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V A B I L O  

NA ZBOR MLADINSKIH ODSEKOV 

 
Vabim vas, da se udeležite Zbora mladinskih odsekov, ki bo v soboto, 15. novembra 2014, 
v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS na Igu, Zabrv 12, z začetkom ob 13.00. 

 
Predlagan dnevni red:  

1. Poročilo verifikacijske komisije, izvolitev organov Zbora mladinskih odsekov in izglasovanje 
dnevnega reda. 

2. Vsebinsko poročilo in delno finančno poročilo o delu MK PZS v letu 2014, program dela MK 
PZS za leto 2014. 

3. Glasovanje o sprejemu Poslovnika Zbora MO ter Pravilnika Mladinske komisije PZS. 

4. Razrešnica organom Mladinske komisije PZS. 
5. Volitve organov Mladinske komisije PZS. 
6. Poročilo stališč in sklepov z okroglih miz. 

7. Razno. 

 
Po vsaki točki dnevnega reda bo razprava. Dodatna gradiva za posamezne točke bodo dosegljiva na 
spletni strani mk.pzs.si dva tedna pred zborom. Predviden zaključek zbora je najkasneje do 17. ure.  
 

Ob 10.00 bo v prostorih Izobraževalnega centra potekala predstavitev in okrogla miza na temo 
mladinskega trenerstva. Za vse prijavljene bo na stroške MK PZS po okroglih mizah zagotovljeno 
kosilo v prostorih izobraževalnega centra.  

 
Vsak registriran mladinski odsek lahko prijavi več sodelujočih, pravico do glasovanja na zboru pa ima 
en sam pooblaščen predstavnik mladinskega odseka (pooblastilo se odda prijavni službi zbora). 
Prijavnico za Zbor MO pošljite najkasneje do petka, 7. novembra 2014, skenirano na elektronski 
naslov mladinska.komisija@pzs.si ali na naslov Planinska zveza Slovenije, Mladinska komisija, p. p. 
214, SI-1001 Ljubljana;  fax: 01/434-56-91. 
 
S planinskimi pozdravi! 
 

Načelnik MK PZS, 
Matej Ogorevc 
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MLADINSKI TRENERJI 

Mladinski trenerji so izvajalci izobraževanj izven šolskega sistema (seminarji, usposabljanja, delavnice 

itd.). V planinski organizaciji lahko določene vzporednice potegnemo z mladinskimi voditelji, le da 

imajo trenerji širše in bolj raznoliko znanje ter izkušnje pri delu z mladimi. Tudi mladinsko trenerstvo 

samo pokriva več področij, posamezen trener pa ponavadi ne deluje na vseh, temveč je specializiran 

za tista, ki ga praviloma tudi osebno bolj zanimajo kot druga. Področja zajemajo raznoliko paleto 

aktivnosti, med drugim tudi mladinsko delo, participacija in aktivno državljanstvo mladih, 

izobraževanje, prostovoljstvo, trajnostni razvoj mladinskih organizacij, zaposlovanje mladih in 

podjetnost itd. V splošnem pa velja, da so usposobljeni za vodenje dela v mladinskih organizacijah, ki 

delujejo na nacionalnem nivoju. Tako kot so različne njihove matične organizacije, tako zelo širok 

spekter znanj zavzemajo kot celota. Poleg trenerskega dela so aktivni tudi kot facilitatorji (moderacija 

procesov), vsak od njih pa je podrobno profiliran v svojem portfoliju. 

Delo mladinskih trenerjev ter možnosti za sodelovanje in poglabljanje znanj pri mladinskem 

voditeljstvu v vrstah planinske organizacije nam bo predstavil izkušen trener, ki prihaja iz t.i. »bazena 

trenerjev«. To je delovna skupina trenerjev iz organizacij članic Mladinskega sveta Slovenije (MSS) in 

nekaterih drugih organizacij, ki skrbi za razvoj izobraževanj MSS in njegovih članic. 


