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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, 19. novembra 2016, v Izobraževalnem 
centru za zaščito in reševanje RS na Igu, Zabrv 12, s pričetkom ob 14. uri. 
 
Predlagan dnevni red:  

1. Izvolitev organov Zbora mladinskih odsekov in izglasovanje dnevnega reda. 

2. Poročilo verifikacijske komisije. 

3. Sprejem Poslovnika Zbora MO. 

4. Vsebinsko poročilo programa dela strokovnih odborov MK PZS za leto 2016. 

5. Vsebinsko poročilo, delno finančno poročilo in program dela MK PZS za leto 2017. 

6. Razrešnica organom Mladinske komisije PZS. 
7. Volitve organov Mladinske komisije PZS. 
8. 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 18. ure.  
 

Ob 9.00 bo v prostorih Izobraževalnega centra potekal Posvet za vodstva planinskih taborov. 
Za vse prijavljene bo na stroške MK PZS po posvetu zagotovljeno kosilo. 

 

Na podlagi 13. člena Pravilnika Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije, člani MK PZS vsaki dve leti 

obnovijo svoje članstvo s posredovanjem osnovnih podatkov o delu MO. Postopek obnovitve članstva izvede IO 

MK PZS pred volilnim Zborom MO.  

Obrazec za registracijo (obnovitev članstva) najdete med prilogami. Obrazec naj pooblaščeni predstavnik 

vašega mladinskega odseka odda prijavni službi zbora ali pa ga pošljite na elektronski naslov 

mladinska.komisija@pzs.si, najkasneje do četrtka, 17. novembra 2016. 

Samo člani MK PZS, ki bodo do Zbora obnovili članstvo, imajo pravico glasovanja na Zboru MO. 

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, 11. novembra 2016, 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. 
 

Mladinski planinski pozdrav! 
 
Barbara Bajcer,      

načelnica MK PZS 
 

Ljubljana, 14. oktober 2016 
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