
 
 

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI IN IZVEDBI AKCIJE 

NAJ PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  

 

 

 

1. Organizator nagradna igre 

 

Organizator nagradne akcije Naj prostovoljno gasilsko društvo Slovenskih novic (v nadaljevanju: 

nagradna igra) je podjetje Delo d.o.o., Dunajska 5, 1509 Ljubljana.  

 

2. Trajanje in potek nagradne igre 

 

Nagradna akcija Naj prostovoljno gasilsko društvo Slovenskih novic bo trajala od 28. februarja do 5. aprila 

2019, in sicer tako da bo v času od 28. februarja do 6. marca 2019 v časopisu Slovenske novice ter na 

spletni strani promo.delo.si/gasilskodrustvo objavljena prijavnica s katero se lahko prostovoljna gasilska 

društva (PGD),registrirana v Republiki Sloveniji, prijavijo na akcijo »Naj prostovoljno gasilsko društvo«. 

Prostovoljna industrijska gasilska društva (PIGD) v akciji ne morejo sodelovati.  

 

V akciji Naj prostovoljno gasilsko društvo bomo izbrali dva zmagovalca, in sicer Naj prostovoljno gasilsko 

društvo v skupini PGD do II.kategorije ter Naj prostovoljno gasilsko društvo v skupini PGD od III. do V. 

kategorije. 

 

Izpolnjene prijavnice iz tiskane izdaje Slovenskih novic prostovoljna gasilska društva pošljejo preko pošte 

ter jih naslovijo na Delo d.o.o., marketing, s pripisom Naj prostovoljno gasilko društvo, Dunajska 5, 1509 

Ljubljana, za sodelovanje na spletu pa je potrebno izpolniti prijavni obrazec, v katerega se vnese 

naslednje podatke: naziv prostovoljnega gasilskega društva, označi kategorijo prostovoljnega gasilskega 

društva: I.a, I., II., III., IV. ali V., zapiše ime in priimek zakonitega zastopnika društva, ulico, poštno številko 

ter kraj sedeža prostovoljnega gasilskega društva, e-poštni naslov in telefonsko številko. Ko vpišete 

podatke in se strinjate s pravili in pogoji akcije, se prijavite za sodelovanje v akciji »Naj prostovoljno 

gasilsko društvo«. Prijavnici z zahtevanimi podatki je potrebno priložiti tudi opis, zakaj si prijavljeno 

prostovoljno gasilsko društvo zasluži naziv Naj prostovoljno gasilsko društvo ter za kaj oz. v kakšen 

namen bi porabili donacijo v višini 5.000 evrov.  

 

Strokovna komisija, ki jo sestavlja 6 članov, in sicer: 

-          predstavnik Slovenskih novic, 
-          predstavnik Dela Marketing, 
-          Janja Kramer Stajnko,  namestnica predsednika Gasilske zveze Slovenije, 
-          Klemen Repovš, podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije, 
-          Dušan Vižintin, član Poveljstva Gasilske zveze Slovenije, 
-          Adriana Cividini, vodja za področje operative v strokovni službi Gasilske zveze Slovenije, 

 



 
 

bo 8. marca 2019, izbrala po 5 finalistov iz vsake kategorije, ki bodo nato s svojimi zgodbami 

predstavljeni v časopisu Slovenke novice ter na spletni strani www.slovenskenovice.si. V času od 22. 

marca do 3. aprila 2019 bodo bralci Slovenskih novic s pomočjo glasovnice objavljene v časopisu 

Slovenske novice ter na spletni strani promo.delo.si/gasilskodrustvo izglasovali zmagovalca v 

posamezni skupini, katera bomo razglasili 5. aprila 2019 na koncertu Slovenskih novic na 

Gospodarskem razstavišču. 

 

Organizator in morebitni pokrovitelji bodo nagrado podelil predstavnikoma zmagovalnih prostovoljnih 

gasilskih društev, in sicer vsakemu zmagovalnemu društvu donacijo v višini 5.000 evrov bruto.  

