
 
Upravni odbor Mladinske komisije na podlagi sklepa seje, dne 8. 5. 2013, objavlja: 

 

JAVNO OBRAVNAVO OSNUTKA PRAVILNIKA MLADINSKE KOMISIJE PZS 
 

Zainteresiran lahko predloge in pripombe s kratko obrazložitvijo pošljejo na e-naslov 

mladinska.komisija@pzs.si. Zaradi bolj pregledne obravnave, prosimo za pripombe v amandmajski 

obliki. Javna razprava je odprta do 15. septembra 2013.  

 

Prispele pripombe bo obravnavala delovna skupina in Upravni odbor MK PZS, ki bo tudi sprejel 

predlog pravilnika za obravnavo in sprejem na Zboru mladinskih odsekov 2013. 

 

V želji čim bolj usklajene priprave besedila pravilnika, prosimo vse zainteresirane, da se aktivno in 

konstruktivno vključijo v postopek spreminjanja pravilnika. 

 

Ljubljana, 9. 5. 2013 

Predsednik MK PZS 

Matej Ogorevc 

 

Osnutek Pravilnika Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije 
 

NAMEN SPREMEMBE PRAVILNIKA 

 

Pravilnik MK PZS, ki je bil sprejel leta 1998, je v nekaterih delih že dlje časa kazal potrebe po sprememb in 

aktualizaciji. To jasno izhaja iz kar dveh poskusov sprememb pravilnika v zadnjih 15 letih, ki zaradi različnih 

razlogov niso pripeljali do konca. Glede na spremembo Statuta PZS v letu 2012, ki narekuje spremembe 

pravilnikov komisij in pridobitev statusa nacionalne mladinske organizacije, ki od umeščenosti MK PZS v PZS 

zahteva večjo stopnjo avtonomnosti, je potreba po novem pravilniku MK PZS dozorela. 

 

OBRAZLOŽITEV 

 

Novo besedilo pravilnika se v osnovi vsebinsko še vedno naslanja na trenutno veljavni pravilnik. Vnesene pa so 

novosti novega statuta. Predvsem gre za organiziranost MK PZS. Upravni odbor se preimenuje v Izvršni odbor, 

predsednik komisije pridobi naziv načelnik komisije, vnesene so statutarne omejitve glede sestave izvršnega 

odbora in strokovnih odborov. Zaradi omejitve največjega števila izvršnega odbora komisije, vodje PO MO-jev 

ne bodo več redni člani izvršnega odbora, vendar bodo kljub temu vabljeni na vse seje, da se zagotovi čim bolj 

neposredni stik z odseki.  Zvišana je tudi starostna meja mladih, ki so vključeni v MO in v MK PZS, in sicer na 29 

let. Na ta način se uskladimo s starostno opredelitvijo mladih, ki velja v slovenskem mladinskem sektorju. 

Nov pravilnik predvideva tudi uvedbo dvostopenjskega članstva: pridruženi člani in registrirani člani. Slednji 

imajo dodatne ugodnosti in možnost glasovanja na Zboru MO. Registrirani člani so odseki, ki se vsakoletno 

registrirajo (sporočijo njihovo aktivnost in kontaktne podatke). Na ta način MK PZS ohranja osnovni pregled nad 

obsegom aktivnosti na področju mladih v planinstvu in omogoča neposredni kontakt med vodstvom MK PZS in 

vodstvom MO. Tak sistem tudi omogoča sklepčnost Zborov MO, ki je zadnja leta na meji in spodbuja vse k 

intenzivnejšemu medsebojnemu sodelovanju. Pridruženi člani so vsi ostali odseki združeni v MK PZS 
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Spremembe pravilnika v drugih delih ne posegajo bistveno na področje dela mladinskih odsekov. Na tem 

področju ostaja ureditev generalno enaka obstoječi. Delo mladinskih odsekov ima namreč bogato zgodovino in 

utečeno stanje in spremembe brez zelo močne utemeljitve niso smiselne.  

 

BESEDILO OSNUTKA PRAVILNIKA 

 

Na podlagi 3. odstavka 34. člena Statuta Planinske zveze Slovenije, je Zbor mladinskih odsekov dne, 

__________ sprejel in upravni odbor PZS na podlagi točke n 1. odstavka 32. člena Statuta PZS podal soglasje  na 

svoji seji, dne ______________. 

