Na podlagi 1. vrstice 47. člena Statuta PZS in na predlog Zbora načelnikov mladinskih odsekov z dne 29.
novembra 1997, je Upravni odbor Planinske zveze Slovenije na 19. redni seji dne 27. februarja 1998
sprejel

PRAVILNIK MLADINSKE KOMISIJE PRI
PLANINSKI ZVEZI SLOVENIJE
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik Mladinske komisije pri Planinski zvezi Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) ureja
organiziranje, naloge in delovanje mladih v Planinski zvezi Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PZS).
2. člen
Organizacija, ki povezuje mladinske odseke planinskih društev znotraj Planinske zveze Slovenije, je
Mladinska komisija pri Planinski zvezi Slovenije (v nadaljnjem besedilu MK PZS).
MK PZS je prostovoljna, nepridobitna in nestrankarska organizacija.
3. člen
MK PZS je stalna komisija Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije.

II. NALOGE MK PZS
4. člen
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.

III. ORGANIZIRANOST MK PZS
5. člen
V okviru MK PZS delujejo:
• Planinske skupine (v nadaljnjem besedilu: PS);
• Mladinski odseki pri Planinskih društvih (v nadaljnjem besedilu: MO);
• Pokrajinski odbori mladinskih odsekov (v nadaljnjem besedilu: Pokrajinski odbori MO);
• Zbor mladinskih odsekov (v nadaljnjem besedilu: Zbor MO);
• Upravni odbor Mladinske komisije pri Planinski zvezi Slovenije (v nadaljnjem besedilu: UO MK PZS);
• Nadzorni svet (v nadaljnjem besedilu: NS);
• odbori MK PZS in Vodniški servis Izidor.

Planinske skupine
6. člen
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. Planinsko skupino vodi mentor planinske
skupine, ki ga imenuje Odbor MO ali Upravni odbor PD. Mentor planinske skupine je po položaju član
Odbora MO in če leta ne obstaja, član UO PD. PS deluje po Programu PS, ki ga sprejme Zbor MO.
Mladinski odseki pri Planinskih društvih
7. člen
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, taborenj 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.
8. člen
V PD so MO organizirani pod naslednjimi pogoji:
• zagotovljeni morajo biti kadrovski pogoji za organizirano delo z mladimi (vsaj trije planinsko izobraženi
člani PD: npr. mentor planinske skupine, vodnik PZS, inštruktor planinske vzgoje);
• MO morajo biti zagotovljena sredstva za delovanje najmanj v višini preostanka članarine mladih, ki
ostane PD;
• načelnik MO mora biti član upravnega odbora PD.
PD se za strokovno pomoč pri organizaciji dela z mladimi lahko povežejo z UO MK PZS.
Namenska sredstva, pridobljena za dejavnost mladih, morajo biti v ta namen tudi porabljena.
9. 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 ter izvoli
predstavnike MO v upravni odbor PD.
10. člen

Delo MO med dvema volilnima občnima zboroma vodi Odbor MO. Odbor vodi načelnik MO, ki je po
položaju član UO PD. Odbor MO izvaja program dela v skladu s finančnim načrtom. Posebna skrb Odbora
MO je namenjena vsem oblikam planinske vzgoje in izobraževanja. Odbor MO odgovarja za svoje delo
občnemu zboru MO, upravnemu odboru PD in občnemu zboru PD. Po položaju so člani Odbora MO vsi
vodje planinskih skupin. Odbor MO opravlja tudi druge naloge, za katere jih zadolži Občni zbor MO, UO
PD, Občni zbor PD in Zbor mladinskih odsekov.
11. člen
Načelnik MO mora biti polnoleten in praviloma mlajši od 26 let na dan volitev.
Načelnik MO:
• vodi MO;
• sklicuje in vodi seje Odbora;
• skrbi za nemoteno izvajanje programa 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 društva, v Pokrajinskem odboru MO ter na Zboru MO;
• ter opravlja druge naloge, pomembne za delovanje MO.
Vsako od zgoraj navedenih nalog, lahko s pooblastilom načelnika, prevzame tudi član Odbora MO.
12. člen
MO se lahko zaradi uresničevanja skupnih zadev na področju planinstva mladih povezujejo v Pokrajinske
odbore MO, MK PZS in v druge oblike organiziranosti mladih.
Pokrajinski odbori mladinskih odsekov
13. člen
MO ustanovijo Pokrajinski odbor MO na območju meddruštvenega odbora, 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...).
14. člen
Pokrajinski odbor MO je organ, ki vzpodbuja in usklajuje medsebojno aktivno sodelovanje MO na vseh
področjih in organizacijskih nivojih planinske dejavnosti znotraj posameznega MDO. Pokrajinski odbor MO
je usklajevalno telo, kjer se mladi preko svojih predstavnikov opredeljujejo do planinskih zadev širšega
pomena in skupaj organizirajo različne prireditve večjega pomena. Pokrajinski odbor MO namenja posebno
skrb vsem oblikam vzgoje in izobraževanja mladih.
15. člen
V Pokrajinskem odboru MO sodeluje najmanj en predstavnik vsakega MO, ki je včlanjen v MK PZS.
Predstavniki MO izvolijo vodjo Pokrajinskega odbora MO, ki je po funkciji član UO MK PZS ter član
predsedstva MDO. Vsak MO, ki je član Pokrajinskega odbora MO, ima en volilni glas.

