Mladinski odsek Planinskega dru!tva »Sloga« Rogatec
Upravni odbor PD »Sloga« Rogatec je na svoji 3. redni seji dne 11. marca 2004, potrdil in sprejel:

PRAVILA MLADINSKEGA ODSEKA
PLANINSKEGA DRU!TVA »SLOGA« ROGATEC
I. UVODNA DOLO!ILA
1. !len
Mladinski odsek (MO) Planinskega dru"tva »Sloga« Rogatec (MO PD »Sloga« Rogatec) je
prostovoljno zdru#enje mladih planincev v PD »Sloga« Rogatec.
2. !len
$lani MO so pred"olski otroci, osnovno"olci in mladina do vklju!no 26. leta starosti, ki so
organizirani v planinskih skupinah v PD. $lani MO so tudi vsi starej"i !lani, ki v MO opravljajo
strokovne naloge s podro!ja vzgoje in izobra#evanja mladih (mentorji planinskih skupin, registrirani
vodniki PZS, in"truktorji planinske vzgoje in ostali strokovni kadri).
3. !len
$lanstvo v MO je prostovoljno, kar !lani dokazujejo s podpisano pristopno izjavo. Za mlaj"e od 7.
leta starosti podpi"e pristopno izjavo zakoniti zastopnik. Za mlade od 7. do dopolnjenega 15. leta
starosti podpi"e zakoniti zastopnik svoje soglasje.
4.!len
Dol#nosti !lanov MO so:
•
•
•
•
•
•

da delujejo v skladu s tem pravilnikom, pravili PD, Statutom PZS in $astnim kodeksom
slovenskih planincev,
da spo"tujejo !lovekovo dostojanstvo, !lovekove pravice in svobo"!ine,
da ne "kodujejo ugledu planinske organizacije,
da vestno opravljajo dol#nosti, ki so jim bile zaupane v planinski organizaciji,
da pridobivajo in obnavljajo svoje planinsko znanje in ve"!ine,
da varujejo naravno in kulturno dedi"!ino ter skrbijo za varstvo okolja,
5. !len

