STATUT
ZDRUŽENJA GORSKIH VODNIKOV SLOVENIJE
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Združenje gorskih vodnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: združenje) je poklicna organizacija
gorskih vodnikov, ki v skladu s predpisi o gorskih vodnikih občasno ali redno opravljajo ali so
opravljali poklic gorskega vodnika.
2. člen
Ime združenja je: Združenje gorskih vodnikov Slovenije. Skrajšano ime združenja je: ZGVS.
Sedež združenja je v Ljubljani, Dvorakova 9.
3. člen
Združenje deluje na območju Republike Slovenije.
4. člen
Združenje je pravna oseba.
5. člen
Združenje ima svoj znak in pečat.Znak je ovalne oblike. V njem sta zavozlani vrvi, cepin in planika.
V ozadju sta dve gori. Zgornjo polovico znaka obkroža napis Združenje gorskih vodnikov Slovenije,
spodnjo pa napis Od leta 1877.
Pečat združenja je okrogle oblike. V sredini pečata je poenostavljen znak združenja, okoli znaka pa
napis Združenje gorskih vodnikov Slovenije.
6. člen
Združenje samostojno sodeluje z domačimi in tujimi gorniškimi organizacijami in združenji gorskih
vodnikov ter se samostojno odloča o članstvu v mednarodnih vodniških organizacijah.
7. člen
Delo združenja je javno.
8. člen
Zastopnik združenja je predsednik Združenja gorskih vodnikov Slovenije. V primeru odsotnosti ali
zadržanosti predsednika zastopa združenje podpredsednik ali član upravnega odbora, ki ga zato
pooblasti upravni odbor.
Na sestankih tehnične komisije pri mednarodni zvezi združenj gorskih vodnikov zastopa
združenje predsednik tehnične komisije ali član združenja, ki ga zato pooblasti upravni odbor.
II. NALOGE ZDRUŽENJA
9. člen
Poleg nalog, ki jih določa Zakon o gorskih vodnikih, so naloge združenja:
1.
prizadevanje za razvoj gorskega vodništva v Sloveniji;
2.
razvijanje dobrih vodniških navad ter skrb za ugled in neoporečnost poklica gorskega
vodnika;
3.
skrb za proučevanje teoretičnih in praktičnih vprašanj gorskega vodništva;
4.
sodelovanje pri dejavnostih za preprečevanje gorskih nesreč;
5.
varovanje poklicnih interesov svojih članov:

z ustreznimi pogoji za sprejem na tečaje za pripravnike in gorske vodnike;
z vestnim preverjanjem kandidatov za ta poklic;
s propagiranjem varnejšega obiskovanja gora v spremstvu gorskega vodnika;
z odkrivanjem in preprečevanjem nelegalne in nelojalne konkurence;
z zavarovanjem svojih članov;
z zastopanjem interesov svojih članov pred oblastmi in pred javnostjo;
1.
gojenje tovarištva med gorskimi vodniki;
2.
razvijanje ali sodelovanje pri razvijanju alpinistične tehnike in tehnike Gorske reševalne
službe;
3.
opravljanje etičnega nadzora nad opravljanjem poklica gorskega vodnika;
4.
prizadevanje za sporazumno reševanje nesoglasij med člani združenja ter med združenjem in
tretjimi osebami;
5.
skrb za varstvo narave in okolja ter sodelovanje z ustreznimi organizacijami in društvi.
5.1
5.2
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III. ČLANSTVO
10. člen
Člani združenja so:
1.
obvezni člani:
1* aktivni gorski vodniki,
2* pripravniki za gorske vodnike;
1.
prostovoljni člani:
 gorski vodniki, ki so začasno ali trajno prenehali z opravljanjem poklica gorskega vodnika;
1.
častni člani.
11. člen
Obvezni ali prostovoljni član združenja lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki
sprejema ta statut in je gorski vodnik ali pripravnik za gorskega vodnika.
Izjemoma lahko postane obvezni ali prostovoljni član združenja tudi tuj državljan, ki izpolnjuje
vse pogoje, navedene v predhodnem odstavku tega člena in ob pogoju, da ga soglasno sprejme zbor
gorskih vodnikov na predlog upravnega odbora.
12. člen
Častni član združenja lahko postane aktivni gorski vodnik ali prostovoljni član združenja, ki je
izjemno zaslužen za gorsko vodništvo v Sloveniji. Kot zasluge se upoštevajo prispevek k razvoju
organizacije gorskih vodnikov, vzgoja gorskih vodnikov in gorsko vodniška dejavnost. Pisni
predlog za izvolitev častnega člana, naslovljen na upravni odbor, lahko pripravijo najmanj trije
gorski vodniki, med katerimi morata biti najmanj dva aktivna gorska vodnika.
13. člen
Obvezne in prostovoljne člane združenja sprejema upravni odbor združenja na podlagi pisne vloge.
Ob sprejemu v združenje prejme gorski vodnik izkaznico in vodniški znak.
Pripravniki za gorske vodnike prejmejo ob sprejemu v združenje izkaznico, po pripravniški dobi
in uspešno opravljenem strokovnem izpitu za gorskega vodnika pa tudi vodniški znak.
14. člen
Vodniška izkaznica se potrjuje vnaprej za eno leto, če član plača članarino za eno leto vnaprej in
izpolnjuje vse druge pogoje, določene z Zakonom o gorskih vodnikih, tem statutom in sklepi
upravnega odbora v zvezi s stalnim usposabljanjem gorskih vodnikov, podeljevanjem in
podaljševanjem licenc.
15. člen

