
Na podlagi 4. In 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS 61/2006) so člani Športno plezalnega  

Kamnik na Občnem zboru dne _____ sprejeli naslednji temeljni akt: 

PRAVILNIK ŠPORTNO PLEZALNEGA ODSEKA KAMNIK 
(V nadaljevanju pravilnik) 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

Športno plezalni odsek Kamnik (v nadaljnem besedilu ŠPO Kamnik)  goji športno plezalno dejavnost v 

okviru Planinskega društva Kamnik (v nadaljnem besedilu PD Kamnik). 

2. člen 

ŠPO Kamnik se organizira in deluje v skladu s tem pravilnikom in z vsemi akti Planinske zveze 

Slovenije (v nadaljnem besedilu PZS), PD Kamnik in Komisije za športno plezanje (v nadaljnem 

besedilu KŠP) ki se nanašajo na športno plezalno dejavnost. Prav tako deluje ŠPO Kamnik v skladu z 

športno plezalno etiko. 

3. člen 

Ta pravilnik določa: 

- Ime in sedež ŠPO Kamnik; 

- Simbole ŠPO Kamnik; 

- Dejavnosti ŠPO Kamnik; 

- Zastopanje in predstavljanje ŠPO Kamnik; 

- Notranjo organiziranost ŠPO Kamnik; 

- Organe ŠPO Kamnik, njihovo pristojnost in način odločanja, način volitve organov in 

mandatno dobo; 

- Pravice in dolžnosti članov ŠPO Kamnik; 

- Financiranje ŠPO Kamnik, delitev stroškov ŠPO Kamnik, in način opravljanja nadzora nad 

razpolaganjem z finančnimi in drugimi materialnimi sredstvi; 

 

II. IME IN SEDEŽ 

 

4. člen 

Ime: Športno plezalni odsek Kamnik pri Planinskem društvu Kamnik.  



Skrajšano ime: ŠPO Kamnik. 

Sedež: Šutna 42, 1240 Kamnik. 

 

III. DEJAVNOSTI ŠPO KAMNIK 

 

5. člen 

Dejavnosti ŠPO Kamnik so naslednje: 

- Vzgoja športnih plezalcev; 

- Vzgoja in izobraževanje v vseh oblikah športno plezalnega delovanja; 

- Organizacija in (so)financiranje udeležbe svojih članov pri kvalitetni in vrhunski 

športnoplezalni dejavnosti; 

- Sodelovanje s PD, drugimi športnopezalnimi organizacijami in pristojnimi komisijami pri PZS; 

- Sodelovanje z drugimi organizacijami z neposrednim ali posrednim namenom gojenja in 

razvoja športno plezalne dejavnosti; 

- Opravljanje drugih dejavnosti, ki so v interesu športnoplezalne dejavnosti; 

 

IV. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE ŠPO KAMNIK 

 

6. člen 

ŠPO Kamnik v pravnem prometu zastopa PD Kamnik v svojem imenu in za svoj račun. 

7. Člen 

ŠPO Kamnik zastopa in predstavlja načelnik ŠPO Kamnik (v nadaljnem besedilu načelnik). V primeru 

odsotnosti ali zadržanosti načelnika, opravlja njegovo funkcijo in naloge namestnik načelnika ŠPO 

Kamnik (v nadaljnem besedilu namestnik načelnika). 

 

V. ČLANSTVO IN NAZIVI 

 

8. Člen 

Člani ŠPO Kamnik (v nadaljevanju člani, ednina: član) so: Tečajnik športnega plezanja, Pripravnik 

športnega plezanja, Športni plezalec 1, Športni plezalec 2. Strokovni nazivi so: Vaditelj športnega 

plezanja, Inštruktor športnega plezanja 1, Inštruktor športnega plezanja 2, Trener športnega plezanja 

1, Trener športnega plezanja 2., ki je opravljal Šolo športnega plezanja v ŠPO Kamnik in ima plačano 

članarino PD Kamnik za tekoče leto. Člani ŠPO Kamnik so tudi osebe ki pridobijo članstvo po 11. členu 

tega pravilnika, in imajo plačano članarino PD Kamnik za tekoče leto. Člani so tudi častni člani ŠPO 

Kamnik, ki pridobijo članstvo po 12. členu tega pravilnika. 



