
Zveza drultev general Maister skladno s 14. dlenom Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti ilanov
(dru5tev), vkljudenih v ZDGM, sofinancira skupne aktivnosti Zveze in druitev, ki so opredeljene kot
pomembne dejavnosti s podrodja poslanstva ZDGM, ki imajo tradicionalen in vseslovenski znaiaj.

Upravni odbor ZDGM je na svoji 6. seji z dne 8. 10. 2020 imenoval strokovno delovno skupino UO za

sofinanciranje skupnih aktivnosti v ZDGM. Delovna skupina je bila konstituiran a dne 17. 1,2.2020 in 1e

izdelala Smernice za sofinanciranje skupnih aktivnosti v ZDGM. Smernice je sprejel UO ZDGM na svoji
7. sejidne 25.1.2021" in jih dopolnil na 10. sejiUO dne 17. 12.202L.

Dne 1-6. 5.2022 je UO ZDGM na svoji 13. seji na predlog delovne skupine za sofinanciranje skupnih
aktivnosti v ZDGM sprejel naslednje dopolnjene

SIMERNICE ZA SOFINANC:RAN」 E SKUPN:H AKTiVNOSTi V ZDGM

Prisofinanciranju skupnih aktivnostise upoStevajo naslednji projektioz. dejavnosti:

1. lzdelava spominskih obeleiij

a) lzdelava spominskih obeleiij generalu Rudolfu Maistru. ViSina finaninih sredstev za sofinanciranje
projekta se lahko giblje do 1500 EUR za spominske plo5ie, do 3000 EUR za doprsne kipe in najvet do
10.000 EUR za obnovo Maistrove grobnice in izdelavo celostnega kipa generala Maistra, odvisno od
finandnih moZnosti ZDGM v tekodem letu in zahtevnosti projekta.

b) lzdelava spominskih obeleiij najoijim Maistrovim sodelavcem iz voja5ke ali polititne sfere, ki so
trajno vpisani v zgodovino in so pomembno pripomogli za osvoboditev krajev na severu nale
domovine. ViSina finandnih sredstev za sofinanciranje projekta se lahko giblje do 1500 EUR za

spominske plo5de in do 3000 EUR za doprsne kipe, odvisno od finandnih moinosti ZDGM v tekodem
letu in zahtevnosti projekta.

c) lzdelava spominskih obeleiij v zgodovino zapisanim Maistrovim borcem, poveljnikom v bojih za
severno mejo in na KoroSkem, ali posameznikom, ki so imeli vodilno vlogo v kulturnem in politiEnem
dogajanju, povezanem z ohranitviio slovenskega ozemlia. Sem sodijo tudi obeleija oz. ploide, ki se
poimensko postavljajo v spomin na vse Maistrove borce v posameznem kraju. ViSina finandnih sredstev
za sofinanciranje projekta se lahko giblje do 1500 EUR za spominske ploSde, odvisno od finandnih
moinosti ZDGM v tekodem letu in zahtevnosti projekta.

d) lzdelava spominskih obeleiij Maistrovim borcem, kiso se kot vojaki boriliza severno mejo in jim
krajani v posameznem kraju ielijo posvetiti posebno pozornost. Vi5ina finanEnih sredstev za

sofinanciranje projekta se lahko giblje do 1000 EUR za spominske ploSde odvisno od finandnih
moZnosti ZDGM v tekodem letu in zahtevnosti projekta.

2. lzdelava razstav na temo generala Maistra in njegovih borcev ter drugih domoljubnih vsebin iz

zgodovinskega obdobja, kiga pokriva ZDGM.
ViSina finandnih sredstev za sofinanciranje projekta se lahko giblje do 1500 EUR, odvisno od finandnih
moZnosti ZDGM v tekodem letu in zahtevnosti projekta.



3. Tiskanje knjig na temo generala Maistra in njegovih borcev ter drugih domoljubnih vsebin iz

zgodovinskega obdobja, kiga pokriva ZDGM.
ViSina finandnih sredstev za sofinanciranje projekta se lahko giblje se lahko gibljejo do 2000 EUR

odvisno od finandnih moznosti zDGM v tekodem letu in zahtevnosti projekta.
Vlogi za sofinanciranje je potrebno priloiiti strokovno recenzijo knjige.
ZDGM se v dogovoru z izdajateljem pridriuje pravico do doloinega Stevila izvodov knjige glede na
kondno ceno izvoda.

4. Strokovne ekskurzije s podroEja zgodovinskega obdobja, ki ga pokriva Zyeza druitev general
Maister.

V tekodem letu se lahko dru5tvu sofinancira ena nairtovana strokovna ekskurzija na obmodju
Republike Slovenije.

Viiina finantnih sredstev za sofinanciranje strokovne ekskurzije se lahko gibljejo doTO% viSine potnih
stroikov (kilometrina, cestninske postaje, najem) po konkurendnicenioz. najved do 700 EUR na podlagi
predraiuna in relacije strokovne ekskurzije, odvisno od finantnih moinosti ZDGM v tekodem letu.

Za vse skupne aktivnostije pogoj za sofinanciranje, da je ZDGM aktivno vkljudena v fazo nadrtovanja in
priprave ter ima pregled nad finandnimi viri za realizacijo projekta.

Popoln predlog za sofinanciranje skupne aktivnosti mora vsebovati vlogo za sofinanciranje skupaj z

idej no zasnovo projekta.

Popolni predlog za izvedbo projekta skladno z navedenimi smernicami obravnava delovna skupina UO
za sofinanciranje skupnih aktivnosti v ZDGM in sicer samo enkrat.

Sklep o sofinanciranju projekta sprejme Upravni odbor ZDGM

Ljubljana, 1.6.5.2022

Predsednica ZDGM

mag. Lutka Lazarev 5erbec
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