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Na podlagi Zakona o društvih (Ur. list RS, Št. 64/11) in Statuta Planinske zveze 
Slovenije, sprejetega 14. 4. 2012, je Planinsko društvo Dobrna na občnem zboru dne 
15.2.2014  sprejelo spremembe in dopolnitve Pravil sprejetih na ustanovni seji dne 
20.4.2001 in dopolnjenih dne 22.2.2003, v čistopisu tako, da se odslej glasijo:  

 

PRAVILA  
PLANINSKEGA DRUŠTVA DOBRNA 

 
I. Splošne določbe 

1. člen 

 (opredelitev društva) 

Planinsko društvo Dobrna (v nadaljnjem besedilu: PD) je prostovoljno združenje 
planincev, ki se združujejo zaradi skupno določenih interesov, opredeljenih v teh 
pravilih in v skladu z Zakonom o društvih. PD deluje v javnem interesu in z delom 
svoje dejavnosti uresničuje tudi humanitarno poslanstvo na različnih področjih svoje 
dejavnosti. 

 
2. člen 

(pravna osebnost) 

(1) Društvo je samostojna in nepridobitna pravna oseba zasebnega prava.  

(2) Društvo nastopa v pravnem prometu z drugimi v svojem imenu in za svoj račun. 

 
3. člen 

(ime, sedež in žig) 

(1) V pravnem prometu se uporablja ime: Planinsko društvo Dobrna. 

(2) Sedež Planinskega društva je v Dobrni. 

(3) Žig PD Dobrna je okrogle oblike, premera 30 mm. V sredini je vtisnjen znak 
Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju PZS). Na zgornji strani oboda žiga je 
besedilo: Planinsko društvo, na spodnji strani pa ime Dobrna. 
 
 

4. člen 

(predmet pravil) 

Ta pravila urejajo delovanje društva in razmerja do članov. 
 

II. Namen, cilji in naloge društva 

5. člen 
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(namen, cilji in naloge) 

(1) Namen PD je da usmerja, usklajuje in pospešuje: 

- planinsko, alpinistično, plezalno, preventivno, gorsko reševalno in humanitarno 
dejavnost, 

- vzgojo in izobraževanje o vseh oblikah planinskih dejavnosti, 

- reševanje ponesrečenih in iskanje pogrešanih v gorah, 

- vodništvo, 

- graditev, upravljanje in vzdrževanje planinskih poti in naprav ter druge 
gospodarske dejavnosti, 

- skrb za varstvo narave in zdravo človekovo okolje. 

 

(2) Cilji delovanja PD in njegovih članov so, da v skladu s častnim kodeksom 
slovenskih planincev: 

- navaja občane, še posebno mlade, k aktivnemu doživljanju narave, predvsem v  
gorah, zaradi spoznavanja naravnih lepot, naravnih in kulturnih znamenitosti in 
zaradi telesnovzgojne dejavnosti, 

- vzgaja k skromnosti, samostojnosti, tovarištvu, disciplini, vzajemnosti, pogumu, 
srčni kulturi in spoštovanju do dela s tem, da krepi njihov značaj ter druge 
pozitivne osebne lastnosti, 

- vzpodbuja pri svojih članih in drugih občanih ljubezen do domovine in 
domoljubje, 

- ustvarja materialne in druge razmere ter možnosti za bivanje v naravi, 
predvsem v gorah, 

- si prizadeva za mednarodno aktivno, miroljubno sožitje, medsebojno 
spoznavanje, sodelovanje in sporazumevanje, 

- goji in razvija slovensko planinsko izročilo, dobre planinske običaje in navade, 

- skrbi za varstvo narave in zdravo človekovo okolje, 

- opravlja še druge dejavnosti, ki so v zvezi z zdravo, premišljeno in aktivno 
izrabo prostega časa v naravi. 

 

(3) Planinsko društvo dosega  svoj namen in cilje z izvajanjem naslednjih nalog: 

- goji planinsko, alpinistično, plezalno, preventivno in gorsko reševalno dejavnost, 

- posreduje naravne lepote, zanimivosti planinskih območij in življenja v gorah 
najširšemu krogu občanov z vsemi sodobnimi sredstvi javnega obveščanja, 

- za svoje člane in druge, še posebno za mlade, organizira varno pohodništvo, 
izlete, pohode, ture, vzpone, turno smučanje, turno kolesarjenje, raziskovanje 
jam, orientacijska tekmovanja, taborjenja, plezalna tekmovanja in druge oblike 
planinske dejavnosti, ki ustrezajo krajevnim razmeram in posebnostim, in je pri 
tem dolžno zavarovati svoje člane, 



 

                                                                                                                    

3 

 

- organizirano skrbi za vzgojo in izobraževanje članov pri vseh oblikah dejavnosti, 

- skrbi za osnovno planinsko vzgojo in izobraževanje z vključevanjem v vzgojne 
akcije, 

