
 
Na podlagi 3. odstavka 34. člena Statuta Planinske zveze Slovenije, je zbor KGŠ dne 21. 6. 2016 sprejel 
Pravilnik Komisije za gorske športe. Upravni odbor PZS je na podlagi 1. odstavka 32. člena Statuta PZS 

podal soglasje na svoji seji, dne 17. novembra 2016. 
 
 

PRAVILNIK KOMISIJE ZA GORSKE ŠPORTE 
PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 

 
1. člen 

(Komisija za gorske športe PZS) 
(1) Komisija za gorske športe (KGŠ)  je stalna komisija, ki v okviru Planinske zveze Slovenije (PZS), ki 
skrbi za aktivnosti in razvoj drugih tekmovalnih gorskih športov, ki niso organizirani v lastni komisijo 
PZS. 
(2) KGŠ zastopa interese in usklajuje delo odsekov društev, ki gojijo tekmovalno ledno plezanje in 
tekmovalno turno smučanje in druge tekmovalne gorske športe v okviru področja dela. 
(3) KGŠ deluje samostojno v okviru na skupščini PZS sprejetega letnega vsebinskega in finančnega 
plana. 
 

2. člen 
(namen in cilji) 

(1) Namen in cilji KGŠ so predvsem, da: 
‐ skrbi za razvoj in širjenje tekmovalnega lednega plezanja in tekmovalnega turnega smučanja v 
Sloveniji; 
‐ zagotavlja pogoje za vrhunsko tekmovalno ledno plezanje in vrhunsko tekmovalno turno smučanje v 
Sloveniji; 
‐ predstavlja slovensko tekmovalno ledno plezanje in tekmovalno turno smučanje; 
‐ določa sistem državnih tekmovanj, predpisuje pogoje za nastopanje v njih, jih organizira in vodi; 
‐ skrbi za usposabljanje strokovnih delavcev v športu in drugih kadrov na področju lednega 
plezanja in turnega smučanja; 
- spodbuja dosledno upoštevanje naravovarstvenih omejitev pri izvajanju treningov in tekmovanj v 
gorskih športov v naravi. 
‐ spodbuja ledno plezanje in turno smučanje mladih; 
‐ v okviru PZS sodeluje z Mednarodnim združenjem planinskih organizacij (UIAA) in Mednarodno 
turnosmučarsko zvezo (ISMF), 
- sodeluje z drugimi  organi PZS; 
‐ na področju tekmovalnih gorskih športov promovira fair-play in antidopinška načela, 
- spoštuje in varuje statut, predpise, navodila in odločbe ISMF, UIAA in PZS ter zagotavlja, da jih 
spoštujejo tudi njeni člani. 
(2) vse navedene naloge lahko KGŠ izvaja tudi za druge tekmovalne gorske športe, ki se s sklepom 
zbora KGŠ umestijo v področje dela KGŠ. 
 

3. člen 
(dejavnosti in naloge) 

(1) Dejavnosti in naloge KGŠ so predvsem, da: 
‐ normativno ureja, organizira in vodi  tekmovalno ledno plezanje in tekmovalno turno smučanje v 
Sloveniji; 
‐ v skladu s tem pravilnikom prireja in nadzira  tekmovanja v Sloveniji; 
‐ v skladu s tem pravilnikom sprejema odločitve, izvršuje odločitve UIAA, ISMF, UO PZS in Skupščine 
PZS s področja delovanja komisije ter o tem obvešča odseke; 



 
‐ normativno ureja vprašanja, ki se nanašajo na registracijo in status tekmovalcev v lednem plezanju 
in turnem smučanju, strokovne kadre in druga vprašanja, ki so povezana s tekmovanji v lednem  
plezanju in turnem smučanju v Sloveniji; 
‐ dosledno uveljavlja in izvaja fair-play ter prepoved dopinga v tekmovalnih gorskih športih; 
- izbira člane slovenskih reprezentanc, organizira skupne priprave ter udeležbo na mednarodnih 
tekmovanjih; 
‐ organizira in nudi pomoč pri organizaciji domačih in mednarodnih tekmovanj v lednem 
plezanju in turnem smučanju v Sloveniji; 
‐ organizira usposabljanja za pridobitev nazivov strokovnih delavcev v športu in druga 
usposabljanja s področja lednega plezanja in turnega smučanja; 
 

