-PovpraševanjePovpraševanje SOS- Nagrada poveljnikom CZ
strani občine članice smo prejeli vprašanje glede financiranje poveljnikov CZ in sicer:
•

Kako ste morebiti plačali delo poveljnika/ce občinskega štaba civilne zaščite v vaši
občini? Ali je bil/a deležen/na tudi kakršnekoli finančne nagrade?

•

Koliko prostovoljcev skupno je sodelovalo/bilo aktiviranih v vaši občini za čas trajanja
spomladanske epidemije COVID-19 (marec-maj 2020)?

•

Koliko sredstev/dodatka po 1. odstavku 66. člena ZIUOOPE so ti prostovoljci prejeli
skupno?

•

Kolikšen je bil najvišji izplačani znesek posamezniku iz naslova dodatka po 1.
odstavku 66. člena ZIUOOPE?

•

Ali so bili do dodatka upravičeni tudi vsi člani občinskega štaba civilne zaščite vaše
občine?

V nadaljevanju vam posredujemo zbrane odgovore občin, ki so se odzvale:
ODGOVORI OBČIN ČLANIC SOS

OBČINA 1
•

Poveljnik CZ je v občini nagrajen v osnovi z pogodbo o delu v CZ na podlagi Uredbe
o službi v Civilni zaščiti, stalno prejema plačilo za pripravljenost, ko pa je aktiviran, pa
še dodatno nagrado kakor veleva omenjena uredba.

•

V občini je bilo, v času 1.vala COVID-19 aktiviranih skupno 83 pripadnikov različnih
enot CZ in društvenih sestavov sistema ZRP občine ter določenih zunanjih pogodbenih
izvajalcev.

•

Skupno smo od MORS prejeli 26.640,00 €, ki jih prav te dneve nakazujemo
prostovoljcem / operativcem CZ.

•

Najvišji znesek, ki bo izplačan, za 66 dni neprestanega aktiviranje je 1.980,00 €.

•

Upravičeni so, če so bili aktivirani (s pozivom, z beleženjem prisotnosti vsaj 8 ur
dnevno), sicer pa logično ne.

OBČINA 2
•

Poveljnik CZ je prejemal dodatek za dodatek za pripravljenost na domu (za 14
dni/mesec).

•

V 1. valu nismo imeli aktiviranih prostovoljcev, le pripadniki CZ.
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•

/

•
•

Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje nima podatka.
Niso bili upravičeni.

OBČINA 3
•
•
•
•
•

Poveljniku Štaba CZ se ni izplačal finančna nagrada.
21 pripadnikov CZ ter 34 šivilj, ki so prostovoljno šivale zaščitne maske.
2760 EUR.
ni podatka.
Dodatek je bil izplačan vsem članom Štaba CZ z izjemo poveljnika CZ.

OBČINA 4
•
•

•
•
•

Delo poveljnika niso plačali. Prav tako ni bil deležen finančne nagrade.
V obdobju od marca do maja 2020 je skupno sodelovalo 178 pripadnikov GEŠP, 71
gasilcev iz GZ, 120 prostovoljcev , 126 prostovoljcev za pomoč na domu preko CSD in
10 pripadnikov organiziranih v Planinskem društvu
Po 1. odstavku 66.člena ZIOOPE nismo izplačali sredstev, čakamo pa na izplačilo
sredstev po 3. odstavku 66.člena ZIOOPE za prostovoljne gasilce.
Ker nismo izplačevali , tudi ni najvišjega zneska
Dodatek za delo v razrednih razmerah sta prejela člana štaba, ki sta hkrati zaposlena
na Občini.

OBČINA 5
V naši občini posebej poveljnik CZ ni bil deležen kakršnekoli finančne nagrade. Tudi
nismo izplačali sredstev/dodatka po 1.odstavku 66. člena ZIUOOPE.
Prostovoljcev, ki bi bili vključeni na tak način, ni bilo.
Bomo pa izplačali sejnine udeležencem Štaba CZ, ki so bili aktivno vključeni v nastalo
situacijo (med njimi tudi poveljnik CZ).
OBČINA 6
Poveljnik CZ je v času epidemije v prvem valu prejel nadomestilo za izgubljeni
zaslužek (refundacija).
Aktivirani so bili prostovoljci Rdečega križa (3 osebe), člani štaba Civilne zaščite ( 12
oseb) in predstavniki GZ Loška dolina (2 osebi).
Vsi skupaj so prejeli 10.860,00 EUR dodatka po 1. odstavku 66. člena ZIUOOPE
Najvišji znesek (bruto) je bil 2.220,00
Do dodatka so bili upravičeni vsi glede na prisotnost v štabu CZ
OBČINA 7
•

S poveljnikom CZ ima občina sklenjeno pogodbo o službi v civilni zaščiti. Plačilo za
delo v času epidemije smo poveljniku plačali na podlagi 20. člena Uredbe o službi v
civilni zaščiti (Uradni list RS št. 1/08, 99/08, 45/14), ki je v enaki vsebini povzet tudi v
prej navedeno pogodbo.

•

Na podlagi prvega odst. 66. člena ZIUOOPE je sodelovalo 6 prostovoljcev, ki bodo
prejeli po 30 EUR dodatka za vsak dan, ko so opravili več kot 8 ur dela, na podlagi
odobrene vloge, ki je bila posredovana na Regijski štab CZ.

