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Na podlagi 7. in 13. tlena v zvezi s 4., in 9^ dlenom Zakona o druitvih (Uradni list RS, it. 6411.1" -
uradno pretiSieno besediio in 21/1.8 - ZNOng) ter Statuta Planinske zveze Slovenije je ta statut

sprejel obini zbor Drultva 5ale(ki alpinistidni odsek dne 23" 3.201"8 s spremernbami, kijih je sprejel

obini zbor dne 15. 3. 2019 in 1"9. 5. 2022.

STATUT

DRUSTVA $gIr5xeca ALPINISTIEIvE6A oDSEKA

1.  SPLOSNE DOLOCBE

1.こlen

(uV。磁na dOl。こba)

Druitvo SaleBki alpinistidni odsek {v nadaljevanlu 5AO ali druitvo) je prostovoljno, samostojno,

neprofitno, nepolitiino in nestrankarsko zdruievanje posameznikov, ustanovljeno v skiadu z

zakonorn, ki ureja druitva, katerega giavna dejavnost opredeljena v tem aktu je gorniitvo, alpinizem,

Sportno plezanje, povezovanje tlanov in zagotavljanje pogojev za izvajanje in razvoj planinstva,

alpinizma in plezanja v lokalnem okolju ter 5!rie v Sloveniji, ki goji slovensko planinsko izrodilo, izvaja

prostovoljno delo in ki deluje kot del civilne druibe v javnem intenesu.

2.6len

{pravni poloiaj, ime in sedei}

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

DruζtVO je pravna oseba zasebnega prava.Druζ tvo nastopa v pravnem prometu v svolem imenu

in za svoJ racun.

lrrle druζ tv8je DRUSTVO SALESKI ALPINISTICN1 0DSEK.

Sedettin naslov(SAO)je Velenieノ ζaleζ ka cesta 3.

3.dlen

(odgovornosti)

SRO odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoienjem.
Za zakonito poslovanje 5AO odgovarja predsednik (nadelnik) dru5tva.
Ne glede na dolodbe prejSnjih odstavkov za obveznosti SAO odgovarjajo solidarno in z vsem
svojim premoienjem tudi dlani organov 5AO, ki so glasovali za odloditev s katero se je v njihovo
korist ali korist koga drugega zmanjSalo premoienje 5AO, deprav so vedeli, Oa SaO ne kro mogla
poravnati sprejetih obveznosti tretjim osebam. Odgovorne osebe odgovarjajo do viSine
olkodovanja SaO, ki so ga povzrodile s svojim ravnanjem.

4"ilen
(simboliin oznake)

STATUT SAO STRAN l
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(1)SAO uporablia simbole v skladu s StatutOm Planinske zveze Slovenije.
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(2) 5RO ima Zig oz. grb v velikosti 2r=3cm, v sredini je v znaku simbolidna gora. Na pedatu je
izpisano ime 5alelki alpinistiini odsek in ime kraja kjer je sedeZ.

(3) Druge oznake SRO uporablja v skladu s pravili Planinske zveze Slovenije.

5。 こ!奪豫

(poVe20Vani登 )

Druitvo Sale5kialpinistidniodsek je dlan Planinske zveze Slovenije {v nadaljevanju PZS). Svoje pravice

pa znotraj PZS uveljavlja tudi preko Komisije za iportno plezanje {v nadaljevanju fSp) ln Komisije za

Alpinizem {v nadaljevanju KAi. Na regionalnem nivoju z ostalimi klubi 5A0 deluje in sodeluje preko

Sportne zveze Velenje.

2. NAMEN IN CIUI DELOVANJA 5AO

5.ilen

{namen delovanja}

Osnovni namen SnO 1e razvijanje in vzpodbujanje ljubiteljskih, alpinistiinih oziroma gorniSkih

dejavnostl, predvsem spoznavanje domadih in tujih gora, razvijanje pravilnega odnosa do narave,

vzpodbujanje ustvarjalnosti ter tudi tekmovalnostl, vzgoje in izobraievanja in varovanja naravnih

vrednot.

Z delovanjem v javnem interesu na podroiju Sporta, je namen druitva omogodati vsem obiskovalcem

gora moinost vkljudevanja v druitvo, udelelbo na akcijah, planinskenr usposabljanju ter preventivnih

programih varnosti v gorah, souporabo planinskih poti, planinskih kot, plezalnih sten ter plezali5t,

dostop do rezultatov, ki so ustvarjeni z javnimi sredstvi in sodelovanje pri oblikovanju odlofitev.

7.こlen

(Ci諄 1議 r議番tVa)

Osnovni cilji drultva so:

r lzpolnjevanje in uresnitevanje vsebine Statuta sprejetega in potrjenega dne 25. 03. 2018
r Delovanje v dobro tlanov, obiskovalcev gora, gorske narave, plezali5t,...

r Dobro delovanje v javnem interesu na podroiju Sporta.

STATUT SAO STRAN 2
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3.   DEJAVNOSTIN NALOGE SA0

8.dlen

{vrsta delovanja}

(1) 5AO opravlja nepridobitno dejavnost, pridobitno in dopolnilno dejavnost.