4. člen 
(člani KGŠ) 

(1) Člani KGŠ so vsi registrirani odseki in drugi kolektivi društev, ki gojijo tekmovalno ledno plezanje in 
tekmovalno turno smučanje in druge tekmovalne gorske športe ter usposabljajo svoje člane, izvajajo 
treninge in se udeležujejo tekmovanj,  organizirajo plezalne izlete in tabore. 
(2) Oblike kolektivov, ki se lahko vključujejo v KGŠ so: 
- odsek je temeljna oblika izvajanja dejavnosti gorskih športov v okviru društva. Odsek ustanovi 
oziroma ukine  matično društvo. 
- sekcija je prehodna organizacijska oblika, ki nastane za poživitev dejavnosti gorskih športov znotraj 
društva, ki je član PZS in nima pogojev za trajno samostojno delovanje. 
- klub je oblika izvajanja dejavnosti gorskih športov kot samostojna pravna oseba.(3) Odseki in drugi 
kolektivi se o članstvu odločajo prostovoljno in neodvisno. 
 

5. člen 
(pravice članov) 

(1) Odseki in drugi kolektivi s članstvom pridobijo pravice, da: 
‐ so pravočasno obveščeni o sklicu zbora KGŠ in seznanjeni z njegovim dnevnim redom; 
‐ sodelujejo pri delu zbora KGŠ in izvršujejo volilno pravico; 
‐ lahko s svojimi predlogi vplivajo na oblikovanje dnevnega reda zbora KGŠ; 
‐ predlagajo kandidate za voljene funkcije KGŠ; 
‐ so sproti obveščeni o delu organov KGŠ; 
‐ seznanjajo KGŠ o svojih problemih in potrebah ter, če je izvedljivo, od nje dobivajo strokovno in 
organizacijsko pomoč; 
‐ sodelujejo na tekmovanjih, ki jih prireja KGŠ, ter zagotavljajo enako tudi svojim članom in 
izvršujejo pravice, ki jih imajo na podlagi pravilnika in drugih aktov KGŠ; 
‐ za svoje člane pridobijo možnost registracije in kategorizacije športnikov; 
‐ se njihovi člani udeležijo usposabljanj KGŠ in 
‐ izvršujejo druge pravice in ugodnosti, ki jih določi zbor KGŠ. 
 

6. člen 
(dolžnosti članov) 

(1) Člani KGŠ imajo dolžnost, da: 
‐ prispevajo k uresničevanju ciljev KGŠ; 
‐ neodvisno in svobodno volijo svoje organe; 
‐ da so njihovi člani hkrati tudi člani PZS; 
‐ se ravnajo v skladu s tem pravilnikom, drugimi akti, odločitvami in navodili PZS, ISMF, UIAA in KGŠ 
ter da zagotovijo, da jih spoštujejo tudi njihovi člani; 
‐ ažurno vodijo register svojih članov. 



 
 

7. člen 
(organi KGŠ) 

(1) Stalni organi KGŠ so: 
‐ zbor KGŠ; 
‐ izvršni odbor KGŠ; 
‐ načelnik KGŠ; 
 (2) KGŠ ima dva strokovna odbora: 
- strokovni odbor za ledno plezanje, 
- strokovni odbor za tekmovalno turno smučanje. 
 (3) Člani organov in načelnik KGŠ morajo biti izvoljeni svobodno in neodvisno na podlagi veljavnih 
volilnih pravil tega pravilnika. Članstvo v izvršnem odboru je nezdružljivo s članstvom v strokovnem 
odboru. Vodja strokovnega odbora je vabljen na seje izvršnega odbora. 
(4) Člani organov se morajo izločiti iz postopkov odločanja, kjer zaradi konflikta interesov ni 
zagotovljena njihova nepristranskost in neodvisnost. 
 