 

Med trajanjem nagradne akcije kot tudi ob zaključku izbora Naj prostovoljno gasilsko društvo bo 

uredništvo Slovenskih novic v skladu s svojo uredniško politiko pripravljajo reportaže, ki jih bo podkrepilo 

s slikovnimi materiali.    

 

 

3. Pogoj za sodelovanje v akciji 

 

Nakup časopisa ni pogoj za sodelovanje v akciji. Prijavnice in glasovnice bodo objavljene v časopisu 

Slovenske novice ter dostopne na spletni strani promo.delo.si/gasilskodrustvo. 

 

V akciji lahko sodelujejo le prostovoljna gasilka društva (PGD), registrirana v Republiki Sloveniji, ki se 

bodo prijavila preko prijavnice. Pogoj za sodelovanje v akciji je, da prostovoljno gasilsko društvo prijavi 

zakoniti zastopnik ter da je prijavnica v celoti izpolnjena ter da vsebuje tako opis kot fotografije. 

Prijavnice, ki ne bodo vsebovale zahtevanega opisa društva ter opredeljenega namena porabe donacije 

v natečaju ne morejo sodelovati.      

 

Poleg naštetega bo strokovna komisija pri izboru finalistov znotraj skupin upoštevala še naslednje 

kriterije (podrobna razlaga in točkovnik so del teh pravil in pogojev, in so zavedene v Prilogi 1): 

 

 

Pogoj za sodelovanje javnosti v glasovanju je izpolnjena glasovnica, ki bo objavljena v časopisu Slovenske 

novice in na promo.delo.si/gasilskodrustvo, od 22. marca do 3. aprila 2019.  

 

V nagradnem glasovanju lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe, rezidenti Republike Slovenije, ki v 

času trajanja glasovanja, izpolnijo tiskano ali spletno glasovnico ter se strinjajo s Pravili in pogoji 

sodelovanja v nagradnem glasovanju ter pripišejo svoje osebne podatke: ime in priimek, ulico, poštno 

številko, kraj, e-poštni naslov, telefonsko številko.  

 
V nagradnem glasovanju ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, in 

njihovi bližnji svojci. 

 



 
Po zaključku nagradnega glasovanja bomo med vsemi, ki bodo pravočasno in v celoti izpolnili glasovnico, 
izžrebali dvajset (20) nagrajencev, ki bodo prejeli vrednostno kartico Mercator v vrednosti 20 evrov.  

 
Žrebanje nagrajencev bo potekalo po zaključku glasovanja, in sicer v ponedeljek, 8. aprila 2019 ob 13:00 
uri, izmed vseh prejetih spletnih in tiskanih glasovnic, v navzočnosti tričlanske komisije v oddelku 
Marketing Dela d.o.o.. Člani komisije so zaposleni v podjetju organizatorja nagradne igre. Imena 
nagrajencev bodo 9. aprila 2019 objavljena na slovenskenovice.si ter 10. aprila 2019 v časopisu 
Slovenske novice.  

 
Zapisnik žrebanja, ki ga pripravi komisija, se hrani pri organizatorju. 

 
Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z izborom Naj prostovoljno gasilsko 
društvo ter nagrajenci glasovanja, kakor tudi pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori 
in pritožbe niso možni.  
 

 

 

4. Vrednost in prevzem nagrad 

 

Organizator bo podelil naslednje nagrade: 

 

- 2 x donacijo v višini 5.000 evrov bruto zmagovalnemu prostovoljnemu gasilskemu društvu iz 

posamezne skupine;  

- 20 x  vrednostno kartico Mercator  nagrajencem, ki bodo izžrebani izmed vseh prejetih tiskanih in 
spletnih glasovnic za Naj prostovoljno gasilsko društvo. 

 
Nagrajenci prevzamejo nagrade v skladu s pravili in pogoji, ki veljajo za prevzem nagrad, zmagovalno 
prostovoljno gasilsko društvo pa v skladu s pravili za donacijo. Nobena nagrada ni prenosljiva ali 
izplačljiva.  
 

