ZAPISNIK
Zbora Mladinskih odsekov pri Planinski zvezi Slovenije, ki je potekal v soboto,
13. novembra 2021, preko Zoom srečanja, z začetkom ob 9:00.
V nadaljevanju se Zbor mladinskih odsekov zapiše z Zbor MO, Mladinska komisija Planinske
zveze Slovenije pa z MK PZS.
Prisotni: priloga k arhivskemu zapisniku
Dnevni red:
1. Izvolitev organov Zbora mladinskih odsekov in izglasovanje dnevnega reda.
2. Poročilo verifikacijske komisije.
3. Vsebinsko poročilo programa dela strokovnih odborov MK PZS za leto 2021.
4. Vsebinsko in delno finančno poročilo za leto 2021, program dela MK PZS za leto 2022
ter okvirni program dela za leto 2023.
5. Poročilo stališč in sklepov z okrogle mize.
6. Podelitev priznanj Mladina in gore.
7. Razno.

Zbor je z nagovorom začela načelnica MK PZS Ana Suhadolnik. Program zbora se je začel ob
9:15.
1. Točka dnevnega reda: Izvolitev organov Zbora mladinskih odsekov in izglasovanje
dnevnega reda.
Na predlog načelnice MK PZS je bilo soglasno izvoljeno delovno predsedstvo.
Glasovanje

Sklep VSEBINA SKLEPA

Za: 27
Proti:
Vzdržani:
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Zbor MO imenuje Klaro Kavčič (PD Idrija) za delovno predsednico ter
Tanjo Žgajnar (PD Kobarid) za članico delovnega predsedstva.

Sledila je potrditev dnevnega reda, ki je bil v skladu s pravilnikom MK PZS objavljen na spletnih
straneh MK PZS in PZS.
Na predlog delovne predsednice je bil predlagani dnevni red soglasno potrjen.

Glasovanje

Sklep VSEBINA SKLEPA

Za: 27
Proti:
Vzdržani:

Zbor MO potrjuje predlagani dnevni red.
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Sledila je potrditev verifikacijske komisije, izglasovanje zapisnikarja ter dveh overovateljev. Na
predlog delovnega predsedstva je bil tako soglasno sprejet naslednji sklep:
Glasovanje

Sklep VSEBINA SKLEPA

Za: 27
Proti:
Vzdržani:
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Zbor MO imenuje verifikacijsko komisijo v sestavi:
Ano Suhadolnik (PD Borovnica) za predsednika verifikacijske komisije,
Ano Skledar (PD Poljčane) za zapisnikarko zbora in Matjaža Dremlja (PD
Vrhnika) in Tima Peternela (PD Dovje Mojstrana) za overovatelja
zapisnika.

2. Točka dnevnega reda: Poročilo verifikacijske komisije.
Izvoljena verifikacijska komisija je nato podala natančno poročilo glede prisotnosti in
sklepčnosti Zbora MO. Od 76 registriranih MO je bilo na Zboru MO prisotnih 27 MO, kar je 34
odstotkov. Ker je za sklepčnost potrebna prisotnost 1/3 registriranih odsekov, smo lahko
nadaljevali z Zborom.
3. Točka dnevnega reda: Realizacija sklepov Zbora MO 2020
Sklepi Zbora MO 2020 so bili uspešno realizirani.
4. Točka dnevnega reda: Vsebinsko in delno finančno poročilo MK PZS za leto 2019,
poročila strokovnih odborov MK PZS za leto 2019
Najprej je Tina Arh, vodja Odbora za orientacijo predstavila poročilo in delo svojega odbora.
Vodja odbora Urška Krek je predstavila delo Odbora za delo z mladimi, Ana Suhadolnik je
predstavila poročilo o delu Odbora za delo mladih (namesto vodje odbora Jerneja
Suhadolnika) ter poročilo o Programskem svetu PUS Bavšica (namesto gospodarja PUS Bavšica
Jureta Brečka).
Načelnica MK PZS Ana Suhadolnik je predstavila vsebinsko in finančno poročilo MK PZS za leto
2021.
Posamezna poročila so priloga tega zapisnika.
5. Točka dnevnega reda: Razprava na poročila

Po končanih predstavitvah je Zbor MO soglasno sprejel naslednji sklep:
Glasovanje

Sklep VSEBINA SKLEPA

Za: 27

Zbor MO je seznanjen in sprejema poročila posameznih odborov ter
Programskega sveta PUS Bavšica.

Proti:
Vzdržani:
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Glasovanje

Sklep VSEBINA SKLEPA

Za: 27
Proti:
Vzdržani:
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Zbor MO je seznanjen in sprejema vsebinsko in delno finančno poročilo
MK PZS za leto 2021.

6. Točka dnevnega reda: Program dela MK PZS za leto 2022 ter okvirni program dela
za leto 2023
Načelnica MK PZS Ana Suhadolnik predstavila program dela za leto 2022 in okvirni program
dela za leto 2023.
Poročilo je priloga tega zapisnika.
7. Točka dnevnega reda: Razprava na Program dela MK PZS za leto 2022 ter okvirni
program dela za leto 2023
Po predstavitvi je Zbor MO soglasno sprejel naslednji sklep:

Glasovanje

Sklep VSEBINA SKLEPA

Za: 27
Proti:
Vzdržani:
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Zbor MO je seznanjen in sprejema program dela MK PZS za leto 2022
ter okvirni program dela za leto 2023.

8. Točka dnevnega reda: Predstavitev mladinskih voditeljev generacije 2020
Priznanja so bila podeljena mladinskim voditeljem, ki so se tečaja udeležili leta 2020.
Seminarja se je udeležilo 13 udeležencev. Vse naloge so bile dobro opravljene, tečajniki so v
svojih odsekih opravljali zanimive naloge.

9. Točka dnevnega reda: Podelitev priznanj Mladina in gore
Letos sta bili podeljeni dve priznanji. Prvo priznanje Mladina in gore je prejel mladinski odsek
PD Nova Gorica. Drugo priznanje Mladina in gore je prejela Mirjam Šatej Cucek iz PD Postojna
in sicer za življenjsko delo na področju planinstva.
10. Točka dnevnega reda: Razno
Mentorji so izrazili željo po vzpostavitvi platforme za MO, kjer bi si lahko izmenjevali
izkušnje.
Zbor smo zaključili ob 10.26 uri.