8. člen 
(zbor KGŠ) 

(1) Zbor KGŠ je najvišji organ KGŠ. 
(2) Redni zbor KGŠ skliče načelnik KGŠ najmanj enkrat letno. Sklic zbora skupaj z gradivom mora biti 
objavljen na spletnih straneh KGŠ in poslan odsekom, ki so člani KGŠ, vsaj 15 dni pred datumom 
zbora.  
(3) Načelnik skliče izredni zbor v 30 dneh od podane zahteve predlagatelja sklica. Predlagatelj sklica 
zbora KGŠ je lahko upravni odbor PZS, vsaj tretjina registriranih odsekov KGŠ ali vsaj polovica 
članov IO KGŠ. Če načelnik v predpisanem roku ne skliče zbora, ga lahko skliče predlagatelj. 
(4) Glasovalno pravico ima po en predstavnik člana KGŠ. Predstavnik je praviloma predsednik ali 
načelnik odseka oz. oseba, ki ga za zastopanje pisno pooblasti predsednik ali načelnik 
odseka. 
(5) Zbor je sklepčen, če je prisotna vsaj tretjina predstavnikov registriranih društev KGŠ. Sklepi se 
sprejemajo z večino prisotnih. 
(6) Zbor pri svojem delu smiselno uporablja Poslovnik o delu skupščine PZS. 
(7) V kolikor je zbor nesklepčen, se skupščini PZS v potrditev predložijo programi dela in poročila, kot 
so bila predlagana za potrditev na zboru. 
 

9. člen 
(naloge in pravice Zbora KGŠ) 

(1) Naloge in pravice zbora KGŠ so: 
‐ sprejema pravilnik KGŠ, h kateremu izda soglasje UO PZS; 
‐ sprejema tekmovalne pravilnike, h katerim izda soglasje UO PZS,  
‐ odloča o predlogu letnega vsebinskega in finančnega programa, ki ga sprejema skupščina PZS; 
‐ potrjuje predlog letnega poročila KGŠ, ki ga sprejema skupščina PZS; 
‐ potrjuje strategijo razvoja posameznih disciplin in dejavnosti lednega plezanja in turnega smučanja 
v Sloveniji; 
‐ voli in razrešuje izvršni odbor KGŠ in načelnika KGŠ, h katerim izda soglasje UO PZS; 
‐ sprejema druge dokumente, ki zadevajo delovanje vseh ali večine društev na področju tekmovalnih 
gorskih športov. 
 

10. člen 
(izvršni odbor KGŠ) 



 
(1) Izvršni odbor KGŠ je izvršni organ za dejavnosti lednega plezanja in turnega smučanja znotraj PZS. 
(2) Mandat izvršnega odbora KGŠ traja 4 leta. Mandat se prične na zboru KGŠ, na katerem je bil 
izvršni odbor izvoljen. 
(3) Izvršni odbor sestavljajo načelnik in 4 do 6 članov. 
(4) Izvršni odbor je sklepčen, kadar je prisotna večina vseh članov. Odbor si prizadeva za odločanje s 
soglasjem. Če soglasje ni mogoče, odloča z večino navzočih članov. 
 

11. člen 
(naloge izvršnega odbora KGŠ) 

