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SMERNICE ZA IZVEDBO ZBOROV MLADIH V PGD V LETU 2017 
 
Prišli smo skoraj do zaključka letošnjega leta. Pred nami je že novo. Leto 2016 je bilo za nekatere bolj, za druge 
pa malo manj uspešno. Pomembno je, da smo cilje, ki smo si jih zastavili na začetku leta, čimbolj realizirali ali pa 
se jim vsaj čimbolj približali. Za uspešen zaključek in analizo leta 2016 so pred nami zbori mladih po PGD-jih 
naše zveze. V letošnjih smernicah vam bomo, tako kot vsako leto, podali nekaj navodil in priporočil za lažje delo 
mladinskih komisij po prostovoljnih gasilskih društvih.  
 
V začetku leta vas čaka priprava in izvedba zbora mladih. Priprava zbora mladih se začne s pošiljanjem vabil.  
Na zbor mladih morate obvezno povabiti delegata Mladinske komisije Gasilske zveze Trebnje (v nadaljevanju 
MK GZ Trebnje). Kdo je delegat, ki je razporejen na vaš zbor mladih, je napisano na razporedu terminov. Vabila 
morajo biti v poslana v pisni obliki (pošta ali elektronska pošta) vsaj 10 dni pred izvedbo zbora. Zaželeno je tudi, 
da delegata kontaktirate tudi telefonsko.  
 
 
Poleg delegatov je potrebno pisno povabiti tudi:  

 predstavnika vašega sektorja ali OGP MK GZ Trebnje,  
 vse predsednike MK PGD vašega sektorja oziroma OGP - ja,  
 predsednika in poveljnika domačega društva,  
 vse pionirje in mladince vašega društva,  
 seveda pa lahko povabite še osebe ali društva, ki sodelujejo z vašo mladinsko komisijo. 

 
 
Udeležba na zboru mladih je obvezna v svečani ali  delovni obleki.  
 
Zbori mladih so neodvisni od občnih zborov društev, zato se držite predvidenih terminov in ne izvajajte zborov 
tik pred občnim zborom društva. Dolžnost MK v PGD – ju je, da v roku 7 dni po izvedenem zboru mladih pošlje 
zapisnik o zboru mladih na MK GZ Trebnje. 
 
Delo mladinske komisije pri naši zvezi bo v tem letu potekalo po planu, ki bo sprejet na zboru mladih naše 
zveze. Celotno delo pa je odvisno tudi od sodelovanja mladinskih komisij PGD naše zveze. Zato je pomembno, 
da se komisije odzivate na aktivnosti MK GZ (taborjenje, kviz, orientacija, gasilska tekmovanja …) in da 
pravočasno oddajate zahtevane podatke ali prijave.  
 
 
Pomembne aktivnosti MK GZ Trebnje v letu 2017: 
 

 zbor mladih MK GZ Trebnje, 17. 3. 2017, ob 18. uri  
 

 kviz MK GZ Trebnje v soorganizaciji PGD Dobrnič 4. 3. 2017 
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 orientacija MK GZ Trebnje, maj ali junij 2017 
 

 taborjenje gasilske mladine 24. 6. 2017 – 28. 6. 2017, Kamp Veli Joža, Savudrija, Hrvaška – mlajši 
 

 taborjenje gasilske mladine 28. 6. 2017 – 2. 7. 2017, Kamp Veli Joža, Savudrija, Hrvaška – starejši 
 

 pohod, oktober 2017 
 
 
Za boljše delovanje MK GZ Trebnje pričakujemo vaše predloge, ki nam bodo v pomoč pri delu in seveda v 
zadovoljstvo vas, članov in članic mladinskih komisij društev naše Zveze.  
 
Na zboru mladih, ki ga boste izvedli v svojih društvih, morate obvezno izvoliti dva delegata, ki bosta vaše 
društvo zastopala na zboru mladih MK GZ Trebnje 17. 3. 2017. 
 
Za kakršnakoli vprašanja in pojasnila v zvezi z delovanjem MK GZ Trebnje in o aktivnostih, ki jih organiziramo, se 
lahko obrnete na vašega predstavnika sektorja oz. OGP – ja, lahko pa se obrnete tudi na predsednico Andrejo 
Zupančič MK GZT na št: 031-312-621 ali pa pošljete mail na naslov: nejka.z@gmail.com. Prosim, da predsednico 
kontaktirate tudi v primeru kakršnihkoli težav pri delovanju vaše MK oziroma v vašem sektorju oz. OGP - ju. 
 
Želimo vam uspešne priprave in izvedbe zborov mladih, v prihajajočem letu pa čim več uspehov in veliko 
sodelovanja z MK GZ Trebnje. 
 
 
Z gasilskim pozdravom: 
 

»Na pomoč«! 
 

 
          MK GZ Trebnje 
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