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SLOVENSKI

ALPINISTIČNI KLUB
PREDLOG ZA UO PZS

Pravilnik
Na osnovi 1. vrstice 51. člena Statuta PZS in na predlog načelnikov oziroma pooblaščenih predstavnikov AK z dne ……… je
UO PZS na……….seji dne……….sprejel Pravilnik Slovenskega alpinističnega k luba.

I. UVODNE

DOLOČBE

1. člen
Slovenski alpinistični klub (kratica SAK) je organizacija, ki povezuje alpiniste, športne plezalce in alpinistične smučarje,
direktno ali prek njihovih kolektivov (APK).

2. člen
Sedež SAK je v Ljubljani, Dvoržakova ulica 9.

3. člen
SAK ima znak okrogle oblike z napisom SLOVENSKI ALPINISTIČNI KLUB, žig enake podobe in obeležje na svojem
naslovu.

4. člen
Zastopnik SAK je predsednik. V njegovi odsotnosti ga zastopa član Izvršnega odbora, ki ga pooblasti predsednik.

II. NAMEN

IN NALOGE

5.člen
SAK organizira, usmerja, usklajuje in pospešuje:
- alpinistično in plezalno dejavnost,
- vzgojo in izobraževanje in skrbi za stalno izpopolnjevanje članov,
- izdajo vzgojno, plezalno in alpinistično literaturo,
- sodeluje s podobnimi organizacijami v tujini,
- vodi register in aktivnosti AK in članov,
- razvija in sodeluje pri razvijanju plezalne in alpinistične opreme in tehnike,
- skrbi za zavarovanje članov,
- skrbi za materialna in finančna sredstva,
- varuje interese članov in AK.

III. ORGANIZIRANOST
6. člen
Organi SAK so:
- Zbor,
- Izvršilni odbor,
- Nadzorni odbor,
- Častno razsodišče.

7. člen
Najvišji organ SAK je Zbor, v katerega delegirajo APK vsak po enega zastopnika.

8. člen
Zbor je reden ali izreden. Redni Zbor se skliče enkrat letno v jeseni, izredni pa po potrebi.

IV. ZBOR

PREDSTAVNIKOV

APK

9. člen
Zbor skliče predsednik SAK.
Izredni zbor mora sklicati predsednik SAK, če to zahteva več kot tretjina predstavnikov APK, IO ali NO. Če predsednik po
preteku 30 dni od zahteve ne skliče Zbora, ga skličejo predlagatelji.
Sklic Zbora mora biti s predlogom dnevnega reda objavljen najmanj 8 dni pred datumom Zbora. Izredni zbor sklepa le o zadevi,
zaradi katere je sklican.
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10. člen
Zbor voli predsednika IO. Če je več kandidatov, se na glasovalni list napišejo po abecednem redu. Če v prvem krogu nihče ne
dobi večine glasov, se glasovanje ponovi, s tem, da se glasuje le za kandidata, ki sta v prvem glasovanju zbrala največ glaso v.
Zbor voli šest članov Izvršilnega odbora (IO); izvoljeni so kandidati z največ glasovi.
Zbor voli tri člane Nadzornega odbora (NO).
Zbor voli tri člane Častnega razsodišča (ČR)
Mandat izvoljenih je 4 leta.
Volitve so praviloma tajne, lahko pa Zbor sklene drugače.

11. člen
Zbor sprejema
- spremembah Pravilnika SAK,
- smernice delovanja, letni akcijski in finančni plan,
- poročila IO, NO in ČR,
- o drugih pomembnih zadevah za delovanje SAK,
- o prenehanju SAK.

12. člen
Zbor sklepa veljavno, če je prisotnih na zboru več kot polovica predstavnikov APK. Če ob napovedani uri z bor ni sklepčen, se
preloži za pol ure, nato prisotni veljavno sklepajo. Zbor sklepa z večino priostnih predstavnikov APK.
Začetek Zbora naznani predsednik SAK in vodi delo do izvolitve delovnega predsedstva, ki ga sestavljajo trije člani.
Zbor izvoli zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika.
O delu Zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo delovni predsednik zapisnikar in dva overovatelja.
Za volitve Zbor imenuje tričlansko kandidacijsko komisijo.

V. IZVRŠILNI

ODBOR

13. člen
IO je izvršilni organ SAK in je odgovoren Zboru.
IO sestavljajo predsednik in šest članov.
IO po potrebi ustanavlja komisije, odbore in druge delovne organe, katerih predsedniki so odgovorni IO.

14. člen
Naloge IO SAK:
- izvršuje sklepe Zbora SAK,
- pripravlja letna poročila o delu in financah in poroča o svojem delu Zboru, pripravlja smernice razvoja alpinizma,
- pripravlja predloge letnega akcijskega in finančnega plana,
- ureja zavarovanje članov,
- določa pogoje za ustanavljanje APK,
- določa nazive in pogoje za njihovo pridobitev,
- pripravlja predlog dnevnega reda in gradiv za Zbor,
- sestavlja letni koledar akcij,
- skrbi za materialno in finančno poslovanje SAK,
- odloča o ustanovitvi sponzorskega sklada,
- imenuje poslovnega direktorja SAK,
- vodi evidenco članov,
- odloča o pohvalah in priznanjih,
- odloča o drugih zadevah, ki po naravi sodijo v njegovo pristojnost.

15. člen
Seje IO sklicuje in vodi predsednik in se sestaja po potrebi. Seje IO so sklepčne, če je prisotnih več kot polovica članov in
odloča z večino navzočih. Če je število glasov za in proti enako, odloči glas predsednika. O sejah se vodi zapisnik.

VI. FINANCIRANJE
16. člen
Viri financiranja SAK so s strani PZS, državnih organov, sponzorjev, udeležencev akcij, sredstva pridobljena s prodajo
literature, AR, koledarjev ter druga sredstva.
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VII. NADZORNI

ODBOR

17. člen
Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana in sklepa z večino glasov. Spremlja in nadzoruje delo vseh organov SAK,
izvajanje sklepov Zbora in finančno in materialno poslovanje SAK. Članom NO morajo biti na razpolago vsa gradiva in sklepi
organov SAK in imajo pravico prisostvovati tudi vsem sejam organov SAK.
NO o svojih ugotovitvah poroča Zboru, o njih pa sproti seznanja IO. NO je za svoje delo odgovoren Zboru.

18. člen
Častno razsodišče ima predsednika in dva člana. Deluje na osnovi Pravilnika o delu Častnega razsodišča SAK.

VIII. ČLANSTVO
19. člen
Član SAK je lahko vsak, ki izpolnjuje pogoje in strokovno usposobljenost, ki jih določi IO SAK.

21. člen
Članstvo v SAK preneha z izstopom ali izključitvijo.

IX. ALPINISTIČNI

IN PLEZALNI KOLEKTIVI

22. člen
APK je skupina, ki organizirano goji alpinistično in plezalno dejavnost in izpolnjuje pogoje, ki jih določi IO SAK.
APK ima svoja pravila po katerih deluje in morajo biti usklajena s tem pravilnikom.

X. DISCIPLINSKA

ODGOVORNOST

23. člen
Člani SAK so odgovorni po tem Pravilniku in Statutu PZS.

XI. PREHODNE

DOLOČBE

24. člen
Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme Zbor in potrdi UO PZS.
Z dnem, ko začne veljati PSAK, preneha veljati Alpinistični pravilnik z dne 08.11.1996.
SAK
Predsednik

PZS
Predsednik