Obvezni člani združenja morajo biti zavarovani za odgovornost za škodo, za katero so vodenim
odgovorni po obligacijskih predpisih.
16. člen
Prostovoljni člani združenja imajo svoj status označen v izkaznici.
Na prvi notranji strani platnic imajo vpisano: ¨Imetnik te izkaznice je prostovoljni član ZGVS
od ................. dalje in ni vpisan v imenik aktivnih gorskih vodnikov¨. Vpis je potrjen s pečatom
ZGVS in podpisom osebe, odgovorne za potrjevanje izkaznic gorskih vodnikov.
Na zadnji notranji strani platnic je vse besedilo označeno z napisom ¨neveljavno¨.

1.
2.
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17. člen
Pravice obveznih članov združenja so:
da volijo organe in so izvoljeni v organe združenja;
da sodelujejo pri delu organov in komisij združenja;
da dajejo pobude in predloge organom in komisijam združenja;
da za uspešno delo in prizadevanje prejmejo priznanja;
da so informirani o delu združenja.

Dolžnosti obveznih članov združenja so:
1.
da sodelujejo v organih in komisijah združenja;
2.
da se stalno usposabljajo in svoje izkušnje ter znanje prenašajo na mlajše člane;
3.
da redno plačujejo članarino.

1.
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18. člen
Pravice prostovoljnih članov združenja so:
da sodelujejo v komisijah združenja;
da dajejo pobude in predloge organom in komisijam združenja;
da za uspešno delo in prizadevanje prejmejo priznanja;
da so informirani o delu združenja.

Dolžnosti prostovoljnih članov združenja so:
1.
da sodelujejo v komisijah združenja;
2.
da redno plačujejo članarino.
19. člen
Častni člani so oproščeni plačila članarine.
20. člen
Za delo v organih združenja člani ne prejemajo plačila, upravičeni pa so do povračila potnih in
drugih stroškov v zvezi z opravljanjem nalog.
Višino povračil določi upravni odbor.
21. člen
Članstvo v združenju preneha: s smrtjo, z izstopom, s črtanjem ali z izključitvijo.
22. člen
Član lahko kadarkoli izstopi iz združenja. O izstopu mora obvestiti upravni odbor.
23. člen
Član se črta iz združenja, če ne plačuje članarine in drugih prispevkov.
24. člen

