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Struktura članstva v Mladinskem svetu Gasilske zveze Slovenije 

Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS) in Pravilnika o izvajanju 

Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 47/11) je Gasilska zveza 

Slovenije – Mladinski svet v letu 2011 pridobila status organizacije v javnem interesu, na 

osnovi katerega smo lahko sodelovali med drugim tudi na razpisih za sofinanciranje 

mladinskih programov s strani države. Da bi lahko ta status pridobili smo morali izpolnjevati 

določila 11. člena Zakona: 2. odstavek, 2 točka, 2. alineja, ki opredeljuje, da mora biti 70% 

članov vodstva v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta starosti.  

Na osnovi tega določila smo v naš Statut vnesli 7. odstavek 25. člena kjer se navezujemo na 

določilo 11. člena ZJIMS. To pa pomeni, da mora biti MS GZS, kot vodstveni organ mladine, 

podvržen določilu, da mora biti  70% članov  MS v starosti od 15 do 29. leta, kar pa v praksi 

težko realiziramo.  

Zaradi te omejitve je delo v Mladinskem svetu Gasilske zveze Slovenije otežkočeno, saj 

obstaja verjetnost, da v Svetu ne bodo zastopane vse regije.  

Upravni odbor Gasilske zveze Slovenije zato Plenumu predlaga v sprejem statutarni sklep: 

Plenum Gasilske zveze Slovenije je na podlagi 19. člena (3. točka) Statuta Gasilske zveze 

Slovenije, sprejetega dne, 21.3.2015 (v nadaljevanju Statut GZS) in v skladu s 24. členom (2. 

točka 2. odstavka)  na 5. seji dne 7. 4. 2018 sprejel 

 

S T A T U T A R N I   S K L E P 
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7. odstavek 25. člena Statuta GZS, ki glasi: »Struktura članstva v Mladinskem svetu mora biti 

usklajena z zakonom, ki ureja javni interes v mladinskem sektorju«, se do spremembe tega 

Statuta ne uporablja.  
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Ta sklep začne veljati s sprejemom na Plenumu. 

Postojna, dne 7. 4. 2018 

                                                                                                                                                                                     

v.d. predsednika Gasilske zveze Slovenije 

                                                                                  Janko Cerkvenik 



       