Zbor mladinskih odsekov
16. člen
Zbor MO je najvišji organ organiziranja mladih znotraj PZS. Sestavljajo ga po en predstavnik vsakega
registriranega MO, predsednik MK PZS ter člani UO MK PZS.
Zbor MO skliče predsednik MK PZS najmanj enkrat letno. Na predlog 1/3 registriranih MO ali na zahtevo
1/3 članov UO MK PZS je predsednik dolžan sklicati v roku enega meseca izredni zbor MO.
17. člen
Način dela Zbora MO ureja Poslovnik o delu Zbora MO, ki ga sprejme Zbor MO.
18. člen
Zbor MO:
• sprejema usmeritve za delo MO;
• sprejema vsebinsko in finančno poročilo ter program dela UO MK PZS;
• voli in razrešuje predsednika MK PZS ter voljene člane UO MK PZS;
• sprejema Programe planinskih skupin;
• sprejema Poslovnik o delu Zbora;
• predlaga predlog ter spremembe in dopolnitve tega pravilnika;
• določa pogoje za registracijo MO;
• črta MO iz članstva v MK PZS na predlog UO MK PZS;
• opravlja druge naloge, ki so povezane z organizacijo in delovanjem MK PZS, v skladu s tem pravilnikom
in Statutom PZS.
Upravni odbor Mladinske komisije pri Planinski zvezi Slovenije
19. člen
UO MK PZS je strokovni in izvršilni organ Mladinske komisije med dvema Zboroma MO.
20. člen
UO MK PZS sestavljajo: predsednik, do 9 članov, ki jih izvoli Zbor MO ter po funkciji vodje Pokrajinskih
odborov MO in vodja Odbora za vzgojo in izobraževanje MK PZS.
Predsednik MK PZS mora biti polnoleten in ne sme biti starejši od 26 let.
Vodje drugih stalnih odborov MK PZS so vabljeni na vse seje UO MK PZS in imajo glasovalno pravico
samo pri zadevah, ki se neposredno tičejo njihovega dela.
Strokovni sodelavec MK PZS se mora udeleževati sej UO MK PZS.
UO MK PZS vodi predsednik MK PZS, ki ga v njegovi odsotnosti nadomešča eden izmed podpredsednikov
ali članov UO MK PZS, ki ga za to pooblasti predsednik MK PZS.
21. člen
UO MK PZS lahko za posamezna področja dela imenuje stalne ali začasne odbore oziroma druga delovna
telesa.
Stalni odbori so:
• Odbor za vzgojo in izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: OVIZ);
• Odbor za mentorje planinskih skupin