- vzgaja in usposablja strokovne planinske kadre - mentorje planinskih skupin, 
vaditelje orientacije, vodnike, različne inštruktorje in trenerje, alpiniste, 
markaciste, varuhe gorske narave, gorske reševalce, oskrbnike in druge - ter jim 
izdajajo potrdila o njihovi usposobljenosti, 

- sodeluje z raziskovalnimi organizacijami na področju planinstva, 

- skrbi za zagotavljanje potrebnih materialnih sredstev za nadaljnji razvoj 
planinstva, 

- gradi, upravlja in vzdržuje planinske objekte in naprave, 

- organizira gorsko vodništvo z namenom, da bi vodili po gorah le usposobljeni 
vodniki, 

- skrbi za varnost planincev v gorah, preprečuje nesreče, rešuje ponesrečence v 
gorah, išče pogrešane in pomaga ponesrečencem v gorah, 

- sodelujejo pri razvoju osebne in skupne planinske in alpinistične opreme ter 
drugih pripomočkov, 

- organizira predavanja, razstave in druge kulturne prireditve, 

- organizira planinsko muzejsko dejavnost z zbiranjem in hrambo planinskih 
predmetov zgodovinske vrednosti. 

 
6. člen 

(prostovoljna organizacija) 

(1) PD Dobrna je del civilne družbe in je prostovoljna organizacija ter v ta namen 
razvija prostovoljno delo.  

(2) Planinsko društvo in njegovi člani ob izvajanju prostovoljnega dela za svoje delo, 
znanje in porabljen čas ne morejo zahtevati plačila, imajo pa pravico do nadomestila 
materialnih stroškov, povezanih z izvedbo programa planinskega društva, in do plačila 
za avtorska in druga dela pri usposabljanju strokovnih delavcev v športu na področju 
planinstva.  

(3) Obseg, oblike in višino nadomestil ter plačil  iz drugega odstavka določajo pristojni 
organi PD. 

7. člen 

(sodelovanje z drugimi organizacijami) 

PD usklajuje svoje interese z drugimi društvi, zvezami in združenji ter se dogovarja in 
sporazumeva z njimi o skupnem delovanju in dejavnostih.  

 

8. člen 

(vključenost društva v PZS) 

(1) PD je včlanjeno v PZS in s tem v Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih 



 

                                                                                                                    

4 

 

zvez, Mednarodno zvezo planinskih organizacij (Union Internationale des Associations 
d'Alpinisme/International Mountaineering and Climbing Federation, s kratico UIAA), 
Mednarodno komisijo za reševanje v gorah IKAR-CISA in Klubom Arc Alpin - CAA 
(Združenjem planinskih zvez alpskega loka).  

(2) Vmesna stopnja povezovanja s PZS je Savinjski meddruštveni odbor planinskih 
društev (v nadaljevanju SMDO). V SMDO PD usklajuje stališča glede sej najvišjih 
organov PZS in izvaja skupaj dogovorjene akcije. 

 
III. Simboli društva 

 
 9. člen 

(simboli) 

(1) Simboli PD so: znak PD. 

(2) O znaku PD odloča upravni odbor. 

(3) Zastava PZS in himna PZS sta tudi slovesna simbola PD Dobrna. 

 

(4) Znak društva je planinski klobuk zelene barve, s planiko za trakom. Zgoraj je napis 
Planinsko društvo Dobrna, spodaj pa Slovenija. Na traku klobuka je letnica ustanovitve 
društva (iz nekdanje Sekcije PD Vojnik) 2001. 

 

 

 

 
IV. Članstvo v društvu 

10. člen 

(članstvo) 

(1) Članstvo v društvu je prostovoljno. Društvo ima redne in častne člane. 

(2) Član PD lahko postane vsaka fizična oseba, ki podpiše pristopno izjavo, s katero 
izrazi, da želi postati član društva, se obveže da bo deloval v skladu s temi Pravili in 
plačal predpisano članarino. Pod enakimi pogoji se lahko včlanijo tudi tuji državljani. 

(3) Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali 
oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. 
Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega petnajstega leta starosti mora zakoniti 
zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje. Te osebe v organih 
društva zastopajo njihovi zakoniti zastopniki. 

(4) Kategorije članstva morajo biti usklajene s pravilnikom o članstvu posameznikov, ki 
ga sprejme PZS po predhodni javni obravnavi. 

(5) Predšolski otroci in osnovnošolci ne morejo biti izvoljeni v organe društva. 

(6) Podatki o članih se zbirajo v centralni evidenci članstva, ki se vodi v informacijskem 
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sistemu Naveza PZS. Vsak član izpolni enotno pristopno izjavo, ki je podlaga za vpis v 
evidenco. 
 

