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I. Splošno
1. člen
Turnosmučarska in kolesarska dejavnost kot ena od dejavnosti v okviru Planinske zveze Slovenije se v
Planinskem društvu Kamnik (v nadaljnjem besedilu Društvo) izvaja v turnosmučarskem in kolesarskem
odseku Kamnik (v nadaljnjem besedilu Odsek).
2. člen
Odsek razvija turnosmučarsko in kolesarsko dejavnost v vseh oblikah kot sestavni del planinskega
udejstvovanja in je pripravljen na sodelovanje z vsemi organizacijami, ki so kakor koli povezane s
turnim smučanjem in kolesarjenjem.
Dejavnosti Odseka so:
• promoviranje turnega smučanja in kolesarstva kot oblike gibanja v gorah;
• organizacija skupnih tur po načelih turnega smučanja in kolesarjenja;
• spodbujanje povezovanja turnosmučarskih in kolesarskih odsekov in ostalih skupin, ki se
ukvarjajo s turnim smučanjem in kolesarstvom, tako znotraj planinskih društev PZS kot tudi
izven njih;
• spodbujanje usposabljanja svojih članov za vodnika Planinske zveze Slovenije in
turnokolesarskega vodnika I in II in ostalih vzgojnih akcij, ki so v skladu z delovanjem Odseka;
• sodelovanje z ostalimi odseki v PD Kamnik;
• spodbujanje sprememb zakonodaje v smeri večje svobode turnega smučanja in kolesarstva
ter zaščite okolja.
Pri tem je treba upoštevati, da turno smučanje in kolesarstvo ni le športni pojav, in se zato
prizadevati, da zaradi tekmovalnosti ne bi trpeli tako varnost turnosmučarskega in kolesarskega
udejstvovanja kot tudi zaščita naravnega okolja, kjer se ta dejavnost odvija.
3. člen
Odsek se organizira in deluje v skladu z vsemi akti Planinske zveze Slovenije (dalje PZS), ki se nanašajo
na turnosmučarsko in kolesarsko dejavnost. V primerih, ko pravilnik Odseka predvideva strožja merila
in kriterije za posamezna področja delovanja, velja za člane Odseka ta pravilnik.

II. Članstvo
4. člen
Član Odseka lahko postane vsak član Društva, ki podpiše pristopno izjavo in plača članarino TSKO.
Višino članarine določi UO s sklepom.
Člani Odseka morajo imeti plačano članarino PZS pri PD Kamnik za tekoče leto.
Član Odseka lahko postane tudi vsak, ki ima plačano članarino PZS pri kateremkoli drugem planinskem
društvu. V tem primeru plača članarino TSKO, ki jo za tovrstne primere določi UO TSKO s sklepom.
5. člen
Strokovni nazivi članov Odseka so:
vodnik Planinske zveze Slovenije,
turnokolesarski vodnik I,
turnokolesarski vodnik II,
6. člen
Odsek ima organiziran elektronski arhiv (v nadaljevanju e-arhiv), v katerem se hranijo vsi potrebni
podatki o članih Odseka. Dokumentacijo o tekočih vzgojnih akcijah hranijo vodje posamezne akcije in
jo po opravljenih aktivnostih predajo načelniku Odseka, ki jo shrani v e-arhivu Odseka. Prav tako se v
e- arhivu hranijo letna poročila o opravljenih turnosmučarskih in kolesarskih turah.
7. člen
Vsak mladoletnik, ki želi postati član Odseka, je dolžan predložiti pisno soglasje obeh staršev ali
skrbnika, s katerim ti potrjujejo, da so seznanjeni s tveganjem, ki nastane pri turnosmučarski in
kolesarski dejavnosti. Obliko soglasja sestavi in potrdi ter po potrebi dopolni upravni odbor Odseka.
8. člen
Mladoletni člani Odseka so dolžni o svojih turnosmučarskih in kolesarskih načrtih obveščati načelnika
Odseka in starše ali skrbnike.
9. člen
Vsi člani Odseka se ukvarjajo s turnosmučarsko in kolesarsko dejavnostjo na lastno odgovornost.
10. člen
Vsaka polnoletna oseba, ki želi postati član Odseka, je dolžna podpisati izjavo, ki jo sestavi in potrdi ter
po potrebi dopolni upravni odbor Odseka.
11. člen
Dolžnost vseh članov Odseka in udeležencev katerekoli dejavnosti Odseka je, da se ravnajo po tem
pravilniku ter s svojim ravnanjem pripomorejo k dobrobiti in napredku Odseka.
12. člen
Vsak član Odseka lahko s pisno izjavo izstopi iz Odseka.
13. člen
V primeru kršitve tega pravilnika kršilca obravnava upravni odbor Odseka in mu izreče ustrezen
disciplinski ukrep.
Disciplinska ukrepa sta:
• javni opomin,
• izključitev iz članstva Odseka ter obveščanje ostalih sorodnih organizacij o izrečenem ukrepu.
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Pritožbo na izrečeni ukrep izključitve obravnava občni zbor Odseka najpozneje v roku 60 dni po
vložitvi pritožbe. O pritožbi občni zbor odloča z večino prisotnih članov Odseka.

