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GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE   
Ljubljana, Tržaška 221 

 01 241 97 50 

Fax: 01 241 97 64 

 E-mail: gasilska.zveza-slo@siol.net 

 

Datum: 18.11.2015 

 

 

Zadeva: Sofinanciranje programov za gasilsko mladino na nivoju gasilskih regij iz sredstev 

gasilske doplačilne znamke 2015 

 

Na podlagi Zakona o gasilstvu in Uredbi o doplačilni znamki v mesecu požarne varnosti je 

Gasilska zveza Slovenije v tednu od 6. do 11. oktobra 2015 začela s prodajo doplačilne 

gasilske znamke.  

Naklada doplačilne znamke je bila 3.500.000 kosov. Prodanih je bilo 3.183.220 kosov. Od 

prihodka prodaje je potrebno odšteti 19 % provizije Pošte Slovenije, stroške priprave in 

stroške tiska ter stroške nadomestil pri urejanju dokumentacije. Ostanek prihodka je 375.352 

EUR. 

 

Skladno z Uredbo o doplačilni znamki in sklepom Upravnega odbora GZS se 55 %, to je 

206.444,00 € zbranih sredstev nameni za delovanje gasilske mladine in 45 %, to je 

168.908,00 € za izenačevanje materialne opremljenosti gasilcev.  

 

Sredstva za delovanje gasilske mladine iz gasilske doplačilne znamke iz leta 2015 se v 

skupnem znesku 206.444,00€ razdelijo za programe:  

 

1. izvedene na nivoju Gasilske zveze Slovenije:  

 - mladinska gasilska olimpijada   15.965 ostalo iz sofinanciranja Urada za mladino 

 - DMG         7.034 

 - orientacija                15.031 

 - srečanje slo in hr gasilske mladine        554 

 - kviz        7.461 

 - delovanje MS GZS      4.283 

 - posvet mladinski mentorji        877 

 - otroški bazar            85 

 - mednarodno sodelovanje mladine CTIF   1.971 

 - nabava orodja za mladino        929 

 - letovanje gasilske mladine              90.000  rezervacija za leto 2016  

SKUPAJ:               144.190 € 

 

 

2. za mladinske programe, izvedene na nivoju regij: v višini 62.254 € (specifikacija v 

prilogi) 

- regijski gasilski mladinski kvizi 

- regijska srečanja društev Mladi gasilec 

- regijska tekmovanja v orientaciji za gasilsko mladino 

- regijski strokovni posvet mladinske komisije 

- ostali projekti 

Pri sofinanciranju programov prvih 3 alinej se upošteva poročila iz regijskih tekmovanj, ki so 

obvezna za uvrstitev na državno tekmovanje (poročila morajo vsebovati program, število 

udeležencev, rezultate in poročilo o stroških pri izvedbi programa, ki morajo biti pokriti z 

računi oziroma ostalimi ustreznimi listinami). 
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Regijski strokovni posvet mladinske komisije se sofinancira največ 1 na leto na regijo.  

 

V kolikor so projekti predmet drugih razpisov in sofinanciranj na nivojih lokalnih skupnosti, 

države ali evropske unije, le ti niso upravičeni do sredstev tega razpisa. 

 

Med ostale projekte spadajo: 

 pokalna gasilska tekmovanja na nivoju regije, športna tekmovanja na nivoju regije, 

srečanja gasilske mladine na nivoju regije 

 letovanja oz. taborjenja, ki so daljša od 1 dneva in krajša od 3 dni (1 ali 2 nočitvi) v 

okviru PGD, GZ ali regije 

 usposabljanja mentorjev, posveti mentorjev, srečanja mentorjev, treningi mentorjev, 

projekti na nivoju GZ ali PGD, ki trajajo vsaj 2 dni (1 nočitev) 

Med ostale projekte NE spadajo: 

 enodnevni projekti, izleti, druženja, ipd. na nivoju PGD, GZ ali regije.  

 

Sredstva se bodo porazdelila v naslednjih odstotkih: 

 

Regijsko tekmovanje v orientaciji: 43%  

Regijski kviz: 32%  

Regijsko srečanje DMG: 8%  

Regijski strokovni posvet mladinskih komisij 2% 

Ostali projekti: 15%  

 

 

Poročila o realizaciji programov pošlje na priloženem obrazcu izključno regija, vlog 

posameznih društev in zvez ne bomo upoštevali. Poročila je potrebno v elektronski in pisni 

obliki predložiti najkasneje do 7. decembra 2015 do 15.00 ure. Elektronsko obliko je 

potrebno poslati na nevenka.kerin@gasilec.net. 

 

Poročila morajo vsebovati: 

- vsebinsko poročilo (razpis, datum, program, seznam udeležencev, seznam mentorjev, 

seznam sodnikov, seznam ostalih sodelujočih pri izvedbi projekta) - razen za regijska 

srečanja DMG, kvizov in orientacije kjer so se upoštevala poročila za uvrstitev na 

državno tekmovanje 

- in finančno poročilo o izvedbi projekta, skupaj s prilogami – 3 računi. 

 

Delovna skupina, v sestavi: Uroš Leskovar, Nina Kotar, Klemen Zibelnik in Nevenka Kerin 

se bo sestala 8. decembra 2015 in pripravila predlog delitve za Upravni odbor Gasilske zveze 

Slovenije.  

 

 

 

 

Predsednik MS GZS:       Predsednik GZS: 

Uroš Leskovar                                   Jošt Jakša 
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