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UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE 

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 

Gospod Darko But 

generalni direktor 

 

ZADEVA: Nujna zaščitna oprema za voznike ter iskanje možnosti nastanitvenega 

objekta 

Spoštovani gospod Darko But, 

Ukrepi za zajezitev epidemije Koronavirusa se vse bolj stopnjujejo. Prevozniki se v teh težkih 

časih, kljub povečanemu tveganju za okužbo še vedno trudijo opravljati svoje osnovno 

poslanstvo ter s tem zagotavljati splošno oskrbo.  

Za preprečevanje nadaljnjih okužb, je pri delu voznikov izrednega pomena uporaba osnovnih 

zaščitnih sredstev (maske, rokavice, razkužila). Kot je splošno znano pa zaščitnih mask 

kronično primanjkuje. 

Na vaš naslov pošiljamo prošnjo za eventuelno pomoč pridobitve zaščitnih mask iz državnih 

rezerv, ki bi jih lahko nabavili prevozniki za svoje voznike.  Vsekakor razumemo situacijo in 

se strinjamo, da se zaščitne maske prednostno zagotovijo zdravstvu in najbolj izpostavljenim 

službam. Želimo opozoriti le na to, da so tudi vozniki v tem trenutku skupina tistih, ki jih v tem 

trenutku še kako potrebujemo. Požrtvovalno opravljajo svoje delo in za to jih moramo tudi 

ustrezno zaščititi. 

Druga naša prošnja se nanaša na možnost koriščenja prostih nastanitvenih objektov, ki bi jih 

potrebovali naši prevozniki za svoje voznike predvsem v času tedenskih počitkov.  Kot smo 

navedli uvodoma, se varnostni ukrepi vse bolj zaostrujejo, to pa velja tudi za vse ostale 

države. Še tik pred kratkim so se vozniki, ki prihajajo pretežno iz BiH in Srbije, med vikendom 

še lahko vračali domov, bojimo pa se, da se bo to stanje v kratkem spremenilo in bomo 

primorani poiskati rešitve. Hoteli in ostali nastanitveni objekti so zaprti, zato bi v tem delu 

nujno potrebovali vašo pomoč in nadaljnje usmeritve. 

Za vsa dodatna vprašanja in informacije smo vam na voljo: 

- Igor Sep (igor.sep@gzs.si; 031 594 766) 

- Natalija Repanšek (natalija.repansek@ozs.si; 051 673 369) 

Lepo vas pozdravljamo in ostanite zdravi. 
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