9. Člen 

Člani ŠPO Kamnik, se glede na strokovno usposobljenost s področja športno plezalne dejavnosti delijo 

glede na športne in strokovne nazive. Športni nazivi so: Tečajnik športnega plezanja, Pripravnik 

športnega plezanja, Športni plezalec 1, Športni plezalec 2. Strokovni nazivi so: Vaditelj športnega 

plezanja, Inštruktor športnega plezanja 1, Inštruktor športnega plezanja 2, Trener športnega plezanja 

1, Trener športnega plezanja 2. Nazive se pridobi v skladu z Pravilnikom o vzgoji in izobraževanju KŠP. 

10. Člen 

Pravilnik o vzgoji in izobraževanju na področju športnega plezanja KŠP velja v vseh svojih oblikah in 

detajlih tudi v okviru Pravilnika ŠPO Kamnik. Pravilnik o vzgoji in izobraževanju na področju športnega 

plezanja KŠP je dodan kot priloga Pravilniku ŠPO Kamnik. 

11. člen 

Oseba ki ni opravljala Šole športnega plezanja v okviru ŠPO Kamnik, pač pa je opravila šolo v okviru 

drugega športno plezalnega odseka/kluba/društva v skladu s pravilnikom KŠP, in želi postati član ŠPO 

Kamnik, mora posredovati prošnjo za zamenjavo upravnemu odboru ŠPO Kamnik. Sprejem in naziv 

potrdi Upravni odbor ŠPO Kamnik z dvotretjinsko večino. 

12. Člen 

Častni član ŠPO Kamnik je tisti član, ki ga zaradi posebnih zaslug za delovanje ŠPO Kamnik ali športno 

plezanje, izvoli Občni zbor ŠPO Kamnik na osnovi predloga Upravnega odbora ŠPO Kamnik. 

13. člen 

Dolžnosti vsakega člana: 

- Sodeluje pri delu in akcijah ŠPO Kamnik; 

- Sodeluje pri izobraževalnem delu ŠPO Kamnik; 

- Spoštuje in skrbi za spoštovanje tega pravilnika in ostalih pravilnikov ŠPO Kamnik ter 

pravilnikov PD Kamnik, KŠP in PZS; 

- Ostale dolžnosti, določene s tem pravilnikom. 

 

14. Člen 

Pravice člana so: 

- Sodelovanje na sestankih ŠPO Kamnik; 

- Sodelovanje na občnih zborih ŠPO Kamnik; 

- Možnost izposoje literature in opreme v lasti ŠPO Kamnik, ki je temu namenjena; 

- Sodelovanje na tečajih, akcijah in ostalih organiziranih dejavnostih ŠPO Kamnik; 

- Dejanje novih idej za delo ŠPO Kamnik; 

- Povračilo finančnih stroškov športnoplezalnega izobraževanja po sklepu organa; 

- Povračilo finančnih stroškov štartnine na športnoplezalnih tekmovanjih po sklepu organa; 



- Ostale pravice, določene s tem pravilnikom. 

 

15. Člen 

Kategoriziran član ŠPO Kamnik je tisti član, ki je kategoriziran pri Olimpijskem komiteju Slovenije (v 

nadaljevanju OKS).  

16. Člen 

Članstvo ŠPO Kamnik preneha z: 

- Izstopom na podlagi pisne izjave člana (naslovljena na sedež ŠPO Kamnik); 

- Z izključitvijo zaradi kršitve tega pravilnika na podlagi Upravnega odbora ŠPO Kamnik s 

sklepom, ki mora bit v skladu s tem pravilnikom; 

- S prenehanjem delovanja ŠPO Kamnik ali PD Kamnik; 

- S smrtjo. 

 

VI. ORGANI ŠPO KAMNIK 

 

17. Člen 

Delo in odločanje ŠPO Kamnik opravljajo naslednji organi: 

- Občni zbor ŠPO Kamnik (v nadaljevanju Občni zbor); 

- Upravni odbor ŠPO Kamnik (v nadaljevanju Upravni odbor); 

- Načelnik; 

- Vodja Mladinske šole športnega plezanja ŠPO Kamnik, ki je hkrati tudi Namestnik načelnika 

ŠPO Kamnik (v nadaljevanju Vodja Mladinske šole športnega plezanja); 

- Vodja Šole športnega plezanja ŠPO Kamnik (v nadaljevanju Vodja Šole športnega plezanja); 

- Tajnik ŠPO Kamnik (v nadaljevanju tajnik); 

 

 

18. Člen 

Organi morajo o svojem delu redno poročati na sestankih ŠPO Kamnik. Vsak član ima pravico v 

vpogled dela organov ŠPO Kamnik. 