9.tlen
{nepridobitna dejavnost}

SaO v okviru nepridobitne dejavnosti opravlja naslednje naloge:

r Zagotavljanje pogojev za izvajanje alpinistidnih programov v prihodnosti.
r OrEaniziranje alpinistienih odprav in tekmovanj v Sportnern plezanju.
o izvajanje izobraZevalnih in vzgojnih programov na podrodju 5portnega plezanja in alpinizma.
r lzdajanje publikacij in strokovnih literatur.
r Povezovanje alpinistov in Sportnih plezalcev.
r Sodelovanje s Planinsko zvezo Slovenije {Komisija za alpinizem in komisijo za Sportno

plezanje).
o Sodelovanje s sorodnimi drultvi doma in v tujini.
o Podeljevanje priznanj na podrodju alpinizrna in Sportnega plezanja.
r Obveidanje javnosti o svojem delovanju.
r Povezovanje v zveze alpinistiinih dru5tev in organizacij.

10.Elen

{pridobitna dejavnost}

(1) SRO v okviru pridobitne dejavnostiopravlja nasiednje dejavnosti

STRAN 3

SIFRA NAZIV DEJAVNOS丁 :

A02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
E38.210 Ravnanje z nevarnimi odpadki
E39,000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
F43.120 Zemeljska pripravljalna dela

Nespecializirano posredniStvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G47.910 Trgovina na drobno po poiti aii internetu
(347.99 Druga trgovina na drobno zunaj prodajalen, stojnic, trinic
155.204 Planinski domovi in mladinska prenoii5ia
155.300 Dejavnost avtoka m pov, ta borov
IS6.300 Strelba pijai
」58.110 lzdaja knjig
」58,120 lzdaja nje iasopisov
」58.140 lzdajanje revij in druge periodike
」58.190 Drugo zaloiniStvo
」59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.130 Distribucija filrnov, video filrnov, televizijski oddaj

srarur Sno

G46.190



」63.120 Obratova nje spletnih portalov
J63.990 Drugo informiranje
L68.200 Odda.janje in r:bratovanje lastnih aii najetih nepremicnin
卜′472.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih podroijih naravoslovja in

tehnologije

=ヽ472.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na podroiju druiboslovja in humanistike
M73.110 Dejavnost oglaievalskih agencij
卜び嗜73.200 Raziskovanje trga in .javnega mnenja
Ⅳ174.900 Druge nerazvr(iene strokovne in tehnidne dejavnosti
N77.210 Dajanje Sportne opreme v najem in zakup
鋼77.290 Dajanje drugih izdelkov za iiroko rabo v najem ln zakup
N79,110 Dejavnost potovalnih agencij
N79.120 Dejavnost organizatorjev potova nj
N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
脚81.3(30 t-Jrejanje in vzdrlevanje zelenih povr(in
N82.300 Organizlranje razstav, sejmov, sredanj

084.250 Za5[ita in relevanje pri poiarih in nesreiah
P85.510 lzobraievanje, izpopolnjevanje in ursposabljanje na podrodju $porta in rekreacije
P85.520 lzobraievanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na podroiju kulture in unretnosti
P85.590 Drugo nerazvriieno izo braleva nje, izpopol njeva nje i n usposa blja nje
P85.600 Pomoine dejavnosti za izobraievanje
(l188.991 Dejavnosti huma nita rni h in dobrodel ni h orga nizacij
R91.030 Va rstvo kulturne dedii{ine
R91.C)40 Dejavnost batanitnih in iivalskih vrtov, \rarstvo naravnih vrednot
臓93.110 0hratovanje (portnih objektov
R93.120 Dejavnost (portnih klubov
R93.190 Druge iportne dejavnosti
R93.299 D.ruge neraZVrζ こene delaVnOSti ZO prOSti ёOS

S94.120 Dejavnosti strokovnih zdrurienj
S94.999 Dejavnost drugje nerazvr$denih ilanskih organizacij

(1) Pridobitno dejavnost opravlja pod pogoji , ki jih za opravljanje dejavnosti predpisuje zakon in le v
obsegu, potrebnem za uresnidevanje namena in ciljev 5AO oziroma nepridobitne dejavnostl.

{2) Pridobitna dejavnost je povezana z nameni in cilji 5AO, fe lahko neposredno pripomore k

uresnidevanju namena oziroma ciljev 5AO, pri demer doprinos ni izkljudno v zagotavljanju
prihodkov 5A0.