- Prostovoljno gasilsko društvo – pogoj za prejem donacije je strinjanje s pravili Krambergerjeva 
sklada, ki jih bo organizator posredoval zmagovalnemu društvu. 

- Izžrebani glasovalci - pogoj za prejem nagrade je, da izžrebani posreduje organizatorju osebne 
podatke, na podlagi katerih jim bomo posredovali navodila za prevzem nagrade.  

 
Če nagrajenci ne sprejmemo pravil akcije ter pravil za prevzem, do nagrade niso upravičeni.  
 
Organizator si pridržuje pravico kadar koli umakniti ali dopolniti ta pravila akcije.  
 

5. Komisija 

 

Za izvedbo in nadzor poteka izbora finalistov skrbi strokovna komisija:  

 

- predstavnik Slovenskih novic, 



 
- predstavnik Dela Marketing, 
- Janja Kramer Stajnko,  namestnica predsednika Gasilske zveze Slovenije, 
- Klemen Repovš, podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije, 
- Dušan Vižintin, član Poveljstva Gasilske zveze Slovenije, 
- Adriana Cividini, vodja za področje operative v strokovni službi Gasilske zveze Slovenije, 

 

 

6. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov 

S sodelovanjem v nagradni akciji, in sicer tako Gasilska društva, predstavnik gasilskega društva kakor 

vsi sodelujoči v glasovanju dovolijo organizatorju, podjetju Delo d.o.o., da se njihovi podatki, to so ime, 

priimek, kraj, objavijo v edicijah Dela d.o.o., in na spletni strani promo.delo.si/gasilskodrustvo. 

Predstavnik gasilskega društva dovoljujejo poleg objave osebnih podatkov tudi objavo slikovnega 

materiale in omembo v reportažnih člankih in oglasih v tiskanih in spletnih edicijah organizatorja.   

Organizator akcije se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o 

varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam. 

S podpisom in oddajo kupona (glasovnice) objavljenega v časopisu in/ali na spletni strani sodelujoči 

izrazi strinjanje, da sodeluje v nagradni igri.  

S potrditvijo prejemanja elektronskih sporočil s področja tiskanih in digitalnih produktov družbe Delo 

d.o.o. se sodelujoči strinja, da mu posredujemo ponudbe in ugodnosti, ki jih pripravljamo pri naših 

tiskanih in digitalnih produktih.  

Za izvedbo nagradne igre in tudi za posredovanje elektronskih sporočil bo Delo d.o.o., Dunajska 5, 

Ljubljana, posredovane osebne podatke udeleženca obdelovalo v skladu s Splošno uredbo o varstvu 

osebnih podatkov (GDPR) in nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Osebne 

podatke udeleženca nagradne igre bomo obdelovali zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego 

namena, za katerega so bili zbrani. V primeru izvedbe nagradne igre bo to vse do njenega zaključka, 

osebne podatke nagrajenca pa v skladu z zakonodajo z davčnega področja.  

Če je udeleženec podal soglasje za prejemanje elektronskih sporočil, bomo njegove osebne podatke 

obdelovali dokler svojega soglasja ne prekliče.  

Preklic prejemanja elektronskih sporočil lahko izvede kadarkoli, najlažje tako, da v elektronskem 

sporočilu klikne polje »odjava« ali nas o preklicu obvesti s spletnim obrazcem na 

https://info.delo.si/gdprsoglasje ali pisno na Delo d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana.  

Osebni podatki se ne posredujejo nikamor. V stik z njimi bodo prišli le pogodbeni obdelovalci pri 

obdelavi, vendar morajo spoštovati pravila in zahteve Dela d.o.o. za ustrezno obdelavo osebnih 

podatkov.  

