
Na podlagi 24. člena Statuta PZS je Odbor Mladinskega odseka Planinskega društva Onger Trzin na 6. redni seji dne 5. 
novembra 2003 sprejel, Upravni odbor Planinskega društva Onger Trzin na svoji 10. redni seji 10. novembra 2003 
sprejel, Občni zbor Mladinskega odseka Planinskega društva dne 10. decembra 2003 potrdil, Občni zbor Planinskega 
društva Onger Trzin pa na zboru dne 18. decembra 2003 potrdil 
 

PRAVILNIK 
MLADINSKEGA ODSEKA PLANINSKEGA DRUŠTVA  

ONGER TRZIN 
 
 
I. UVODNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
Pravilnik Mladinskega odseka (v nadaljnjem besedilu MO) planinskega društva Onger Trzin (v 
nadaljnjem besedilu PD Onger Trzin) ureja organiziranje, naloge in delovanje članov MO PD 
Onger Trzin. 
 

2. člen 
 
MO PD Onger Trzin je prostovoljno, nepridobitno združenje, ki povezuje mlade člane PD Onger 
Trzin. 
 
II. SIMBOLI MO 
 

3. člen 
 
Znak MO PD Onger Trzin predstavlja orlič z nahrbtnikom in planinskimi čevlji. Znak obkroža napis 
PD Onger Trzin - Mladinski odsek. 
 
Pod orlovim levim krilom je stilizirana črka M, ki obenem ponazarja gore. Nad orlovim desnim 
krilom pa je stilizirana markacija, ki ponazarja črko O. Črki skupaj pomenita Mladinski odsek (MO).  
 
Tehnične podrobnosti znaka MO opredeljuje Pravilnik o znaku MO PD Onger Trzin. 
 

4. člen 
 
Žig MO je okrogle oblike, premera 3,5 cm. V njem je upodobljen znak MO definiran v 3. členu tega 
pravilnika in v Pravilniku o znaku MO PD Onger Trzin. 
 
Žig MO služi internim potrebam MO. 
 
III. ČLANSTVO 
 

5. člen 
 
Člani MO so mladi člani PD Onger Trzin (predšolski otroci, osnovnošolci in mladina do 27. leta 
starosti), ki so organizirani v planinskih skupinah (v nadaljnjem besedilu PS) in drugih 
organizacijskih oblikah. 
 

6. člen 
 
Člani MO so tudi mentorji PS, vodniki Planinske zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu vodniki 
PZS) ter ostali strokovni kadri, ki v MO opravljajo naloge s področja vzgoje in izobraževanja 
mladih. 
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7. člen 
 
Ob vpisu v PD Onger Trzin člani podpišejo pristopno izjavo. Za člane mlajše od 15 let podpiše pris-
topno izjavo njegov zakoniti zastopnik. Članstvo v MO je prostovoljno. 
 

8. člen 
 
Člani MO delujejo v skladu s Pravili PZS, Pravilnikom Mladinske komisije (v nadaljnjem besedilu 
MK) pri PZS, Statutom PD Onger Trzin in Pravilnikom MO PD Onger Trzin. Člani MO se ravnajo 
po navodilih Častnega kodeksa slovenskih planincev. 
 
IV. ORGANIZIRANOST MO 
 

9. člen 
 
PS so osnovna oblika organiziranja in združevanja mladih, ki jih ustanovi MO. Vodja PS je po 
izobrazbi mentor PS ali vodnik PZS. PS deluje po letnem načrtu in aktivno sodeluje pri delu MO. 
Vodja PS je član Odbora MO. 
 
V. NALOGE MO 
 

10. člen 
 
Naloge MO: 

– organiziranje mladih za delo v PS, 
– izvajanje programa dela v skladu s finančnim načrtom, 
– vzgoja in izobraževanje mladih v vseh oblikah planinskega delovanja, 
– organiziranje izletov, pohodov, tur, vzponov,  srečanj, planinskih tekmovanj, taborjenj in 

drugih oblik prostovoljnega planinskega delovanja, 
– sodelovanje z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami, s športnimi organizacijami in drugimi 

organizacijami v občini, 
– zastopanje interesov članov MO v lokalnih organizacijah mladih, 
– sodelovanje s Kamniško-Bistriškem pokrajinskim odborom MO (v nadaljevanju besedila: 

Kamniško-Bistriški PO MO) 
– razvijanje prostovoljnega dela, 
– obveščanje Mladinske komisije PZS (v nadaljevanju MK PZS) o svojem delovanju, 
– skrb za povečanje članstva, 
– skrb za varstvo narave in zdravega človekovega okolja, 
– zbiranje in hramba predmetov, daril, priznanj in dokumentacijskega gradiva, ki se nanaša 

na MO, 
– hramba opreme MO in skrb zanjo, 
– opravljanje drugih dejavnosti v skladu s tem pravilnikom. 