11.tlen
{dopolnilna dejavnost)

l(ot dopolnilna dejavnost 5A0 se Steje tista pridobitna dejavnost, ki skupaj z nepridobitno dejavnostjo
sestavlja dr:loienih storitev ali doseiek, ozirorna zagotavlja boljio izkoriidenost sredstev 5A0,

STRAN 4STATUT SAO
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12. ilen
(nadin vstopa v Elanstvo)

(1) etan 5RO lahko postane vsakdo, ki ga zanima gorniStvo, alpinizem, iportno plezanje in
zagotavljanje pogojev za izvajanje in razvoj gorni5tva, alpinizma in plezanja v lokalnem okolju ter
iirbe. Kdor ieli postati dlan mora lzvrinemu odboru 5A0 predloiiti pristopno iz.!avo s katero se

zavele, da bo deloval v skladu s tem Statutom in bo pladeval dlanarino. elan s svojo pristopno
izjavo soglala tudi z uporabo svojih osebnih podatkov za potrebe druStva.
SaO lahko pod enakimi pogojiv svoje dlanstvo sprejme tudi tujega driavljana,
5AO ir"na tudi iastne dlane. Naziv dastnega dlana lahko pridobi ilan in nedlan 5RO, ki ima posebne
zasluge za razvoj in uspe5no delov dru5tvu. Naziv dastnega dlana SRO podeljuje zbor dlanov na
predlog izvr(nega odbora" ee oseba, ki se ji podeli naziv iastnega dlana, ni tlan 5A0, nima
pravice odlodanja.

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

13. ilen
(odloianje o sprejemu v tlanstvo)

CI Spreiennu Vこ laFlStV0 0diOё 8 iZVrζ ni OdbOr.

こlanStVO Se Odk10ni OSebanl′ ki SO bile praVnOrnOこ n00bSOiene Za ka2niVO deianie ZOper ttiVlienie′

te10 in pren10差enie.

C'Odk10nitVije potrebno kandidata pisno obvestiti v roki 15 dnl od obravnave niegove pristopne

iZjaVe Z naVedbO biStVenih raZlogoV.Zoper zavrnitev se lahko,kandidat v 30 dneh od preierna

ObVestila prito芝|()bё nemu zbo‐ ru.Enako,pritlo芝 bo lahkol kattdidat vlo磁 i,こe ne dobi obvestila v treh

meSeCih Od ObraVnaVe niegOVe priStOpne iZiaVe na lZVrζ nemu OdbOru.

IZVrも ηl OdbOrie dOI芝 an VSakO letO na ZaSedaniu Obё nega ZbOra raZgiaSitiimena nOVihこ lanOV.

14.6len

(vstop mladoletne osebe)

(1)こ e se v SAO vkljuё i mladolet■ a oseba do dopolnienega sedmega leta starosti ali oseba′ ki nima

pOsiOvne spOsObnostl′ podpiも e pristopno izjavo njen zakoniti zastOpnik.za OsebO Od sedrrleg3

1eta do dopolnienega 15 1eta starosti nlora zako∩ iti zastopnik pFed nienirn VStOpOfn V druζ tVO

pOdati piSnO SOglaSje・ トスladOletnika V Organih drUζtVa ZaStOpa niegOV ZakOniti ZaStOpnik.

(2)Mladoletniこ lan sme izvalatile tiste na10ge v druζ tvu′ ki so predvidene za posettezne kategorije

mladOletnih ёlanOV in V SpremStVu mentOri3.

15. tlen
{prenehanje Elanstva}

(U elanstvo v SaO preneha:
. s prostovoljnirn izstopom,
r s drtanjem,
r z izkljuditvijo na podlagi odloditve dastnega razsodiSia,

STATUT SAO STRAN 5



(2)

{3)

(4)

DRUSrvo Semixt
atnNtsndru oDsEK

r s srnrtjo,
r s prenehanjem delovanja 5A0.

elan izstopi iz 5A0, de lzvrlnemu odboru pollje pisno izjavo o izstopu in poravna svoje
obveznosti.
ilanu preneha tlanstvo v 5AO, de ne plada klubske dlanarine in ilanarine PZS v tekoiem letu.
O izkljuditvi dlana iz SaO odloaa Disciplinska komisija oz. eastno razsodiSie s sklepom.

X.6" ilen
(pravna sredstva)

(1) Zoper sklep Disciplinske komisije ozirorna odloditev drugega organa 5AO, ima dlan v roku 30 dni
pravico do pritolbe lzvrlnemu odboru. lzvr$ni odbor mora pritoibo obravnavati in o njej odloiiti
v 30 dneh od prejema.

(2j dlan ima pravico, da odloiitev lzvr(nega odbora v roku enega leta od sprejema dokondne
odloiitve izpodbija pred sodiSiem, te je izpodbijana odloiitev sprejeta v nasprotju z zakonom ali
Statutom. Enako pravico ima tudi oseba, kijije bila pro$nja za sprejem v Elanstvo SAO zavrnjena.

(3) lzpodbijanje odloditve organov SRO pred sodi5dem ni dopustno, te ni bila vloiena pritolba
lzvrSnemu odboru.