•
•

/
Ne. Nekateri od njih so javni uslužbenci in nalog CZ niso opravljali kot prostovoljci oz.
nepoklicno, oz. so dodatek že prejeli kot javni uslužbenci, oz. nalog niso opravljali več
kot 8 ur na dan.

OBČINA 8
•

NE

•

14

•

840 €

•

120 €

•

NE

OBČINA 9
•

Poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite ima z Občino v okviru Službe v civilni zaščiti
sklenjeno pogodbo, ki se uporablja od aktivacije štaba. V vmesnem času se poveljniku
plačuje pripravljenost po dnevih, kar je določeno z Uredbo o službi v Civilni zaščiti
(Ur.l. 1/2008). Deležen je bi tudi nagrade v skladu s 1. odstavkov 66. člena ZIUOOPE.

•

V občinskem štabu (CZ) so skupno sodelovali štirje člani, ob podpori zaposlenih v
občinski upravi Občine, ki so po dnevnem razporedu pomagali v klicnem centru za
pomoč občanom v času epidemije. CZ je aktivirala eno prostovoljko za raznorazne
nakupe, devet šivilj prostovoljk in eno profesionalno šiviljo za šivanje pralnih mask,
člane Združenja šoferjev in avtomehanikov, ki so na priljubljeni turistični točki
opozarjali na vzdrževanje distance in preventivne ukrepe, prostovoljce Rdečega križa,
ki so v okviru svojih siceršnjih zadolžitev skrbeli za razdeljevanje hrane, prehranskih
paketov, Center za socialno delo (CSD), ki ima pogodbo z Občino za opravljanje
storitve pomoči na domu in je ne glede na razmere opravljal dejavnost. Posamezniki
so se vključili tudi z donacijami zaščitne in računalniške opreme.

•

Skupen znesek za sodelujoče prostovoljce (brez CSD) je bil 9.300 evrov bruto.

•

Najvišji izplačan znesek je bil za poveljnika CZ v bruto znesku 2.160 evrov.

•

Člani občinskega štaba so bili tudi deležni dodatka na podlagi 1. odstavka 66. člena
ZIUOOPE.

OBČINA 10
•

Poveljnik ni prejel kakršnekoli finančne nagrade. Prejel je povračilo potnih stroškov,
tako kot vsi ostali aktivirani člani.

•

60 (40 gasilci + 20 ostali)

•

1350 EUR

•
•

450 EUR, nakazila za izplačilo še nismo prejeli.
Ne, ker so iz strani delodajalca prejeli krizni dodatek in do dodatka po 66. členu niso
bili upravičeni.

OBČINA 11

•

V občini nagrado za poveljnika civilne zaščite ureja Pravilnik o plačah, plačilih in
drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in
članov drugih organov Občine.

•

Poveljniku občinskega štaba civilne zaščite pripada mesečna nagrada v višini 7,5 %
plače

župana

(bruto

znesek

253,88

EUR).

Za čas neposrednega vodenja ali usmerjanja zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih
in drugih nesrečah pripada poveljniku občinskega štaba civilne zaščite dodatna
mesečna nagrada v višini 5 % plače župana. Nagrada se izplača v sorazmernem deležu
glede na število dni izvajanja aktivnosti (bruto znesek 169,25 EUR) .
•
•

65 oseb
NIČ

•
•

/
NE

OBČINA 12
•

Ne

•

Šest.

•

4.770,00 eur

•

2.340,00 eur

•

Ne

OBČINA 13
V obdobju marec – maj 2020 (Covid 19) je bilo v Občini aktiviranih nekaj čez 40
prostovoljcev.
Po prvem odstavku 66. člena ZIUOOPE je do dodatka upravičenih 23 prostovoljcev, skupen
znesek sredstev znaša 6.780 eur (najvišji znesek izplačan posamezniku je 990 eur). Poveljnik
in namestnik poveljnika občinskega štaba CZ sta prejela še finančni nagradi.
OBČINA 14
•

Delo poveljnika CZ niso plačali, prav tako ni dobil finančne nagrade.

•

Zaradi morebitne okužbe in lažje sledljivosti so vključevali samo osebe, ki so jih nujno
potrebovali. Za razvoz toplih obrokov in pomoč občanom za nakupe v trgovinah in
lekarnah je sodelovalo 39 prostovoljcev, za pomoč nastanjenim v karanteni v hotelu je
sodelovalo 5 prostovoljcev, Na Medobčinski zvezi prijateljev mladine je sodelovalo 20
prostovoljcev. Pri dostavi hrane v karanteno hotela je sodeloval 1 prostovoljec, prav
tako 1 pri razvozu umazanega perila in posteljnine.

•

Niso prejeli dodatka.

•

Niso prejeli dodatka.

•

Dodatek (verjetno po kolektivni pogodbi – dodatek C223) sta prejela 2 člana štaba CZ,
ki sta zaposlena na občini.

OBČINA 15
•
•

Izplačali so jim sejnine in potne stroške
Imajo 7 članov civilne zaščite + občinska uprava

•
•
•

Skupno so prejeli 1.859,39 EUR/bruto
Najvišji znesek je bil izplačan poveljniku civilne zaščite 404,66 EUR/bruto
Izplačilo so dobili vsi člani štaba civilne zaščite