• Odbor za mednarodno sodelovanje (v nadaljnjem besedilu: OMS);
• Odbor za orientacijo (v nadaljnjem besedilu: OO);
• Založniški odbor (v nadaljnjem besedilu: ZO).
Status stalnega odbora ima tudi Vodniški servis Izidor (v nadaljnjem besedilu: VSI).
22. člen
UO MK PZS je pristojen, da:
• 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 ter v organizacije v Republiki
Sloveniji in v mednarodne organizacije;
• sprejema MO v članstvo MK PZS;
• pripravlja predloge splošnih aktov s področja planinske dejavnosti mladih;
• na predlog predsednika MK PZS izvoli podpredsednike MK PZS izmed članov UO MK PZS;
• imenuje vodstva vzgojno izobraževalnih akcij MK PZS;
• organizira in izvaja vzgojno izobraževalne akcije;
• pripravlja predlog programa dela in finančnega načrta;
• izvaja finančni načrt MK PZS;
• z akcijami MK PZS sodeluje pri razpisih za sofinanciranje akcij, ki jih razpisujejo vladne in nevladne
organizacije v Republiki Sloveniji;
• sprejema Programe in Navodila za izvedbo posameznih akcij;
• podeljuje nazive mentorjem planinskih skupin ter podnaziv vodnikom PZS;
• vodi register MO;
• pripravlja predloge za črtanje 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;
• sprejema založniške projekte MK PZS;
• opravlja druge naloge s področja planinske dejavnosti mladih v skladu s sklepi Zbora ter sklepi UO PZS.
23. člen
Sklepe UO MK PZS izvršuje predsedstvo MK PZS, razen če ni s sklepom drugače določeno.
Predsedstvo sestavljajo predsednik MK PZS, podpredsedniki MK PZS in po potrebi vodje stalnih odborov.
24. člen
Seje UO MK PZS so sklepčne, če je navzočih več kot polovica članov. UO MK PZS sklepa z večino glasov
navzočih članov. V nujnih primerih lahko predsednik MK PZS oziroma podpredsednik MK PZS ali član UO
MK PZS, ki ga nadomešča, o posameznih vprašanjih iz pristojnosti MK PZS zahteva pisno glasovanje na
podlagi obrazloženega predloga. Izid glasovanja ugotovi na prvi seji UO MK PZS.
25. člen
UO MK PZS je za svoje delo odgovoren Zboru MO in Upravnemu odboru PZS.

26. člen
Predsednik MK PZS je odgovoren za obveščanje javnosti.
Nadzorni svet
27. člen
Nadzorni svet je organ Zbora MO in ga sestavljajo trije člani MO, ki jih izvoli Zbor MO za dobo dveh let.
Člani NS ne smejo biti člani UO MK PZS ali njegovih organov.
28. člen
NS nadzoruje vsebinsko finančno poslovanje organov MK PZS in spremlja skladnost porabe sredstev s
sprejetim finančnim planom MK PZS. NS sodeluje z Nadzornim odborom PZS. Člani odbora morajo biti
vabljeni na seje UO MK PZS, kjer lahko razpravljajo, nimajo pa glasovalne pravice.
29. člen
Nadzorni svet je za svoje delo odgovoren Zboru MO. O svojih ugotovitvah sproti obvešča UO MK PZS,
celovito poročilo pa predstavi na Zboru MO.
Odbori in Vodniški servis Izidor
30. člen
Odbori in VSI opravljajo strokovno delo na posameznih področjih planinske dejavnosti mladih. Vse odbore,
razen VSI, sestavljajo vodja in do 10 članov. Vodjo imenuje UO MK PZS na predlog predsednika MK PZS.
Člane odbora predlaga v imenovanje UO MK PZS vodja odbora. Odbori in VSI so pri opravljanju nalog
samostojni v okviru sprejetega delovnega programa. O svojem delu so vodje dolžni redno poročati na sejah
UO MK PZS in po potrebi na sejah predsedstva MK PZS.
31. člen
Odbori za svoje delo smiselno uporabljajo določila tega pravilnika.
32. člen
Odbori so za svoje delo odgovorni UO MK PZS in Zboru MO.
33. člen
Odbor za vzgojo in izobraževanje je strokovni organ MK PZS za področje vzgoje in izobraževanje mladih.
OVIZ:
• pripravlja predloge sprememb in dopolnitev vseh splošnih aktov, ki urejajo vprašanja vzgoje in
izobraževanja mladih znotraj PZS;
• spremlja potek množičnih vzgojnoizobraževalnih akcij (Ciciban planinec, Mladi planinec, Planinska
šola...);
• pripravlja predlog koledarja akcij MK PZS in ga usklajuje v okviru PZS;
• pripravlja analize akcij MK PZS in jih posreduje UO MK PZS;
• za UO MK PZS pripravlja predlog podelitve podnazivov vodnikom 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 vzgojnoizobraževalnih
akcij MK PZS in jih posreduje UO MK PZS;
sodeluje pri delu Komisije za vzgojo in izobraževanje PZS ter ostalih organov PZS in organizacij s
področja vzgoje in izobraževanja mladih;
predlaga vodstva vzgojnoizobraževalnih akcij MK PZS in jih posreduje UO MK PZS;
verificira vzgojno izobraževalne akcije MK PZS ter akcije drugih izvajalcev, ki zaprosijo za verifikacijo;
opravlja druge naloge, za katere ga zadolži UO MK PZS in Zbor MO.