Član se izključi iz združenja, če stori hujšo kršitev dolžnosti.
O izključitvi iz združenja se odloča v disciplinskem postopku.
IV. ORGANI ZDRUŽENJA
25. člen
Organi združenja so:
1.
zbor gorskih vodnikov,
2.
predsednik združenja,
3.
upravni odbor,
4.
nadzorni odbor,
5.
disciplinska komisija
Mandat voljenih organov združenja traja 4 leta.
Zbor gorskih vodnikov
26. člen
Najvišji organ združenja je zbor gorskih vodnikov. Sestavljajo ga vsi člani združenja.
Na zboru gorskih vodnikov imajo pravico glasovanja samo obvezni člani združenja.
27. člen
Zbor gorskih vodnikov je lahko reden ali izreden.
Redni zbor gorskih vodnikov se skliče enkrat letno, izredni pa po potrebi.
28. člen
Zbor gorskih vodnikov skliče predsednik združenja.
Izredni zbor gorskih vodnikov mora sklicati predsednik združenja, če to zahteva več kot tretjina
obveznih članov združenja, upravni odbor ali nadzorni odbor. Če po preteku 30 dni od zahteve
predsednik ne skliče izrednega zbora gorskih vodnikov, ga skliče predlagatelj.
Vabilo za zbor gorskih vodnikov mora biti s predlogom dnevnega reda in gradivom poslano
najmanj osem (8) dni pred dnevom, za katerega je zbor sklican. Izredni zbor gorskih vodnikov
sklepa samo o zadevi, zaradi katere je bil sklican.
29. člen
Zboru gorskih vodnikov lahko prisostvujejo tudi drugi povabljeni.
30. člen
Zbor gorskih vodnikov:
1.
sprejema statut združenja in druge splošne akte;
2.
sprejema etični kodeks slovenskih gorskih vodnikov;
3.
če je potrebno, sprejme poslovnik o svojem delu;
4.
sprejema letni načrt dela združenja;
5.
sprejema letni finančni načrt združenja;
6.
potrjuje zaključni račun združenja;
7.
voli in razrešuje predsednika združenja, predsednika TK, člane upravnega in nadzornega
odbora in člane disciplinske komisije ;
8.
voli častne člane združenja;
9.
razpravlja in sklepa o poročilih upravnega odbora, nadzornega odbora, disciplinskekomisije
10.
odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora;
11.
sklepa o prenehanju združenja;
12.
odloča o drugih vprašanjih, pomembnih za delovanje in razvoj združenja.

31. člen
Delo zbora vodi delovno predsedstvo, ki ga izvoli zbor na predlog predsednika združenja.
Delovno predsedstvo sestavljajo predsednik, dva overovatelja zapisnika in zapisnikar.
Do izvolitve delovnega predsedstva vodi delo zbora predsednik združenja.
32. člen
O delu Zbora gorskih vodnikov se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva,
oba overovatelja in zapisnikar.
33. člen
Zbor gorskih vodnikov sklepa veljavno, če je navzočih več kot tretjina obveznih članov združenja.
Če ob napovedani uri zbor ni sklepčen, se začetek preloži za pol ure, nato pa prisotni obvezni člani
veljavno sklepajo.
Zbor gorskih vodnikov sklepa z večino glasov navzočih obveznih članov.
34. člen
Volitve predsednika združenja, predsednika TK, članov upravnega in nadzornega odbora ter članov
disciplinske komisije so tajne.
Glasovanje o drugih zadevah je javno.
35. člen
Kandidacijski postopek za volitve na zboru gorskih vodnikov vodi kandidacijska komisija, ki jo
imenuje upravni odbor združenja.
Kandidacijska komisija ima predsednika in dva člana.
Kandidacijska komisija obvesti člane o začetku kandidacijskega postopka najkasneje 60 dni pred
volitvami in jih pozove, da najkasneje 30 dni pred volitvami predlagajo kandidate.
Kandidate lahko predlagajo skupine članov ali posamezni člani združenja.
Predlogom za kandidaturo je treba priložiti soglasje kandidatov.
Najkasneje 10 dni pred volitvami sestavi kandidacijska komisija liste kandidatov. Na liste uvrsti
po izžrebanem vrstnem redu vse predlagane kandidate, ki ustrezajo pogojem. Na listi je lahko tudi
več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Na glasovnici mora biti navedeno, koliko kandidatov je treba izvoliti.
36. člen
Glasuje se tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna številka pred imenom in priimkom kandidata,
za katerega se glasuje.
Glasuje se lahko za največ toliko kandidatov, kolikor jih je treba izvoliti.
Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največ glasov. Če zaradi enakega števila glasov ni mogoče
ugotoviti, kateri od kandidatov je bil izvoljen, se glasovanje ponovi za tiste kandidate, ki so dobili
enako najmanjše število glasov.
Glasovnica ni veljavna, če je glasovalec glasoval za več kandidatov, kot jih je treba izvoliti, ali
če se iz nje ne da razbrati volje glasovalca.
Predsednik združenja
37. člen
Predsednik združenja je tudi predsednik upravnega odbora združenja. Predsednik združenja je za
svoje delo odgovoren zboru gorskih vodnikov.
38. člen
Predsednik združenja opravlja naslednje naloge:
1.
zastopa in predstavlja združenje;