III. Financiranje, upravljanje s premoženjem ter upravljanje nadzorstva nad
razpolaganjem s finančnimi sredstvi in premoženjem
14. člen
Odsek lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje:
• s članarino,
• iz naslova materialnih pravic in dejavnosti,
• z darili in volili,
• z donacijami,
• iz javnih sredstev,
• s prihodkih združenj s področja dejavnosti Odseka,
• iz drugih virov v skladu s predpisi.
Odsek za uresničevanje ciljev, zaradi katerih je ustanovljen, lahko organizira tudi pridobitno dejavnost,
vendar jo lahko izvaja le prek Društva pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon in v
dogovoru z Društvom. Te dejavnosti so:
• prirejanje javnih, športnih, zabavnih, kulturnih in humanitarnih prireditev,
• izvajanje oglaševanja in reklamiranja sponzorjev.
15. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, dosežen z opravljanjem pridobitne dejavnosti, se sme uporabljati le
za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.
16. člen
Odsek razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme
občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejemajo zaključni račun.
Upravni odbor Odseka imenuje blagajnika. Blagajnik vodi knjigo prihodkov in izdatkov.
Odsek nima svojega transakcijskega računa (TRR) pri banki. Vse poslovanje Odseka se vodi prek TRR
Društva.
Blagajnik finančno in materialno poslovanje Odseka vodi v skladu z navodili upravnega odbora in
finančne službe Društva.
17. člen
Odsek lahko ustanovi posamezne namenske sklade. Denarna sredstva namenskih skladov Odseka
morajo biti naložena na žiro računu Društva.
O ustanavljanju in ukinjanju skladov odloča UO Odseka.
18. člen
Javnost finančno-materialnega poslovanja je zagotovljena s pravico članov Odseka do vpogleda v
finančno-materialno dokumentacijo.
19. člen
Odredbodajalec za izvajanje finančnega načrta je načelnik Odseka, v njegovi odsotnosti namestnik
načelnika ali pa tajnik, če ga predsednik za to pooblasti.
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Nadzorstvo nad finančno-materialnim poslovanjem Odseka opravlja Občni zbor. Občni zbor lahko v
primeru večjega obsega finančno-materialnega poslovanja ustanovi nadzorni odbor in mu poveri
nalogo nadzorstva nad finančno-materialnim poslovanjem.
Odsek je dolžan voditi evidenco o svojem premoženju v skladu z računovodskimi standardi za društva.
Odsek je dolžan s svojim premoženjem gospodariti kot dober gospodar. Ne sme kupovati
nepremičnin. O nakupu in prodaji premičnin sklepa upravni odbor Odseka.
Vsaka delitev premoženja Odseka med njegove člane je nična.
20. člen
Odsek ima tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki odseku pomagajo materialno,
moralno ali na drugačen način. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora,
nimajo pa pravice odločanja.

IV. Usposabljanje
21. člen
Odsek spodbuja zainteresirane člane za pridobitev znanja za varno in odgovorno izvajanje dejavnosti
turnega smučanja in kolesarstva. V ta namen vsako leto v okviru materialnih možnosti zainteresiranim
članom Odseka omogoči usposabljanje na nivoju PZS in na nivoju Odseka.
Upravni odbor Odseka vsako leto potrdi ter po potrebi dopolni plan usposabljanj. Za vzgojno akcijo
Odseka štejemo katerikoli tečaj ali akcijo izobraževalnega značaja, ki članom omogoča pridobivanje
novih znanj in veščin v zvezi s turnim smučanjem in kolesarstvom. Upravni odbor Odseka potrdi
pogoje za vpis in program vzgojne akcije.
22. člen
Vodjo vsake izobraževalne akcije imenuje upravni odbor Odseka.
23. člen
Dolžnost vseh udeležencev izobraževalne akcije Odseka je, da ne glede na naziv in starost vodjo akcije
obveščajo o svojih turno-smučarskih in kolesarskih načrtih.

V. Turno smučanje in kolesarstvo ter letni načrt
24. člen
Interesi Odseka in njegovih članov so izraženi v letnem načrtu in če je treba tudi večletnem načrtu
dela.
Z letnim načrtom se načrtuje naslednje dejavnosti Odseka:
• redna dejavnost,
• izredna dejavnost.
Postopek za sprejem letnega načrta:
1. Predlog sestavi načelnik Odseka.
2. Predlog načrta obravnava in potrdi upravni odbor Odseka.
3. Občni zbor Odseka obravnava in sprejeme letni načrt.
25. člen
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Vsi člani Odseka so svoje dosežke v turnosmučarski in kolesarski dejavnosti dolžni vpisovati v enotne
obrazce, ki se hranijo v e-arhivu Odseka. Turno-smučarsko in kolesarsko dejavnost vsako leto izdela in
potrdi upravni odbor Odseka.

