
                     

 

         Ljubljana, 10. januar 2021 

 
 

ZAPISNIK ZBORA MLADINSKIH ODSEKOV 2020, 
 

ki je zaradi epidemije koronavirusa potekal dopisno. Potekal je od srede, 23. decembra 2020, od 12. 

ure do srede, 30. decembra 2020, do 18. ure. 

 
Prisotni:  lista predstavnikov mladinskih odsekov PD z glasovalno pravico, ki so sodelovali v 
glasovanju,  je priloga 1 k arhivskemu zapisniku. 
 
V nedeljo, 6. decembra 2020, je bil na spletni strani Mladinske komisije PZS in spletni strani PZS 
objavljen sklic zbora z vsemi gradivi. Postavljen je bil rok za razpravo na gradivo, 16. december 2020. 
Do roka na MK ni bil poslan noben predlog. 
 
V sredo, 23. decembra 2020, je bilo po elektronski pošti na e-naslove načelnikov mladinskih odsekov 
poslana glasovnica. Navodila za glasovanje so bila: 
Na glasovnici pod posameznim predlogom sklepa označite, ali glasujete ZA ali PROTI, in glasovnico, ki 

ji obvezno priložite pooblastilo, pošljete na elektronski naslov mladinska.komisija@pzs.si najkasneje 

do srede, 30. decembra 2020, do 18. ure. 

 

V skladu z 10. členom Poslovnika o delu Zbora mladinskih odsekov je zbor sklepčen, če je prisotnih 

vsaj tretjina registriranih MO. Od 71 registriranih mladinskih odsekov jih je glasovnico oddalo 40, kar 

predstavlja 56,34 %. To pomeni, da je bil zbor sklepčen - da je glasovalo več kot tretjina 

predstavnikov vodniških odsekov z glasovalno pravico, kar je dovolj za sprejetje sklepov. 

 

K 1. točki: 
Predlagani dnevni red:  
 

1. Potrditev dnevnega reda Zbora mladinskih odsekov 2020 
2. Potrditev organov Zbora mladinskih odsekov 2020 
3. Dobitnica priznanja Mladina in gore v letu 2020 
4. Dobitniki naziva Mladinski voditelj v letu 2020 
5. Realizacija sklepov Zbora mladinskih odsekov 2019 
6. Poročilo o delu MK PZS in strokovnih odborov za leto 2020 
7. Potrditev programa dela in finančnega načrta MK PZS za leto 2021 ter okvirnega programa 

dela za leto 2022 
8. Razrešnica organom Mladinske komisije PZS 
9. Volitve organov Mladinske komisije PZS 

 
Sklep 1/20:  
Zbor mladinskih odsekov potrjuje predlagani dnevni red. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K 2. točki: 
Predlog sestave organov Zbora mladinskih odsekov PD 2020: 
 
Delovno predsedstvo: 
Predsednica: Katarina Kadivec, PD Jesenice 
Član: Tim Peternel, PD Dovje-Mojstrana 
Članica: Klara Kavčič, PD Idrija 
 
Zapisničarka: Ana Suhadolnik, PD Borovnica 
 
Overovatelja zapisnika: 
Žiga Čede, PD Dramlje 
Tanja Žgajnar, PD Kobarid 
 
Sklep 2/20: 
Zbor mladinskih odsekov potrjuje organe Zbora mladinskih odsekov 2020. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
   
K 3. točki: 
Zbor mladinskih odsekov 2020 se seznani s prejemnico priznanja Mladina in gore v letu 2020. 
Obrazložitev je priloga h gradivu za zbor. 
 
K 4. točki: 
Zbor mladinskih odsekov 2020 se seznani s prejemniki naziva Mladinski voditelj v letu 2020. Seznam 
je priloga h gradivu za zbor. 
 
K 5. točki: 
Zbor mladinskih odsekov se seznani z realizacijo sklepov Zbora mladinskih odsekov 2019. 
Realizacija sklepov Zbora mladinskih odsekov 2019 je priloga h gradivu za zbor. 
 
K 6. točki:  
Poročilo o delu MK PZS, delno finančno poročilo MK PZS in poročila strokovnih odborov ter PS PUS 
Bavšica za leto 2020 so priloge h gradivu za zbor. 
 
Sklep 3/20: 
Zbor mladinskih odsekov potrjuje poročilo o delu MK PZS, delno finančno poročilo MK PZS, 
poročila strokovnih odborov ter Programskega sveta PUS Bavšica za leto 2020. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
   
K 7. točki:  
Program dela in finančni načrt MK PZS za leto 2021 ter okvirni program dela za leto 2022 je priloga h 
gradivu za zbor. 
 
Sklep 4/20: 
Zbor mladinskih odsekov potrjuje program dela in finančni načrt MK PZS za leto 2021 ter okvirni 
program dela za leto 2022. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 



                     

 

 
K 8. točki:  
Zbor mladinskih odsekov razrešuje organe Mladinske komisije PZS, ki je bila izvoljena za mandatno 
obdobje 2018–2020. 
 
Sklep 5/20: 
Zbor mladinskih odsekov razrešuje načelnico MK PZS ter člane IO MK PZS za mandatno obdobje 
2018–2020. 
Sklep je bil sprejet s 38 glasovi ZA, eden pa je bil neopredeljen. 
 
K 9. točki:  
Volilna komisija v sestavi: predsednica Katja Maček, PD Šentjošt, in članica Katja Hren, PD Šmarna 
gora, je pregledala prispele predloge kandidatov za načelnika MK in članov IO MK za mandatno 
obdobje 2020-2020, ki so prispeli v roku. Vsi predlogi so bili ustrezni. Predstavitev kandidatov je 
priloga h gradivu za zbor. 
 
Sklep 6/20: 
Zbor mladinskih odsekov za mandatno obdobje 2020-2022 potrjuje Izvršni odbor Mladinske 
komisije PZS v sestavi: Ana Skledar (PD Poljčane), Brin Tomc (PD Onger Trzin), Klara Kavčič (PD 
Idrija), Matjaž Dremelj (PD Vrhnika), Medeja Šerkezi (PD Kamnik), Sara Gregl (PD Brežice), Tanja 
Žgajnar (PD Kobarid), Tim Peternel (PD Dovje-Mojstrana), Tim Ravnik (PD Vrhnika) in Žiga Čede (PD 
Dramlje). 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Sklep 7/20: 
Zbor mladinskih odsekov potrjuje Ano Suhadolnik (PD Borovnica) za načelnico Mladinske komisije 
PZS za mandatno obdobje 2020-2022. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Naslednji Zbor mladinskih odsekov bo 14. 11. 2021. 
 
 
 
 
 
Zapisničarka:                                     Predsednik delovnega predsedstva: 
 
Ana Suhadolnik, PD Borovnica                                              Katarina Kadivec, PD Jesenice      
  
 
 
 
 
Overovatelja  zapisnika:  
 
Žiga Čede, PD Dramlje 
 
Tanja Žgajnar, PD Kobarid 
 