2.
izvršuje sklepe skupščine in upravnega odbora;
3.
sklicuje in vodi seje upravnega odbora;
4.
razrešuje nesoglasja in nesporazume med člani združenja;
5.
skrbi za pravilno delovanje združenja;
6.
skrbi za ugled združenja;
7.
sklepa pogodbe in druge pravne posle združenja po predhodni odobritvi upravnega odbora,
samostojno pa do zneska, ki ga s sklepom določi upravni odbor;
Predsednik združenja sme v nujnih primerih opravljati naloge upravnega odbora. V takih
primerih je dolžan najkasneje v 8 dneh obvestiti člane upravnega odbora. Upravni odbor mora na
prvi seji po prejemu obvestila obravnavati predsednikovo poročilo o opravljeni nalogi.
Upravni odbor
39. člen
Upravni odbor je upravno-izvršilni organ združenja, ki ga upravlja med dvema zboroma gorskih
vodnikov ter izvršuje sklepe zbora gorskih vodnikov.
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren zboru gorskih vodnikov.
Sestaja se po potrebi, najmanj pa štirikrat na leto.
40. člen
Upravni odbor ima poleg predsednika in predsednika tehnične komisije šest članov. V UO so lahko
največ trije člani, ki so hkrati člani različnih komisij.
Upravni odbor izvoli izmed svojih članov podpredsednika, tajnika, blagajnika. Predsednika
tehnične komisije izvoli direktno zbor vodnikov.
41. člen
Upravni odbor lahko na podlagi predlogov članov združenja ustanovi poleg tehnične komisije še
druge komisije. Posamezna komisija ima lahko največ pet članov.
42. člen
Komisije vodijo predsedniki, ki so v času delovanja komisij vabljeni na seje upravnega odbora.
43. člen
Upravni odbor:
1.
izvršuje sklepe zbora gorskih vodnikov ter sprejema akte, ki niso v pristojnosti zbora
gorskih vodnikov;
2.
sprejema podrobne programe usposabljanja gorskih vodnikov;
3.
če je potrebno, sprejme poslovnik o svojem delu;
4.
poroča o svojem delu zboru gorskih vodnikov;
5.
sprejema zaključni račun združenja;
6.
sprejema znesek članarine in drugih prispevkov članov;
7.
določa predloge letnih načrtov dela in finančnih načrtov združenja;
8.
določa predloge dnevnih redov in gradiv za zbore gorskih vodnikov;
9.
določa predloge za izvolitev častnih članov;
10.
sprejema predloge za priznanja združenja;
11.
imenuje člane tehnične komisije in predsednike ter člane drugih komisij upravnega odbora;
12.
sprejema poročila tehnične komisije in drugih komisij upravnega odbora;
13.
skrbi za materialno finančno poslovanje združenja;
14.
skrbi za premoženje združenja;
15.
vodi imenik aktivnih gorskih vodnikov in druge evidence članov združenja;
16.
obravnava pritožbe v zvezi z opravljanjem poklica gorskega vodnika in predlaga uvedbo
disciplinskega postopka;
17.
na zahtevo vodenih daje mnenje v primeru sporov med vodenimi in gorskimi vodniki;
18.
obravnava problematiko delovanja gorskih vodnikov;

19.
20.
21.
22.

odloča o sklenitvi pogodb med združenjem in tretjimi osebami;
določa pogodbeni znesek, za katerega lahko predsednik združenja sam sklene pogodbo;
sprejema navodila za poslovanje gorskih vodnikov;
odloča o drugih zadevah združenja, ki po naravi sodijo v pristojnost izvršilnih organov.