5。   PRAViCEIN DOLZNOSTi CLANOV SA0

r l. cten

{pnavice Elancv}

Pravice dlanov SACI so:
o Po dopolnjenemu 18. letu starosti volijo in so izvoljeni v organe 5AO.
r Sodelujejo pri delu in odlodajo v organih 5A0.
r Uresnidujejo svoje osebne interese na podrodju dejavnosti5AO.
r Opravijo predpisan izpit Alpinistidne 5ole.
o opravijo predpisan izpit Sportnoplezalne 5ole.
o Uporabljajo skupne doseike in rezultate delovanja SnO pri svojern delu.
o Udeleiujejo se sredani, prireditev in tekmovani, kijih organizira 5AO.

r Sodelujejo pri izdelavi programa dela in so seznanjeni s poslovanjern Sno ter njegovim
finandnim in materialnirn poslovanjem.

r Da predlagajo in sprejemajo nagrade ter priznanja kateregakoli organa 5AO.
r Najmanj 20 % polnoletnih dlanov lahko zahteva razreiitev posameznega organa upravljanja

Sno.

18.こlen

(dOζ営nOStiこ le機。V)

Dolinosti dlanov 5A0 so:
. Da spo3tujejo pravila v tem statutu 5nO in Planinske zveze Slovenije.
r Aktivno sodelujejo ter s svojim delom prispevajo k uresnidevanju ciljev in nalog SRO ter

njegove podruinidne sekcije.
r Redno pladujejo flanarino in druge prispevke.

STATUT SA0 STRAN 6
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１
一
　

，
‘
　
へｊ

o Opravijo predpisan preizkus znanja.
o Mlaj5im dlanom druitva prenaiajo izkuSnje in znanje.
. 5aO dajejo informacije, v skladu s pristopno izjavo.
o varujejo ugled Sao.

6。   NACIN UPRAVUAN』A SA0

19. ilen
(organi upravljanja)

(4)

Organi upravljanja 5AO so organi5AO.
Organi upravljanja SRO so organi podruiniine sekcije SRO odseka.
Organi Dru5tva SaleSkega alpinistiinega odseka so:

o zbor dlanov 5Ao (obdni zbor),
o izvr5ni odbor 5AO lupravni odbor),
o predsednik (nadelnik) 5A0,
o nadzorni odbor,
o dastno razsodiSde.

Mandat organov in funkcionarjev, razen zbora dlanov 5AO, je 4 leta, za svoje delo je izvrSni

odbor odgovoren zboru dlanov 5RO.

6.1  10bこ ni zbor

20. Elen

(sploino)

(1") Obtni zbor (zbor dlanov)je najviSji organ 5AO, ki ga sestavljajo vsi dlani, stari nad 18 let.

(2) Obdni zbor je lahko redni ali izredni. Redni obdni zbor sklicuje izvrini odbor enkrat letno,
najkasneje do konca marca. lzredni obdni zbor se sklife s sklepom lzvr5nega odbora na

podlagi zahteve Nadzornega odbora ali zahteve 20 Yo ilanov SRO starejiih od 18 let. lzvrini
odbor mora izredni obdni zbor sklicati v roku 30 dni od prejema zahteve za njegov sklic. ee

izvrini odbor izrednega Obdnega zbora ne sklide v predpisanem roku, ga sklide predlagatelj, ki

mora predloiititudidnevni red. lzredni obdni zbor sklepa le o zadevi, za katero je bilsklican.

2X.. ilen

{sklic Obfnega zbora}

(1) O sklicu Obdnega zbora in s predloZenim dnevnim redom morajo bitiseznanjenivsidlani najmanj

10 dni pred sklicem.
(2) Obdni zbor je sklepden, de je prisotnih ved kot polovica dlanov starejSih od 18 let. ee obdni zbor

ni sklepien, se zasedanje odloZi za 15 minut. Po preteku tega dasa je obdni zbor sklepten, ie so

bili o sklicu obveSieni vsi dlani in je prisotnih najmanj 20 dlanov.
(3) V vabilu o sklicu Obdnega zbora mora biti opozorilo na ureditev iz prejlnjega odstavka.

STRAN 7STATUT SA0
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(4) Obdni zbor sprejema sklepe z vedino glasov prisotnih dlanov. Ali bo glasovanje tajno ali javno,

odlodi obfni zbor z javnim glasovanjem.

(5) Redni ali izredni obdni zbor lahko pred potekom mandata razreli posamezni organ upravljanja

5AO, de ta ne dela v skladu s statutom in veljavnimi predpisi s podrodja delovanja drultva.

22. Elen

{vodenje in nadin dela}

(1)

(2)

Zasedanje Obdnega zbora do izvolitve delovnega predsednika vodi predsednik oz. nadelnik 5AO.

Obini zbor izvoli delovnega predsednika, zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika, verifikacijsko

komisijo, ob volitvah pa 5e volilno komisijo.

Verifikacijska komisija ugotovi in poroda Obdnemu zboru o Stevilo prisotnih dlanov oz. o

sklepf nosti obinega zbora.

l(andidacijska komisija, kijo imenuje izvrini odbor, predlaga Obdnemu zboru listo kandidatov za

organe. Obini zbor lahko v razpravi listo kandidatov dopolni s kandidati, ki jih ni predlagala

kandidacijska komisija. Po kondani razpravi obdni zbor z javnim glasovanje sprejme listo

kandidatov.

Volilna komisija pripravi in vodi volitve ter objavi rezultate.