19. Člen 

Občni zbor je najvišji organ ŠPO Kamnik. Lahko je redni ali izredni občni zbor. Občni zbor je sklepčen, 

če je ob predvidenem pričetku prisotnih vsaj dve tretjini članov Upravnega odbora, in vsaj 51% 

članov. V nasprotnem primeru se odloži pričetek za 30min, in se nato ponovno  preverja prisotnost. 

Če prisotnost še vedno ni zadostna, Občni zbor odloča z večino prisotnih članov. 



Pravico glasovanja in odločanja imajo vsi polnoletni člani in organi. Sklep Občnega zbora je sprejet, če 

zanj glasuje vsaj 51%  prisotnih članov, ki imajo pravico glasovanja. Glasovanje je javno z dvigom rok. 

20. člen 

Redni občni zbor sklicuje in vodi načelnik, v primeru njegove zadržanosti pa namestnik načelnika z 

pooblastilom načelnika. Redni občni zbor se skliče enkrat letno, in sicer v začetku vsakega 

koledarskega leta.  

Izredni občni zbor skliče načelnik na lastno zahtevo, ali zahtevo vsaj 10 članov. Izredni občni zbor ima 

enake pristojnosti ko redni občni zbor. V vsakem primeru se, v kolikor ni v tem členu zapisano 

drugače, uporabljajo določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na redni občni zbor. 

21. člen 

Datum in kraj občnega zbora (tako rednega kot izrednega) mora biti znan vsaj 14 dni pred občnim 

zborom. Na občni zbor se z pisnim ali elektronskim vabilom povabi vse člane z pravico do glasovanja, 

predsednika PD, in druge posameznike. 

22. Člen 

Pristojnosti občnega zbora so naslednje: 

- Voli organe ŠPO Kamnik z dvoletnim mandatom, razen Vodje Šole športnega plezanja in 

Vodje Mladinske šole športnega plezanja; 

- Obravnava in sprejema poročila o delovanju Načelnika, Tajnika, katerega potrdi Upravni 

odbor; 

- Sprejema pravilnik ŠPO Kamnik, in spremembe oz. dopolnitve pravilnika; 

- Sprejema načrt dela in finančni načrt za prihodnje leto; 

- Odloča o predlogih, pobudah in prošnjah svojih članov; 

- Odloča o prenehanju delovanja ŠPO Kamnik; 

- Ostale pristojnosti določene s tem pravilnikom. 

 

23. Člen 

Sklepi sprejeti na Občnem zboru, se lahko spremenijo, dopolnijo ali zavržejo samo na enem od 

naslednjih občnih zborov. 

24. Člen 

Upravni odbor ima naslednje pristojnosti: 

- Izvršuje sklepe Občnega zbora; 

- Izvršuje program dela; 

- Izvršuje finančni načrt; 

- Skrbi za izvajanje dejavnosti ŠPO Kamnik; 

- Odloča o članstvu ŠPO Kamnik; 



- Odloča o finančni podpori članom; 

- Odloča o nakupu opreme in delovanju skladišča; 

- Pripravlja plan dela in finančni načrt; 

- Izbere Vodjo Šole športnega plezanja in Vodjo Mladinske šole športnega plezanja; 

- Izreka vzgojne ukrepe in kazni v skladu s tem pravilnikom; 

- Ostale pristojnosti določene s tem pravilnikom. 

 

25. Člen 

Upravni odbor sestavljajo: 

- Načelnik; 

- Vodja Mladinske šole športnega plezanja; 

- Vodja Šole športnega plezanja. 

Upravni odbor je sklepčen samo kadar je prisoten poleg načelnika, vsaj še en član upravnega odbora. 

26. člen 

Upravni odbor sklicuje načelnik, oz. kadar je le ta zadržan, Vodja Mladinske šole športnega plezanja, 

in sicer enkrat mesečno oz. po potrebi. O vsaki seji upravnega odbora se vodi zapisnik in lista 

prisotnosti. Sklepe se sprejema s konsenzom. 

