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PRAVILA PLANINSKEGA DRUŠTVA LJUBLJANA-MATICA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Planinsko društvo Ljubljana-Matica (v nadaljnjem besedilu PD) je prostovoljno, samostojno,
nepridobitno združenje planincev, ki se združujejo zaradi skupno določenih interesov,
opredeljenih v teh pravilih in v skladu z zakonom o društvih.

PD je pravna oseba zasebnega prava.

PD je naslednik Slovenskega planinskega društva, ustanovljenega leta 1893.

2. člen

Ime PD je: Planinsko društvo Ljubljana - Matica.

Sedež PD je v Ljubljani, Trdinova 8.

O spremembi imena in sedeža odloča občni zbor PD.

3. člen

Znak PD je planika, ki jo obkroža svetlomoder trak v obliki podkve, z napisom Planinsko
društvo Ljubljana-Matica. Spodaj je rdeč trak z napisom 1893, ki označuje letnico ustanovitve
PD, ki se je do ustanovitve Planinske zveze Slovenije imenovalo Slovensko planinsko
društvo (znak spodaj).

Zastava PD je modre barve z napisom PD Ljubljana-Matica.

Pečat PD je okrogel, z napisom PLANINSKO DRUŠTVO LJUBLJANA-MATICA in znakom
PD v sredini (pečat spodaj).

Svečani simbol PD je prapor PD. Prapor je temnomodre barve z rumenim robom. Na čelni
strani je društveni znak, na hrbtni strani prapora pa je podoba Triglava. Prapor je bil razvit
dne 27.02.1984 na svečanem občnem zboru ob 91-letnici ustanovitve Slovenskega
planinskega društva. Uporabo prapora ureja poseben pravilnik.
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II. NALOGE PD

4. člen

Namen in naloge PD so, da:
- navaja člane k aktivnemu delovanju v naravi, predvsem v gorah, zaradi spoznavanja

naravnih lepot, kulturnih znamenitosti in zaradi telesnovzgojne dejavnosti ter jih s
planinsko in alpinistično dejavnostjo vzgaja v skromnosti, samostojnosti, tovarištvu,
disciplini, vzajemnosti, pogumu, srčni kulturi in spoštovanju, s tem pa krepi njihov značaj,
predvsem pozitivne lastnosti aktivne poštene osebnosti;

- vzbuja pri svojih članih ljubezen do domovine;
- ustvarja gmotne in druge pogoje in možnosti za bivanje čim večjega števila ljudi, zlasti

mladine 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 navade in običaje, predvsem

tiste, ki so zapisani v častnem kodeksu slovenskih planincev;
- skrbi za varstvo planinske narave in zdravega človekovega okolja;
- opravlja še druge dejavnosti, ki so v zvezi z naravo ter s smotrno in aktivno porabo

prostega časa v gorski naravi.

5. člen

PD dosega svoj namen tako, da:
- goji prostovoljno in brezplačno delo članov, ki na svojih interesnih področjih v PD

uresničujejo programe PD po načelu samoorganizacije in lastne odgovornosti
posameznega udeleženca zase in za svoja dejanja bodisi v skupini ali posamič;

- goji planinsko in alpinistično dejavnost kot kulturni in športni pojav;
- posreduje naravne lepote, zanimivosti iz gora in življenje v gorah najširšemu krogu

občanov z vsemi  sodobnimi sredstvi propagande in obveščanja (RTV, filmi, publikacije,
razstave, predavanja, založništvo itd.);

- organizira za svoje člane in druge gornike, zlasti za mladino, izlete, pohode, vzpone,
zimske smučarske pohode, raziskovanje jam, orientacijska tekmovanja, taborjenja in
druge oblike dejavnosti, ki ustrezajo krajevnim razmeram in posebnostim, vse pa na
lastno odgovornost udeležencev;

- organizirano skrbi za vzgojo svojih članov, zlasti pa mladine za vse oblike planinske
dejavnosti, kar obsega z organiziranjem planinske šole in tečajev ter z vključevanjem v
vzgojne akcije;

- aktivno sodeluje pri izvedbi delovnih programov z drugimi planinskimi društvi in tudi
drugimi organizacijami;

