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Na podlagi 80., 84. in 85. ter v povezavi s 102 členom 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), Sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 16600-1/2021/3 z dne 11. 11. 
2021, izdajam

ODREDBO
o aktiviranju prostovoljcev RKS in GZS ter drugih nevladnih organizacij, ki delujejo v 

sistemu zaščite, reševanja in pomoči in imajo ustrezna znanja za bolničarje, za pomoč pri 
oskrbi bolnikov v socialno-varstvenih ustanovah 

I.
Zaradi preobremenjenosti osebja v socialno-varstvenih ustanovah, ker oskrbujejo bistveno 
povečano število bolnikov s COVID-19, se za izvajanje pomoči pri oskrbi bolnikov v navedenih 
ustanovah:

- aktivira prostovoljce Rdečega križa Slovenije (RKS) in Gasilske zveze Slovenije 
(GZS) ter drugih nevladnih organizacij, ki delujejo v sistemu zaščite, reševanja in 
pomoči in imajo potrebna znanja za bolničarje.

II.
Prostovoljce se vključi v aktivnosti, navedene v I. točki te odredbe, skladno z izraženimi 
potrebami posamezne socialno-varstvene ustanove, ki jo izrazijo pristojni osebi v RKS in GZS 
ter drugimi NVO, s katerim uskladijo vse svoje potrebne postopke za vključitev prostovoljca v 
izvajanje pomoči pri oskrbi bolnikov.

Ustanova, v kateri prostovoljec opravlja navedene naloge, vodi evidenco prisotnosti na delu za 
prostovoljca ter vodi, nadzira in usmerja prostovoljca pri izvajanju nalog.  

Poimenski seznam aktiviranih prostovoljcev vodi tudi RKS in GZS ter druge nevladne 
organizacije v katere so vključeni prostovoljci.

III.
Organizacije, katerih prostovoljci so vključeni v aktivnosti iz prve točke dnevno poročajo o vrsti 
in kraju nalog, ki jih izvajajo prostovoljci ter številu vključenih prostovoljcev. Poročilo se dnevno 
pošlje na Upravo RS za zaščito in reševanje, na naslov: podpora@urszr.si, najkasneje do 16. 
ure.

mailto:podpora@urszr.si


Uprava RS za zaščito in reševanje vsak dan do 9. ure pripravi skupno poročilo o številu 
vključenih prostovoljcev v izvajanje pomoči socialno-varstvenim ustanovam in ga pošlje 
Poveljniku CZ RS. 

IV.
Odredba prične veljati z dnem podpisa in velja do preklica.

    Srečko Šestan
POVELJNIK CZ RS

Poslano, prek e- pošte:
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
- Ministrstvo za zdravje,
- Vsem regijskim štabom CZ, prek izpostav URSZR,
- Uprava RS za zaščito in reševanje,
- Rdeči križ Slovenije,
- Gasilska zveza Slovenije.
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