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GASILSKIM ZVEZAM
ČLANOM UPRAVNEGA ODBORA IN POVELJSTVA GZS

ZADEVA: Razpis za sofinanciranje zdravstvenih pregledov (od 1. 1. do 31. 8. 2017)
Spoštovani.
Na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami je Uprava RS za zaščito in
reševanje sklenila z Gasilsko zvezo Slovenije pogodbo o sofinanciranju zdravstvenih
pregledov operativnih gasilcev. Na osnovi tega izdaja Gasilska zveza Slovenije Razpis za
sofinanciranje stroškov zdravstvenih pregledov za obdobje 1. 1. do 31. 8. 2017.
Drugi razpis za leto 2017 bo izdan v začetku januarja 2018.
Skladno s pogodbo bodo sofinancirani zdravstveni pregledi operativnih gasilcev pred
usposabljanji z izolirnimi dihalnimi napravami.
Člani morajo izpolnjevati za uspešno prijavo na razpis izpolnjevati naslednje pogoje, ki
morajo biti razvidni iz Vulkana:
-zdravstveni pregled opravljen v obdobju 1. 1. 2017 - 31. 8. 2017 po 4. členu Pravilnika o
ugotavljanju zdravstvene sposobnosti gasilcev, Ur. list RS št. 65/07, 80/08, 09/11, 69/15 in
vpisan v Vulkan (zdravstveni pregled za najzahtevnejša opravila – prvi pregled, obdobni
pregled);
-opravljen tečaj v obdobju 1. 1. 2017 – 31. 8. 2017 oziroma razporejen na tečaj (prijava
člana v statusu 8 – razporejen na tečaj):
- tečaj za uporabnika dihalnih aparatov,
- obnovitveni tečaj za uporabnika dihalnih aparatov,
- tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul A,
- tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul B,
- tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul C;
- usposabljanje za gašenje in reševanje v enocevnih cestnih predorih;
- usposabljanje gasilcev za posredovanje v dvocevnih predorih;
- tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi;
- obnovitveni tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi.
- vrsta člana iz Vulkana: operativni gasilec ali poklicni gasilec;
-zdravstveni pregled člana, za katerega je prijava na razpis, še ni bil sofinanciran.

Navodila za vpis zdravstvenega pregleda članom:
Člani > IME IN PRIIMEK > delo > zdravstveni pregledi > nov > izberete: zdravstveni
pregled za zahtevnejša opravila – prvi oziroma obdobni > vpišete: datum in številko iz
spričevala ter omejitve.
Pred pripravo in oddajo vlog mora biti zdravstveni pregled pravilno vpisan v Vulkan, sicer ne
bo možna prijava.
Priprava in oddaja vlog:
Vloge lahko vložijo gasilske zveze ali prostovoljna gasilska društva, odvisno od tega, kdo
je bil plačnik računa. Vlagatelj vloge in prejemnik računa morata biti ista.
Priprava in oddaja vlog v Vulkanu bo možna od 5. 9. 2017 do 30. 9. 2017 (Člani > zavihek:
zd. preg. vloga). PGD lahko vlogo v Vulkanu natisne šele po odobritvi gasilske zveze.
Prijavitelj mora vlogo za zdravstvene preglede izpolniti in zaključiti v programu Vulkan
ter natisniti in skupaj z vsemi prilogami poslati najkasneje do 30. 9. 2017 izključno s
priporočeno pošto na »Gasilsko zvezo Slovenije, Tržaška cesta 221, 1000 Ljubljana«.
Vlogo je treba po pošti poslati v zaprtem ovitku A4 formata, na katerem mora biti vidna
naslednja označba: »Ne odpiraj - Vloga za sofinanciranje zdravstvenih pregledov
2017/1«. Na hrbtni strani vloge morata biti navedena popoln naslov prijavitelja in ID
številka prijavitelja (iz Vulkana).
Ob prijavi mora vlagatelj priložiti naslednjo dokumentacijo:
- popoln in pravilno izpolnjen obrazec Vloge za sofinanciranje zdravstvenih pregledov
operativnih gasilcev za najzahtevnejša opravila iz Vulkana;
- fotokopijo računa, iz katerega so razvidna tudi imena gasilcev, vrsta zdravstvenega
pregleda (4. člen - prvi pregled ali obdobni pregled), datum opravljanja pregleda in
cena;
- fotokopije zdravniških spričeval, v kolikor na računu ni navedenih imen gasilcev
(datumi na računu in zdravniškem spričevalu se morajo ujemati).
Obdelava vlog in sofinanciranje:
Po pregledu ustreznosti in obdelavi vlog bomo z vlagatelji sklenili pogodbe o sofinanciranju
in jih sofinancirali. Rešitve vlog bodo vidne v Vulkanu.
Po zaključku razpisa se članom v Vulkanu vpiše sofinanciranje zdravstvenega pregleda.
Višina sofinanciranja:
Zdravstveni pregledi za najzahtevnejša opravila za leto 2017, ki bodo ustrezali razpisnim
pogojem, se bodo sofinancirali v višini:
- prvi pregled: v vrednosti pregleda iz računa, vendar največ v višini 120,00 EUR;
- obdobni pregled: v vrednosti pregleda iz računa, vendar največ v višini 90,00 EUR.

Z gasilskimi pozdravi!
Poveljnik:
Franci Petek

