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1. Besedilo javnega razpisa
GASILSKA ZVEZA
GORNJA RADGONA
Gasilska cesta 2
9250 GORNJA RADGONA
Na podlagi 4. člena Pravilnika o financiranju dela gasilske mladine v Gasilski zvezi Gornja
Radgona - UPB1, ki jih je sprejel upravni odbor Gasilske zveze Gornja Radgona dne 9. julija
2009, objavljamo

Javni

razpis

za sofinanciranje dela gasilske mladine v Gasilski zvezi Gornja Radgona v letu 2011
I.
PREDMET JAVNEGA RAZPISA
je sofinanciranje programov dela gasilske mladine v prostovoljnih gasilskih društvih na
območju Gasilske zveze Gornja Radgona
II.
UPRAVIČENCI
Prostovoljna gasilska društva na območju Gasilske zveze Gornja Radgona, ki imajo
organizirane mladinske komisije oziroma komisije za mladino, ki so ustanovljene,
organizirane in delujejo v skladu s Statutom Gasilske zveze Gornja Radgona in statutom
prostovoljnega gasilskega društva.
III.
POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU in MERILA:
Na razpis se lahko prijavijo prostovoljna gasilska društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
 da so registrirana po zakonu o društvih,
 da imajo urejeno evidenco o članstvu v Vulkanu,
 da imajo poravnane vse davke in druge obvezne zakonske in poslovne obveznosti,
 da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti.
Merila so objavljena pod točko 3 v razpisni dokumentaciji. Sredstva iz razpisa so namenjena
za: delo z mladimi v mladinskih komisijah pri prostovoljnih gasilskih društvih v Gasilski
zvezi Gornja Radgona.
IV.
OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV
Okvirna višina sredstev za razdelitev po tem razpisu za celotno Gasilsko zvezo G.Radgona
znaša ca 6.060,00 EUR, od tega:
- 1.960,00 EUR za PGD iz občine Apače,
- 4.100,00 EUR za PGD iz občine Gornja Radgona.
Vrednost točke za leto 2012 se določi na podlagi točkovanja vlog.
V.
ROK ZA PORABO SREDSTEV
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2012.
VI.
ROK IN NAČIN VLOŽITVE VLOGE
Rok za vložitev vloge je do vključno 21. MAJA 2012.
Vloga se odda neposredno na sedežu Gasilske zveze Gornja Radgona ali pošlje priporočeno
po pošti na naslov: Gasilska zveza Gornja Radgona, Gasilska cesta 2, 9250 Gornja
Radgona, v zaprti kuverti z navedbo naslova gasilske zveze in oznako »NE ODPIRAJ –
PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS -»financiranje gasilske mladine 2012«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.

VII. DATUM ODPIRANJA VLOG
Odpiranje vlog, ki ni javno, bo opravila komisija najkasneje v roku 10 dni od poteka roka za
vložitev vlog.
VIII. ROK O OBVEŠČANJU O IZIDU JAVNEGA RAZPISA
O izidu razpisa bodo vlagatelji obveščeni v 45 dneh po končanem razpisu.
IX.
VSEBINA VLOGE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Vloga za razpis mora biti vložena izključno na obrazcih razpisne dokumentacije.
Razpisno dokumentacijo pošlje Gasilska zveza Gornja Radgona na naslove prostovoljnih
gasilskih društev na območju Gasilske zveze Gornja Radgona, dosegljiva pa je tudi na spletni
strani GZ Gornja Radgona na naslovu: http://www.gzradgona.si
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti pri predsedniku komisije za
mladino pri GZ G.Radgona Milanu BELECU na tel. št. 051 315 567.
X.
UPRAVIČENI STROŠKI IN VIŠINA SOFINANCIRANJA
Višina sofinanciranja znaša do 100% upravičenih stroškov delovanja gasilske mladine.
Sredstva za investicije v prostore niso upravičeni stroški.
XI.
OBRAVNAVA VLOG IN NAČIN OBVEŠČANJA
Pravočasno prispele vloge obravnava in ocenjuje komisija, ki jo imenuje predsednik
Gasilske zveze Gornja Radgona. Vloge, ki ne bodo prispele v razpisanem roku, se s sklepom
zavrže, neutemeljene pa se zavrne.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev je 10 dni
od datuma poziva za dopolnitev. Če vloga v navedenem roku ni dopolnjena, se zavrže kot
nepopolna.
Komisija najkasneje v roku 45 dni od roka za oddajo prijave na javni razpis pripravi predlog
razdelitve po namenu, na podlagi katerega upravni odbor gasilske zveze izda sklep o višini
odobrenih sredstev posameznemu upravičencu.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo upravnemu odboru
zveze v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev upravnega odbora zveze je dokončna.
Medsebojne obveznosti se uredijo s pogodbo. V primeru, da upravičenec ne podpiše pogodbe
v za to določenem roku, se smatra, da od pogodbe odstopa.
XII. NENAMENSKA PORABA SREDSTEV
Če društvo dobljenih sredstev delno ali v celoti ne porabi namensko ali da je društvo za
katerikoli namen pridobitve sredstev navajalo neresnične podatke, gasilska zveza prekine
pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi
zamudnimi obrestmi.
Društvo, ki krši določila tega razpisa, ne more kandidirati za sredstva v naslednjem razpisu.
Številka: GZ-89/2012-1
Datum: 9. 5. 2011

Predsednik
Gasilske zveze Gornja Radgona
Peter CVETKOVIČ, l.r.