(1) Izvršni odbor vodi in usmerja: 
- tekmovalni sistem; 
- strategijo razvoja posameznih disciplin in dejavnosti lednega plezanja in turnega smučanja (letne in 
srednjeročne); 
- strategijo organizacije mednarodnih tekmovanj. 
(2) Izvršni odbor je odgovoren za pravočasno izdelavo  predloga letnega vsebinskega in finančnega 
načrta za zbor KGŠ 
(3) Izvršni odbor KGŠ vodi register odsekov, tekmovalcev, trenerjev, inštruktorjev, vaditeljev, 
sodnikov, postavljalcev smeri in drugih strokovnih kadrov. 
(4) Organizira usposabljanja inštruktorjev, trenerjev, sodnikov, postavljalcev smeri, opremljevalcev 
smeri in drugih strokovnih kadrov. 
(5) Imenuje in razrešuje selektorje članske in mladinske državne reprezentance. 
(6) Imenuje vodstva aktivnosti KGŠ, ki so izven rednih nalog izvršnega odbora KGŠ.(7) Sprejema 
tekmovalni pravilnik državnega prvenstva. 
(7) Razpisuje in usklajuje organizacijo tekmovanj. 
(8) Organizira domača in mednarodna tekmovanja v lednem plezanju in turnem smučanju. 
(9) Lahko ocenjuje delo strokovnega sodelavca PZS in poroča generalnemu sekretarju PZS. 
(10) Skrbi za državne reprezentance in druge vrhunske tekmovalce v lednem plezanju in turnem 
smučanju. 
(11) Izvaja preventivo za varnejše plezanje in varstvo narave. 
(12) S soglasjem predsedstva PZS imenuje in razrešuje predstavnike KGŠ v strokovnih organih drugih 
organizacij. 
(13) Sodeluje z ostalimi organi PZS. 
(14) Sodeluje z izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami s področja dela KGŠ. 
(15) Imenuje začasne delovne skupine. 
(16) Sprejema pravilnike, ki določajo delovanje organiziranega lednega plezanja in turnega smučanja. 
(17) Pripravlja predloge za podelitev priznanj PZS, skladno s Pravilnikom o priznanjih PZS. 
(18) Podeljuje priznanja najuspešnejšim lednim plezalcem in turnim smučarjem na tekmovanjih in 
drugim posameznikom, ki so najbolj zaslužni za razvoj tekmovalnega lednega plezanja in 
tekmovalnega turnega smučanja. 
(19) Izvaja druge strokovne in organizacijske naloge, ki so širšega pomena za razvoj lednega 
plezanja in turnega smučanja v Sloveniji, ki so vključene v letne programe dela. 
 

12. člen 
(načelnik KGŠ) 

(1) Naloge načelnika KGŠ: 
‐ vodi  in predstavlja KGŠ; 
‐ sklicuje in vodi seje izvršnega odbora KGŠ; 
‐ sklicuje zbor KGŠ; 
‐ nadzoruje izvajanje sklepov; 



 
‐ vodi in usklajuje izdelavo predloga letnega vsebinskega in finančnega načrta KGŠ; 
‐ vodi in usklajuje izdelavo letnega poročila KGŠ; 
‐ sprejema odločitve o stvareh manjšega pomena in rešuje tekočo problematiko; 
‐ redno sodeluje z generalnim sekretarjem PZS; 
‐ redno sodeluje v delu predsedstva PZS, UO PZS in na skupščini PZS; 
‐ ima pooblastilo za izvajanje na skupščini sprejetega letnega vsebinskega in finančnega programa 
KGŠ; 
‐ odgovarja za namensko porabo finančnih sredstev. 
(2) Načelnik izmed članov izvršnega odbora izbere namestnika, ki mu pomaga pri vodenju KGŠ in ga 
nadomešča v primeru odsotnosti. Izbiro namestnika z ugotovitvenim sklepom potrdi izvršni odbor 
KGŠ. Načelnik lahko izbiro namestnika kadarkoli prekliče. 
 

13. člen 
(volitve načelnika in članov izvršnega odbora KGŠ) 