27. Člen 

Načelnik: 

- Vodi in zastopa ŠPO Kamnik; 

- Skrbi za in izvajanje programov in sklepov Upravnega odbora ter namensko porabo in 

koriščenost finančnih sredstev odseka; 

- Skrbi da delo ŠPO Kamnik poteka v skladu s tem pravilnikom; 

- Usklajuje delovanje organov; 

- Sodeluje z organi; 

- Se udeležuje in vodi sestanke upravnega odbora; 

- Se udeležuje in vodi sestanke ŠPO Kamnik; 

- Se udeležuje sestankov PD Kamnik ter skrbi za usklajevanje dela z PD Kamnik; 

- Se udeležuje občnega zbora PD Kamnik; 

- Se udeležuje zbora načelnikov KŠP; 

- Skliče redni in izredni občni zbor (vsaj enkrat letno); 

- Odobri izplačilo sredstev iz blagajne ŠPO Kamnik; 

- Predstavi letni načrt v sodelovanju z organi; 

- Vse ostale pristojnosti določene s tem pravilnikom. 

Nobena dejavnost na ŠPO Kamnik ne sme potekati brez vednosti Načelnika. 



28. Člen 

Mandat Načelnika traja 2 leti.  

29. Člen 

Vodja Mladinske šole športnega plezanja nadomešča Načelnika v primeru odsotnosti ali zadržanosti v 

vseh njegovih funkcijah in nalogah. 

30. Člen 

Tajnik: 

- Skrbi za administrativno poslovanje ŠPO Kamnik; 

- Skrbi za pravilno in tekoče vodenje sklepov; 

- Pripravlja mesečna in letna poročila ŠPO Kamnik. Mesečno poročilo za pretekli mesec 

posreduje v prvem tednu tekočega meseca oz. po potrebi, Upravnem odboru v pisni ali 

elektronski obliki; 

- Vodi sezname rezultatov na tekmovanjih in sezname vzponov članov; 

- Mandat traja 2 leti, razreši ga lahko Upravni odbor. 

V primeru odsotnosti mora za svoje funkcije in naloge vnaprej pooblastiti drugega člana. 

31. Člen 

Vodja Šole športnega plezanja ŠPO Kamnik je registriran Inštruktor športnega plezanja 1(ali katerikoli 

višji naziv) pri KŠP, član ŠPO Kamnik, ki prevzame vodenje šole Športnega plezanja in tečaje športnega 

plezanja. Za tečajnike je v času šolanja odgovoren, prav tako pa skrbi za obveščanje upravnega 

odbora o poteku Šole športnega plezanja. Enkrat letno pripravi poročilo o delovanju in finančni 

pregled delovanja Šole športnega plezanja, in ga posreduje upravnemu odboru v pisni ali elektronski 

obliki. Mandat traja 1 leto, izbere ga Načelnik. 

Šola športnega plezanja in tečaji se izvajajo v skladu s pravili, ki jih sprejme Upravni odbor, tem 

pravilnikom, in pravilnikom KŠP.  

32. Člen 

Vodja Mladinske šole športnega plezanja je registriran Inštruktor športnega plezanja 1(ali katerikoli 

višji naziv) pri KŠP, član ŠPO Kamnik, ki prevzame vodenje Mladinske šole Športnega plezanja. Za 

tečajnike je v času šolanja odgovoren, prav tako pa skrbi za obveščanje upravnega odbora o poteku 

Mladinske šole športnega plezanja. Enkrat letno pripravi poročilo o delovanju in finančni pregled 

delovanja Mladinske šole športnega plezanja, in ga posreduje upravnemu odboru v pisni ali 

elektronski obliki. Mandat traja 1 leto, izbere ga Načelnik. 

Mladinska šola športnega plezanja se izvajaja v skladu s pravili, ki jih sprejme Upravni odbor, tem 

pravilnikom, in pravilnikom KŠP.  

 

VII. FINANCIRANJE IN DELITEV FINANČNIH SREDSTEV ŠPO KAMNIK 



 

33. Člen 

ŠPO Kamnik lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje: 

- S strani PD Kamnik po finančnem planu PD Kamnik; 

- S strani PD Kamnik za posebne namene; 

- Z darili in prispevki podpornih članov, simpatizerjev in sponzorjev; 

- Z dodeljenimi sredstvi od Občine Kamnik in/ali drugih državnih  in evropskih organizacij; 

- S skupnimi delovnimi akcijami; 

- Iz naslova dejavnosti ŠPO Kamnik in materialnih pravic ŠPO Kamnik; 

- Iz drugih virov. 