2. Prijavni obrazec
Prijavni obrazec sestoji iz obrazcev in prilog:




Obrazec 1 – podatki o vlagatelju in članstvu PGD
Obrazec 2 – aktivnosti gasilske mladine v letu 2012
Obrazec 3 - planirana nabava opreme oziroma rekvizitov v letu 2012 in
potrebe za nabavo opreme, ki je potrebna za delo z mladimi

Naziv in naslov prostovoljnega gasilskega društva
……………………………………………………………………………………………….
se prijavljamo na

Javni

razpis

za sofinanciranje gasilske mladine v Gasilski zvezi Gornja Radgona v letu 2012

Kraj in datum
……………………………………

Žig

Predsednik ali zakoniti zastopnik
………………..……….

Obrazec 1 – Podatki o vlagatelju in članstvu
Naziv in sedež vlagatelja - PGD
……………………………………………………………………………………………….
Davčna in matična številka …………………..……………………………………………
Številka transakcijskega računa …………………………………………………………….
Zakoniti zastopnik društva - ime, priimek, naslov, telefon, e-pošta
…………………………………………………………………………………………….
Kontaktna oseba – ime, priimek, naslov, telefon, e-pošta
……………………………………………………………………………………………….
Število članov PGD (tudi gasilska mladina) vnesenih v bazi podatkov VULKAN ________
Število članov - mladine PGD skupaj = _______, od tega trenutno stanje:
-

pionirji/ke (starost 7 do 11 let)
mladinci/ke (starost 12 do 16 let)
gasilci/ke pripravniki/ce (starost 16 do 18 let)

MENTORJI/ICE: (vpisati priimek in ime mentorja gasilske mladine

1.
2.
3.
4.

_________
_________
_________
in telefonsko številko:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

IZJAVA:
Zakoniti zastopnik društva izjavljam, da
- ima društvo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničevanje načrtovanih programov in projektov,
- da so vsi podatki, navedeni v tej prijavi, točni.
Žig

Predsednik ali zakoniti zastopnik:
………………………………

Obrazec 2 – Aktivnosti gasilske mladine izvedene v letu 2 0 1 1
V tabelo se vpisujejo podatki o izvedenih aktivnostih v letu 2011
Naziv programa

kraj

Število
PION.
enot/ekip

LETNI PREGLED PGD

Število
MLAD.
enot/ekip

Stroški v EUR

OBČ.TEKMOVANJE
OZ.TEKMOVANJE GZ
REGIJSKO GAS.
TEKMOVANJE
GAS. ORIENTACIJA:
a) na nivoju GZ GR
b) na nivoju regije
c) na nivoju države

_____________________ ______
_____________________ ______
_____________________ ______

_____
_____
_____

____________
____________
____________

KVIZ GAS.MLADINE:
a) na nivoju GZ GR
b) na nivoju regije
c) na nivoju države

_____________________ ______
_____________________ ______
_____________________ ______

_____
_____
_____

____________
____________
____________

____________________
_____________________
_____________________
_____________________

_____
_____
_____
_____

____________
____________
____________
____________

UDEL. NA POKALNIH
TEKMOVANJIH V PGD:
1.
2.
3.
4.
LETOVANJE GASILSKE
MLADINE
KOPANJE MLADINE

______
______
______
______

STROKOVNA
EKSKURZIJA

…………………………………………………………………………………………………...

IZJAVA
Predsednik oz. zakoniti zastopnik prostovoljnega gasilskega društva izjavljam, da so vsi
podatki, navedeni v tem obrazcu točni.
Žig

Predsednik ali zakoniti zastopnik:
………………………..………….

Obrazec 3 – Planirana nabava opreme v letu 2012 in potrebe za nabavo

opreme, ki je potrebna za delo z mladino

I.

planirana nabava opreme oziroma rekvizitov v letu 2012
Naziv opreme

kosov

Cena v
EUR

Znesek v
EUR

Viri sredstev

P.S. – vpiše se tudi oprema, ki je že bila nabavljena v letu 2012 do dneva prijave na razpis!