VI. Organi Odseka
26. člen
Organi Odseka so:
• občni zbor,
• upravni odbor,
• načelnik.
Mandatna doba organov Odseka in vseh, ki jih imenuje načelnik Odseka ali upravni odbor Odseka, je
dve leti.
27. člen
Občni zbor je najvišji organ Odseka. Potrjuje delo drugih organov Odseka, jih razrešuje, potrjuje
predlog letnega načrta, voli načelnika Odseka in 5 članov upravnega odbora. Občni zbor Odseka
sestavljajo vsi člani Odseka, sklicuje pa se ga vsaj enkrat letno. Občni zbor Odseka je reden ali izreden.
O sklicu rednega občnega zbora načelnik obvesti člane Odseka na sestanku Odseka vsaj štirinajst (14)
dni pred izvedbo občnega zbora. Izredni občni zbor načelnik Odseka skliče na zahtevo upravnega
odbora ali na zahtevo desetih (10) članov Odseka. Izredni občni zbor mora biti izveden najkasneje v
enem mesecu in ne prej kot v štirinajstih (14) dneh po vlogi zahteve po sklicu.
Občni zbor sklepa veljavno, če je prisotnih več kot polovica članov Odseka. Če ob napovedani uri zbor
ni sklepčen, se začetek preloži za 15 minut, nato prisotni veljavno sklepajo. Zbor sklepa z večino
prisotnih članov Odseka.
28. člen
Upravni odbor Odseka sestavljajo načelnik Odseka, ki vodi upravni odbor, in pet (5) polnoletnih
članov; vsaj dva od njih morata imeti zaključeno eno od usposabljanj v okviru PZS.
Upravni odbor Odseka se sklicuje najmanj dvakrat letno oziroma po potrebi. Upravni odbor o svojih
sejah vodi zapisnik.
Na seji upravnega odbora Odseka morajo biti poleg načelnika Odseka prisotni vsaj trije (3) člani
upravnega odbora. Prisotni odločajo z večino glasov. V primeru neodločenega glasovanja odloči glas
načelnika Odseka. Odločitev upravnega odbora lahko na sestanku Odseka spremeni vsaj deset (10)
članov Odseka, če pa je na sestanku prisotnih več kot petnajst (15) članov Odseka, pa dvotretjinska
(2/3) večina prisotnih.
Pristojnosti upravnega odbora so:
• obravnava in odločanje o predlogih in prošnjah članov Odseka,
• imenovanje organizacijskih ali strokovnih teles za izvrševanje posameznih nalog,
• obravnava kršitve pravilnika Odseka in izrekanje disciplinskih ukrepov,
• obravnavanje in potrjevanje predloga letnega načrta,
• sprejemanje programa usposabljanja,
• sprejemanj dopolnila pravilnika Odseka.
29. člen
Načelnik Odseka je lahko član, ki ima zaključeno vsaj eno od usposabljanj v okviru PZS. Načelnika
Odseka voli občni zbor. Če je kandidatov več, se na glasovalni list napišejo po abecedi. Če v prvem
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krogu noben kandidat ne dobi večine glasov, se glasovanje ponovi, vendar se tokrat glasuje le za tista
dva kandidata, ki sta v prvem glasovanju dobila največ glasov. Načelnik Odseka vodi Odsek, pripravlja
načrt dela Odseka, finančni načrt Odseka in finančno poročilo Odseka.
Načelnik Odseka lahko sprejema odločitve brez odobritve upravnega odbora Odseka, vendar mora o
tem na prvi seji poročati upravnemu odboru Odseka, ta pa lahko njegovo odločitev z glasovanjem
spremeni.
Načelnik Odseka imenuje in razrešuje enega namestnika, ki ima zaključeno vsaj eno od usposabljanja
v okviru PZS. Načelnik Odseka lahko imenuje pomočnike posameznim odgovornim osebam, če meni,
da je to potrebno. Načelnika Odseka lahko zastopa namestnik načelnika ali katerikoli član Odseka, ki
ga za to pooblasti načelnik. Če načelnik Odseka odstopi, se skliče izredni občni zbor Odseka. Do
izvolitve novega načelnika Odseka njegovo delo opravlja namestnik načelnika Odseka.
30. člen
Delo organov TSKO se določi s poslovnikom, ki ga sprejme občni zbor.

VII. Sklepna določila
31. člen
Ta pravilnik je bil sprejet na občnem zboru Turnosmučarskega in kolesarskega odseka Kamnik v
Kamniku, dne 03.02.2015 in nadomešča pravilnik, ki je bil sprejet 13.12.2013.
Pravilnik velja od dneva sprejetja dalje.

Vital Vek, načelnik
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