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Zadeva:   Povračilo stroškov, nastalih kot posledica migrantskega toka  – poziv k posredovanju 
  podatkov

Spoštovani župan/-ja!

Uvodoma dovolite, da se vam ponovno zahvalimo za vaše sodelovanje in pomoč pri sprejemu 
migrantov potem, ko je Republika Madžarska zaprla mejo, (iz 16. na 17. oktober) in jih je 
Republika Hrvaška začela usmerjati na mejo z našo državo. Brez vaše pomoči bi jih s težavo 
oskrbeli. Prosim, če našo zahvalo prenesete tudi vašim sodelavkam in sodelavcem ter 
pripadnikom humanitarnih nevladnih organizacij oziroma vsem, ki so in še vedno sodelujejo z 
našimi sodelavci na izpostavah.

Dne 20. septembra 2015 je Vlada RS sprejela sklep, 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 pri izvajanju zaščitnih ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči. Pri izvajanju 
nalog sodelujejo tudi pristojna ministrstva ter nevladne in druge organizacije v skladu s svojimi 
pristojnostmi in po usmeritvah Civilne zaščite. Naša uprava je izdala Navodilo za delo v 
nastanitvenih centrih, ki je bilo skupaj s prilogami posredovano vsem vodjem nastanitvenih 
centrov. Z navodilom se enotno ureja sestava, organiziranje in delovanje nastanitvenih centrov. 
V vseh nastanitvenih centrih o določeni vodje in njihovi namestniki, ter vodstvo centrov, ki je 
sestavljeno iz predstavnika Rdečega križa Slovenije, Slovenske Karitas, predstavnika lokalnih 
skupnosti in predstavnika nevladnih organizacij, ki jih zastopa Slovenska filantropija, 
predstavnika Policije, zdravstva in Centra za socialno delo. Navodilo se smiselno lahko 
uporablja tudi v sprejemnih centrih, s katerimi upravlja Policija. 

Prav tako je Ministrstvo za finance izdalo Navodilo za povračilo stroškov, nastalih kot posledica 
migrantskega toka (št.: 4102-114/2015/1 z dne 1.10.2015), ki vam ga v vednost pošiljamo v 
prilogi.

Ker je urejanje migrantske problematike v pristojnosti države, vam bodo vsi upravičeni stroški, 
nastali kot posledica urejanja migrantske problematike, s strani države poravnani.  Skladno 
z dogovorom med Ministrstvom za finance in Ministrstvom za notranje zadeve je Uprava RS za 
zaščito in reševanje (v nadaljevanju URSZR) pristojna za zbiranje, potrjevanje in povračilo 
stroškov lokalnim skupnostim. 

Ključni poudarki za zgoraj navedeno so predvsem naslednji: 
 Stroške je potrebno tekoče spremljati in obvladovati;



 Realizacija stroškov se izkazuje in pokrije ločeno od rednega poslovanja;
 Skladno s sprejetim sklepom Vlade Republike Slovenije o aktiviranju Civilne zaščite se 

na državni ravni za naročila, ki se izvajajo preko odredb Poveljnika CZ RS po 
skrajšanem postopku, pridobi soglasje MNZ. Analogno temu se mora vsako vaše 
naročilo, v kolikor se zahteva povračilo stroškov, verificirati s strani naročnika – vodje 
naše izpostave ali pristojne enote Policije;

 Stroške prostovoljcev bodo zbrale in predložile nevladne organizacije (Gasilska zveza 
Slovenije, Rdeči križ Slovenije, Slovenska Karitas, Slovenska Filantropija…..), zato jih v 
tabelah ne navajajte;

 URSZR mora, skladno z določenim rokom poročanja o pričakovanih in poravnanih 
stroških (glej priloženo tabelo) Ministrstvu za notranje zadeve poročati  dvakrat 
mesečno in sicer za obdobje od 1. do 15. v mesecu do 20. v mesecu in za obdobje od 
16. do 31. v mesecu do 5. v naslednjem mesecu. Skladno s tem vas prosimo, da nam 
vaše zahtevke posredujete vsaj dva dni prej;

 Poleg tabele, ki mora biti potrjena s strani odgovorne osebe občine in naročnika,  mora 
biti dostavljeno tudi kratko poročilo o izvedenih aktivnostih.