 

PRAVILNIK MLADINSKE KOMISIJE PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE - osnutek 
 

1. člen 
(vsebina pravilnika) 

(1) Pravilnik Mladinske komisije Planinske zvezi Slovenije (v nadaljevanju: pravilnik) ureja organiziranje, naloge 
in delovanje mladih v Planinski zvezi Slovenije (v nadaljevanju: PZS).  

 
2. člen 

(opredelitev MK PZS) 
(1) Mladinska komisija PZS (v nadaljevanju: MK PZS) je prostovoljna mladinska organizacija, ki povezuje 

mladinske odseke planinskih društev znotraj PZS.  
(2) MK PZS deluje avtonomno, v okviru na skupščini sprejetega letnega vsebinskega in finančnega programa. 
 

3. člen 
(naloge MK PZS) 

(1) Naloge MK PZS so:  

 zagotavljati organizacijske in vsebinske pogoje za delovanje in razvoj mladih na področju planinstva;  

 skrbeti za planinsko vzgojo in izobraževanje mladih ter strokovnih kadrov, ki delajo z mladimi;  

 skrbeti za povezovanje mladih planincev in planink s komisijami znotraj PZS in s sorodnimi 
organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini; 

 promovirati gibanje v naravi, zdrav način življenja, odgovoren odnos do narave in človeške vrednote 
med mladimi. 

 
4. člen 

(organizacijske oblike mladih) 
(1) Dejavnost mladih v MK PZS je organizirana po naslednjih oblikah: 

 Planinske skupine (v nadaljnjem besedilu: PS);  

 Mladinski odseki planinskih društev (v nadaljnjem besedilu: MO);  

 Pokrajinski odbori mladinskih odsekov (v nadaljnjem besedilu: Pokrajinski odbori MO);  

 Zbor mladinskih odsekov (v nadaljnjem besedilu: Zbor MO);   

 Izvršni odbor MK PZS (v nadaljnjem besedilu: IO MK PZS) in strokovni odbori MK PZS;  
 

5. člen 
(planinske skupine) 

(1) Planinske skupine so osnovna oblika organiziranja in združevanja mladih, ki jo ustanovi MO ali planinsko 
društvo (v nadaljnjem besedilu: PD). PS šteje najmanj 5 članov. 

(2) Planinsko skupino vodi ustrezno strokovno usposobljen mentor planinske skupine, vodnik PZS ali mladinski 
voditelj.  

 
6. člen 

(mladinski odseki planinskih društev) 



 
(1) Naloge mladinskega odseka:  

 organiziranje mladih za delo v planinskih skupinah;  

 izvajanje programa dela v skladu s finančnim  načrtom;  

 vzgoja in izobraževanje v vseh oblikah planinskega delovanja;  

 organiziranje izletov, pohodov, tur, vzponov, srečanj, orientacijskih tekmovanj, taborjenj in drugih 
oblik prostovoljnega planinskega delovanja;  

 sodelovanje pri delu PD, Pokrajinskih odborov MO in MK PZS;  

 sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi zavodi (vrtci), osnovnimi in srednjimi šolami, športnim 
organizacijam in drugimi organizacijami v občini;  

 zastopa interese članov MO v lokalnih organizacijah mladih;  

 razvijanje prostovoljnega dela;  

 obveščanje MK PZS o svojem delovanju;  

 skrb za povečevanje članstva;  

 skrb za varstvo planinske narave in zdravega človekovega okolja;  

 zbiranje in hramba predmetov, daril, priznanj in dokumentacijskega gradiva, ki se nanaša na MO;  

 opravljanje drugih dejavnosti v skladu s tem pravilnikom.  
 

7. člen 
(minimalni pogoji za delovanje MO) 

(1) Minimalni pogoji za delovanje MO: 

 zagotovljeni morajo biti kadrovski pogoji za organizirano delo z mladimi (vsaj trije planinsko izobraženi 
člani PD: npr. mentor planinske skupine, vodnik PZS, mladinski voditelj);  

 zagotovljena morajo biti sredstva za delovanje; 

 načelnik MO mora biti član upravnega odbora PD.  
 