Presežek dohodkov nad odhodki se porabi samo in zgolj za doseganje osnovnega namena in nalog 

društva. 

34. Člen 

ŠPO Kamnik mora zagotavljati podatke o svojem finančnem poslovanju v obliki poročil, ter o svojem 

materialnem stanju v obliki poročila z seznamom materialnih dobrin, ki ga pripravi Tajnik. Javnost 

finančnega in materialnega poslovanja je zagotovljena s pravico članov do vpogleda v finančno in 

materialno dokumentacijo. 

Materialno finančna evidenca se vodi po načelih blagajniškega in materialnega poslovanja. 

35. Člen 

Za materialne dobrine ŠPO Kamnik namenjene izposoji članom v samostojno uporabo, skrbi Tajnik. Le 

ta vodi knjigo izposoje, kjer je jasno zapisan član, ki si izposoja materialno dobrino, čas izposoje, 

namen izposoje in stanje pred in po izposoji. V času neuporabe materialnih dobrin, se jih le te 

skladišči v prostorih ŠPO Kamnik. 

Član, ki si izposoja, je dolžan poročati Tajniku o morebitnih poškodbah materialne dobrine.  

Za kakršnekoli poškodbe, ki niso znak uporabe materialnih dobrin v športnoplezalne namene, član 

materialno odgovarja. Vse materialne dobrine so namenjeni uporabi izključno le v svoji primarni 

funkciji. 

36. Člen 

Premičnine se lahko kupi, proda, odda ali odtuji le na podlagi odločitve Upravnega odbora z dvo 

tretinjsko večino. 

37. Člen 

Finančna sredstva s katerimi razpolaga ŠPO Kamnik, se delijo skladno s finančnim načrtom za tekoče 

leto sprejetim na Občnem zboru ŠPO Kamnik na: sredstva za športnoplezalno dejavnost in splošna 

sredstva. 



38. Člen 

Sredstva za športnoplezalno dejavnost se namenijo Šoli športnega plezanja, Mladinski šoli športnega 

plezanja in Tečajem športnega plezanja za mladino, izobraževanju (ostali tečaji, seminarji, 

izpopolnjevanja,...), tekmovanjem v športnem plezanju (štartnine, kategorizacije, licence,...), za 

organizacijo tekmovanj v okviru ŠPO Kamnik, za organizacijo taborov športnega plezanja, in za ostale 

dejavnosti ki so v interesu športnoplezalne dejavnosti. O teh sredstvih odloča Upravni odbor. 

39. Člen 

Splošna sredstva se namenijo za administrativne stroške, nakup materialnih dobrin v interesu 

športnoplezalne dejavnosti, promocijo in prireditve ŠPO Kamnik, družabna srečanja, zavarovanje 

kategoriziranih članov in skupno rezervo. O teh sredstvih odloča Upravni odbor. 

40. Člen 

Vsaka delitev premoženja ŠPO Kamnik med njegove člane je nična. Premoženje ŠPO Kamnik 

sestavljajo vse premičnine in nepremičnine(če le-te obstajajo), ki so v lasti ŠPO Kamnik, ali mu dana v 

upravljanje, ter so kot taka vpisana v inventarno knjigo. S premoženjem upravlja Upravni odbor.  

Finančno in materialno poslovanje ŠPO Kamnik mora biti v skladu z veljavnimi predpisi. 

41. Člen 

O višini nagrade trenerjem, ter višini izplačila materialnih stroškov trenerjem odloča Upravni odbor.  

42. Člen 

Kilometrina se obračunava po pravilih PD Kamnik in se vaditeljem, inštruktorjem oz. trenerjem 

izplačuje le za udeležbo  na tekmovanjih, ter ostalih aktivnostih, ki so povezane z delom ŠPO Kamnik. 

Članom se kilometrina izplačuje le za neprofitno sodelovanje na aktivnostih ŠPO Kamnik. 

43. Člen 

Tekmovalci oz. njihovi starši niso upravičeni do povračila potnih stroškov za prevoz na tekme, niti do 

izplačila dnevnic za enak primer. 