11. člen 

(članarina) 

(1) Članarina, ki jo posamezniki plačajo PD, je sestavljena iz dveh delov: iz 
društvenega dela in iz dela PZS. Društvo odvede ta del članarine PZS v skladu s 
Pravilnikom o članstvu posameznikov, ki ga sprejme upravni odbor PZS.  

(2) Upravni odbor PD na podlagi priporočene članarine PZS vsako leto odloča o deležu 
članarine, ki pripada PD in ki ga potrdi občni zbor.  

(3) Upravni odbor PD lahko oprosti člane obveznosti plačevanja dela članarine (razen 
prispevka za PZS), če ga zaradi slabega gmotnega stanja ne morejo plačevati.  

(4) Plačila prispevka iz članarine za PZS lahko člane oprosti upravni odbor PZS. 

 
12. člen 

(druge oblike članstva) 

(1) PD imajo lahko tudi podporne člane oziroma donatorje, častne člane in opazovalce.   

(2) Podporni člani oziroma donatorji so pravne ali fizične osebe, ki darujejo znesek ali 
stvar. Donator, ki daruje v višini najmanj trikratne članarine člana A, prejme listino o 
darilu. Upravni odbor PD sprejme poseben akt, v katerem določi njihove pravice in 
obveznosti. 

(3) Častni član PD je fizična oseba, ki ji je tak naziv podelil upravni odbor PD in ki ima 
posebne zasluge pri delu planinske organizacije na območju regije ali občine ter je znan 
najširši planinski javnosti. Častni član lahko postane tudi kak drug občan, tuj državljan, 
predstavnik tuje države ali organizacije. 

(4) Opazovalci so lahko tako domače kot mednarodne institucije in organizacije, ki se 
ukvarjajo  s planinsko tematiko, dejavnostjo v gorah ali varovanjem okolja. 
 

 13. člen 

(pravice rednih članov) 

Pravice rednih članov PD so predvsem, da: 
- delujejo in odločajo o delu PD, 
- volijo in so lahko izvoljeni v organe PD in drugih planinskih organizacij, 
- dajejo predloge in pobude za delovanje PD, 
- so obveščeni o delu organov PD, so seznanjeni  o poslovanju društva ter 

njegovim finančno materialnim poslovanjem, 
- uživajo pravice, ki jih daje PD svojim članom. 

 
14. člen 

(obveznosti članov) 

Obveznosti članov PD so predvsem, da: 
- izvršujejo naloge, ki so jim zaupane, 
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- v PD delujejo aktivno in odgovorno v skladu s Pravili PD in se ravnajo po 
Častnem kodeksu slovenskih planincev, 

- izvršujejo sklepe ter programe PD in njegovih strokovnih organov, 
- se udeležujejo občnih zborov in drugih oblik delovanja PD,  
- plačujejo članarino,  
- varujejo ugled društva. 

 
 15. člen 

(prenehanje članstva) 

(1) Članstvo v društvu preneha: 
- s smrtjo, 
- z izstopom iz društva, ko član poda pisno izjavo o izstopu, 
- če najkasneje do konca leta ne poravna članarine za tekoče leto, 
- z izključitvijo, na osnovi sklepa častnega razsodišča društva. 

(2) Član društva je lahko izključen s sklepom častnega razsodišča, če je grobo kršil ta 
pravila, Častni kodeks slovenskih planincev ali povzročil društvu oziroma drugi 
organizaciji, v katero je društvo vključeno, veliko materialno ali nematerialno škodo. 

(3) Zoper sklep častnega razsodišča PD lahko član PD v mesecu dni po prejemu 
pisnega sklepa o izključitvi iz članstva vloži ugovor na občni zbor PD, ta pa o njem 
dokončno odloči. 

(4) Vsak član PD ima pravico v roku enega leta od sprejetja dokončne odločitve pred 
sodiščem izpodbijati odločitve organov društva, ki so bile sprejete v nasprotju z 
zakonom ali statutom ali drugimi splošnimi akti društva. Enako pravico ima tudi oseba, 
ki ji je bila prošnja za sprejem v društvo zavrnjena. Izpodbijana odločitev organov 
društva pred sodiščem ni dopustna, če pred tem ni bilo izkoriščeno pravno sredstvo 
pritožbe zoper odločitev organov društva oziroma  zastopnika na zbor članov. 

  

16. člen 

(ugodnosti članov) 

Član PD uveljavlja pravice do popustov in drugi članskih ugodnosti na podlagi članske 
izkaznice in dokazila o plačani članarini za tekoče leto, v mesecu januarju pa tudi z 
dokazilom o plačilu za preteklo leto. 

 
V. Organi in oblike delovanja društva 

 
17. člen 

(organi društva) 

(1) Organi in oblike delovanja PD so: 
- občni zbor, 
- upravni obor, 
- nadzorni odbor, 
- častno razsodišče, 
- predsednik, 
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- podpredsednik, 
- tajnik, 
- blagajnik, 
- odseki in sekcije. 