8. člen 
(načelnik MO) 

(1) Načelnik MO mora biti praviloma polnoleten in mlajši od 29 let na dan volitev.  
(2) Naloge načelnika MO so:  

 vodi MO;  

 sklicuje in vodi seje odseka ;  

 skrbi za nemoteno izvajanje programa MO;  

 koordinira delo v MO;  

 načrtuje in skrbi za realizacijo sredstev za usposabljanje strokovnih kadrov;  

 obvešča člane MO o skupnih akcijah 

 skrbi za povezovanje z MO drugih društev 

 zastopa MO v UO društva, v Pokrajinskem odboru MO in na Zboru MO, 

 ter opravlja druge naloge, pomembne za delovanje MO.  
(3) Vsako od zgoraj navedenih nalog lahko s pooblastilom načelnika prevzame tudi drug član MO. 
 

9. člen 
(člani MO) 

(1) Člani MO so predšolski otroci, osnovnošolci in mladina do 29. leta starosti, ki so plačali letno članarino v 
matičnem društvu. 

 
10. člen 

(strokovni kadri MO) 
(1) Člani MO so tudi vsi starejši člani, ki v MO opravljajo strokovne naloge s področja vzgoje in izobraževanja 

mladih (mentorji planinskih skupin, vodniki PZS, in ostali strokovni kadri) in ki so plačali redno letno 
članarino matičnemu društvu.  

 
11. člen 

(pravice članov MO) 



 
(1) Pravice članov MO so:  

 da uživajo vse pravice in ugodnosti, ki so določene v pravilih PD, Statutu PZS in drugih splošnih aktih 
PD in PZS;  

 da jim PD finančno omogočajo izvajanje programov;  

 do vzgoje in izobraževanja na vseh področjih planinske dejavnosti v okviru PD, MDO in PZS.  
 

12. člen 
(dolžnosti članov MO) 

(1) Dolžnosti članov MO so:  

 da delujejo v skladu s pravili PD, Statutom PZS in Častnim kodeksom slovenskih planincev;  

 da spoštujejo človekovo dostojanstvo, človekove pravice in svoboščine;  

 da ne škodujejo ugledu planinske organizacije;  

 da vestno opravljajo dolžnosti, ki so jim bile zaupane v planinski organizaciji;  

 da pridobivajo in obnavljajo svoje planinsko znanje in veščine;  

 da varujejo naravno in kulturno dediščino ter skrbijo za varstvo okolja;  

 da redno plačujejo društveno članarino.  
 

13. člen 
(članstvo MO v MK PZS) 

(1) Pridruženi člani MK PZS so MO, ki izpolnjujejo pogoje in so v članstvo sprejeti na Zboru MO.  
(2) Registrirani člani MK PZS postanejo aktivni pridruženi člani, ki se vsako leto registrirajo in s tem pridobijo 

polnopravno pravico sodelovati in glasovati na Zboru MO in druge ugodnosti, ki jih določi Zbor MO ali IO 
MK PZS. 

(3) Postopek letne registracije izvede IO MK PZS pred rednim letnim Zborom MO. Namen letne registracije je 
pridobitev osnovne povratne informacije o aktivnostih in vodstvu MO. 

 
14. člen 

(postopek včlanitve v MK PZS) 
(1) MO zaprosijo za pridruženo članstvo v MK PZS s pisno vlogo, ki jo naslovijo na IO MK PZS.  
(2) Pisno vlogo sestavljata:  

• sklep PD o ustanovitvi MO;  
• izpolnjen obrazec za registracijo MO, ki ga predpiše IO MK PZS in je dosegljiv na spletni strani MK 

PZS. 
 

15. člen 
(svetovanje novim MO) 

(1) PD lahko za pomoč pri ustanovitvi MO zaprosi IO MK PZS, ki je dolžna PD kot obliko pomoči nuditi 
svetovalca, ki PD najmanj eno leto pomaga pri vzpostavitvi organiziranosti in vsebine MO.  

(2) Svetovalec mora imeti 

 vsaj petletne izkušnje pri delu in vodenju MO (dolgoletni član MO, načelnik MO, ipd.), 

 strokovno planinsko izobrazbo (mentor planinske skupine, vodnik PZS, inštruktor planinske vzgoje), 

 voljo za izvajanje takšne naloge. 
 