(3)

(4)

(5)

23. Elen

(naloge in pristojnosti)

(1) Naloge in pristojnosti Obdnega zbora:

o Sklepa o dnevnem redu.

o Sprejme in spreminja statut ter druge akte 5RO.

r Sprejema letno poroEilo za obdobje koledarskega leta, ki vsebuje bilanco stanja in izkaz

poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter porodilo o poslovanlu 5AO po predhodno

opravljenem notranjem nadzoru Nadzornega odbora nad finandnim in materialnim
poslovanjem.

o Sprejema program dela in finandni nairt.
o Voli in razre5uje predsednika, namestnika predsednika, ter dlane organov.

r Odloda o statutnih spremembah.

o Podeljuje naziv iastnega dlana.

o Odloda o nakupu in prodaji nepremidnin.
o Odlo6a o vkljufevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimiorganizacijami.
o Odloda o pritoZbah zoper odloditve organov 5A0.
o Sklepa o prenehanju delovanja 5Ao.
o odloda o drugih zadevah, kijih predlagajo organi in dlani SRO ter so v skladu s cilji 5AO.

(2) O zasedanju Obdnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpi5ejo predsedujodi, zapisnikar in dva

overitelja.

STATUT SAO STRAN 8
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(3) Posamezni predlogi za razpravo na obdnem zboru morajo biti v pisni obliki poslani izvr5nemu

odboru najmanj 8 (osem)dni pred sklicem Obdnega zbora.

6.2 lzvrSniodbor

24" dlen

{sploSno}

(1) lzvrini odbor je operativno-izvr5ilni organ, ki opravlja organizacijska, tehnidna in administrativna
dela ter vodi 5AO med dvema zasedanjema Obdnega zbora po programu in sklepih, sprejetih na

Obdnem zboru. Za svoje delo je odgovoren Obdnem zboru.
(2) Seje lzvrSilnega odbora sklicuje predsednik po potrebi, na pobudo dlanov Izvrdnega odbora ali

Nadzornega odbora, najmanj pa vsako dertletje.
{3) lzvriilni odbor sklepa veljavno, ie je na seji prisotnih ved kot polovica dlanov, odloda pa z vedino

glasov vseh prisotnih dlanov. Glasovanje je praviloma javno, razen de izvrSni odbor pred

posameznim glasovanjem ne sklene drugade.

25. flen
(sestava in nai!n izvolitve)

{1) lzvr5ni odbor Steje vsaj 7 (sedem} dlanov v sestavi: predsednik (naielnik), podpredsednik, tajnik
in izvoljenidlani.

(2) lzvrSni odbor kot listo izvoli obini zbor z vedino glasov prisotnih. de izvrlni odbor imenuje
blagajnika, je ta po funkciji dlan izvrlnega odbora.

26. ilen

{ kandidacijski postopek)

t1) elane lzvrlnega odbora predlaga lahko predsednik ali obdni zbor. Kandidati za ilane izvr5nega

odbora morajo biti predlagani tako, da so v izvrlnem odboru zastopani cilji in dejavnosti 5AO.

{2) Kandidat za predsednika mora imeti strokovne in vodstvene sposobnosti za vodenje SnO.

Kandidat za predsednika more biti tlan SaO vsaj 3 leta.

2?. ilen

{naloge in pristojnosti}

{1} Naloge in pristojnosti izvrlnega odbora so:

o Pripravlja predloge programa dela, finandnega nadrta ter druga gradiva za obini zbor in daje
porodila o svojem delu.

r lmenuje ta.lnika in blagajnika.
o Sklicuje obdne zbore.
o lm'enuje kand
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● Upravlja premoЙ enie SAO in razpolaga s posameznimi deli premoを enja v skladu s tem

Statutorn in drugirni predpisi.

・   IZVala Sklepe Obё nega ZbOra.

。 Skrbi za izpolnievanie programa dela SAO.

。 Skrbi za finanこ no in rnaterialno posiovanle SA〔 ).

O Sprelerna odloこ itve o nakupih viζjih od vrednosti 300 C.

e Spreiema praVilnike in druge predpiSe′ ki ureiajO pOSIoVanie druζ tVa.

o  Pripravlja predloge splolζ nih aktov.

O I)oloё a viSinoこlanarine.

● Pripravlia letno poroこ ‖o o poslovaniu SAO.
。 Razpravlia o pritottbah zoper odloこ itve orga■ ov SAO.

・
 10d10ё a O SprejemU nOVihこ lanOV in prenehaniuこ la∩ StVa.

O Sklepa O podentvi diplorn′ zahval′ priznani SAO.

O  UFeSniёule druge na10ge′ kiiZhaia10 iZ aktOV.

● Doloё a viζ ino stroζ ka nalern3 pOSameZne nepremiこ nine.

28. dlen

{pomciniorgani}

lzvr5ni odbor lahko za lzvajanje nalog, opredeljenih v namenih in ciljih, imenuje stalne obdasne

komisije ozlrorna odbore. Komisije in odbori so metoda dela druStva, organizirane po interesnern

principu tlanov druBtva, niso pravne osebne in morajo delati v skladu s statutom drultva. Za svoje

delo so komisije in odboriodgovorne izvr5nemu odboru in obtnemu zboru. N.iihove naloge, vodjo ter

itevilo dlanov dolodi izvrSni odbor izmed ilanov SaO. pomoine organe vodijo ilani lzvrlnega odbora.

