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Zadeva: Razpis za sofinanciranje letovanj in taborjenj gasilske mladine v letu 2021 

 

 

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA IN NJIHOVA DELITEV 
 

V letu 2021 je za namen sofinanciranja letovanj in taborjenj gasilske mladine namenjenih 

100.000,00 eurov. 

 

Kriterij za sofinanciranje je število mladine od 6. do 16. leta starosti, vpisano v Vulkan. 

 

Odstotek mladine je ključ za razdelitev sredstev. Poleg mladine od 6. do 16. leta starosti bomo 

sofinancirali tudi udeležbo mentorja, in sicer na 8 otrok 1 mentor. Letovanja otrok, ki niso 

vpisani v Vulkan, ne bomo sofinancirali. 

 

Sofinanciranje letovanj v višini, ki je prikazana v tabeli mora biti sprejeto, usklajeno in potrjeno 

na nivoju regije. Gasilska zveza Slovenije bo regiji znesek nakazala v enem skupnem znesku. 

 

Sofinancirala se bodo letovanja v organizaciji Gasilske zveze Slovenije, gasilskih zvez in 

prostovoljnih gasilskih društev do 50% stroškov letovanja, vendar največ do zneska, 

določenega v spodnji tabeli.  

 

 

 

http://www.gasilec.net/
mailto:gzslovenije@gasilec.net
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Regija 
Št. 
Mladih % 

Znesek 
sofinanciranja 

BELOKRANJSKA 936 2,78 2776,62 

CELJSKA 2804 8,32 8318,01 

DOLENJSKA 2082 6,18 6176,21 

GORENJSKA 3634 10,78 10780,18 

KOROŠKA 1188 3,52 3524,18 

LJUBLJANSKA I 3302 9,80 9795,31 

LJUBLJANSKA II 1733 5,14 5140,91 

LJUBLJANSKA III 2552 7,57 7570,45 

MARIBORSKA 1126 3,34 3340,26 

NOTRANJSKA 1250 3,71 3708,10 

OBALNO KRAŠKA 1207 3,58 3580,54 

PODRAVSKA 3005 8,91 8914,27 

POMURSKA 3257 9,66 9661,82 

POSAVSKA 1447 4,29 4292,49 

SAVINJSKO ŠALEŠKA 2375 7,05 7045,39 

SEVERNO PRIMORSKA 1232 3,65 3654,70 

ZASAVSKA 580 1,72 1720,56 

Skupna vsota 33710 100 100000 

 

OPREDELITEV POJMOV 

 

Prijavitelj = je regija, ki prijavi vse projekte različnih organizatorjev znotraj regije, zbere 

podatke od organizatorjev, jih uredi ter združi v skladu z navodili v nadaljevanju. 

 

Organizator = je društvo ali zveza, ki je dejansko izvedla projekt na terenu. 

 

 

POGOJI 
 

Pogoj za sofinanciranje letovanj oz. taborjenj je trajanje vsaj 4 dni (3 nočitve). 

 

Letovanja v organizaciji PGD in GZ bomo sofinancirali pod naslednjim pogojem: 

- Upošteva se strošek na dan na otroka, vendar do maksimalne vrednosti 26 € 
 



3 / 7 

Na letovanju se mora vsaj 1/3 časa izvajati gasilski program, kar mora biti podrobno opisano v 

vsebinskem poročilu in programu letovanja. 

ČASOVNO OBDOBJE SOFINANCIRANJA 
 

Letovanja in taborjenja so sofinancirana v obdobju od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2021. 

 

UPRAVIČENI STROŠKI 
 

Za upravičene stroške se upoštevajo: 

- Strošek nastanitev 
Na računu mora biti jasno razvidno koliko otrok (6 - 16 let) in mentorjev je letovalo. V 

kolikor je določeno število oseb letovalo zastonj, mora to biti jasno navedeno na 

računu oz. je potrebno priložiti dokument (npr: pogodbo), kjer je ovrednoteno zastonj 

letovanje. 

- Strošek prehrane 
Upošteva se račun za običajno/normalno porabo hrane za prijavljene udeležence. 

- Strošek prevoza 
Upošteva se stroške prevoza z avtobusom ali vlakom. Pri uporabi prevoza z društvenimi 

kombiji GVM se upošteva strošek 0,18 € / km za pot do letovanja in nazaj. Pri tem je 

potrebno priložiti potrjen mesečni potni nalog za vsak uporabljen kombi, kjer morajo 

biti razvidni nameni in trajanje uporabe kombija. V primeru prevoza z 

avtobusom/vlakom se lahko dodatno upošteva največ en društveni kombi. 