(2) Mandatna doba predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika in članov 
upravnega odbora, nadzornega odbora ter častnega razsodišča je štiri leta.« 
 

18. člen 

(občni zbor) 

(1) Najvišji organ PD je občni zbor PD. 

(2) Občni zbor sestavljajo vsi redni člani PD.   

(3) Občni zbor PD je lahko redni ali izredni. Redni občni zbor mora biti enkrat letno. 

(4) Izredni občni zbor PD se skliče po potrebi. 

(5) Občni zbor PD skliče predsednik PD. 

(6) Redni občni zbor PD je vsako leto do konca marca. 

(7) Predsednik PD mora sklicati izredni občni zbor PD, kadar to zahteva več kot 
polovica rednih članov PD, upravni odbor ali nadzorni odbor PD. Če ga v mesecu dni ne 
skliče, ga skliče predlagatelj, kateri določi predlog dnevnega reda in gradivo za občni 
zbor. 

(8) Občni zbor odpre predsednik društva in ga vodi do izvolitve tričlanskega delovnega 
predsedstva, v nadaljevanju občni zbor vodi delovni predsednik. Občni zbor izvoli še 
zapisnikarja in dva overitelja, po potrebi pa tudi volilno komisijo in druge delovne 
organe. Najprej se glasuje o predlogih predsednika društva. 

(9) Če občni zbor ne izvoli predsednika društva ali več kot polovice članov upravnega 
odbora PD, nadaljujejo delo dotedanji organi. Dotedanji predsednik društva v roku šest 
mesecev skliče volilni občni zbor.  

 
 19. člen 

(pristojnost občnega zbora) 

Občni zbor PD je pristojen da: 
- sprejema pravila PD ter spremembe in dopolnitve pravil, 
- sprejema program razvoja in dejavnosti (aktivnosti) PD, 
- sprejme program dela in finančni načrt, 
- voli in razrešuje predsednika, podpredsednike, tajnika, blagajnika, člane upravnega 

odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča, 
- lahko sprejme sklep, da so volitve organov PD javne, 
- razpravlja in odloča o poročilih upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega 

razsodišča PD, 
- odloča o predlogih, vlogah in pritožbah članov PD, 
- odloča o ugovorih članov PD zoper sklepe o izključitvi, 
- odloča o pritožbah zoper sklepe častnega razsodišča PD, 
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- imenuje delovna telesa občnega zbora (delovno predsedstvo, volilno komisijo, 
kandidacijsko komisijo, verifikacijsko komisijo, komisijo za sklepe), 

- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin, 
- določa višino članarine in višino prispevkov za posamezne namene, 
- odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva  v skladu nameni 

in cilji, 
- sprejme letno poročilo z bilanco stanja, izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom 

ter poročilo o poslovanju društva, 
- odloča o statusnih spremembah (pripojitvi ali spojitvi), 
- odloča o prenehanju društva.  
 

 20. člen 

(delo občnega zbora) 

(1) Volitve organov PD so praviloma tajne, občni zbor PD pa lahko sprejme sklep, da so 
javne. 

(2) Občni zbor veljavno odloča, če je pred glasovanjem navzočih vsaj tretjina članov, ki 
so na zadnji dan preteklega leta imeli plačano članarino. Če ob predvidenem začetku 
občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 15 minut, na kar občni zbor veljavno 
sklepa, če je prisotna vsaj desetina članov. 

(3) Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje več kot polovica prisotnih glasov, razen 
odločitev glede prenehanja društva, odtujitve in razdelitve premoženja, za kar je 
potrebna 2/3 večina navzočih članov. 

(4) Sklepi občnega zbora so obvezni za vse člane in organe PD. O delu občnega zbora 
se vodi zapisnik, ki ga podpiše zapisnikar, predsednik delovnega predsedstva in dva 
overitelja. 

 
21. člen 

(predsednik) 

(1) Za predsednika PD lahko kandidira vsak, ki: 
- dobro pozna planinsko dejavnost in 
- prevzame odgovornost za zakonitost poslovanja PD. 

 (2) Predsednik PD: 
- zastopa in predstavlja PD ter je odgovoren za zakonito poslovanje, 
- skrbi za izvrševanje sklepov občnega zbora PD in upravnega odbora PD,  
- sklicuje občni zbor PD, 
- sklicuje in vodi seje upravnega odbora PD, 
- praviloma zastopa društvo na skupščini PZS, 
- odloča o drugih vprašanjih o delovanju društva. 

 
22. člen 

(podpredsednik) 
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(1) Društvo ima največ 1 podpredsednika. Podpredsednik pomaga predsedniku pri 
njegovem delu in v dogovoru z njim opravlja posamezne zadeve z njegovega 
delovnega področja. 

(2) Če je predsednik društva odsoten ali zadržan, ga nadomešča podpredsednik 
društva, ki ga je določil predsednik. Če predsednik ni določil podpredsednika, ki naj ga 
nadomešča, ali če predsedniku preneha funkcija, ga nadomešča najstarejši član UO. 

