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GASILSKIM ZVEZAM 
ČLANOM UPRAVNEGA ODBORA IN POVELJSTVA GZS 
 
 
Zadeva: Prilagoditev decembrskih aktivnosti zaradi epidemije 
 
Spoštovani. 
 
Pred nami so novoletni prazniki, ko v običajnih razmerah gasilci s koledarji obiščemo občane in 
smo posledično deležni prispevkov in donacij, ki so pomemben del prihodka društev. Vendar 
to v tem letu – glede na epidemiološko sliko – ne bo mogoče. Ob upoštevanju vseh navodil 
NIJZ obiski s koledarji na domu zaradi preventivnih ukrepov za preprečitev širjenja virusa niso 
priporočljivi. Predlagamo, da se društva držijo navodil NIJZ ter odlokov Vlade in so previdna z 
decembrskimi aktivnostmi. 
 
V tem trenutku ni mogoče napovedati, kako dolgo bo trajala epidemija in kako dolgo bodo 
omejitve v takšni obliki, kot so sedaj, pripraviti pa se moramo na najhujše in posledično smo se 
prisiljeni prilagoditi novim razmeram. Vsa sodobna podjetja so se morala digitalizirati, da 
preživijo. Čas je, da se naša organizacija digitalizira tudi na področju zbiranja donacij, kjer je 
glede na vse odpovedane prireditve, druženja in tekmovanja nastal velik primanjkljaj (tudi do 
70 %) na področju lastnega zbiranja sredstev. Drugih tradicionalnih načinov zbiranja sredstev 
se še vsaj nekaj časa ne bomo mogli posluževati in nikakor ne moremo čakati na boljše čase.  
 
Na Gasilski zvezi Slovenije smo zato v sodelovanju s podjetjem Kovanček Group d. d. in njihovo 
platformo E-Donacije pripravili obširnejšo akcijo zbiranja donacij v času epidemije, ki vam bo 
omogočila prilive tudi v bodoče. 
 
Vsako leto se v državno blagajno vrnejo milijoni evrov, ki ostajajo nerazporejeni. To so 
sredstva, ki so na razpolago in jih ne izkoristimo, saj smo premalo aktivni na tem področju. 
Samo v prejšnjem letu smo v decembrski štiridnevni testni akciji s platformo E-Donacije 
pridobili 6272 donatorjev, kar je nepričakovano dober rezultat glede na prejšnja leta.  
 
Gasilska organizacija (vsa društva in zveze skupaj) je prejela v letu 2019 iz naslova dohodnin 
samo 1.137.905,26 EUR od skupnega fonda 10.682.625,00 EUR (seznam donacij dohodnine po 
društvih za 2018/2019 je v prilogi 1), kar je dobrih 10,65 %. Nerazporejenega denarja od 
dohodnin je v letu 2019 ostalo 5.225.969,00 EUR, ki se je zato vrnil v državni proračun.  
 
Podatki so javno dostopni tudi na povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-07-22-
prejemniki-namenitve-dela-dohodnine-za-donacije/  
 

http://www.gasilec.net/
https://www.gov.si/novice/2020-07-22-prejemniki-namenitve-dela-dohodnine-za-donacije/
https://www.gov.si/novice/2020-07-22-prejemniki-namenitve-dela-dohodnine-za-donacije/


2 / 2 

POMEMBNO: Povprečna višina donacije 0,5 % dohodnine je v letu 2019 znašala 10,99 €. To je 
donacija, ki se izvaja na letnem nivoju, donator donira enkrat, društva prejemajo donacije 
vsako leto. S pridobitvijo enega donatorja dohodnine je društvo pridobilo potencialnih 100 € v 
naslednjih 10 letih. 
 
Imamo tehnološko rešitev, ki nam omogoča zbiranje donacij tudi v času epidemije - 
izkoristimo jo! S platformo E-Donacije imamo ekskluzivno sodelovanje, kar pomeni, da lahko 
posamezniki prek platforme donirajo samo gasilskim zvezam in društvom, kar je velika 
prednost glede na ukrepe za preprečevanje virusa. 
 
S to obsežno akcijo pobiranja dohodnine želimo, da se društva aktivno angažirate in naredite 
korak naprej na tem področju. Finančni primanjkljaj ni majhen, orodje imamo, samo izkoristiti 
ga treba.  
 
IZRAČUN: V kolikor bi vsak prostovoljni gasilec za svoje društvo pridobil samo 3 nove donatorje 
dohodnine, bi s tem pobrali vso nerazporejeno dohodnino: 
 
165.960 članov x 3 novi donatorji = 497.800 donatorjev x 10,99 € = 5.471.170 € = 4071 €/PGD 
 
Zato pozivamo vsa gasilska društva in zveze, da se prijavijo v platformo, kjer že ob prijavi 
dobijo personaliziran letak, s katerim lahko v skladu z navodili NIJZ in odloki Vlade obiščejo 
gospodinjstva. Postopek prijave traja manj kot minuto in je popolnoma digitaliziran (več o 
načinu prijave in poteku decembrske akcije v prilogi 2).   
  
Prav tako pozivamo posameznike gasilce, da se prijavijo v platformo – tudi, če so dohodnino že 
donirali, saj jim bo platforma omogočila še druge možnosti donacij brez lastnega vložka in z 
njimi si bomo v društvih in zvezah lahko ogromno pomagali. Nekaj društev je tekom tega leta 
že izkoristilo platformo in z rezultati so bila več kot zadovoljna. 
 
 
Gasilske zveze prosimo, da dopis s prilogami pošljete tudi svojim gasilskim društvom. 
 
 
V upanju na čim prejšnje izboljšanje stanja, ki nam bo ponovno v polni meri omogočilo 
opravljanje našega poslanstva, vas pozdravljamo z gasilskim pozdravom: »Na pomoč!« 
 
 

     Poveljnik:  Predsednik: 
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