- sodeluje z državnimi organi pri skupno dogovorjenih akcijah;
- sodeluje z znanstvenimi institucijami in organizacijami;
- skrbi za zagotovitev potrebnih materialnih sredstev  za nadaljnji razvoj planinstva;
- aktivno sodeluje pri prostorskem načrtovanju, urejanju prostora ter varstvu okolja,

predvsem pa pri varstvu gorske narave, ter organizira gorsko stražo;
- gradi, vzdržuje in upravlja planinske objekte (domove, koče, zavetišča, bivake,

razgledišča, počivališča, izletniške rekreacijske prostore, tabore, campinge ipd.);
- nadeluje, opremlja in markira ter vzdržuje planinska pota;
- organizira gorsko in planinsko vodništvo
- skrbi za varnost planincev v gorah, s poukom in  vzgojo planincev preprečuje nesreče in

nudi pomoč ponesrečencem v gorah ter v ta namen organizira postajo gorske reševalne
službe;

- organizira planinske in alpinistične odprave v tuja gorstva in obiske tujih planincev in
alpinistov v naših gorah;
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- zalaga in izdaja strokovno, vzgojno in drugo planinsko literaturo, planinske vodnike in
zemljevide ter propagandno in informativno gradivo v skladu z veljavnimi predpisi, ki
urejajo to področje;

- nabavlja individualno in kolektivno planinsko ter alpinistično opremo, ki je potrebna za
uresničevanje nalog PD in letnih programov odsekov PD (tečaji za mladino, alpiniste,
naravovarstvenike in podobno).

6. člen

PD lahko ustanovi z drugimi organizacijami telesa za reševanje skupnih vprašanj.

Zaradi uresničevanja skupnih interesov lahko PD na podlagi sklepa občnega zbora ustanovi
z drugimi planinskimi društvi zvezo planinskih društev.

PD se lahko na podlagi sklepa upravnega odbora organizacijsko povezuje tudi z drugimi
društvi in organizacijami.

7. člen

PD lahko samostojno ali preko zveze planinskih društev sodeluje v mednarodnih in
medpokrajinskih planinskih in sorodnih organizacijah ter tudi lahko sklepa dogovore s tujimi
planinskimi in sorodnimi organizacijami o skupnih akcijah.

8. člen

Za izpolnjevanje skupnih nalog, izvajanje skupnih akcij ter za reševanje oziroma usklajevanje
posameznih skupnih vprašanj lahko PD z drugimi planinskimi društvi ustanovi skupno
koordinacijsko telo.

9. člen

Za uveljavljanje aktivnosti članov na posameznih interesnih področjih ima PD odseke.
Odseki so temeljna oblika interesne organiziranosti članov PD.

PD ima naslednje odseke in komisije: alpinistični odsek, mladinski odsek, vodniški odsek,
odsek za varstvo narave in gorsko stražo, markacijski odsek in gospodarsko komisijo, katere
del je gradbena podkomisija. PD ima lahko še druge odseke, odbore in komisije. Te določi
občni zbor na predlog upravnega odbora.

Odseke vodijo načelniki, ki jih za enoletno dobo izvolijo člani odsekov na svojih letnih zborih.

Odbore in komisije praviloma vodijo člani upravnega odbora.

V sklopu odseka se lahko organizirajo sekcije za posamezna ožja interesna področja,
krajevna območja, podjetja ali šole.

10.  člen

V PD deluje postaja Gorske reševalne službe (v nadaljnjem besedilu GRS). Vsak član
postaje GRS mora biti član PD.

Delovanje postaje GRS je urejeno s posebnim pravilnikom.
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11. člen

Pri svojem delovanju se PD ravna po načelu javnosti in v ta namen sklicuje javne sestanke in
posvete, na katerih seznanja javnost z opravljenimi ali načrtovanimi nalogami.

Za zagotavljanje javnosti dela PD je odgovoren predsednik PD.

III. ČLANSTVO PD

12. člen

Član PD je lahko vsakdo, ki se prostovoljno vpiše v PD, plačuje članarino, sprejema pravila
PD in se po njih ravna. Pod istimi pogoji je lahko član PD tudi tuj državljan.

Če se v PD včlani mladoletnik do dopolnjenega 15 leta, podpiše pristopno izjavo njegov
zakonit zastopnik, ki ga tudi zastopa v organih PD.

13. člen

Častno članstvo PD je najvišje priznanje, ki ga PD lahko podeli za posebne zasluge za
delovanje društva.

PD podeli to priznanje na občnem zboru.

14. člen

Člani PD so lahko tudi podporni člani. Podporni člani so lahko pravne ali fizične osebe.
O podpornem članstvu odloči upravni odbor s sklepom, s katerim določi tudi pravice in
obveznosti podpornega člana.