6.3  predsettnik

29,こ 1喩n

(PredS像 機穐:k ttA③ }

t1) Predsednik 5A0 zastopa, vodi in predstavlja 5AO.

t2) Predsednika 540 voli obini zbor. Predsednik 5nO je predsednik lzvr5nega odbora ter
odredbodajalec za finandno in materialno poslovanje 5aO. Kadar je Predsednik odsoten ali

zadrian, ga nadomeida namestnik predsednika.

(3) Predsednik SnO 3e odgovoren za delovanje in zakonito poslovanje 5RO v skladu s Statutom in

pravnim redom. Za svoje delo je odgovoren lzvrinemu odboru in Obinemu zboru.
(4) Predsednik 5AO je dolian zadriati sklep posameznega organa 5AO, fe meni, da je v nasprotju z

veljavnim pravnim redom oziroma v nasprotju z druStvenimi akti. O zadrianju obvesti v roku I
(osmih) dni organ, ki ga je sprejel, ter predsednika Nadzornega odbora.

STATUT SA0 STRAN 10
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6.4 Tttnik

30。 こlen

{tainik SAO}

6.5 Blagajnik

31。 こlen

〔biagainik SAO)

(1-) Upravni odbor lahko s sklepom imenuje blagajnika druitva.
(2) Ce upravni odbor imenuje blagajnika drultva je ta po funkciji dlan upravnega odbora. Delo

blagajnika ter njegove pristojnosti v primeru imenovanja doloii izvrini odbor v Pravilniku o
finandnem in materialnem poslovanju.

6.6 Nadzorniodbor
32. flen

(sestava in naloge)

(1) Nadzorni odbor spremlja in nadzira finandno materialno poslovanje SRO in izvajanje sklepov
ObEnega zbora.

(21 Nadzorni odbor sestavljajo trije dlani; predsednik in dva ilana, kijih vodi obdni zbor. lzvoljeni so

za obdobje 4 let z moinostjo ponovne izvolitve. Predsednik Nadzornega odbora sklicuje in vodi
seje ter predlaga dnevni red.

(3) elani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati ilani upravnega odbora, imajo pa pravico

udeleievanja na njihovih sejah, vendar so brez pravice odloianja.
(4) Nadzorni odbor je sklepden le v primeru prisotnosti vseh treh izvoljenih dlanov. Sklepe sprejema

z vedino glasov. ee med mandatno dobo ugotovi nepravilnosti, lahko nadzorni odbor zahteva
sklic seje upravnega odbora ali sklic izrednega obdnega zbora.

(5) Nadzorniodbor nadzira zakonitost poslovanja tako, da:
o Redno spremlja finandno in materialno poslovanje 5AO.
o Pregleda letno porodilo 5AO pred obravnavanjem na Obdnem zboru.
o Opravlja nadzor nad delovan;em SRO in izvajanjem nalog, ki jih nalaga Statut in Zakon o

druStvih.

o Opravlja nadzor nad finandno-materialnim poslovanjem SaO in ugotavlja, ali so poslovne
knjige vodene primerno ter ali so preseiki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in

cilje oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti 5AO. Porodilo je veljavno sprejeto, te je
bil pred sprejetjem opravljen notranji nadzor nad finanEnim in materialnim poslovanjem

STATUT SAO STRAN ll

(1) Tajnika druitva izvolijo tlani upravnega odbora za dobo Stirih let z moinostjo ponovne izvolitve,
(2) Tajnik druitva opravlja strokovno, tehnidno in administrativno delo ter koordinira med organi

drultva. V primeru odsotnosti predsednika in podpredsednika ju nadome3da v predsedniSkih

funkcijah.
(31 Za svoje delo je v celoti odgovoren upravnemu odboru in obEnemu zboru drultva.
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druStva, ki mora zajemati zlasti ugotavljanje, ali so izpolnjene zahteve iz petega in Sestega

ostavka 26. dlena Zakona o drultvih (Uradni list RS, 5t. 6U06).
r Pregled poslovanja lahko opravi vsak das, obvezno pa ga mora opraviti enkrat letno ob

zakljudnem raiunu in o tem poroiati obdnemu zboru.
r Pripravi porotilo o svojem delu in ugotovitvah za obdni zbor.

t6) elani Nadzornega odbora imajo pravico sodelovati pri delu vseh organov SaO. Za svoje delo je

Nadzorni odbor odgovoren Obdnernu zboru.

6.7 Discipiinskakomisija

33. ilen

{sestava in naloge}

(1) Disciplinsko kornisijo sestavljajo predsednik, dva ilana in dva namestnika, ki jih izvoli obdni zbor.