II.

potrebe za nabavo opreme oz.rekvizitov

Naziv opreme

kosov

Cena v
EUR

Znesek v
EUR

Viri sredstev

3. M e r i l a
Sredstva iz razpisa so namenjena za sofinanciranje za delo z mladimi v PGD:
M ERILA :
a) število ocenjenih desetin na letnih pregledih in število udeleženih desetin na
občinskem tekmovanju se upošteva naslednji kriterij:
- za eno desetino …………….1,0 točka,
- za dve desetini …………….. 2,5 točki,
- za tri ali več desetin ……….. 3,25 točke.
Točke letnih pregledov in občinskega tekmovanja se upoštevajo ločeno.
b) število udeleženih desetin na regijskem ali državnem tekmovanju se upošteva kriterij
za vsako desetino po 2 točki.
c) za število udeleženih ekip na občinskem tekmovanju v orientaciji in kvizu se upošteva
kriterij za vsako ekipo po 0,33 točke.
Točke občinskega tekmovanja v orientaciji in kvizu se upoštevajo ločeno.
Začetno število za vsako gasilsko društvo, ki je sodelovalo z najmanj eno gasilsko enoto na
letnem pregledu ali občinskem gasilskem tekmovanju, se upošteva 1 (ena) točka.

………………………………………………………………………………………………..

IZJAVA

Predsednik oz. zakoniti zastopnik prostovoljnega gasilskega društva izjavljam, da se
strinjamo z merili za ocenjevanje vlog.

Žig

Predsednik ali zakoniti zastopnik:
………………………….

4. Vzorec pogodbe
GASILSKA ZVEZA GORNJA RADGONA, Gasilska cesta 2, 9250 Gornja Radgona, ki jo zastopa
predsednik Peter CVETKOVIČ ( v nadaljevanju: Gasilska zveza) - davčna številka 52518248, matična številka:
5145945)
in
Prostovoljno gasilsko društvo …………………………………..…………….…………..., ki ga zastopa
……….……………….…….…………..( v nadaljevanju besedila: PGD)- davčna številka …………………,
številka TRR………………..………………….………………
sklepata
POGODBO
o sofinanciranju dela gasilske mladine v PGD v letu 2012
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil na podlagi Pravilnika o financiranju dela gasilske mladine v Gasilski
zvezi Gornja Radgona-UPB1, ki ga je sprejel upravni odbor Gasilske zveze Gornja Radgona dne 9. julija 2009,
objavljen Javni razpis za sofinanciranje dela gasilske mladine v Gasilski zvezi Gornja Radgona v letu 2012 in da
se je na razpis prijavilo tudi PGD………………..………………….., ki mu je bil izdan sklep št. ………..….o
sofinanciranju programa.
2. člen
Predmet pogodbe je opredelitev načina in višine sofinanciranja dela gasilske mladine PGD v letu 2012.
3. člen
Gasilska zveza se obvezuje, da bodo PGD nakazana sredstva v skupni višini …………….…….EUR
na transakcijski račun PGD, številka ……………….……………………odprt pri ……………………………...
4. člen
Gasilska zveza oziroma občina bo sredstva iz 3. člena te pogodbe zmanjšane za prejeto akontacijo sredstev
nakazala na TRR PGD v 30 dneh po podpisu pogodbe oziroma najkasneje do 30.8.2012.
Sredstva iz te pogodbe nakaže Občina ………………………. na podlagi te pogodbe in zahtevka Gasilske zveze
iz postavke proračuna št. 070305 konto 412000 - izobraževanje gasilske mladine.
5. člen
Društvo se obvezuje
- da bo izvajalo aktivnosti po programu dela za leto 2012
- da bo dodeljena sredstva po tej pogodbi namenilo za pokrivanje stroškov izvedenega programa
v letu 2012
- da bo v primeru nenamenske porabe sredstev celoten znesek dodeljenih sredstev vrnilo,
- da bo Gasilski zvezi najkasneje do 28. februarja 2013 dostavilo vsebinsko in finančno poročilo
za leto 2012.
6. člen
Za izvajanje te pogodbe je s strani Gasilske zveze odgovorna oseba ……………………………………. , s strani
PGD pa …………………………………….……..
7. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta morebitne spore reševali sporazumno, v nasprotnem primeru pa je za
reševanje njunih sporov pristojno okrajno sodišče v Gornji Radgoni.
8. člen
Ta pogodba je sestavljena v štirih (3) enakih izvodih, od katerih prejme PGD en izvod in dva izvoda GZ.
Ta pogodba se sklepa za določen čas, in sicer od 01.01.2012 do 31.12.2012 ter stopi v veljavo z dnem podpisa
obeh strank.
Štev. pogodbe:……………..
Datum: …………
Prostovoljno gasilsko društvo
……………………………..
PREDSEDNIK …………………

Datum:…………….
GASILSKA ZVEZA G.RADGONA
PREDSEDNIK
Peter CVETKOVIČ

