izvrševanje nalog zaščite, reševanja
in pomoči, povezane z izvajanjem oskrbe nastanitvenih centrov in
beguncev

Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 21400-8/2015/3 z dne 20.9.2015 s katerim je
odločila, da se zaradi možnosti množičnega prihoda migrantov za postavitev začasnih
nastanitvenih centrov in njihovo oskrbo zadolži Civilna zaščita. Pri tem se smiselno izvajajo
zaščitni ukrepi in naloge zaščite, reševanja in pomoči iz načrtov zaščite in reševanja, ki se
nanašajo na namestitev in oskrbo ogroženega prebivalstva. V 2. točki navedenega sklepa je
Vlada Republike Slovenije določila, da pri izvajanju zaščitnih ukrepov in nalog zaščite,
reševanja in pomoči iz prejšnje točke in drugih podpornih nalog sodelujejo tudi pristojna
ministrstva, nevladne in druge organizacije v skladu s svojimi pristojnostmi in po usmeritvah
Civilne zaščite.
V povezavi z zgoraj navedenim sklepom in zakonsko podlago, ki jo je potrebno upoštevati v
okviru izvajanja aktivnosti povezane z migrantsko problematiko sporočamo, da ima Uprava RS
za zaščito in reševanje s pristojno zavarovalnico sklenjeno pogodbo za nezgodno zavarovanje,
tudi za kategorijo oseb, ki prostovoljno sodelujejo v Civilni zaščiti.
V zvezi z angažiranjem prostovoljcev za delo v nastanitvenem centru je dogovorjeno, da se
prostovoljci lahko vključijo v aktivnosti reševanja migrantske problematike na organiziran način.
Preko stanovske organizacije se pri posameznem nastanitvenem centru evidentirajo, dobijo
akreditacijo in pripadajočo oznako prostovoljca. V primeru potreb bo prostovoljec aktiviran, z
vsemi pravicami, ki se tičejo nezgodnega/zdravstvenega zavarovanja. V šestem odstavku 28.
člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (v nadaljevanju ZVNDN) je
določeno, da stroške zdravstvenega, invalidskega in pokojninskega zavarovanja krije država
oziroma lokalna skupnost, če oseba ni zavarovana na drugi podlagi.
Aktiviranemu prostovoljcu se bodo povrnili stroški prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi od
kraja njegovega stalnega oziroma začasnega prebivališča do kraja, kamor je bil poklican ali
napoten, in stroški prevoza nazaj, če je ta kraj oddaljen več kot 1 km od kraja stalnega ali
začasnega prebivališča pripadnika CZ. Če pripadnik CZ v razdalji več kot 1 km od kraja
stalnega ali začasnega prebivališča nima možnosti prevoza z javnim prevoznim sredstvom, se
mu za razdaljo od kraja prebivališča do prvega javnega prevoznega sredstva po najkrajši poti
obračuna kilometrina v višini, ki je predpisana za javne uslužbence.
Malico se lahko, tako kot za ostale sodelujoče v nastanitvenih centrih in migrante, zagotavljalo
iz kvote toplih obrokov, ki jih pripravlja Slovenska vojska oziroma izbrani ponudnik.
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Ob tem pa moramo opozoriti tudi na določbo drugega odstavka 82. člena ZVNDN, ki določa, da,
če zaščito, reševanje in pomoč izvaja več enot, služb ali druge operativne sestave, oziroma, če
je aktivirana Civilna zaščita, mora biti njihovo delovanje v skladu z usmeritvami pristojnega
poveljnika Civilne zaščite oziroma vodje intervencije.
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