 
23. člen 

(tajnik) 

Društvo ima tajnika. Tajnik skrbi za organizacijo administrativnega dela društva, za 
vodenje pošte, pripravo zapisnikov upravnega odbora in za arhiv društva. 

 
24. člen 

(blagajnik)  

Društvo ima blagajnika. Blagajnik skrbi za blagajno društva in članarino (naročanje 
znamkic, obračun s PZS …). 

 
 

25. člen 

(upravni odbor) 

(1) Upravni odbor opravlja organizacijska, strokovno – tehnična in administrativna dela  
ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in sklepih občnega 
zbora. 

(2) Upravni odbor šteje največ 16 članov. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, 
tajnik, blagajnik in do 12 članov, izvoljenih na občnem zboru.  

(3) Načelniki odsekov, ki imajo svoj zbor, so člani upravnega odbora društva po 
položaju.  

(4) Izvoljeni člani upravnega odbora PD so dolžni prevzeti vodenje določenih komisij, 
delovnih skupin ali teles ter projektov in naloge s posameznih področij dejavnosti PD. 

(5) Delo in sestavo komisij upravnega odbora urejajo sklepi, ki jih izda upravni odbor 
PD. 

(6) Upravni odbor lahko določi poslovnik o svojem delu. 
 

26. člen 

(pristojnosti upravnega odbora) 

Upravni odbor PD je pristojen da : 

- odloča o spremembi naslova sedeža 

 
- izvršuje sklepe občnega zbora PD ter sprejema splošne akte, ki niso v pristojnosti 

občnega zbora PD, 
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- pripravi program dela, finančni načrt in letno poročilo, 
- sklicuje občni zbor, 
- daje navodila sekcijam, odsekom in drugim oblikam delovanja društva ter spremlja 

njihovo delo, 
- izvaja finančni načrt in program dela, 
- upravlja s premoženjem PD, 
- skrbi za zagotavljanje finančnih in drugih materialnih sredstev za izvajanje 

društvene dejavnosti, 
- na podlagi priporočene članarine PZS vsako leto odloča o deležu članarine, ki 

pripada PD, 
- lahko oprosti člane obveznosti plačevanja dela članarine (razen prispevka za PZS), 

če ga zaradi slabega gmotnega stanja ne morejo plačevati, 
- občnemu zboru predlaga kandidate za volitve v organe društva, 
- imenuje stalna in občasna delovna telesa, 
- podeljuje naziv častnega člana PD, 
- določa delegate v višje oblike povezovanja PD, 
- odloča o znaku PD, 
- opravlja še druge zadeve in naloge v skladu s temi pravili, akti društva in naloge, ki 

mu jih dodatno dodeli občni zbor. 

 
  

27. člen 

(delo upravnega odbora) 

(1) Seje upravnega odbora PD so sklepčne, če je navzoča več kot polovica članov. 

(2) Seje upravnega odbora so po potrebi. 

(3) Seje upravnega odbora sklicuje predsednik PD ali podpredsednik oziroma član 
upravnega odbora, ki ga za to pooblasti predsednik. 

(4) Upravni odbor PD sklepa z večino glasov navzočih članov. 

(5) V nujnih primerih lahko predsednik PD oziroma podpredsednik ali član upravnega 
odbora PD, ki ga nadomešča, zahteva pisno glasovanje po pošti o posameznih 
vprašanjih iz pristojnosti upravnega odbora PD na podlagi obrazloženega predloga. Izid 
glasovanja ugotovi na prvi naslednji seji upravni odbor PD. 

(6) Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru. 
 

 28. člen 

(nadzorni odbor) 

(1) Nadzorni odbor PD ima tri člane.  

(2) Nadzorni odbor PD izvoli izmed sebe predsednika. 

(3) Nadzorni odbor PD spremlja in nadzoruje delo vseh organov PD, predvsem pa 
celotno gospodarsko ter finančno in materialno poslovanje PD. 

(4) Člani nadzornega odbora PD imajo pravico in dolžnost biti navzoči na sejah občnega 
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zbora PD, upravnega odbora PD in komisij ter morajo imeti na voljo vsa gradiva. 

(5) Nadzorni odbor PD poroča o svojih ugotovitvah občnemu zboru PD in o njih sproti 
obvešča upravni odbor PD. 

(6) Pred vsakoletnim občnim zborom članov mora opraviti notranji nadzor nad 
finančnim in materialnim poslovanjem društva, ter ugotoviti ali letno poročilo obsega 
resnični prikaz premoženja in poslovanja društva in oceni ali so presežki prihodkov nad 
odhodki porabljeni za uresničevanje namena ter ciljev za opravljanje nepridobitne 
dejavnosti določene v teh pravilih. 