16. člen 
(zavrnitev vloge MO za članstvo) 

(1) IO MK PZS lahko zavrne vlogo MO za pridruženo članstvo v MK PZS. Obrazložen sklep o zavrnitvi mora 
poslati vlagatelju, ki se lahko zoper sklep pritoži v roku 30 dni od prejema sklepa na Zbor MO. O pritožbi 
se odloča na prvem Zboru MO.  

 
17. člen 

(pokrajinski odbori MO) 
(1) Pokrajinski odbor MO je oblika sodelovanja MO znotraj meddruštvenega odbora PD, ki: 

 spodbuja izmenjavo izkušenj,  



 
 usklajuje in se opredeljuje o zadevah širšega pomena za planinstvo in mlade, 

 skupaj organizira prireditve večjega pomena 

 medsebojno aktivno sodeluje tudi na drugih področjih. 
(2) V pokrajinskem odboru MO sodeluje najmanj en predstavnik vsakega MO, ki je včlanjen v MK PZS. Vsak 

MO, ki je član pokrajinskega odbora MO, ima en volilni glas. 
(3) Predstavniki MO izvolijo vodjo pokrajinskega odbora MO, ki je vabljen na vsako sejo IO MK PZS, vendar 

nima glasovalne pravice.  
(4) Mladinski odseki se združujejo v pokrajinski odbor MO na območju meddruštvenega odbora PD, v katerega 

je vključeno matično PD. Izjemoma lahko MO ob soglasju Zbora MO ustanovijo pokrajinski odbor MO na 
drugače oblikovanem območju, če zato obstajajo posebni razlogi (združevanje zaradi premajhnega števila 
MO ...).  

 
18. člen 

(Zbor MO) 
(1) Zbor MO je najvišji organ organiziranja mladih znotraj PZS.  
(2) Zbor MO skliče načelnik MK PZS najmanj enkrat letno. Sklic Zbora skupaj z gradivom mora biti objavljen na 

spletnih straneh MK PZS in poslan mladinskim odsekom vsaj 30 dni pred datumom Zbora. 
(3) Na predlog tretjine registriranih MO ali na zahtevo upravnega odbora PZS je predsednik dolžan sklicati v 

roku enega meseca izredni Zbor MO. Če načelnik v predpisanem roku ne skliče Zbora, ga lahko skliče 
predlagatelj. 

(4) Glasovalno pravico ima po en predstavnik registriranega MO. Predstavnik je praviloma načelnik MO. 
(5) Zbor MO je sklepčen, če je prisotna vsaj četrtina registriranih MO. Sklepi se sprejemajo z večino prisotnih 

delegatov.  
(6) Način dela Zbora MO ureja Poslovnik o delu Zbora MO, ki ga sprejme Zbor MO.  
(7) V kolikor je Zbor mo nesklepčen, se skupščini PZS v potrditev predložijo programi dela in poročila, kot so 

bila predlagana za potrditev na Zboru mo.  
 

19. člen 
(naloge Zbora MO) 

(1) Naloge Zbora MO: 

 sprejema usmeritve za delo na področju mladih v PZS;  

 sprejema vsebinsko in finančno poročilo ter program dela IO MK PZS;  

 voli in razrešuje načelnika MK PZS ter člane IO MK PZS;  

 sprejema Pravilnik MK PZS in Poslovnik o delu Zbora MO;  

 opravlja druge naloge, ki so povezane z organizacijo in delovanjem MK PZS, v skladu s tem pravilnikom 
in Statutom PZS.  
 

20. člen 
(volitve) 

(1) Volilni Zbor MO se izvede vsaki 2 leti. 

(2) Kandidacijski postopki za izvedbo volitev začnejo teči najprej šest mesecev in se zaključijo najmanj 45 dni 

pred iztekom mandata. 

(3) Kandidate predlagajo registrirani mladinski odseki. Kandidati za načelnika pripravijo predlog programa 

dela. 

(4) Volitve so praviloma javne. Volitve so tajne kadar je za določeno funkcijo več kandidatov, kot je 

predvidenih mest in v drugih primerih, ko Zbor MO tako odloči. 

