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GASILSKIM ZVEZAM
ZADEVA: Sofinanciranje zdravstvenih pregledov za operativne gasilce po 4. členu
(drugi razpis za leto 2013)
Gasilska zveza Slovenije izdaja drugi razpis za sofinanciranje stroškov zdravstvenih
pregledov za leto 2013. Člani morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
-zdravstveni pregled opravljen v obdobju 1.1.2012 - 31.12.2012 po 4. členu Pravilnika o
ugotavljanju zdravstvene sposobnosti gasilcev, Ur. list RS št. 65/07, 80/08,09/11;
-opravljen tečaj za nosilca izolirnega dihalnega aparata (IDA) ali obnovitveni tečaj za
nosilca izolirnega dihalnega aparata (IDA OBN) ali usposabljanje za gašenje notranjih
požarov - modul A (GNPA) ali modul B (GNPB) od 1.1.2013 dalje oziroma razporejen na
enega od naštetih tečajev; vse mora biti razvidno iz Vulkana;
-zdravstveni pregled se sofinancira samo naslednjim vrstam članov iz Vulkana: prostovoljni
gasilec-operativec, poklicni gasilec;
-zdravstveni pregled za zahtevnejša opravila člana mora biti vpisan v Vulkan (član>IME IN
PRIIMEK>delo>zdravstveni pregledi>nov>zdravstveni pregled za zahtevnejša opravila,
datum in številka iz spričevala ter omejitve).

Pred pripravo in oddajo vlog mora biti zdravstveni pregled pravilno vpisan v Vulkan, sicer ne
bo možna prijava.
Iz računa morajo biti razvidna imena gasilcev, vrsta zdravstvenega pregleda, datum
opravljanja pregleda in cena. V kolikor na računu ni navedenih imen gasilcev, morajo biti
obvezno priložene fotokopije zdravniških spričeval (datumi na računu in zdravniškem
spričevalu se morajo ujemati).

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.
Vloge se izdelajo in zaključijo v Vulkanu. PGD lahko natisne vlogo v Vulkanu 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 do 13. 12. 2013 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«. 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 bolj zahtevna dela iz Vulkana;
- fotokopijo računa, iz katerega so razvidna tudi imena gasilcev, vrsta zdravstvenega
pregleda, 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).
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:

Obveščamo vas, da bomo v začetku leta 2014 izdali še tretji razpis za leto 2013, na katerega
boste lahko prijavili člane, ki so opravili zdravstvene preglede v letu 2013 in imajo opravljen
tečaj za uporabnika dihalnega aparata. Vsi razpisni pogoji bodo objavljeni v razpisu.
Kontakti za morebitne informacije: adriana.cividini@gasilec.net ali 041/384-994.
Z gasilskimi pozdravi!
Poveljnik:
Franci Petek