Pravne osebe lahko prevzamejo pokroviteljstvo (patronat) nad PD, planinskim objektom,
akcijo ali prireditvijo. Pokroviteljstvo se uredi s pisnim dogovorom.

15. člen

Redni člani PD so:
- predšolski in osnovnošolski otroci,
- mladina do 18. leta starosti in študentje do 27. leta starosti,
- odrasli člani.

16. člen

Pravice rednih članov PD so, da:
- odločajo in sodelujejo v aktivnosti PD,
- so informirani o delu PD in o njegovem finančnem stanju,
- dajejo predloge za delovanje društva,
- volijo in so izvoljeni v vse organe PD,
- imajo še druge pravice, ki izhajajo iz splošnih aktov PD ali sklepov občnega zbora ali

upravnega odbora PD.

Član PD uveljavlja pravice do popustov in drugih 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.
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17. člen

Dolžnosti članov PD so, da:
- izvršujejo naloge, ki so jim v PD zaupane,
- s svojim delom in obnašanjem uresničujejo načela teh pravil in častnega kodeksa

slovenskih planincev,
- se udeležujejo občnih zborov in sej organov PD, katerih člani so, in sodelujejo v

aktivnostih PD,
- izvršujejo sklepe organov PD, odsekov in sekcij,
- redno plačujejo članarino,
- opravljajo še druge dolžnosti v skladu s temi pravili, splošnimi akti PD in sklepi občnega

zbora in upravnega odbora PD.

18. člen

Član PD uveljavlja pravico do popusta pri nočnini v planinskih postojankah in druge
morebitne ugodnosti na podlagi članske izkaznice in dokazila o plačani članarini za tekoče
leto, v mesecu januarju pa tudi še z dokazilom za preteklo leto.

19. člen

Članstvo v PD preneha:
- s smrtjo
- z izstopom iz PD na podlagi pisne izjave o izstopu,
- s črtanjem zaradi neplačane članarine za več kot eno leto,
- zaradi izključitve.

20. člen

Člana PD izključi častno sodišče z obrazloženim sklepom, če član ne izpolnjuje prevzetih
nalog, če ne deluje v skladu s pravili PD in častnim kodeksom slovenskih planincev, ali če
sicer s svojim delovanjem ali obnašanjem škoduje ugledu PD. Pred izključitvijo mora imeti
član možnost zagovora pred častnim sodiščem.

IV. ORGANIZACIJA PD

21. člen

Organi PD so:
- občni zbor
- upravni odbor
- nadzorni odbor
- častno sodišče

Člani upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega sodišča se izvolijo za dve leti.

Občni zbor

22. člen

Občni zbor je najvišji organ PD. Sestavljajo ga vsi člani društva.
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23. člen

Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor skliče upravni odbor enkrat na leto.

Izredni občni zbor se skliče po potrebi. Skliče ga lahko upravni odbor na svojo pobudo, na
zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo tretjine članov PD. Izredni občni zbor sklepa
samo o stvari, zaradi katere je bil sklican. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor
najkasneje v roku enega meseca po tem, ko je prejel tako zahtevo. V nasprotnem primeru
lahko skliče izredni občni zbor nadzorni odbor ali pooblaščeni predstavnik tretjine članov
sam, ki tudi določi dnevni red in pripravi ustrezna gradiva za obravnavo.

Sklic občnega zbora z dnevnim redom mora biti objavljen najmanj sedem dni pred dnevom
občnega zbora.

24. člen

Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Če se odloča o
sprejemu ali spremembi pravil ali o prenehanju društva, je potrebno, da za to glasujeta
najmanj dve tretjini navzočih članov. Način glasovanja določi občni zbor. Ko se glasuje o
razrešnici organov PD, ne morejo o tem glasovati člani organov.

25. člen

Občnemu zboru smejo brez pravice glasovanja in odločanja prisostvovati vsi, ki so ali želijo
biti neposredno ali posredno povezani z delovanjem PD, kot npr. predstavniki drugih
planinskih društev ali zvez društev, drugih društev in organizacij, predstavniki državnih
organov in posamezni občani.

26. člen

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov PD.

Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut, nakar
občni zbor veljavno sklepa, če je navzočih več kot sto članov. Če občni zbor tudi tedaj ni
sklepčen, se začetek ponovno odloži za nadaljnjih 30 minut, nakar je občni zbor sklepčen, če
je navzočih vsaj 30 članov.