(5) Vsak delegat lahko posameznemu kandidatu nameni samo en glas. Delegat lahko voli največ toliko 

kandidatov, kot je razpisanih mest. 

(6) Izvoljen je kandidat za načelnika, ki prejme večino glasov. Izvoljeni so tisti kandidati za člane IO MK PZS, ki 

prejmejo največ glasov, glede na število mest v odboru. 

(7) Po izvolitvi se o novem načelniku MK PZS in o sestavi novega IO MK PZS seznani UO PZS, ki poda soglasje 

novemu vodstvu MK PZS. 



 
 

21. člen 
(izvršni odbor MK PZS) 

(1) IO MK PZS je izvršilni organ Mladinske komisije med dvema Zboroma MO.   
(2) IO MK PZS sestavlja načelnik MK PZS in 6 članov, ki jih izvoli Zbor MO. 
(3) Seje IO MK PZS so sklepčne, če je navzočih več kot polovica članov. IO MK PZS si prizadeva za odločanje s 

soglasjem. V primeru, da to ni mogoče, sklepa z večino glasov navzočih članov.  
(4) IO MK PZS vodi načelnik MK PZS, ki ga v njegovi odsotnosti nadomešča eden izmed namestnikov načelnika, 

ki ga zato pooblasti načelnik. 
(5) Člani IO MK PZS morajo biti v času mandata stari med 15 in 29 let. Načelnik MK PZS mora biti polnoleten in 

ne sme biti starejši od 29 let.  
(6) IO MK PZS je za svoje delo odgovoren zboru MO. 
(7) Vodje strokovnih odborov MK PZS in pokrajinskih odborov MO so vabljeni na vse seje IO MK PZS, kjer imajo 

pravico razpravljati, vendar nimajo glasovalne pravice.  
 

22. člen 
(naloge IO MK PZS) 

(1) Naloge IO MK PZS so:  
• izvršuje sklepe Zbora MO, 
• pripravlja predlog dnevnega reda in gradivo za Zbor MO, 
• usklajuje in usmerja razvoj planinske dejavnosti mladih, 
• imenuje in razrešuje vodje ter člane stalnih in začasnih odborov MK PZS ter drugih delovnih teles MK 

PZS, 
• imenuje in razrešuje predstavnike MK PZS v organe in komisije PZS, 
• S soglasjem predsedstva PZS imenuje in razrešuje predstavnike v domače in mednarodne organizacije, 

katerih članica je MK PZS, 
• sprejema MO v članstvo MK PZS;  
• pripravlja predloge splošnih aktov s področja planinske dejavnosti mladih;  
• na predlog načelnika MK PZS izvoli namestnike načelnika MK PZS;  
• imenuje vodstva vzgojno izobraževalnih akcij MK PZS;  
• pripravlja predlog letnega vsebinskega in finančnega programa za MK PZS, ki ga sprejme skupščina 

PZS;  
• izvaja letni vsebinski in finančni program MK PZS;  
• z akcijami MK PZS sodeluje pri razpisih za sofinanciranje;  
• potrjuje programe in navodila za izvedbo posameznih akcij;  
• skrbi za register MO; 
• črta neaktivne MO iz registra MO; 
• podeljuje priznanja MK PZS in daje predloge za priznanja PZS; 
• sprejema delovne programe stalnih in začasnih odborov MK PZS ter drugih delovnih teles MK PZS;  
• sprejema koledar akcij MK PZS;  
• opravlja druge naloge s področja planinske dejavnosti mladih v skladu s sklepi Zbora  MO ter sklepi UO 

PZS.  
 

23. člen 
(dopisne seje) 

(1) Načelnik MK PZS lahko skliče dopisno sejo v elektronski obliki in sklicuje dopisne seje za vsebino, ki terja 
zgolj formalno potrditev. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje več kot tri četrtine vseh članov.  
 

24. člen 
(načelnik MK PZS) 

(1) Naloge načelnik MK PZS: 

 vodi MK PZS,  

 sklicuje Zbor MO in seje IO MK PZS, 



 
 nadzoruje izvajanje sklepov, 

 sprejema odločitve o stvareh manjšega pomena in rešuje tekočo problematiko, 

 odgovoren je za obveščanje s področja dela komisije znotraj planinske organizacije,  

 predstavlja MK PZS, 

 redno sodeluje v delu predsedstva PZS, UO PZS in na skupščini PZS, 

 ima pooblastilo za izvajanje na skupščini sprejetega letnega vsebinskega in finančnega programa MK 

PZS, 

 odgovarja za namensko porabo finančnih sredstev. 

