
 

 

Številka: GZS-154/2021 
Datum: 8. 11. 2021 

OPERATIVNIM GASILCEM – BOLNIČARJEM  
GASILSKIM ZVEZAM 
ČLANOM UPRAVNEGA ODBORA IN POVELJSTVA GZS 
 
 
Zadeva: EVIDENTIRANJE OPERATIVNIH GASILCEV – BOLNIČARJEV ZA POMOČ V USTANOVAH 
 
Spoštovani.  
 
Za uspešno spopadanje z boleznijo COVID-19 se je v Republiki Sloveniji pokazala potreba po 
vključevanju prostovoljcev, ki imajo ustrezna znanja za bolničarje (vsaj 50 urni tečaj) in sicer za 
izvajanje pomoči v zdravstvenih ustanovah ali domovih starejših občanov, zlasti za oskrbo 
bolnikov na necovidnih oddelkih. 
 
Zaradi navedenega smo na Gasilsko zvezo Slovenije prejeli prošnjo poveljnika Civilne zaščite RS, 
da v okviru svojega članstva evidentiramo operativne gasilce, ki imajo priznano specialnost 
bolničarja in so na razpolago za vključitev v navedene aktivnosti. Vključevanje bolničarjev bo 
potekalo v čim večji meri v ustanove v bližini stalnega bivališča. 
 
Pri tem moramo poudariti, da gre pri evidentiranju in vključevanju v izvajanje pomoči za 
osebno odločitev vsakega posameznika. Zato dopis pošiljamo tudi neposredno vsem 
operativnim gasilcem - bolničarjem, ki imajo v Vulkanu vpisan e-naslov. 
 
Način evidentiranja: 
Evidentiranje operativnih gasilcev – bolničarjev za pomoč bo potekalo preko aplikacije Vulkan.  
Na Gasilski zvezi Slovenije smo v Vulkanu razpisali »2021/1 - EVIDENTIRANJE BOLNIČARJEV - 
COVID 19«.  
 
Evidentiranje lahko na podlagi osebne odločitve člana izvede poveljnik ali administrator gasilske 
zveze na modulu »Organizacija«, zavihek »Prijava na dogodek«: 2021/1 - EVIDENTIRANJE 
BOLNIČARJEV - COVID 19 (ker gre za splošen prijavni obrazec, ne izpolnjujte podatkov o funkciji, 
kosilu in nastanitvi).  
 
Pri prijavah naj bodo gasilske zveze pozorne, da člani izpolnjujejo navedena pogoja (operativni 
gasilec, specialnost bolničar), sicer pa bomo pred oddajo podatkov pogoje preverili še na Gasilski 
zvezi Slovenije. 
 
Pred oddajo prijave tudi prosimo, da gasilska društva vnesejo morebitne manjkajoče podatke 
članov (EMŠO, DŠ, GSM, e-pošta) zaradi nadaljnjih evidenc in izplačil. 
 
Rok za evidentiranje: četrtek, 11. 11 .2021, do 24:00 ure. 
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Razporejanje in povračila stroškov: 
Vključevanje prostovoljnih gasilcev - bolničarjev v pomoč ustanovam bosta sproti usklajevali 
Gasilska zveza Slovenije in CZ RS, ki bo razporejala in tudi pozvala prostovoljne gasilce k izvajanju 
aktivnosti. 
 
Nadomestilo plače in povračilo stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči 
ureja Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06 – uradno 
prečiščeno besedilo in 97/10), Zakon o gasilstvu (Ur. list RS, št. 113/05 UPB1) ter Uredba o 
nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči 
(Uradni list RS, št. 48/99, 113/07, 13/11 in 20/13).  
 
Državljan, ki prostovoljno in nepoklicno opravlja naloge zaščite, reševanja in pomoči, organizirani 
v enote, službe in druge operativne sestave društev in drugih nevladnih organizacij (gasilska 
društva, organizacije Rdečega križa, Gorska reševalna služba, jamarska društva, potapljaška 
društva, kinološka društva, taborniške in skavtske organizacije, klubi radioamaterjev in drugi 
(prostovoljec) ima enake pravice in dolžnosti kot pripadnik Civilne zaščite. 
 
Nadomestila:                                                                      

− delovno razmerje - nadomestilo plače;      

− pokojnina ali štipendija - nadomestilo;      

− brezposelnost - nadomestilo;        

− samostojno opravljanje dejavnosti - nadomestilo izgubljenega zaslužka;  

− brez dohodka - denarno nadomestilo.  
 
Povračila: potni stroški, stroški prehrane, stroški prenočišča. 
 
 
 
Gasilske zveze prosimo, da obvestijo vsa svoja gasilska društva, le-ta pa vse svoje člane, ki 
izpolnjujejo pogoje, saj v Vulkanu ne razpolagamo z vsemi naslovi.  
 
Gasilske zveze tudi prosimo, da izvedejo prijave na podlagi osebne odločitve članov preko 
aplikacije Vulkan, kot je navedeno v dopisu.  
 
 
Za pripravljenost in pomoč se vam že vnaprej zahvaljujemo. 
 
 
»Na pomoč!« 
 
  Poveljnik: 

  Franci Petek 

                                                                                                                                                
 