27. člen

Občni zbor začne predsednik PD in ga vodi, dokler občni zbor ne izvoli delovnega
predsedstva. Poleg tega zbor izvoli še zapisnikarja in dva overitelja zapisnika, volilno
komisijo, kandidacijsko komisijo in po potrebi še druge delovne organe.

28. člen

Občni zbor je pristojen, da:
- sklepa o dnevnem redu;
- razpravlja o poročilih upravnega odbora in nadzornega odbora ter častnega sodišča;
- sprejema delovni program;
- sprejema in spreminja pravila PD;
- odloča o predlogih članov;
- sprejema finančni načrt in sklepa o zaključnem računu;
- ustanavlja in ukinja sklade ter daje smernice za njihovo delo;
- določa višino članarine;
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- odloča o načinu upravljanja planinskih objektov;
- voli predsednika PD, člane upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega sodišča in

jim daje razrešnico;
- podeljuje častno članstvo PD;
- odloča o najetju kreditov;
- odloča o prenehanju in združitvi PD ter o ustanovitvi zveze društev.

Člani PD in organov PD so za vestno opravljanje prevzetih nalog in funkcij odgovorni
občnemu zboru.

29. člen

Sklepi občnega zbora so obvezni za vse organe in člane društva.

30. člen

Volitve organov PD so tajne, razen če občni zbor na samem zasedanju z glasovanjem
odloči, da bodo volitve javne.

31. člen

O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva,
oba overitelja zapisnika in zapisnikar.

Upravni odbor

32. člen

Upravni odbor (v nadaljevanju: UO) upravlja PD v času med obema občnima zboroma in
izvršuje sklepe občnega zbora.

33. člen

UO je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

34. člen

UO šteje od 11 do 15 članov, sestavljajo pa ga: predsednik PD, podpredsedniki, tajnik,
načelniki odsekov in komisij ter drugi izvoljeni člani.

UO lahko v času med dvema občnima zboroma kooptira nove člane, dokler ni doseženo
število 15 članov. Kooptira lahko predvsem predsednike odsekov ali predsednike oziroma
člane odborov ali komisij, ki jih v tem času ustanovi.

35. člen

Predsednik PD je po položaju predsednik UO.

Predsednik PD posamič zastopa PD pred državnimi organi ter drugimi organizacijami in pri
sklepanju pravnih poslov s pravnimi in fizičnimi osebami. Pri tem se ravna po navodilih
upravnega odbora.

V primeru odsotnosti nadomešča predsednika PD član UO, ki ga določi predsednik. Če ga
predsednik ne določi, ga nadomešča podpredsednik za statutarnopravno področje.
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Podpredsednike izvoli UO za naslednja področja:
1) za statutarnopravno področje (pravna regulativa PD)
2) za planinsko alpinistično področje (delovanje odsekov PD)
3) za gospodarsko področje (gospodarjenje v PD)

Po potrebi lahko UO izvoli podpredsednike tudi za druga področja. UO lahko predsednike
zamenja na predlog predsednika ali na predlog vsaj treh članov UO. Podpredsedniki so za
svoje delo odgovorni upravnemu odboru in predsedniku.

36. člen

UO se sestaja praviloma štirikrat letno, po potrebi pa tudi bolj pogosto.

37. člen

UO je pristojen, da:
- sklicuje občni zbor in pripravi gradivo za njegov dnevni red ter predloge sklepov;
- sprejema splošne akte PD;
- pripravi predlog zaključnega računa in finančnega načrta;
- pripravi predlog letnega in srednjeročnega programa dela PD;
- skrbi za izvajanje programa dela;
- ustanavlja stalne in občasne odbore in komisije ter imenuje njihove člane;
- izvaja finančni načrt;
- skrbi za materialno-finančno poslovanje in za sredstva PD;
- po pooblastilu občnega zbora upravlja sklade PD;
- upravlja planinske objekte;
- izdaja navodila v zvezi s sklepi občnega zbora;
- neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in nalog PD;
- opravlja vse posle društva, ki niso v neposredni pristojnosti občnega zbora.

38. člen

Seja UO sklicuje predsednik PD, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik (tretji odstavek
35. člena).

Seja je sklepčna, če je navzoča najmanj polovica članov UO. Za veljavno sklepanje je
potrebna dvotretjinska večina navzočih članov.