Če želi udeleženec nagradne igre od nas dobiti kakršnekoli informacije v zvezi z obdelavo njegovih 

osebnih podatkov, kot npr. vpogled, izvesti morebitni popravek ali izbris, prenos, omejiti obdelavo 

podatkov ali obdelavi ugovarjati, nam to lahko sporoči s spletnim obrazcem na 



 
https://info.delo.si/gdprsoglasje ali pisno na naslov Delo d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana. Na njegovo 

zahtevo bomo odgovorili kar najhitreje, vsekakor pa ne kasneje, kot je dovoljeno. Če z našimi odgovori 

v zvezi s pravicami glede varstva osebnih podatkov ne bo zadovoljen, ima možnost vložiti pritožbo pri 

nadzornem organu, ki je informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana.  

 

 

7. Kršitve pravilnika 

Morebitne napake v delu in pri izvedbi akcije bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi 

poslovnimi navadami. Pri hujši kršitvi tega pravilnika lahko komisija razveljavi del ali celotno akcijo in 

jo z ustreznimi popravki ponovi. 

Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni mogoče spremeniti. 

 

8. Pritožbe 

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da sodelujoči z 

odločitvijo za sodelovanje sprejme vse pogoje v zvezi z akcijo. 

Če želite od nas dobiti kakršnekoli informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, kot npr. 

vpogled, izvesti morebitni popravek ali izbris, prenos, omejiti obdelavo podatkov ali obdelavi 

ugovarjati, nam to lahko sporočite s spletnim obrazcem na https://info.delo.si/gdprsoglasje ali pisno 

na naslov Delo d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana. Na vašo zahtevo bomo odgovorili kar najhitreje, 

vsekakor pa ne kasneje, kot je dovoljeno. Če ne boste zadovoljni z našimi odgovori v zvezi z vašimi 

pravicami glede varstva osebnih podatkov, imate možnost vložiti pritožbo pri nadzornem organu, ki 

je informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, 01 230 97 30 in gp.ip@ip-rs.si. 

Vse pritožbe in reklamacije glede organizacije nagradne igre rešuje organizator nagradne igre. V 

primeru utemeljenih pritožb se organizator nagradne igre zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko 

določenem roku in o tem obvestil udeleženca. 

9. Spremembe pravil in pogojev 

Organizator nagradne igre lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki ali 

vzroki na strani javnosti. 

Organizator nagradne igre bo o vseh spremembah in novostih obveščal udeležence z objavami na 

spletni strani promo.delo.si/najgasilskodrustvo. 

 

Ljubljana, 25. februar 2019 

 
 

mailto:gp.ip@ip-rs.si


 
Priloga 1 

 

TOČKOVNIK ZA OCENJEVANJE PGD - AKCIJA "NAJ PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO" - 
SLOVENSKE NOVICE 2019 

     

Izpolnjevanje minimalnih meril na dan 31.12.2018    

Zap. št. Kriterij Ustreza 
(1), ne 
ustreza 
(0) 

Število točk Dodelje
no št. 
točk 

1 Usposobljenost gasilcev glede na 
merila 

  10 0 

2 Opremljenost gasilcev glede na 
merila 

  10 0 

3 Število osnovnih zdravniških 
pregledov glede na merila 

  5 0 

   SKUPAJ 0 

     

Število operativnih gasilcev na dan 31.12.2018 glede na celotno članstvo, brez 
mladine do 16. leta 

 

Zap. št. Kriterij % Število točk Dodelje
no št. 
točk 

1 Število operativnih gasilcev  (do 
30% = 5; od 31 do 50% =8; nad 
50% = 12) 

    0 

   SKUPAJ 0 

     

Število mladine na dan 31.12.2018 glede na celotno 
članstvo 

   

Zap. št. Kriterij % Število točk Dodelje
no št. 
točk 

1 Število mladine do 16. leta  (do 
30% = 5; od 31 do 50% =8; nad 
50% = 12) 

    0 

   SKUPAJ 0 

     

Izobraževanje in usposabljanje v obdobju 2017-2018 (% glede na število vseh 
operativnih gasilcev) 