- Strošek dodatnih aktivnosti 
Upoštevajo se tudi stroški dodatnih aktivnosti na letovanju, ki jih izvedejo zunanji 

izvajalci (npr: kuharski tečaj, delavnica žongliranja, ogled muzeja, …). 

 

VELJAVNOST RAČUNOV 
 

Datumi prijavljenih računov so lahko v obdobju med 15 dni pred letovanjem in 15 dni po 

letovanju. Vsi računi morajo biti naslovljeni na organizatorja letovanja. Iz računov mora biti 

jasno vidna vsebina, datum izdaje in izdajatelj.  

 

Za vse račune je potrebno obvezno priložiti tudi potrdilo o plačilu računa. 

 

Za en projekt lahko prijavite največ 5 računov. 
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Računi izdani v tujih valutah (npr: hrvaških kunah) se preračunajo v EUR na podlagi menjalnega 

tečaja na dan 1. 11. 2020 (https://www.nlb.si/menjalnica). Menjalni tečaj za hrvaško kuno 

tako znaša 100 HRK = 12,97 EUR. Preračun mora izvesti prijavitelj. 

 

Na računih izdanih v tujem jeziku (npr: hrvaščini) je potrebno za vsako alinejo računa 

obrazložitev kaj predstavlja. 

 

V kolikor je bil račun plačan v treh obrokih (npr: avans, prvo plačilo, zaključni račun, …) se to 

šteje kot 3 različni računi in jih je potrebno v excelovi tabeli zapisati vsakega v svojo alinejo. 

 

ZAVRNITEV RAČUNOV 
 

Računi bodo zavrnjeni, če: 

● ne bodo ustrezali zgornjim kriterijem. 

● se bodo nanašali na izplačevanje dnevnic in kilometrin mentorjem oz. drugim osebam. 

● iz njih ne bo razvidno na kaj se nanašajo. 

● ne bo priloženega potrdila o plačilu računa. 

● bodo na njem postavke iz drugih aktivnosti prijavitelja, ki niso predmet prijavljenega 

projekta 

 
 
 
 

PRIJAVA 
 

Prijavo pošlje na priloženem obrazcu izključno regija po zaključku vseh izvedenih projektov za 

vse projekte skupaj. Vlog posameznih društev in zvez ne bomo upoštevali. 

 

Prijavitelj mora za vsak projekt izpolniti prijavnico v Excel dokumentu. 
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Prijavitelj mora prijavi priložiti tudi: 

Vrsta priloga Kam priložiti Kako poslati 

Vsebinsko poročilo (vsaj pol A4 strani) z opisom 

dejavnosti za vsak dan letovanja posebej skupaj s 

programom.  

Jasno mora biti opredeljen in opisan gasilski del 

letovanja. 

Excel Elektronsko in 

tiskano 

Seznam otrok z ID-ji iz Vulkana Excel Elektronsko in 

tiskano 

Seznam mentorjev z ID-ji iz Vulkana Excel Elektronsko in 

tiskano 

Finančno poročilo, skupaj z računi, iz katerih je 

razvidno, da je letovalo s seznamom predstavljeno 

število otrok v določenem trajanju. 

Excel (le zneske) 

fotokopije med 

priloge 

Elektronsko (le 

zneske v excelu) 

in tiskano 

Potrdila o plačilu računov Med priloge Tiskano 

Potrjen mesečni potni nalog za uporabo 

društvenega kombija (v kolikor je bil uporabljen 

društveni GVM) 

Med priloge Tiskano 

Skupinska fotografija Med priloge Tiskano 

Povezavo do objave letovanja na spletni strani 

društva, zveze, lokalne skupnosti … (povezave do 

objav na družabnih omrežjih niso primerne) ali 

fotokopijo objave v časopisu (lokalni, regionalni, 

revija Gasilec, …) 

Excel Elektronsko in 

tiskano 

Izjava, da projekt ni sofinanciran iz drugih razpisov 

in sofinanciranj na nivoju lokalnih skupnosti, države 

ali evropske unije. 