39. člen

Sklepe UO izvršuje v času med dvema sejama predsedstvo, razen če ni s sklepom drugače
določeno. Predsedstvo poleg tega vodi tekoče delo in skrbi za reševanje zadev v
navedenem času, obravnava in pripravlja gradivo za seje UO ter oblikuje predloge sklepov in
stališč. Predsedstvo deluje v mejah pristojnosti upravnega odbora in je njemu tudi
odgovorno.

Predsedstvo sestavljajo: predsednik PD, podpredsedniki in tajnik.

Predsedstvo ne more sprejemati odločitev, za katere je pristojen upravni odbor.

V nujnih primerih lahko predsedstvo izvede pisno sejo UO tako, da svoje predloge sklepov
posreduje ostalim članom UO in jih pozove, da v treh dneh sporočijo svoje stališče. Kolikor
večina vseh članov v treh dneh ne sporoči, da se s predlaganimi sklepi ne strinja se šteje, da
so predlogi predsedstva potrjeni s strani UO in obvezujoči.
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Predsedstvo se sestaja po potrebi. Seje predsedstva sklicuje in vodi predsednik PD, v
njegovi odsotnosti pa njegov namestnik (tretji odstavek 35. člena).

40. člen

UO lahko oblikuje svoja stalna ali občasna delovna telesa (odbore in komisije UO). Odbori in
komisije obravnavajo vprašanja s posameznih interesnih področij delovanja PD, predlagajo
upravnemu odboru ustrezne rešitve in opravljajo naloge s svojega interesnega področja. Za
opravljanje svojih nalog so odbori in komisije odgovorni upravnemu odboru.

41. člen

Predsednik PD in podpredsedniki ter člani UO opravljajo svoje delo kot prostovoljno častno
dolžnost in zanj ne prejemajo plačila.

42. člen

PD ima za opravljanje upravnih, finančnoknjigovodskih, administrativnih, tehničnih in drugih
strokovnih del strokovno službo.

Vodja strokovne službe vodi tekoče delo v društvu skladno z zakonom in drugimi predpisi, s
temi pravili in sklepi organov PD.

Pravice in dolžnosti delavcev strokovne službe PD se urejajo skladno z zakonom, kolektivno
pogodbo in splošnim aktom PD.

Nadzorni odbor

43. člen

Nadzorni odbor šteje tri člane, ki jih izvoli občni zbor.

Člani nadzornega odbora si sami izmed sebe izberejo predsednika.

44. člen

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in njegovih odborov ter komisij in opravlja
nadzor nad celotnim finančno-materialnim poslovanjem PD. Sestaja se po potrebi, najmanj
enkrat letno.

Nadzorni odbor sproti obvešča UO o svojih ugotovitvah, vedno pa poda svoje poročilo
občnemu zboru.

Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če sta navzoča vsaj dva člana, ki o sklepih
soglašata.

Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

45. člen

Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani UO, imajo pa se pravico udeleževati
vseh sej UO, predsedstva UO, odborov in komisij UO ter odsekov.



                                                                                                           Pravila Planinskega društva Ljubljana-Matica, stran 10 od 12

Častno sodiš če

46. člen

Častno sodišče obravnava kršitve teh pravil in častnega kodeksa slovenskih planincev.

Častno sodišče ima tri člane, ki jih izvoli občni zbor PD. Predsednika izberejo člani izmed
sebe.

Častno sodišče posluje po pravilniku za delo častnega sodišča.

Častno sodišče lahko izreče članu PD ukrepe, ki jih določa navedeni pravilnik.

V. UPRAVLJANJE PREMOŽENJA

47. člen

Premoženje PD so:
1) osnovna sredstva
2) poslovna sredstva
3) druga namenska sredstva
4) pravice.

Osnovna sredstva PD so vsa zemljišča, planinski objekti in ostale nepremičnine, ki so v lasti
PD.

Poslovna sredstva so tista osnovna in obratna sredstva, ki jih PD neposredno upravlja in
pomenijo materialno osnovo za opravljanje vseh oblik planinske dejavnosti.

Druga namenska sredstva so sredstva, ki se oblikujejo v namenske sklade.

48. člen

PD upravlja zemljišča in planinske objekte, ki so njegova last ali last Planinske zveze
Slovenije in se nahajajo na območju delovanja PD. Ti planinski objekti so: Triglavski dom na
Kredarici, Koča pri Triglavskih jezerih, Dom na Komni, Koča pri Savici, Tovorna žičnica na
Komno, Dom v Kamniški Bistrici, upravni prostori v Ljubljani in Bivak pod Skuto.