 



 
Zap. št. Kriterij % Število točk Dodelje

no št. 
točk 

1 Vsaka zaključena specialnost 
preventivec, sodnik, mentor 
mladine, predavatelj, vodja članic 
(do 5% = 1; od 6 do 10% =2; nad 
11% = 3) 

    0 

2 Vsak zaključen tečaj za pridobitev 
čina (do 10% = 1; od 11 do 20% 
=2; nad 21% = 3) 

    0 

   SKUPAJ 0 

     

Regijsko gasilsko tekmovanje leta 2015    

  Kriterij Število 
ekip 

Število točk Dodelje
no št. 
točk 

1 Število tekmovalnih enot   0,5 0 

2 Doseženo 3. mesto   0,5 0 

3 Doseženo 2. mesto    1 0 

4 Doseženo 1. mesto    1,5 0 

   SKUPAJ 0 

     

Državno gasilsko tekmovanje GZS leta 2016 (Koper)    

  Kriterij Število 
ekip 

Število točk Dodelje
no št. 
točk 

1 Število tekmovalnih enot   0,5 0 

2 Doseženo 3. mesto   0,5 0 

3 Doseženo 2. mesto    1 0 

4 Doseženo 1. mesto    1,5 0 

   SKUPAJ 0 

     

Regijsko gasilsko tekmovanje leta 2017    

  Kriterij Število 
ekip 

Število točk Dodelje
no št. 
točk 

1 Število tekmovalnih enot   0,5 0 

2 Doseženo 3. mesto   0,5 0 

3 Doseženo 2. mesto    1 0 

4 Doseženo 1. mesto    1,5 0 

   SKUPAJ 0 



 
     

Državno gasilsko tekmovanje za memorial Matevža Haceta leta 2018 
(Gornja Radgona) 

  

  Področje Število 
ekip 

Število točk Dodelje
no št. 
točk 

1 Število tekmovalnih enot   0,5 0 

2 Doseženo 3. mesto   0,5 0 

3 Doseženo 2. mesto    1 0 

4 Doseženo 1. mesto    1,5 0 

   SKUPAJ 0 

     

Pokalna tekmovanja GZS v letu 2018 (SSV, člansko, 
starejši, FC) 

   

Zap. št. Kriterij Število 
ekip 

Število točk Dodelje
no št. 
točk 

1 Število tekmovalnih enot   0,5 0 

2 Doseženo 3. mesto   0,5 0 

3 Doseženo 2. mesto    1 0 

4 Doseženo 1. mesto    1,5 0 

   SKUPAJ 0 

     

Državno tekmovanje mladine v orientaciji leta 2018     

Zap. št. Kriterij Število 
ekip 

Število točk Dodelje
no št. 
točk 

1 Število tekmovalnih enot   1 0 

2 Doseženo 3. mesto   1 0 

3 Doseženo 2. mesto    2 0 

4 Doseženo 1. mesto    3 0 

   SKUPAJ 0 

     

Državni kviz gasilske mladine leta 2018     

Zap. št. Kriterij Število 
ekip 

Število točk Dodelje
no št. 
točk 

1 Število tekmovalnih enot   1 0 

2 Doseženo 3. mesto   1 0 

3 Doseženo 2. mesto    2 0 

4 Doseženo 1. mesto    3 0 



 
   SKUPAJ 0 

     

Ostale aktivnosti mladine v letu 2018    

Zap. št. Kriterij Število Število točk Dodelje
no št. 
točk 

1 Izdelana likovna in literarna dela   0,1 0 

2 Osvojene preventivne značke   0,1 0 

3 Osvojene veščine   0,1 0 

   SKUPAJ 0 

     

Članstvo celotnih 
družin v PGD 

        

Zap. št. Kriterij Število 
družin 

Število točk Dodelje
no št. 
točk 

1 Celotna družina v gasilstvu (do 4 
družinski člani) 

  1 0 

2 Celotna družina v gasilstvu (nad 4 
družinski člani) 

  2 0 

   SKUPAJ 0 

     