(7) Nadzorni odbor PD je za svoje delo odgovoren občnemu zboru PD. 
 

29. člen 

(častno razsodišče) 

(1) Častno razsodišče PD ima tri člane.  

(2) Častno razsodišče PD izvoli izmed sebe predsednika. 

(3) Častno razsodišče obravnava disciplinske kršitve teh pravil PD in častnega kodeksa 
slovenskih planincev, oz. če je član s svojimi dejanji škodoval ugledu društva, če je 
nevestno izvajal sprejete sklepe in zadolžitve organov društva ter funkcije v društvu. 

(4) Častno razsodišče PD zaradi kršitve Pravil PD in Častnega kodeksa slovenskih 
planincev lahko izreče te ukrepe: 

- opomin, 

- javni opomin, 

- odvzem funkcije v organih PD ali prepoved opravljanja določene funkcije za 
največ dve leti, 

- izključitev člana PD. 

(5) Član PD se zoper ČR lahko pritoži občnemu zboru v roku 30 dni od vročitve sklepa. 
O pritožbi odloča občni zbor na prvi seji. 

(6) ČR je za svoje delo odgovorno občnemu zboru. ČR se sestaja po potrebi na podlagi 
pisnih zahtev članov ali organov društva. 

 
 30. člen 

(odseki) 

(1) Društvo ima lahko: 
- mladinski odsek, 
- alpinistični odsek, 
- markacijski odsek, 
- turno kolesarski odsek, 
- odsek za varstvo gorske narave, 
- vodniški odsek. 

(2) Odseki imajo lahko lastne zbore na katerih volijo načelnika in odbor odseka, lahko 
sprejemajo lasten pravilnik, s katerimi uredijo svojo organiziranost in odgovornost 
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organov ter odločajo o predlogu letnega vsebinskega in finančnega programa. Odseki 
delujejo samostojno v okviru na občnemu zboru sprejetega letnega vsebinskega in 
finančnega programa. Odseki morajo delovati v skladu s pravili in drugimi akti društva. 

(3) Načelniki odsekov, ki imajo svoje zbore, so po položaju člani upravnega odbora PD.  

(4) Odseki se povezujejo v ustrezne odbore MDO PD in delujejo v skladu s pravili in z 
vsebinskimi usmeritvami pristojnih komisij PZS. 
 

31. člen 

(sekcije, skupine in druge oblike organiziranosti) 

(1) Društvo lahko za lažje in učinkovitejše izvajanje skupno dogovorjenih nalog 
ustanovi sekcije, skupine in druge oblike organiziranosti. 

(2) Sekcije, skupine in druge oblike organiziranosti so organizirane po interesnem 
principu članov društva. Niso pravne osebe in imajo omejen mandat. 

(3) Sekcije, skupine in druge oblike organiziranosti imenuje in razrešuje upravni odbor 
PD, kateremu so odgovorni za delo. 
 
 
 
 

32. člen 

(delo organov društva) 

(1) Organi društva, razen občnega zbora, so sklepčni, če je navzoča več kot polovica 
glasov za odločanje. 

(2) Organi društva sklepajo z večino glasov prisotnih članov. 

(3) O sejah organov društva se vodi zapisnik, ki se ga potrdi na prvi naslednji seji. 
Sklepi organa društva veljajo takoj. 

(4) Organi društva lahko poslujejo v e-obliki in sklicujejo dopisne seje za vsebine, ki 
terjajo zgolj formalno potrditev. 

(5) Organi društva odgovarjajo na prejete zadeve praviloma v tridesetih dneh od 
prejema zadeve. 

 
33. člen  

(nezdružljivost funkcij) 

Funkcije predsednika PD, podpredsednikov, tajnika, blagajnika, članov upravnega 
odbora, načelnikov odsekov, sekcij, skupin ter vodij odborov PD so nezdružljive s 
funkcijami v nadzornem odboru PD in častnem razsodišču PD. 
 
VI. Premoženje ter finančno in materialno poslovanje društva 

 
 34. člen 

(upravljanje planinskih objektov in drugega premoženja društva) 
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(1) Planinsko društvo gradi, upravlja in vzdržuje planinske objekte ter drugo 
premoženje po načelih dobrega gospodarjenja.   

(2) Planinski objekti so planinske koče, planinske poti in drugi objekti, ki se uporabljajo 
za planinsko dejavnost. 

(3) Planinske koče so kot osnova množičnega planinstva družbeno pomembne. 
Obiskovalcem dajejo zavetje, prenočišče, hrano in pijačo ter so obveščevalna točka 
GRSS, dajejo obiskovalcem potrebna obvestila, prvo zavetje za ponesrečence, 
omogočajo uporabo obstoječih tehničnih sredstev za obveščanje in poslujejo po načelih 
dobrega gospodarjenja ter po predpisih in splošnih aktih člana PD, če njihovo delovanje 
ni urejeno s posebnimi predpisi. 