(2) IO MK PZS na predlog načelnika izvoli namestnike načelnika MK PZS.  

 
25. člen 

(strokovni odbori MK PZS) 
(1) Odbori opravljajo strokovno delo na posameznih področjih planinske dejavnosti mladih, pripravijo predlog 

koledarja dejavnosti s svojega področja in ga usklajujejo v okviru PZS. 
(2) Odbore sestavlja do 7 članov. Vodjo imenuje IO MK PZS na predlog načelnika MK PZS. Člane odbora 

predlaga v imenovanje IO MK PZS vodja odbora. 
(3) Odbori so pri opravljanju nalog samostojni v okviru sprejetega delovnega programa. O svojem delu so 

vodje dolžni redno poročati na sejah IO MK PZS. Odbori so za svoje delo odgovorni IO MK PZS in Zboru MO.  
(4) Članstvo v strokovnem odbor je nezdružljivo s članstvom v IO MK PZS. 
(5) Odbori za svoje delo smiselno uporabljajo določila tega pravilnika. 
(6) IO MK PZS lahko za posamezna področja dela oz. naloge ustanovi tudi druge začasne odbore in delovne 

skupine. 
 

26. člen 
(odbor za vzgojo in izobraževanje) 

(1) Odbor za vzgojo in izobraževanje (v nadaljevanju: OVIZ) je strokovno odbor MK PZS za področje vzgoje in 
izobraževanje mladih.  

(2) Naloge OVIZ: 
• pripravlja predloge sprememb in dopolnitev vseh splošnih aktov, ki urejajo vprašanja vzgoje in 

izobraževanja mladih znotraj MK PZS;  
• spremlja izvajanje planinske šole po društvih in drugih množičnih vzgojno-izobraževalnih programov 
• pripravlja analize akcij MK PZS in jih posreduje IO MK PZS;  
• daje predloge za nakup in izdelavo literature in drugih medijev s tematiko planinske vzgoje in 

izobraževanja mladih;  
• pripravlja in dopolnjuje predloge programov in navodil za izvedbo posameznih vzgojno-izobraževalnih 

akcij MK PZS in jih posreduje IO MK PZS;  
• sodeluje pri delu ostalih organov PZS in organizacij s področja vzgoje in izobraževanja mladih;  
• predlaga vodstva vzgojno-izobraževalnih akcij MK PZS in jih posreduje IO MK PZS;  
• pripravlja gradivo za verifikacijo programov usposabljanj strokovnih delavcev v športu na področju 

mladih in jih preda Odboru za usposabljanje in preventivo PZS, 
• opravlja druge naloge, za katere ga zadolži IO MK PZS in Zbor MO.   

 
27. člen 

(odbor za mentorje planinskih skupin) 
(1) Odbor za mentorje planinskih skupin (v nadaljevanju: OMPS) je strokovni odbor MK PZS za področju 
mentorjev planinskih skupin. 
(2) Naloge OMPS: 

• skrbi za osnovno in stalno usposabljanje mentorjev PS,  
• vodi register mentorjev PS,  
• skrbi za obveščanje mentorjev PS,  
• spremlja programa Ciciban planinec in Mladi planinec, 

 



 
28. člen 

(odbor za orientacijo) 
(1) Odbor za orientacijo (v nadaljevanju: OO) je strokovni organ MK PZS za področje planinske orientacije. 
(2) Naloge OO: 

• skrbi za stalnost planinskih orientacijskih tekmovanj, 
• izvaja usposabljanja na področju planinske orientacije 
• pripravlja predloge za spremembo pravil planinskih orientacijskih tekmovanj 

 
29. člen 

(mednarodno sodelovanje) 
(1) MK PZS je polnopravna članica  Mladinske komisije Mednarodnega združenja planinskih organizacij (Youth 

Commission UIAA).  
(2) Predstavnika imenuje IO MK PZS v soglasju s predsedstvom PZS.  
(3) Predstavnik sodeluje tudi pri drugih mednarodnih dejavnostih MK PZS. 
 