Planinske objekte in zemljišča, ki so last PD, se sme odtujiti samo na podlagi sklepa
občnega zbora, sprejetega z dvotretjinsko večino navzočih članov.

Z odtujitvijo se ne sme spremeniti planinska namembnost nepremičnine v drugo
namembnost.

49. člen

Planinski objekti (domovi, zavetišča, bivaki, razgledni stolpi) nudijo obiskovalcem gora
zavetje, prenočišče, hrano in pijačo in jim dajejo potrebne informacije, hkrati so posebnega
družbenega pomena kot obveščevalne točke GRS.

Gorska pota, ki so posebej označena s planinsko markacijo in so zavarovana, so javna pota
kot podaljšek rednih komunikacij. Obiskovalci gora po teh poteh hodijo bodisi kot
posamezniki ali v organizirani društveni skupini, vselej pa na lastno odgovornost.
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Za planinske postojanke in pota skrbi PD s svojim delom, njihovo vzdrževanje ter obnavljanje
pa finančno pokriva z gospodarsko dejavnostjo ter z donacijami pravnih in fizičnih oseb.

50. člen

PD lahko v svojem delokrogu in pod pogoji, ki jih določa zakon, organizira tudi gospodarske
dejavnosti, ki so povezane z nameni in nalogami PD (prodaja storitev prenočevanja in
nudenja hrane in pijače v planinskih postojankah, prodaja vodičev in zemljevidov ter drugih
edicij Planinske založbe, značk, spominkov, planinske opreme ipd.).
Gospodarske dejavnosti se lahko opravljajo v obsegu, ki je potreben za doseganje namenov
in nalog PD.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga PD doseže z neposrednim opravljanjem
gospodarskih dejavnosti iz prejšnjega odstavka, se sme uporabiti le za doseganje namenov
in nalog PD.

51. člen

PD ima kot vire lastnih sredstev lahko tudi namenske sklade, ki jih ustanovi občni zbor.

S skladi razpolaga UO, kolikor ne pooblasti za upravljanje posameznega sklada stalne
komisije UO ali imenuje posebnega odbora za upravljanje s skladom.

S pravilniki, ki jih sprejme občni zbor za vsak sklad, se določijo namen, način pridobivanja in
uporabe sredstev ter način upravljanja sklada.

52. člen

Dohodki PD so:
- vpisnina in članarina;
- dotacije in donacije pravnih in fizičnih oseb;
- dohodki od založniške in drugih kulturnih dejavnosti;
- dohodki od upravljanja planinskih postojank;
- dohodki od prireditev;
- dohodki od oddaje nepremičnin v najem ali zakup;
- drugi dohodki.

53. člen

Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu s predpisi in načeli, ki veljajo za društva.

Materialna in finančna evidenca se opravlja po načelih blagajniškega in materialnega
poslovanja.

54. člen

Finančno poslovanje PD poteka preko računa pri organizaciji, ki opravlja plačilni promet, ali
banki.

Računovodja vodi finančno-poslovne knjige v skladu s predpisi.

Denarna sredstva PD se vodijo v blagajniški knjigi.
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55. člen

Odredbodajalec za izvajanje finančnega načrta je predsednik PD, v njegovi odsotnosti pa
njegov namestnik (tretji odstavek 35. člena).

Finančne in materialne listine podpisujejo: predsednik PD, in po pooblastilu UO: člani UO ter
vodja strokovne službe.

56. člen

Vsak član PD lahko zahteva vpogled v finančno in materialno poslovanje PD.

VI. PRENEHANJE PD

57. člen

PD lahko preneha po volji članov ali po samem zakonu.

Sklep o prenehanju po volji članov PD sprejme redni ali izredni občni zbor z dvotretjinsko
večino navzočih članov. Sklep mora vsebovati ime drugega planinskega društva, na
katerega se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje PD.

Po samem zakonu PD preneha:
a) če dejansko preneha delovati;
b) če deluje v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije;
c) če pade število članov pod 10.

58. člen

Če PD preneha po samem zakonu, se njegovo premoženje prenese na zvezo planinskih
društev, katere član je PD.

VII. KONČNE DOLOČBE

59. člen

Ta pravila začnejo veljati, ko jih sprejme občni zbor PD.

Ta pravila je sprejel 109. redni letni občni zbor dne 15.04.2003.

Zastopnik društva - predsednik PD:

Tomaž  Willenpart