(4) Planinske poti, ki so posebej označene s planinsko markacijo in zavarovane, so 
podaljšek javnih cest in poti. 

(5) Planinske markacije in kažipoti so oznake javnega pomena. 

(6) Obiskovalci po teh poteh hodijo na svojo odgovornost. 

(7) PD ima pravico in dolžnost skrbeti za planinske poti s svojim delom in sredstvi, ki 
jih pridobi od PZS, z dohodki iz svojih dejavnosti ter s prispevki podjetij ter drugih 
organizacij in skupnosti. 

35. člen 

(premoženje društva) 

Premoženje društva sestavljajo denarna sredstva in druga sredstva, ki jih društvo 
pridobi s: 

- članarinami in prispevki članov PD, 
- dotacijami iz proračunskih in drugih javnih sredstev, 
- dotacijami drugih fundacij, skladov  in ustanov, 
- dohodki drugih planinskih dejavnosti, 
- donacijami drugih pravnih in fizičnih oseb, 
- darili in volili, 
- drugimi dohodki, 
- njegove premične in nepremične stvari, 
- prijavami na javne razpise in pozive, 
- zapuščinami, 
- sredstvi odstopljene dohodnine. 
  

36. člen 

(javnost finančno-materialnega poslovanja) 

Javnost finančno-materialnega poslovanja se zagotavlja s pravico članov PD, da imajo 
vpogled v finančno-materialno dokumentacijo in poslovanje. 

 
37. člen 

(finančno in materialno poslovanje) 

(1) PD ima kot vire lastnih sredstev lahko namenska sredstva. Denarna sredstva 
morajo biti naložena na transakcijski račun kateri je odprt pri izbrani banki. 
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(2) PD mora zagotavljati podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na 
način in v obliki, ki so določeni v Pravilniku o računovodstvu PD, kateri mora biti v 
skladu z Zakonom o društvih in računovodskim standardom za društva. Finančno in 
materialno poslovanje vodi blagajnik. 
 

38. člen 

Odredbodajalec za izvajanje finančnega načrta je predsednik PD oziroma oseba, ki jo 
pooblasti upravni odbor PD. Finančne listine PD podpisuje predsednik PD in blagajnik. 
 

39. člen 

(razpolaganje s finančnimi sredstvi) 

(1) Če PD pri upravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga 
mora porabiti za uresničevanje svojega namena in ciljev oz. za opravljanje 
nepridobitne dejavnosti, določene v teh pravilih. 

(2) PD ne sme deliti svojega premoženja med člane. Vsaka delitev premoženja PD med 
njegove člane je nična. 

(3) PD razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi 
plani, ki jih sprejme občni zbor članov. Na rednem občnem zboru, člani vsako leto 
obravnavajo in sprejmejo letno poročilo po predhodno opravljenem notranjem nadzoru 
nad finančnim in materialnim poslovanjem, ki ga opravi nadzorni odbor. 

(4) PD mora za poslovni leto, ki je enako koledarskemu letu izdelati letno poročilo. 
Letno poročilo za preteklo poslovno leto mora PD do 31. marca tekočega leta, v 
primeru statusnih sprememb ali prenehanja PD pa v roku 2 mesecev po spremembi oz. 
prenehanju poslati Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve. 

(5) Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavno zakonodajo 
Republike Slovenije s tega področja. 

(6) Premično in nepremično premoženje, last PD mora biti vpisano v ustrezne 
knjigovodske evidence. O nakupu in prodaji premičnega premoženja odloča upravni 
odbor PD, o nakupu in prodaji nepremičnega premoženja odloča občni zbor članov PD. 

(7) V kolikor PD s svojimi člani ne bi zmoglo vodenja finančnega in materialnega 
poslovanja, ga pogodbeno preda ustreznemu knjigovodstvenemu servisu. 
 
VII. Javnost dela društva 

 
40. člen 

(javnost dela) 

(1) Delo PD in njegovih organov je javno. 

(2) Javnost dela je zagotovljena s tem, da so sestanki, na katerih se obravnava delo 
PD in njenih članov, dostopni vsem članom planinskega društva in občanom. Tako jim 
je omogočeno, da se seznanijo z opravljenim delom in nalogami. 
 

41. člen 
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(način obveščanja javnosti) 

PD in njegovi člani obveščajo javnost o svojem delu v glasilih PD, z obvestili PZS, na 
svoji strani v svetovnem spletu in preko sredstev javnega obveščanja. 

 
42. člen 

(pravica vpogleda) 

(1) Člani PD imajo pravico biti obveščeni o delovanju in poslovanju PD s pravico 
vpogleda članov planinskega društva v zapisnike organov PD. 

(2) Za uresničevanje obveščanja so odgovorni predsednik, podpredsednik, tajnik in 
člani upravnega odbora, ki jih pooblasti upravni odbor PD. 
 