30. člen 
(izvajanje funkcij v MK PZS) 

(1) Člani odborov in drugi funkcionarji MK PZS se morajo izločiti iz postopkov odločanja, pri katerih zaradi 

konflikta interesov ni zagotovljena njihova nepristranskost in neodvisnost. 

(2) Članstvo v odborih in druge funkcije, razen načelniku in voljenim članom, samodejno ugasnejo zaradi 

neaktivnosti, za kar se šteje neupravičena neudeležbi na treh sejah zaporedoma. 

 

31. člen 
(strokovni sodelavec PZS) 

(1) Naloge strokovnega sodelavca PZS za področje MK PZS so: 
• vodi register MO, 
• vodi register mentorjev planinskih skupin, mladinskih voditeljev in drugih strokovnih kadrov, 
• vodi evidenco izvajanja Ciciban planinca, Mladega planinca, Planinske šole in drugih programov, 
• vodi register priznanj MK PZS, 
• skrbi za drugo podporo delovanju MK PZS. 

 
32. člen 

(priznanja MK PZS) 
(1) IO MK PZS podeljuje priznanja MK PZS za dosežke na področju dela z mladimi.  
(2) Predlagatelji priznanj so lahko MO, PD, pokrajinski odbori MO, predsedstvo MK PZS ter posamezniki in 

organizacije. Predloge pošljejo na obrazcih in v rokih, ki jih sprejme IO MK PZS.  
 

33. člen 
(1) Zahvalo MK PZS prejme posameznik ali organizacija za enkraten prispevek na vseh področjih planinske 

dejavnosti.  
(2) Zaslužni znak MK PZS prejmejo mladi planinci in planinke za najmanj petletno aktivno in uspešno delo s 

planinsko mladino na vseh področjih planinstva.  
(3) Srebrni častni znak MK PZS prejmejo posamezniki iz vrst MK PZS za desetletno nepretrgano in vzorno delo s 

planinsko mladino na vseh področjih planinstva.  
(4) Zlati častni znak MK PZS prejmejo posamezniki iz vrst MK PZS za petnajstletno nepretrgano in vzorno delo s 

planinsko mladino na vseh področjih planinstva.  
(5) IO MK PZS podeljuje priznanja praviloma stopenjsko oziroma v vrstnem redu, kot so našteta. 
 

34. člen 
(priznanje Mladina in gore) 

(1) Priznanje Mladina in gore je priznanje MK PZS za največje dosežke na področju vzgoje in izobraževanja 
planinske mladine.  



 
(2) IO MK PZS vsako leto, na podlagi predloga ali na lastno pobudo, podeli največ 3 priznanja Mladina in gore 

in sicer :  

 eno priznanje MO ali PD za izjemne dosežke pri vzgoji in izobraževanju planinske mladine, ki se kažejo 
v kvaliteti in stalnosti dela ter razširjenosti planinstva med mladimi v lokalnem prostoru;  

 eno priznanje posamezniku za življenjsko delo, dosežke iz stroke, objavljanja in priprave vzgojnih 
gradiv, učbenikov in didaktičnih pripomočkov s področja planinstva;  

 eno priznanje organizacijam in ustanovam izven PZS, ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem 
planinske mladine (VVO in šole ...).  

(3) Izjemoma lahko MK PZS podeli tudi eno dodatno priznanje Mladina in gore, ki ga za izjemne dosežke na 
vseh področjih planinstva prejme posameznik MO mlajši od 29 let.  

(4) Predloge za priznanje Mladina in gore lahko poda MO, PD in pokrajinski odbori MO, najkasneje do 15. 
oktobra za tekoče leto.  

 
35. člen 

(prehodne in končne določbe) 
(1) Pravilnik začne veljati z objavo v Obvestilih PZS.  
(2) Z dnem, ko začne veljati  ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik Mladinske komisije pri Planinski zvezi 

Slovenije, ki je bil sprejet 27. 2. 1998. 

(3) Organi MK PZS nadaljujejo svoje delo do naslednjih rednih volitev. 

 

 

Načelnik MK PZS: 
Matej Ogorevc 

Predsednik PZS: 
Bojan Rotovnik 

 