34. člen
Odbor za mentorje planinskih skupin skrbi za osnovno in stalno izobraževanje mentorjev PS, za UO MK
PZS pripravlja predlog nazivov mentorjem planinskih skupin, vodi register mentorjev PS ter skrbi za
obveščanje mentorjev PS. Odbor za mentorje PS sodeluje s Komisijo za vzgojo in izobraževanje PZS.
35. člen
Odbor za mednarodno sodelovanje skrbi za mednarodno dejavnost MK PZS. Pri svojem delu se povezuje s
komisijami PZS in organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini, ki skrbijo za izmenjavo in utrjevanje
vezi s sorodnimi organizacijami po svetu.
36. člen
Odbor za orientacijo pripravlja predloge za spremembo pravil, ki urejajo to področje, skrbi za stalnost
planinskih orientacijskih tekmovanj in orientacijskih izobraževanj v okviru PZS. OO sodeluje s Komisijo za
vzgojo in izobraževanje PZS.
37. člen
Založniški odbor pripravlja predlog založniških projektov, ki ga posreduje UO MK PZS. ZO sodeluje z
Založbo PZS.
38. člen
Vodniški servis Izidor je neprofitna organizacija, ki načrtuje, organizira in izvaja vzgojno izobraževalne
akcije. Člani VSI so lahko samo registrirani vodniki PZS, ki jih veseli delo z mladimi in ki želijo sodelovati
pri delu VSI.

IV. ČLANSTVO
39. člen
Člani MO so: predšolski otroci, osnovnošolci do 15. leta in mladina do 26. leta starosti, ki so organizirani v
planinskih skupinah v PD in drugih organizacijskih oblikah, ki so člani PZS. Članstvo v MO je prostovoljno,
kar člani dokazujejo s podpisano pristopno izjavo. Za člane mlajše od 15 let podpiše pristopno izjavo njegov
zakonit zastopnik.
40. člen

Člani MO so tudi vsi starejši člani, ki v MO opravljajo strokovne naloge s področja vzgoje in izobraževanja
mladih (mentorji planinskih skupin, vodniki PZS, inštruktorji planinske vzgoje in ostali strokovni kadri) in
ki so plačali redno letno članarino matičnih PD.
41. člen
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.
42. člen
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.
Članstvo v MK PZS
43. člen
Člani MK PZS so Mladinski odseki Planinskih društev, ki izpolnjujejo pogoje in so vpisani v register MO
pri MK PZS.
44. člen
Članstvo v MK PZS je prostovoljno.
45. člen
MO pisno zaprosijo za članstvo v MK PZS.
Pisni vlogi je potrebno priložiti:
• sklep Planinskega društva o ustanovitvi MO;
• izpolnjen obrazec o registraciji MO (ki ga MO dobijo v pisarni PZS in iz katerega je razvidno
izpolnjevanje pogojev iz 8. člena teh Pravil).
46. člen
PD lahko za pomoč pri ustanovitvi MO zaprosi UO MK PZS, ki je dolžna PD kot obliko pomoči nuditi
svetovalca, ki PD najmanj eno leto pomaga pri vzpostavitvi organiziranosti in vsebine MO.
47. člen
UO MK PZS lahko zavrne prošnjo MO za članstvo v MK PZS. Obrazložen sklep o zavrnitvi mora poslati
MO, ki se lahko zoper sklep pritoži v roku 30 dni od prejema sklepa na Zbor MO. O pritožbi odloča Zbor
MO na prvem Zboru MO.