44. Člen 

Za tekme, katerih prireditelj ni KŠP, oz. za tekme, ki ne štejejo k DP, si vse stroške v zvezi z omenjenim 

tekmovalci oz. njihovi starši krijejo sami. ŠPO Kamnik za takšno tekmo v dogovoru z organom ŠPO 

krije stroške samo trenerjem oz. spremljevalcu. 

45. Člen 

Kotizacijo za mednarodne tekme za vabljene posameznike s strani KŠP, plača ŠPO Kamnik, vendar le v 

primeru predhodne odobritve plačila s strani Upravnega odbora. 

46. Člen 

Licenco za prihodnjo tekmovalno sezono si vsak tekmovalec ŠPO Kamnik plača sam, razen v primeru: 



- da je bil tekmovalec v predhodnji sezoni kategoriziran športnik po pogojih OKS; 

- da je v predhodnji sezoni v skupni razvrstitvi državnega prvenstva zasedel mesta od 1. do 5. 
mesta, v katerikoli disciplini pod okriljem KŠP. 
 

V teh  dveh  primerih licenco tekmovalcu plača ŠPO Kamnik. 

47. Člen 

Kotizacijo za tekmovanja državnega prvenstva pod okriljem KŠP, si vsak tekmovalec ŠPO Kamnik plača 

sam, razen v primeru: 

- da je bil tekmovalec v predhodnji sezoni kategoriziran športnik po pogojih OKS; 

- da je v predhodnji sezoni v skupni razvrstitvi državnega prvenstva zasedel mesta od 1. do 3. 
mesta, v katerikoli disciplini pod okriljem KŠP. 
 

V teh  dveh  primerih kotizacijo tekmovalcu plača ŠPO Kamnik. 

48. člen 

Nagrade prejete na tekmah so v celoti last tekmovalca. Denar namenjen kategoriziranim športnikom 

po kriterijih KŠP v celoti pripada določenem posamezniku, denar posameznik porabi za stroške, 

posredno ali neposredno povezane z plezanjem. 

49. Člen 

Vsak član, ki si želi finančno podporo ŠPO Kamnik za akcijo (odprava, tabor, ostalo), je dolžan ŠPO 

Kamnik oddati pisno vlogo pred sprejetjem vsakokratnega letnega finančnega plana, v kateri so jasno 

opredeljni cilji in načrti akcije. Vsaka vloga se mora obravnavati javno na sestanku ŠPO Kamnik. Pri 

vlogi za podporo se upoštevajo naslednji kriteriji: 

- Kvaliteta akcije; 

- Pomen akcije za ŠPO Kamnik; 

- Verjetnost uresničitve zastavljenih ciljev akcije. 

Morebitno dodelitev in višino dodeljenih sredstev se določi v finančnem načrtu. 

50. Člen 

O finančni podpori, ki ni del finančnega načrta, odloča Upravni odbor. Član je dolžan oddati pisno 

vlogo vsaj 30 dni pred pričetkom izvajanja akcije, v kateri so jasno opredeljni cilji in načrti akcije. 

Vsaka vloga se mora obravnavti javno na sestanku ŠPO Kamnik. Pri vlogi za podporo se upoštevajo 

naslednji kriteriji: 

- Kvaliteta akcije; 

- Pomen akcije za ŠPO Kamnik; 

- Verjetnost uresničitve zastavljenih ciljev akcije. 

 

51. Člen 



Namenska sredstva za posamezne akcije, se lahko porabijo le za te akcije. O izjemah predhodno 

odloča Upravni odbor. 

52. Člen 

Člani ki sodelujejo pri vzgojni dejavnosti ŠPO Kamnik imajo prednost pri finančni podpori. 

53. Člen 

Za vsako akcijo podprto s strani ŠPO Kamnik, je član, ki je bil deležen podpore, dolžan v 45 dneh po 

zaključku akcije oddati finančno pročilo o namenski porabi dodeljenih sredstev skupaj z računi in 

poročilom o poteku akcije. Poročilo se javno obravnava na naslednjem rednem mesečnem sestanku, 

kjer se tudi ugotavlja ustreznost koriščenja sredstev. 

V primeru neoddanega poročila v predpisanem času, ali neustreznega poročila, Upravni odbor 

predpiše članu vrnitev vseh finančnih sredstev, pridobljenih za akcijo s strani ŠPO Kamnik. 