Pravice !lanov MO so:
•
•
•

da u#ivajo vse pravice in ugodnosti, ki so dolo!ene v pravilih PD, Statutu PZS in drugih
splo"nih aktih PD in PZS,
da jim PD finan!no omogo!a izvajanje programov,
do vzgoje in izobra#evanja na vseh podro!jih planinske dejavnosti v okviru PD, MDO in PZS.
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II. ORGANIZIRANOST MO
6.!len
Naloge mladinskega odseka:
• organiziranje mladih za delo v planinskih skupinah (PS),
• izvajanje programa dela v skladu s finan!nim na!rtom,
• vzgoja in izobra#evanje v vseh oblikah planinskega delovanja,
• organiziranje izletov, pohodov, tur, vzponov, sre!anj, orientacijskih tekmovanj, taborjenj in
drugih oblik prostovoljnega planinskega delovanja,
• sodelovanje pri delu PD, Pokrajinskega odbora MO SMDO in Mladinski komisiji Planinske zveze
Slovenije (MK PZS),
• sodelovanje z vzgojno izobra#evalnimi zavodi (vrtci in osnovnimi "olami), "portnimi
organizacijami in drugimi organizacijami v ob!ini,
• zastopa interese !lanov MO v lokalnih organizacijah mladih,
• razvijanje prostovoljnega dela,
• obve"!anje MK PZS o svojem delovanju,
• skrb za pove!evanje !lanstva,
• skrb za varstvo planinske narave in zdravega !lovekovega okolja,
• zbiranje in hramba predmetov, daril, priznanj in dokumentacijskega gradiva, ki se nana"a na
MO,
• opravljanje drugih dejavnosti v skladu s tem pravilnikom.
V MO morajo aktivno delovati najmanj trije planinsko izobra#eni !lani MO (vodniki PZS, mentorji
PS, in"truktorji PV, markacisti, vaditelji orientacije ipd.).
7. !len
Planinske skupine so osnovna oblika organiziranja in zdru#evanja mladih, ki jih ustanovi Odbor
MO. PS "teje najmanj pet !lanov. Planinsko skupino vodi mentor planinske skupine, ki ga imenuje
Odbor MO. Mentor planinske skupine je po polo#aju !lan Odbora MO. PS deluje po Programu PS,
ki ga sprejme Zbor MO.
8. !len
Najvi"ji organ MO je Ob!ni zbor MO, ki se ga lahko udele#ijo vsi !lani MO ter PD in katerega se
izvede vsaj pred volilnim Ob!nim zborom PD.
Ob!ni zbor MO:
• dolo!a programske usmeritve in ocenjuje izvedeno delo,
• sprejema finan!ni na!rt in poro!ilo,
• razre"uje in voli na!elnika MO ter najve! tri voljene !lane za delo v Odboru MO,
• razre"uje in voli "e morebitne druge predstavnike v Upravnem odboru PD in ostalih
organizacijah,
• po potrebi spreminja Pravilnik MO in ga daje v potrditev UO PD »Sloga« Rogatec
• izvaja druge naloge v skladu s temi pravili, pravili PD ter pravilnikom MK PZS.
Pri glasovanju na Ob!nem zboru MO ima vsak !lan MO en glas in sklepi se sprejemajo po
ve!inskem sistemu.
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9. !len
MO med dvema Ob!nima zboroma vodi Odbor MO, ki ga sestavljajo: na!elnik MO, vodje
Planinskih skupin, vodje aktivnih pododborov, vodja vodni"kega odseka PD, predsednik PD,
aktivni mentorji PS ter voljeni !lani. Odbor je za svoje delo odgovoren Ob!nemu zboru MO,
Upravnemu odboru PD in Ob!nemu zboru PD.
Odbor MO izvaja program dela v skladu s finan!nim na!rtom. Posebna skrb Odbora MO je
namenjena vsem oblikam planinske vzgoje in izobra#evanja. Odbor MO opravlja tudi druge naloge,
za katere jih zadol#i Ob!ni zbor MO, UO PD, Ob!ni zbor PD in Zbor mladinskih odsekov.
10. !len
Odbor MO lahko za la#je delovanje ustanovi pododbore za razli!na podro!ja. Pododbori delujejo
samostojno in so za svoje delovanje odgovorni na!elniku MO ter Odboru MO. Vodje pododborov
imenuje in razre"uje Odbor MO.
Aktivni pododbori so tisti, ki v koledarskem letu izvedejo vsaj dve akciji iz svojega podro!ja. V
nasprotnem primeru predstavnik tak"nega pododbora izgubi glasovalno pravico v Odboru MO.
11. !len
Na!elnik MO mora biti polnoleten in praviloma mlaj"i od 26 let na dan volitev.
Na!elnik mladinskega odseka:
• vodi MO,
• sklicuje in vodi seje Odbora MO,
• skrbi za nemoteno izvajanje programa MO,
• zagotavlja finan!na sredstva,
• koordinira delo v MO,
• na!rtuje in skrbi za realizacijo sredstev za izobra#evanje strokovnih kadrov,
• obve"!a !lane MO o skupnih akcijah ,
• skrbi za povezovanje z MO drugih dru"tev,
• kot polnopravni !lan zastopa interese MO v UO dru"tva, Pokrajinskemu odboru MO ter na
Zboru MO,
• ter opravlja druge naloge, pomembne za delovanje MO.
Vsako od zgoraj navedenih nalog, s pooblastilom na!elnika MO, lahko prevzame tudi !lan Odbora
MO.
12. !len
Na!elnik MO razpolaga z #igom MO, ki slu#i internim potrebam MO.
13. !len
Aktivni mentorji planinskih skupin, ki delujejo v MO, izberejo svojega predstavnika v Upravni odbor
PD, ki zastopa interese mentorjev PS in MO. Predstavnika mora potrditi odbor MO.

III. FINANCIRANJE
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14. !len
MO pripadajo vsaj neto finan!na sredstva dru"tvene !lanarine, ki jo pla!ajo mladi !lani (OP in S%
!lanarina). Finan!na sredstva MO se lahko hranijo na transakcijskem ra!unu PD ali na posebnem
transakcijskem ra!unu, kot to dolo!a zakon.
15. !len
Namenska sredstva, pridobljena za dejavnost mladih, morajo biti v ta namen tudi porabljena.
16. !len
S finan!nimi sredstvi upravlja na!elnik MO, a le do zneska, ki ga dolo!i Odbor MO. Za vi"je
odhodke je potrebna ve!inska privolitev Odbora MO.
17. !len
Odbor MO na koncu leta poda Upravnemu odboru PD poro!ilo o delu, finan!no poro!ilo in na!rt
dela za prihodnje leto.
IV. KON!NE DOLO!BE
18.!len
V primeru prenehanja delovanja MO se vse pravice in dol#nosti prenesejo na Upravni odbor PD.
19. !len
Spremembe pravilnika so mo#ne, !e jih sprejme Ob!ni zbor PD in Ob!ni zbor MO in potrdi Upravni
odbor PD.
20. !len
•

Pravilnik za"ne veljati 15. marca 2004. Pravilnik je potrdil Upravni odbor PD »sloga« Rogatec
in "lani MO.

V Rogatcu, 12. marca 2004

Na!elnik MO PD »Sloga«
Rogatec

Predsednik PD »Sloga«
Rogatec

Tin Kohlenbrand

Harold Kri#anec
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