Disciplinska komisija odloda o disciplinskih prekrlkih in drugih sporih ter izreka ukrepe. Veljavno

sklepa v senatu treh ilanov. Odloditev je sprejeta, de zanjo glasuje vedino dlanov senata.
(2\ Disciplinska komisija vodi postopek in sprejema svoje odloditve v skladu s pravilnikom, ki ureja

disciplinski postopek. Zoper sklep Disctplimke komisije irna ilan pravico pritoZbe na izvrini
odbor, kot drugostopenjski organ.

ア.  ZASTOPAN』 E SA0

34. ffen

{zastopnik}

SnO zastopa Predsednik 540. predsednik SnO v imenu SRO sklepa obligacijska razmerja ter
podpisuje vse listine, s katerim 5AO nastopa do svojih tlanov, oziroma do drugih fiziinih in pravnih

oseb.

8, P餞購!Ⅵ OZttN』 鯉SAO,FINANCNO POSLOVAN』 EIN NADZOR

35.こ len

(SredStVa in VOdeniC pOSiOV恥 ih knjig)

(1) Sredstva 5AO sestavljajo premoZenje in prihodki. Uporabljajo se za pokrivanje stroikov
delovanja SRO in njenih organov upravljanja.

l2l Namen uporabe sredstev za delovanje SaO in njenih organov upravljanja se dolodi z letnim
finandnim nadrtom.

(3) SRO vodi poslovne knjige na naiin in v obliki, opredeljeni s Slovenskim radunovodskim

standardom za drultva. Nadin in obliko vodenja poslovnih knjig dolodi izvrlni odbor, ki zastopa

obdni zbor ter mu tudi odgovarja.
(4) Poslovne knjige in letno porodilo morajo omogoditi oceno, sli so preseiki prihodkov nad odhodki

porabljeni za narnene in cilje 5A0 oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti5AO.

STATUT SA0 STRAN 12
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36" ilen

{pre moienje}

(1)PremoЙ enie SAO sestavljajo nepFemiこ ne in premiё ne StVari′ materialne praViCe in denarna

SFedStVa.

(2)こ AO SVOji資 l ёlanom oe deli premo】 enia SAO.こ e pri opravlianiu svole deiavnosti ustvari pFeSeをek

prihOdkOV nad OdhOdki′  ga pOrabi Za ureSniё eVanje SVOlega namena ter CiljeV OZirOma Za

OpraVljanie ηepridObitne deiaVnOSti′ dO10ё ene V skladu s tern Statutom.

(3)O nakupu ozi「 oma prodali prerniこ nin odloёa izvrζni odbor, o nakupu oziroma prOdali

neprerniё nine pa obё ni zboir.

37,こ len

(prihOdki)

(1) 5AO pridobiva prihodke za svoje delovanje: .= '.,

o lz proraduna lokalne skupnosti.
o S ilanarino.
r Sredstva, pridobljena z izobraZevalnimi oblikaml in tekmovanji.
o Sredstva, pridobljena s kandidiranjem na javnih natedajih in razpisih.
r Z darili in volili fiziinih in pravnih oseb.
r S prispevki sponzorjev in donatorjev.
e lz naslova materialnih pravic in dohodek iz dejavnosti druStva.
r Sredstva, pridobljena z vodenjem posameznikov in skupin v gorski svet.
r Sredstva, pridobljena z raznimiviiinskimi deli.
r S prispevkiodstopljene dohodnine fiziinih oseb.
o lz drugih virov.

(2) 5AO se financira tudi z izvajanjem pridobitne dejavnosti pod pogoji, ki jih za opravljanje
dejavnosti doloia veljavni pravi red. Vse pridobitne dejavnosti opravlja SaO le v obsegu,
potrebnim za uresnidevanje namena in ciljev svojega delovanja oziroma za opravljanje
nepridobitne dejavnosti.

(3) ie SnO pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari preseiek prihodkov nad odhodki, ga uporabi za

uresniievanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti,
dolodene v skladu s tem Statutom.

38. dlen

{letno poroii[o]

(1) SnO za poslovno leto, ki je enako koleclarskemu letu, izdela letno poroiilo, ki vsebuje bilanco
stanja, izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poroiilo o poslovanju 5AO, Letno poroiilo
mora obsegati resnidni prikaz prenroienia in poslovanja 5nO"

(2) Letno poroiilo sprejme obini zbor. Pred obravnavanjem na Obdnem zboru ga mora pregleclati
Nadzorni odbor, ki rnora opraviti notranji nadzor predvsem nad f!nanino materialnim
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poslovanjem SRO in ugotoviti, te so poslovne knjige primerno vodene in de so preseiki
prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje 5A0 oziroma za opravljanje nepridobitne
dejavnosti5AO.

9. USTANOViTEV in DELOVAN』 E PODRUZNIC oz.SEKCI』 SA0

39.観en

{Spl。こne dOl。こbe in de10Vanie SekCile)

(1) Izvrini odbor lahko za uresnidevanje specifidnih interesov, ustanovi sekcije drultva. dlani sekcij

so lahko le dlani drultva. Za svoje delo so sekcije odgovorne izvrlnemu odboru, nadzornemu
odboru in obfnemu zboru krovnega druStva.