54. Člen 

Vse finančne izdatke potrdi pisno načelnik. V primeru izdatkov višjih od 1000 EUR, mora načelnik 

pridobiti soglasje Upravnega odbora. 

55. Člen 

S finančnimi sredstvi upravlja načelnik ŠPO Kamnik. 

56. člen 

ŠPO Kamnik lahko podeli nagrado perspektivnim članom in nagrado za posebne dosežke. Nagrada je 

lahko le materialna (npr.:nakup opreme, plačilo priprav,...). O višini nagrade in podeljevanju odloča 

Upravni odbor. 

57. Člen 

Za uresničitev 51. člena je predpogoj pozitivno poslovanje ŠPO Kamnik. 

 

VIII. POSTOPEK VOLITEV IN KANDIDATURE 

 

58. Člen 

Volilni upravičenci so vsi polnoletni člani s plačano članarino PD Kamnik za tekoče leto.  

Za funkcijo v organu lahko kandidira vsak volilni upravičenec, ki ima pridobljen vsaj naziv Športni 

plezalec 1 po pravilniku KŠP, in je oddal veljavno kandidaturo v skladu z tekočim razpisom za volitve v 

organe ŠPO Kamnik.  

59. Člen 



Volilna pravica se uresničuje na dan razpisanih volitev na rednem ali izrednem Občnem zboru. Volilni 

upravičenec glasuje osebno.  

Zaradi glasovanje nihče ne sme biti klican na odgovornost, prav tako svoje odločitve ni dolžan 

obrazložiti. 

60. Člen 

Pisno kandidaturo morajo vsi kandidati osebno oddati, poslati po elektronski pošti ali priporočeno 

poslati po pošti na sedež ŠPO Kamnik, do roka ki ga določi Upravni odbor. 

61. Člen 

Za kandidaturo na mesto načelnika veljajo poleg pogojev iz 59. člena tega pravilnika, tudi naslednji 

obvezni pogoji: 

1. Najmanj naziv Inštruktor športnega plezanja 1, po pravilniku KŠP; 

2. Vsaj dve leti aktivne dejavnosti kot Inštruktor športnega plezanja 1. 

 

IX. KRŠENJE PRAVIL 

 

62. Člen 

Status tečajnika ali pripravnika športnega plezanja , ki ga plezalcu dodeli ŠPO Kamnik, le-ta izgubi v 

primeru, ko pri plezanju ogroža sebe in druge plezalce ali z dejanji namerno škodi ugledu ŠPO Kamnik 

ali PD Kamnik, če krši etični kodeks športnega plezanja, pravilnik ŠPO Kamnik, statut PD Kamnik ali 

pravilnik KŠP. Naziva, ki ga je podelil KŠP mu ŠPO Kamnik ne mora odvzeti. 

63. Člen 

O kršitvi in izreku ukrepa odloča Upravni odbor. 

64. Člen 

Kaznovani ima v roku 8 dni od izreka ukrepa pravico do pritožbe, ki se obravnava na naslednjem 

sestanku Upravnega odbora. O pritožbi se odloča na enak način kot o izreku ukrepa. 

65. Člen 

Ukrepi ki jih lahko izreče Upravni odbor v primeru kršitve tega pravilnika: 

- Osebno opozorilo Načelnika; 

- Omejitev pravic člana za določen čas; 

- Javni opomin na sestanku ŠPO Kamnik; 

- Izključitev iz ŠPO Kamnik za dobo 6 mesecev; 

- Izključitev iz ŠPO Kamnik. 



 

66. Člen 

V primeru, ko se ukrep izreče mladoletnemu članu, se o ukrepu pisno obvesti starše člana s 

priporočeno pisemsko pošiljko in elektronsko pošto. 

 

X. PREHODNA IN KONČNA DOLOČILA 

 

67. člen 

Ta pravilnik začne veljati z dnevom sprejetja na Občnem zboru ŠPO Kamnik dne _________ . 

68. Člen 

V kolikor za posamezno dejavnost določila niso dovolj jasno opredeljena v tem pravilniku, Upravni 

odbor skliče sestanek za določitev/dopolnitev/spremembo pravilnika. 

Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo po enakem postopku, kot je bil sprejet ta 

pravilnik. 

 

Kamnik, dne 


