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Zadeva: Odgovor na prošnjo za nujno zaščitno opremo za voznike ter iskanje možnosti 
nastanitvenega objekta

Zveza: Vaš dopis, z dne 31.3.2020

V zvezi z vašo prošnjo za pomoč pri pridobitvi zaščitnih mask iz državnih rezerv za prevoznike 
in za možnost koriščenja prostih nastanitvenih objektov, za tuje voznike v času tedenskih 
počitkov, vam v nadaljevanju posredujemo odgovor:

Zavedamo se, da se mnoge dejavnosti, kakor tudi prevoznike, potrebuje za prevoz blaga, ki je 
nujno potreben tudi v času razglašene pandemije COVID-19 in epidemije COVID-19. Hkrati je 
treba upoštevati, da osebne varovalne opreme primanjkuje povsod po svetu in je zato težko 
dobavljiva. Zaradi navedenega so razpoložljiva sredstva osebne in varovalne opreme, tudi 
zaščitne maske, v prvi vrsti namenjeni zdravstvu in domovom za starejše, kjer delujejo s 
potencialno okuženimi osebami s COVID-19 oziroma so neposredno v kontaktu z obolelimi za 
COVID-19. Prav tako je potrebno zagotavljati zaščitno opremo aktiviranim enotam Civilne 
zaščite, drugemu operativnemu sestavu, pripadnikom v Policiji in drugim, ki oskrbujejo obolele 
in najbolj ranljive skupine ter so v stiku s potencialno okuženimi osebami.

Proste kapacitete za nastanitev, s katerimi razpolagamo, so namenjene zdravstvenemu osebju, 
aktiviranim pripadnikom Civilne zaščite, pripadnikom Policije in osebam, ki jim je odrejena 
samoizolacija, pa tega ne morejo zagotavljati doma ter osebam, ki jim je z odločbo ministra za 
zdravje odrejena karantena na določenem kraju.

Prosimo za razumevanje, ker v danih izjemnih okoliščinah in zaradi zgoraj navedenih razlogov, 
ne moremo zagotoviti zaščitnih mask za potrebe prevoznikov, niti ne nastanitvenih kapacitet. 

V 38. členu Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-
uradno prečiščeno besedilo, 95/07-ZSPJS –H, 97/10 in 21/18-ZNOrg), je v prvem odstavku 38. 
člena določeno, da morajo gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije zagotoviti pogoje 
in možnosti za izvajanje osebne in vzajemne zaščite delavcev ter izvajati predpisane zaščitne 
ukrepe.

 
S spoštovanjem,

Darko But
sekretar
generalni direktor

Poslano (preko e-pošte):
- Gospodarska zbornica Slovenije (natalija.repansek@ozs.si),
- g. Srečko Šestan, poveljnik CZ RS. 
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