
 
 

Upravni odbor je na predlog Raziskovalne skupine PZS na svoji 16.  seji, dne 13. 6. 2013 sprejel: 

 

PRAVILNIK O RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI IN O DELU RAZISKOVALNE SKUPINE 

PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE  
 

Naloge in področja dela  

1. člen 

Raziskovalna skupina Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju RS PZS) spodbuja in izvaja raziskovalne 

projekte ter spremlja znanstvene in strokovne probleme povezane s planinstvom, z delovanjem PZS, 

evidentira predloge raziskovalnih nalog in daje mnenje o rezultatih ki so nastali ob preučevanju določenih 

problemov.  Spodbuja raziskovalce, da se načrtno lotijo tem, ki jih je RS PZS evidentirala kot aktualne za 

razvoj planinstva in planinske organizacije.  

 

2. člen 

RS PZS pripravlja mnenja o raziskovalnih nalogah in raziskovalnih projektih pri katerih lahko sodelujejo 

dijaki, študentje, mladi raziskovalci, raziskovalci in drugi.  

 

3. člen 

RS PZS daje pobude za razvoj raziskovalne dejavnosti na naslednjih področjih delovanja PZS: 

planinarjenje, alpinizem, športno plezanje, turno smučanje, turno kolesarjenje in drugi gorski športi, 

nepoklicno vodništvo, gradnja, vzdrževanje, opremljanje in upravljanje planinskih poti, planinskih koč, 

plezališč in plezalnih sten, spoznavanje in varovanje gorske narave, založništvo, informiranje, arhivska ter 

muzejska dejavnosti in druge dejavnosti v naravi. 

PZS spodbuja raziskave na področju naravoslovja, družboslovja in humanistike ter druga področja, ki so 

povezana s planinstvom. 

 

4. člen 

RS PZS lahko na osnovi sprejetih meril ocenjuje evidentirane naloge in posameznike ali skupino predlaga za 

pohvalo ali  nagrado. 

 

5. člen 

RS PZS opravlja tudi druge naloge za spremljanje in aktivno vključevanje v znanstvene vede, ki so povezane 

s planinstvom. Rezultati raziskav se predstavijo v planinskih medijih, na okroglih mizah in organih PZS. 

 

6. člen 

Člani RS PZS aktivno sodelujejo na posvetih in konferencah v organizaciji PZS ali na mednarodnem     

področju. Povezujejo se s komisijami in odbori PZS, ki obravnavajo znanstveno-raziskovalno tematiko. 

 

7. člen 

Raziskovalno delo RS PZS zajema naslednja področja: 

- mladi in izobraževanje, 

- psihologija in planinstvo, 

- zgodovina, 



 
 

- geografija, 

- turizem, 

- šport, 

- medicina in športni trening, 

- pravo in planinsko gospodarstvo, 

- varstvo narave, 

- planinske koče in poti, 

- drugo. 

 

Vodja RS PZS 

8. člen 

RS PZS  ima vodjo, ki pripravlja, sklicuje in vodi sestanke vsaj štiri krat letno. Strokovno usmerja delovanje 

RS in pripravlja gradivo za sestanke. 

 

Imenovanje članov RS PZS 

9. člen 

Nabor potencialnih članov in vodje RS PZS pripravi predsednik PZS, predlog lahko podajo tudi člani RS. 

Člane RS PZS imenuje UO PZS na predlog predsednika PZS, ti pa izmed sebe izvolijo vodjo. RS PZS šteje 

najmanj 5 in največ 12 članov. Mandat članov RS traja štiri leta oziroma je enak mandatu UO PZS, ki je 

imenoval RS PZS. 

 

Razrešitev članov RS PZS 

10. člen 

Člani RS PZS so lahko s strani UO PZS razrešeni pred potekom časa, za katerega so bili imenovani. Razrešitev 

lahko zahtevajo sami oziroma jo predlaga predsednik PZS. 

 

Financiranje 

11. člen 

Financiranje RS je urejeno prek finančnih načrtov PZS, ki jih sprejema skupščina PZS. 

 

Prehodna določba 

12. člen 

Sedanja sestava RS PZS nadaljuje z delom do volilne skupščine PZS v letu 2014. 

 

Končna določba 

13. člen 

Ta pravilnik stopi v veljavo po objavi v Obvestilih PZS. Spremembe in dopolnila sprejme UO PZS na predlog  

RS PZS oziroma predsedstva PZS, po enakem postopku kot velja za sprejem pravilnika. 

 

Bojan Rotovnik, 

predsednik PZS 