 
VI. OBČNI ZBOR MO 
 

11. člen 
 
Najvišji organ MO je Občni zbor MO, ki ga sestavljajo mladi člani PD.  
Načelnik MO mora vsaj pred volilnim občnim zborom PD sklicati občni zbor MO, ki obravnava in 
oceni delo MO in planinskih skupin ter sprejme programske usmeritve za naslednje obdobje, izvoli 
načelnika MO in Odbor MO. 
Občni zbor MO odloča o morebitnih spremembah tega pravilnika. Spremembe mora potrditi UO 
PD Onger Trzin. 
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VII. ODBOR MO 
 

12. člen 
 
Delo MO med dvema volilnima občnima zboroma vodi Odbor MO. Odbor MO vodi načelnik MO, ki 
je po položaju član UO PD Onger Trzin. Odbor MO izvaja program dela v skladu s finančnim 
načrtom. Posebna skrb Odbora MO je namenjena vsem oblikam planinske vzgoje in izobraževanja 
mladih. Odbor MO odgovarja za svoje delo Občnemu zboru MO, UO PD Onger Trzin in občnemu 
zboru PD Onger Trzin. Vsi vodje planinskih skupin so po položaju člani Odbora MO. Odbor MO 
opravlja tudi druge naloge, za katere jih zadolži Občni zbor MO, UO PD Onger Trzin, Občni zbor 
PD Onger Trzin, Zbor MO  in Kamniško-Bistriški  PO MO. 
 

13. člen 
 
Odbor MO mora pred Občnim zborom Planinskega društva podati UO PD Onger Trzin poročilo o 
delu in načrt dela za prihodnje leto. 
 
VIII. NAČELNIK MO 
 

14. člen 
 
Načelnik MO mora biti na dan volitev polnoleten in praviloma mlajši od 27 let. 
 
Naloge načelnika MO: 

– vodi MO, 
– skrbi za nemoteno izvajanje programa MO, 
– sklicuje in vodi seje Odbora MO, 
– zagotavlja finančna sredstva, 
– koordinira delo v MO, 
– načrtuje in skrbi za realizacijo sredstev za izobraževanje strokovnih kadrov, 
– obvešča člane MO o skupnih akcijah, 
– skrbi za povezovanje z MO drugih društev, 
– zastopa MO v UO PD, v Kamniško-bistriškem PO MO ter na Zboru MO, 
– opravlja druge naloge, pomembne za delovanje MO. 

 
Vsako od zgoraj navedenih nalog lahko s pooblastilom načelnika prevzame tudi član Odbora MO. 
Načelnik MO je polnopravni član UO PD Trzin, kjer zastopa interese MO. 
 
IX. FINANCIRANJE MO 
 

15. člen 
 
Vodji in pomočnikom se za izvedene akcije MO glede na dane možnosti povrnejo stroški. 
MO mora imeti zagotovljena sredstva najmanj v višini tistega dela članarine mladih članov, ki 
ostane društvu po plačilu prispevka PZS.  
Namenska sredstva, pridobljena za dejavnost mladih, morajo biti v ta namen tudi porabljena. 
 

16. člen 
 
S finančnimi sredstvi MO razpolaga Odbor MO, ki odgovarja za njihovo namensko uporabo. 
 
X. KONČNE DOLOČBE 
 

17. člen 
 
V primeru prenehanja delovanja MO se vse pravice in dolžnosti prenesejo na UO PD Onger Trzin. 
Oprema MO je last PD Onger Trzin. 
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18. člen 
 
Pravilnik začne veljati z dnem, ko ga potrdi Občni zbor PD Onger Trzin. 
 
 
Potrdila sta ga  
 

Občni zbor MO   UO PD Onger Trzin 
načelnik MO in  predsednik PD 
 
Tomaž Kocman   Emil Pevec 