48. člen
Svetovalec mora izpolnjevati naslednje pogoje: imeti mora vsaj petletne izkušnje pri delu in vodenju
MO (dolgoletni član MO, načelnik MO, ipd.), imeti mora strokovno planinsko izobrazbo (mentor
planinske skupine, vodnik PZS, inštruktor planinske vzgoje) in biti pripravljen za izvajanje takšne
naloge.
V. PRIZNANJA MK PZS
49. člen
UO MK PZS podeljuje priznanja MK PZS za dosežke na področju dela z mladimi.
Predlagatelji priznanj so MO, PD, Pokrajinski odbori MO, predsedstvo MK PZS ter posamezniki in
organizacije. Predloge pošljejo v treh izvodih na predpisanih obrazcih UO MK PZS. Predloge za priznanje
Mladina in gore sprejema UO MK PZS vsako leto do 15. oktobra.
UO MK PZS vodi v sodelovanju s tajništvom PZS skupni register podeljenih priznanj MK PZS.
50. člen
Zahvalo MK PZS prejme posameznik ali organizacija za enkraten prispevek na vseh področjih planinske
dejavnosti.
Zaslužni znak MK PZS prejmejo mladi planinci in planinke za najmanj petletno aktivno in uspešno delo s
planinsko mladino na vseh področjih planinstva.
Srebrni častni znak MK PZS prejmejo posamezniki iz vrst MK PZS za desetletno nepretrgano in vzorno
delo s planinsko mladino na vseh področjih planinstva.
Zlati častni znak MK PZS prejmejo posamezniki iz vrst MK PZS za petnajstletno nepretrgano in vzorno
delo s planinsko mladino na vseh področjih planinstva.
UO MK PZS podeljuje priznanja stopenjsko oziroma v vrstnem redu, kot so našteta.
51. člen
Priznanje Mladina in gore je najvišje priznanje, ki ga podeljuje MK PZS za dosežke na področju vzgoje in
izobraževanja planinske mladine.
UO MK PZS vsako leto 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 ...).
Izjemoma lahko MK PZS podeli tudi eno dodatno priznanje Mladina in gore, ki ga za izjemne dosežke na
vseh področjih planinstva prejme član oz. članica MO mlajši/a od 26 let.

VI. VIRI FINANCIRANJA IN PORABA FINANČNIH SREDSTEV
52. člen

MK PZS uporablja finančni načrt za uresničevanje programa, ki ga sprejme Skupščina PZS. Predlog
finančnega načrta pripravi UO MK PZS na predlog predsedstva MK PZS.
Dohodki so:
• članarina članov PD
• dotacije
• vplačila udeležencev akcij
• sponzorska sredstva
• drugi viri.
53. člen
Iz sredstev članarine članov PD se sofinancirajo vzgojnoizobraževalne akcije, založniški programi in
razvojni projekti.
Dotacije se smejo uporabljati samo za namene, za katere so bile podeljene.
Vplačila udeležencev akcij se lahko porabijo samo za pokritje stroškov, ki so predvideni v predračunu
akcije.
Denar, ki se ne porabi v proračunskem letu, se prenese v naslednje leto.
54. člen
Predsednik MK PZS sopodpisuje finančne dokumente za finančna sredstva, ki so dodeljena MK PZS.

VII. PREHODNA DOLOČBA
55. člen
PD morajo do 30. septembra 2000 uskladiti delovanje mladih s tem pravilnikom.

VIII. KONČNE DOLOČBE
56. člen
Pravilnik Mladinske komisije pri Planinski zvezi Slovenije začne veljati osmi dan po objavi v Obvestilih
PZS.
57. člen
Z dnem, ko začne veljati Pravilnik Mladinske komisije pri Planinski zvezi Slovenije prenehajo veljati
Mladinski pravilnik, Pravilnik o vzgoji in izobraževanju otrok in mladine ter Opis odličij MK PZS, ki so
bili objavljeni v Obvestilih PZS, št.78, letnik 18, julijavgust 1992.

PREDSEDNIK PZS:
Andrej BRVAR

______________________

PREDSEDNIK MK PZS:
Bojan ROTOVNIK

______________________