Med priloge Tiskano 

 

 

 
VRSTNI RED DOKUMENTOV V PRIJAVI 

 

Vrstni red dokumentov v tiskani prijavi: 

1. Natisnemo list "Osnovni obrazec" iz excelovega dokumenta 

2. Projekt "J1" 

a. Natisnemo izpolnjen list "J1" iz excelovega dokumenta 
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b. Priložimo račune v enakem vrstnem redu, kot smo jih zapisali na listu "J1" v 

excelovem dokumentu 

c. Potrdila o plačilu računov v enakem vrstnem redu, kot so zapisani računi na listu 

"J1" v excelovem dokumentu 

d. Potrjen mesečni potni nalog za uporabo društvenega kombija 

e. Skupinska fotografija 

f. Povezavo do objave letovanja na spletni strani društva, zveze, … (povezave do 

objav na družabnih omrežjih niso primerne) ali fotokopijo objave v časopisu 

(lokalni, regionalni, revija Gasilec, …) 

g. Izjava, da projekt ni sofinanciran iz drugih razpisov in sofinanciranj na nivoju 

lokalnih skupnosti, države ali evropske unije 

3. Projekt "J2" in vsi naslednji 

a. Priložimo po koncu projekta "J1" in se držimo navodil pod točko 2. 

 

ROK ZA ODDAJO PRIJAV 
 

Poročila je potrebno v elektronski in pisni obliki predložiti najkasneje do vključno 11. 

novembra 2021 do 24.00 ure. Za oddajo preko pošte se upošteva datum na poštnem žigu. 

 

NAČIN ODDAJE PRIJAVE 
 

Pri elektronski obliki se pošlje zgolj Excelov dokument na nevenka.kerin@gasilec.net. 

 

Pri tiskani (pisni) obliki pa se morajo priložiti tudi vsi ostali dokumenti. V pisni obliki je potrebno 

projekte in njihove dokumente zložiti v pravilnem vrstnem redu ter jih trajno speti (npr: s 

spiralo, vložiti v mapo). To se pošlje na naslov: Gasilsko zvezo Slovenije, Tržaška cesta 221, 

1000 Ljubljana. 

 
ZAVRNITEV PROJEKTA 

 

Projekt bo zavrnjen, če prijava in vse njene priloge ne bodo popolne. 

 

Alkohola, tobačnih izdelkov in drugih prepovedanih snovi ne bomo sofinancirali. V kolikor bo 

karkoli izmed tega navedenega na računu, bo celotni projekt zavrnjen. 

 

mailto:nevenka.kerin@gasilec.net
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Projekt bo zavrnjen tudi, če bo organizator posredoval več kot 10 računov za posamezni 

projekt. 

V primeru ugotovitve, da je bil projekt sofinanciran iz drugih razpisov ali je bil sofinanciranj na 

nivoju lokalnih skupnosti, države ali evropske unije, se ga v celoti zavrne. Ravno tako se projekt 

zavrne, če izjavo ne podpišeta organizator in predsedujoči regijskega sveta. 

 
DOPOLNITEV PROJEKTA 

 

Dopolnitev projekta je mogoče v primeru, ko gre pri prijavi za zelo majhne pomanjkljivost. V 

kolikor bo komisija pri pregledu dokumentacije projekta presodila, da je organizator projekta 

upravičen do dopolnitve, bo komisija pozvala kontaktno osebo regije k dopolnitvi. Dolžnost 

regije je, da od organizatorja pridobi ustrezne dopolnitve. Rok za dopolnitve je 4 dni po pozivu 

za dopolnitev. 

ZAVRNITEV VSEH PROJEKTOV REGIJE 
 

Vsi projekti regije bodo zavrnjeni, če priloge ne bodo zložene v pravilnem vrstnem redu in 

celotni projekt ne bo trajno zvezan (spiralno, v mapi, …). 

Vsi projekti regije bodo zavrnjeni, če bodo prišli po roku za oddajo prijav. 

Projekti bodo zavrnjeni tudi v primeru, da ne bosta dostavljeni obe verziji – elektronska in 

tiskana. Pri elektronski verziji se pošlje zgolj Excelov dokument. 

 
 

NEIZKORIŠČENA SREDSTVA 
 

Neizkoriščena sredstva, ki so namenjena posamezni regiji in ne bodo izkoriščena se bodo stekla 

v skupno maso za sofinanciranje v letu 2022. 

 

OSEBNI PODATKI 
 

Organizatorji letovanj s prijavo potrjujejo, da imajo od udeležencev pridobljene vse pravice za 

obdelavo osebnih podatkov za prijavljene projekte. 

 

 

Predsednica MS GZS Predsednik GZS: 

Renata Rupreht, l.r. Janko Cerkvenik, l.r. 