Finance v obodbju 2013-2018 (povprečje 5-ih let)    

Zap. št. Kriterij % Število točk Dodelje
no št. 
točk 

1 Zagotavljanje lastnih sredstev za 
delovanje (do 20% = 2; od 21 do 
50% =8; nad 50% = 20). Celota so 
vsi prihodki. 

    0 

   SKUPAJ 0 

     

Vlaganje v gasilski dom v obdobju 2013-2018    

Zap. št. Kriterij Število Število točk Dodelje
no št. 
točk 

1 Gradnja in dokončanje novega 
gasilskega doma v obdobju 2013-
2018 

  10 0 

2 Adaptacija gasilskega doma (več 
kot 50% vrednosti glede na 
celotno vrednost) v obdobju 2013-
2018 

  6 0 



 
   SKUPAJ 0 

     

Vlaganje v nakup gasilskih vozil v obdobju 2013 - 2018 (skupine vozil se upoštevajo glede na 
poglavje 3 iz tipizacije) 

Zap. št. Kriterij Število Število točk Dodelje
no št. 
točk 

1 Nakup novega poveljniškega vozila   2 0 

2 Nakup novega gasilskega vozila   3 0 

3 Nakup novega gasilskega vozila s 
cisterno 

  4 0 

4 Nakup novega gasilskega vozila s 
prahom 

  3 0 

5 Nakup novega vozila za gašenje in 
reševanje iz višin  

  4 0 

6 Nakup novega vozila za gozdne 
požare 

  4 0 

7 Nakup novega logističnega vozila   2 0 

8 Nakup novega gasilskega čolna   1 0 

9 Nakup novega gasilskega 
priklopnika 

  1 0 

   SKUPAJ 0 

     

Sodelovanje članov PGD v organih gasilske zveze (mandat 
2013-2018) 

   

Zap. št. Kriterij Število Število točk Dodelje
no št. 
točk 

1 Predsednik ali poveljnik   2 0 

2 Ostali član organov   1 0 

   SKUPAJ 0 

     

Sodelovanje članov PGD v organih gasilske regije (mandat 
2013-2018) 

   

Zap. št. Kriterij Število Število točk Dodelje
no št. 
točk 

1 Predsednik ali poveljnik   3 0 

2 Ostali član organov   2 0 

   SKUPAJ 0 

     



 
Sodelovanje članov PGD v organih in komisijah Gasilske zveze Slovenije (mandat 
2013-2018) 

 

Zap. št. Kriterij Število Število točk Dodelje
no št. 
točk 

1 Predsednik ali poveljnik   4 0 

2 Ostali član organov   3 0 

3 Član komisije   2 0 

   SKUPAJ 0 

     

Število izvedenih organizacij gasilskih dogodkov v obdobju 2013-2018 (na nivoju GZ, 
regije, GZS) 

 

Zap. št. Kriterij Število Število točk Dodelje
no št. 
točk 

1 Organizacija dneva gasilca   3 0 

2 Organizacija srečanja članic   3 0 

3 Organizacija srečanja starejših 
gasilcev 

  3 0 

4 Organizacija dneva odprtih vrat   3 0 

5 Organizacija posveta (sodnikov, 
predavateljev, strojnikov,….) 

  3 0 

6 Organizacija gasilskega 
tekmovanja 

  3 0 

7 Organizacija letovanja mladine ali 
tabora mladine 

  3 0 

8 Organizacija srečanja pevskih 
zborov 

  3 0 

   SKUPAJ 0 

     

   SKUPAJ VSE 
TOČKE 

0 

     

S podpisom izjavljamo, da so podatki resnični.    

     

Predsednik PGD Predsedni
k GZ 

  

Ime in priimek: Ime in priimek:  

GSM:  GSM:   

E-pošta:  E-pošta:   

Podpis:  Podpis:   

Žig:  Žig:   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