(2) Sekcija ima sedeZ na lodenem naslovu kot krovna organizacija. Upravni odbor dolodi ime in
naslov sekcije.

{3) Sekcije niso pravne osebe, nimajo svojega

krovnega drultva.
morajo delovati v skladr: s statutom

t4l Sekcija deluje pod enakimi pogoji kot krovno drultvo, delujejo v skladu s Statutom druStva 5A0
(5) Sekcija se ustanovi z namenom Sirjenja strokovnega znanja in Sirjenja promocije podrodja

alpinizma in Sportnega plezanja.

(6) Ustanovitev sekcije predlaga izvrlni odbor, potrdi pa jo obdni zbor 5AO.

t7)' Sekcijo tako kot krovno organizacijo vodi isti predsednik.

{8) Sekcija ves ias odgovarja nadzornemu odboru in obdnemu zboru krovnega druitva, ki tudi
odloda o nadaljnjih ukrepih glede na porodilo disciplinske komisije,

40. Elen

(prenehanje delovanja sekcije)

(1)

(2)

(3)

Sekcija lahko preneha z delovanjem s skleporn izvrlnega odbora in potrditvijo Obinega zbora.

Sklep o prenehanju sekcije lahko predlagajo vsaj 3 {trije) dlani izvrSnega odbora.
Sekcijo lahko razreii obini zbor krovne organizacije, kije hkrati najvi5ji organ tako drultva kot
sekcije.

10.  NACIN ZACOTAVUANJA JAVNOST:DELA

41.. tlen

{0bveSianje javnosti}

{1} Delo SRO in njenih organov je javno. Obveidanje dlanov 5AO poteka preko sredstev javnega

obveSianja, spletne strani in z vpogledom v zapisnike organov SRO. Sir5a javnost se o delu 5AO

iahko seznani preko organiziranih okroglih miz, tiskovnih konferenc, vabil zainteresiranih
predstavnikov na javne seje, spletne sffani in udeleZbe predstavnikov sredstev javnega

obveiianja na sejah organov 5A0.
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(2) Za zagotavljanje javnosti dela odgovarja Predsednik.

1X.. NATIN SPREJEMANJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA

42. EIen

{postopek}

i1) Postopek za zaietek sprememb ali dopolnitev Statuta oziroma sprejem novega Statuta se zadne

na podlagi sklepa lzvrSnega odbora. lzvr(ni odbor v sklepu tudi opredeli obseg sprememb in
vpraianja, ki jih je treba preuditi.

{2\ Izvr5ni odbor pripravi osnutek sprememb Statuta in ga posreduje dlanom SRO v javno

obravnavo.

i3) Po kondanl javni obravnavi izvrlni odbor dolodi predlog sprememb ali dopolnitev ozirorna
predlog novega Statuta in ga predloii Obinemu zboru v obravnavo in sprejem.

L2. NAEIN PRENEHAN.IA SAO IN RAZP0LAGANJE S PREMoZEI{JEM

43. dlen

(naiin prenehanja in prenos premoienja)

(1) 5A0 preneha:

o Po sklepu Obdnega zbora.
t Zaradi spojitve ali pripojitve k drugernu drultvu.
r Zaradi steiaja.
r Na podlagi sodne odlodbe o prepovedi delovanja.
r Po samem zakonu.

(2) V primeru prenehanja 5AO se poravnajo vse obveznosti, proradunska sredstva se vrnejo
proraiunu, preostanek prernotenja pa se prenese na druge klube, ki bodo opravljali to
dejavnost.

13.  PREHODNEIN KONCNE DOLOCBE

44. dlen

{razveljavitev dosedanjega Statuta}

Z uveljavitvijo tega statuta preneha delovati statut 5AO, ki je bil sprejet 5"6.1997. Z dnem uveljavitve
tega statuta prenehajo veljati dolodbe sploSnih aktov 5A0, ki so v nasprotju s tem Statutom.

45. ilen

{uskladitev poslovanja s Statutom)
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5AO mora v enem letu od uveljavitve tega Statuta uskladiti svoje veljavne akte, sprejeti potrebne

splo5ne akte in uskladiti svoje poslovanje s tem Statutom.

46. dlen

{zatetek veljavnosti tega Statuta}

Ta Statut je sprejet, ko ga sprejme obini zbor SRO in ga pristojni organ vpi5e v register druStev.

Veljati zadne petnajsti t15) dan po objavi na vidnem in dostopnem mestu dlanom SRO. Oo zaietka

uporabe dolodb tega Statuta, ki se nanaSajo na nadin upravljanja 5A0, se uporabljajo dolodbe Statuta

5AO, sprejetega dne 5.6.L997.

47. Elen

(spremembe in dopolnitve)
Ta statut vsebuje tudi spremembe in dopolnitve, sprejete na obdnem zboru SnO dne 15. 3. 2019 in
19. 5. 2022. Spremembe in dopolnitve zatnejo veljati petnajsti (15) dan po objavi na vidnem in

dostopnem mestu ilanom 5A0.

l\ a de ln lca:

Tanja Ran"lSak

θ
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