(1) Volilni zbor se izvede vsake 4 leta. 
(2) Kandidacijski postopki za izvedbo volitev začnejo teči najprej tri mesece in se zaključijo najmanj 
45 dni pred iztekom mandata. 
(3) Kandidate predlagajo odseki, ki so člani KGŠ. Kandidati za načelnika pripravijo program dela. 
(4) Volitve so javne. Zbor lahko določi, da so volitve tajne. 
(5) Vsak predstavnik odseka lahko pri volitvah načelnika voli enega kandidata, pri volitvah članov 
izvršnega odbora pa lahko voli največ toliko kandidatov, kolikor je prostih mest v izvršnemu 
odboru. Posameznemu kandidatu predstavnik odseka lahko nameni en glas. 
(6) Za načelnika je izvoljen tisti kandidat , ki prejme več kot polovico glasov. Za člane izvršnega 
odbora so izvoljeni tisti kandidati, ki prejmejo več kot polovico glasov in hkrati največ glasov, 
glede na število mest v izvršnem odboru. V primeru, da po teh pogojih ni izvoljenih toliko 
kandidatov, kot je najmanj predpisanih mest, se izvede drugi krog med neizvoljenimi kandidati 
za preostala mesta. 
(7) V primeru predčasnega prenehanja mandata načelnika KGŠ ali več kot tretjine članov izvršnega 
odbora, se izvedejo nadomestne volitve za popolnitev sestave na zboru KGŠ v roku 3 mesecev. V 
primeru predčasnega prenehanja mandata manj kot tretjine članov izvršnega odbora KGŠ, se 
nadomestne volitve izvedejo na naslednjem rednem zboru KGŠ. Na nadomestnih volitvah se 
izvoli kandidate za obdobje do zaključka rednega mandata, ki ga nadomeščajo. 
 

14. člen 
(slovenski reprezentanci) 

(1) V okviru KGŠ delujeta slovenske reprezentance v lednem  plezanju in turnem smučanju (članska in 
mladinska). 
(2) Vsako od reprezentanc vodi selektor reprezentance, ki ga imenuje in razrešuje izvršni odbor KGŠ. 
(3) Delovanje reprezentanc je lahko urejeno v poslovnikih o delu slovenskih reprezentanc, ki ju na 
predlog strokovnih odborov sprejme izvršni odbor KGŠ. 
(4) Poleg vodenja reprezentance in nalog določenih v poslovniku o delu slovenskih reprezentanc, sta 
selektorja reprezentanc zadolžena tudi za izdelavo letnega načrta  in letnega poročila reprezentance. 
 

15 člen 
(strokovni odbori) 

(1) Strokovni odbori so strokovna telesa, ki jih  za strokovna vprašanja imenuje izvršni odbor KGŠ.  
(2)KGŠ ima Strokovni odbor za tekmovalno ledno plezanje in strokovni odbor za tekmovalno turno 
smučanje. 



 
(3) Strokovni odbor sestavlja do 5 uveljavljenih strokovnjakov na področju lednega plezanja oz.  
turnega smučanja. 
(4) Strokovne komisije so pristojne za pripravo sprememb tekmovalnega pravilnika, potrditev letnega 
načrta reprezentanc in drugih pomembnih strokovnih vprašanj. 
 

16. člen 
(strokovni sodelavec KGŠ) 

(1) Strokovni sodelavec KGŠ nudi strokovno in administrativno‐tehnično pomoč, sodeluje na sejah 
izvršnega odbora in po potrebi tudi na sejah strokovnih odborov. 
 

17. člen 
(disciplinski ukrepi) 

(1) O disciplinskih ukrepih odloča izvršni odbor KGŠ. Na odločitev izvršnega odbora KGŠ je možna 
pritožba na UO PZS. Odločitev UO PZS je dokončna. 
(2) Izrečeni ukrepi, ki morajo biti izdani v pisni obliki, so lahko: 
‐ opomin; 
‐ javni opomin; 
‐ prepoved nastopanja za določen čas (ne daljši od enega leta); 
‐ prepoved organiziranja tekem za določen čas (ne daljši od enega leta); 
‐ prepoved opravljanja dolžnosti za določen čas (ne daljši od enega leta); 
‐ odvzem naslova ali priznanja; 
‐ odvzem licence. 
(3) Za prekrške storjene v posebno oteževalnih okoliščinah, ko je storilec pri izvršitvi prekrška 
pokazal posebno odločnost, vztrajnost ali brezobzirnost ali je povzročil posebno težke posledice  
se lahko izreče kazen trajne prepovedi tekmovanja ali opravljanja dolžnosti. 
 

18. člen 
(veljavnost pravilnika) 

(1) Ta pravilnik začne veljati z objavo na spletni strani PZS.  
 
 
Jasna Pečjak, 
načelnica KGŠ PZS 

Bojan Rotovnik, 
predsednik PZS 

 