 
 
VIII. Priznanja društva 

 
43. člen 

(vrste priznanj) 

PD podeljuje članom ter organizacijskim skupinam, ki skrbijo za organiziranost 
planinske dejavnosti, podjetjem in lokalnim skupnostim in njihovim organom, 
krajevnim skupnostim, drugim organizacijam in skupnostim ter tujim državljanom, to 
je osebam, ki so močno pripomogle k pomenu ali razvoju planinske dejavnosti, 
priznanja: 

- na področju razvijanja množičnega planinstva ali kakšne druge planinske 
dejavnosti, 

- za dolgoletno aktivno delo v planinski organizaciji, 

- za zasluge pri širjenju planinske ideje, 

- za izjemne dosežke, ki dvigajo ugled slovenskega alpinizma, planinstva in članov 
PD doma in v tujini. 

 
 

44. člen 

(častno članstvo) 

(1) Častno članstvo PD je najvišje priznanje, kar jih lahko PD podeli članu planinske 
organizacije za posebne zasluge za delo v planinski organizaciji.  

(2) PD izjemoma lahko podeli to priznanje tudi kakšnemu drugemu občanu, tujemu 
državljanu, predstavniku tuje države ali organizacije za izredne zasluge za delovanje 
PD, njegov napredek ali širjenje ugleda vendar nima pravice glasovanja. 

(3) Častne člane imenuje upravni odbor PD 

(4) PD podeli to priznanje na občnem zboru PD. 

(5) Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana, ni član društva, nima pravice 
odločanja.  
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IX. Pokroviteljstvo 

45. člen 

(pokroviteljstvo nad društvom) 

(1) Republika Slovenija, lokalne skupnosti in njihovi organi, podjetja ter druge 
organizacije in skupnosti lahko prevzamejo pokroviteljstvo na PD, planinskim objektom 
ali prireditvijo. 

(2) Pokroviteljstvo se uredi s posebno pogodbo. 
 

 

46. člen 

(prevzem pokroviteljstva s strani društva) 

PD lahko prevzame pokroviteljstvo oziroma mentorstvo nad posameznimi šolami 
oziroma drugimi vzgojno-izobraževalnimi organizacijami z namenom razširjanja 
planinske dejavnosti. 
 
X. Prenehanje delovanja društva 

 
47. člen 

(1) PD preneha lahko preneha: 

- po volji članov s sklepom z dvotretjinsko večino na občnem zboru prisotnih 
članov, 

- s spojitvijo z drugimi društvi, 

- s pripojitvijo k drugemu društvu, 

- po samem zakonu, 

- s stečajem, 

- na podlagi sodne odločbe  o prepovedi delovanja. 

(2) O razdelitvi premoženja PD morata glasovati dve tretjini na občnem zboru navzočih 
članov. 

(3) V sklepu mora določiti društvo, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno 
osebo s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese 
premoženje društva. Neporabljena sredstva, pridobljena iz proračuna, se vrnejo 
proračunu, preostanek premoženja pa prenese na prevzemnika premoženja z dnem 
izbrisa društva iz registra društev. 

(4) Če premoženje ni razdeljeno s sklepom občnega zbora, preide v last PZS. 

(5) O sklepu iz prvega odstavka tega člena mora zastopnik društva v 30 dneh obvestiti 
pristojni organ in zahtevati izbris društva iz registra društev. Zahtevi in sklepu mora 
priložiti poročilo o razpolaganju s premoženjem društva, iz katerega so razvidni obseg 
sredstev in drugega premoženja društva, način poravnave vseh obveznosti društva, 
višina neporabljenih javnih sredstev, način njihove vrnitve proračunu ter način prenosa 
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preostanka premoženja društva na prevzemnika premoženja. 

(6) Če število članov v društvu pade pod 10, se šteje, da je društvo prenehalo delovati. 
 
XI. Prehodne in končne določbe 

 
48. člen 

Spremembe in dopolnitve Pravil PD pripravi upravni odbor in predloge posreduje 
občnemu zboru v sprejem. 
 

49. člen 

(1) Pravila društva začnejo veljati z dnem potrditve na pristojnem upravnem organu. 
(2) Društvo pravila javno objavi v skladu z enim izmed stalnih načinov obveščanja 
javnosti. 

(3) Z dnem veljavnosti novih pravil društva prenehajo veljati pravila društva, sprejeta 
dne 20.4.2001 in dopolnjena dne 22. 2. 2003. 

 
50. člen 

(1) Vse pravne akte društva je treba uskladiti s temi pravili v roku enega leta od 
njegove uveljavitve.  

(2) Upravni odbor PD imenuje organe iz svoje pristojnosti v roku šestih mesecev od 
uveljavitve teh pravil. Do imenovanja novih organov opravljajo delo sedanji organi. 

 

 

Dobrna, 15.2.2014     

 

 

          Predsednik  PD 

         