Upravičeni stroški, za katere se lahko zahteva povrnitev so:

1. Stroški dela zaposlenih v državnih in občinskih organih, javnih zavodih:
 stroški prevoza s službenim vozilom do sprejemnih in nastanitvenih centrov;
 stroški prehrane zaposlenih*;
 prevozni stroški na podlagi potnega naloga;
 stroški nadur in dnevnic*;
 stroški vzpostavitve pripravljenosti in dežurstva;
 stroški nadomestil (refundacije) plače in povračil stroškov prostovoljcem, vključenih v 

sistem zaščite in reševanja;
* le v primeru, da ni bilo moč zaposlenemu opraviti prerazporeditve delovnega časa in če ni bila 
zagotovljena prehrana na sprejemnem oziroma nastanitvenem centru

2. Stroški izvedbe ukrepa sprejema in začasne namestitve migrantov:
 stroški najemnin za objekte in zemljišča;
 stroški prevoza opreme in prehrane na mesta sprejemnih in nastanitvenih centrov;
 stroški vzpostavitve začasne nastanitve;
 stroški prevoza migrantov do sprejemnih in nastanitvenih centrov;
 stroški nabave prehrambenih artiklov in napitkov;
 stroški priprave tople prehrane migrantov;
 stroški dezinfekcije oseb in prostorov;
 stroški čiščenja prostorov in pranja posteljnine;
 stroški električne energije;
 komunalni stroški (voda, smeti..);
 stroški varovanja v nastanitvenih centrih:

3. Stroški v zvezi z opremo*:
 stroški najema opreme (kemičnih VVC, mobilne sanitarne enote...);
 interventna nabava opreme (postelj, posteljnine, šotorov, odej...);
 nabava in nadomeščanje poškodovane in odtujene opreme in materialnih sredstev v 

državnih rezervah zaščite in reševanja;
 nabava in nadomeščanje materialnih sredstev, zdravil, prehrambenih izdelkov in vode v 

državnih blagovnih rezervah;
 stroški vozil in skupne opreme (gorivo in mazivo, nujna   popravila, vzdrževanje - 

servisiranje opreme, ki ni poplačano v okviru letnih vzdrževalnih pogodb ipd.);
 stroški nadomestitve poškodovane in uničene opreme;

* ob predhodnem dogovoru z naročnikom – vodje naše izpostave ali pristojne enote Policije.

Zaželeno je, da za prvo poročanje na pristojne izpostave URSZR dostavite s podatki izpolnjene 
tabele čim prej. Vsako tabelo bodo s podpisom in žigom izpostave verificirali vodje izpostav. Po 



prejemu tabele in odobritvi s strani Ministrstva za notranje zadeve bomo na URSZR pripravili 
sklep o povračilu stroškov in vam ga posredovali.

Prosimo vas, da nam, zaradi lažjega spremljanja upravičenosti stroškov in nadaljnjega 
poročanja Ministrstvu za notranje zadeve, vsakokrat izpolnite tudi tabelo v priponki, z naslovom 
»Seznam upravičenih stroškov, za katere se lahko zahteva povrnitev«.

V tej zadevi vas bodo v naslednjih dneh kontaktirali vodje naših pristojnih izpostav. Če 
potrebujete pomoč ali nasvete pri izpolnjevanju navedene tabele, vam jo bodo vodje izpostav 
tudi zagotovili. 

Vaše prvo poročilo za obdobje do 30.10.2015 pričakujemo do 10.11.2015, naslednje za obdobje 
od 1.11. do 15.11. pa do 18.11.2015. Poročila pošljite na naslov naših izpostav. 

S spoštovanjem,

Darko But
sekretar

generalni direktor

Poslano (po e-pošti):
 občinam, kjer so nastanitveni in sprejemni centri (Celje, Lenart, MO Maribor, Šentilj, 

Gornja Radgona, Lendava, Slovenj Gradec, Vrhnika, Logatec, MOL,Podlehnik, Središče 
ob Dravi, Brežice, Postojna, Ankaran, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Rogatec)

 Skupnost občin Slovenije,
 Združenje občin Slovenije,
 Združenje mestnih občin Slovenije,
 izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje.

Priloge:
 Tabela - Stroškovnik za izvedbo povračila stroškov lokalni skupnosti,
 Zbirna Excel tabela z naslovom »Seznam upravičenih stroškov, za katere se lahko 

zahteva povrnitev«,
 Navodilo za povračilo stroškov, nastalih kot posledica migrantskega toka (MF, št.: 4102-

114/2015/1 z dne 1.10.2015),
 Navodilo za organizacijo in delovanje nastanitvenih centrov (URSZR, št.: 225-1/2015-115 

z dne 14.10.2015) 
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