44. člen
Seje upravnega odbora so sklepčne, če je prisotnih več kot polovica članov. Upravni odbor odloča z
večino glasov navzočih članov. V kolikor je število glasov "za" in "proti" enako, odloča glas
predsednika.
Nadzorni odbor
45. člen
Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana. Predsednik nadzornega odbora ne sme biti član
katerekoli druge komisije. Nadzorni odbor veljavno sklepa, če so navzoči vsi trije člani in za sklep
glasujeta vsaj dva člana.
Nadzorni odbor spremlja in nadzoruje delo vseh organov združenja ter finančno in materialno
poslovanje združenja. Najmanj dvakrat letno pregleda finančno in materialno poslovanje združenja.
Člani nadzornega odbora imajo pravico prisostvovati sejam upravnega odbora in sestankom
posameznih komisij ter dobiti na razpolago vse gradivo.
Nadzorni odbor poroča o svojih ugotovitvah zboru gorskih vodnikov, sproti pa z njimi seznanja
tudi upravni odbor. Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren zboru gorskih vodnikov.
Disciplinska komisija
46.člen
Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. Predsednik disciplinske komisije ne sme
biti član katerekoli druge komisije ali organa združenja.
Komisija vodi disciplinski postopek in odloča o disciplinski odgovornosti članov združenja.

V. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
49. člen
Člani združenja in izvoljeni člani organov združenja so za kršitev dolžnosti disciplinsko odgovorni.
50. člen
Kot kršitev dolžnosti štejejo naslednja dejanja:
1.
kršenje zakonov, posebej Zakona o gorskih vodnikih, etičnega kodeksa slovenskih gorskih
vodnikov, tega statuta in drugih splošnih aktov združenja;
2.
;
3.
sodelovanje pri vodenju z osebami, ki vodijo v nasprotju z določbami zakona o gorskih
vodnikih;
4.
poslovanje v nasprotju z navodili in sklepi organov združenja;
5.
neprimerno in žaljivo obnašanje pri opravljanju poklica gorskega vodnika;
6.
nesodelovanje pri nudenju pomoči ali reševanju v gorah, če je ob tem mogoče poskrbeti za
varnost vodenih;

Disciplinska ukrepa
51. člen
Za kršitev dolžnosti se lahko izrečeta naslednja disciplinska ukrepa:
1.
pisni opomin ali
2.
izključitev iz združenja.
52. člen
Disciplinski ukrep izključitve iz združenja se sme izreči za naslednje hujše kršitve dolžnosti:
1.
kršitve dolžnosti, navedene v 6. točki 50. člena;
2.
ponavljanje kršitev dolžnosti, naštetih v 50. členu, kljub izrečenemu pisnemu opominu.
Disciplinski ukrep izključitve iz združenja se mora izreči v primeru, če je gorski vodnik
pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, zaradi katerega je moralno nevreden za
opravljanje poklica gorskega vodnika.
53. člen
Izvršitev disciplinskega ukrepa izključitve iz združenja se lahko odloži za dobo enega leta s
pogojem, da gorski vodnik v tej dobi ne stori katerega od dejanj iz 50. člena.
54. člen
Pri izreku disciplinskih ukrepov se upoštevajo vse okoliščine, ki vplivajo na vrsto ukrepa, zlasti pa
težo kršitve in njene posledice, stopnjo odgovornosti, prejšnje delo in vedenje gorskega vodnika in
morebitni že izrečeni disciplinski ukrepi.
55. člen
Pregon disciplinskih kršitev zastara v enem letu od dneva kršitve.
Če je disciplinska kršitev obenem kaznivo dejanje, zastara pregon v enakem roku, kot ga določa
zakon za zastaranje pregona za kaznivo dejanje.
Izvršitev disciplinskega ukrepa zastara v enem letu od dneva pravnomočnosti odločbe, s katero
je bil ukrep izrečen.
Zastaranje pregona disciplinske kršitve pretrga prijava kršitve disciplinskemu tožilcu in vsako
opravilo v postopku pred disciplinsko komisijo.
Zastaranje izvršitve disciplinskega ukrepa se pretrga z dejanji, s katerimi se pretrga zastaranje po
določbah kazenskega zakonika.
Disciplinski postopek
56. člen
Postopek pred disciplinsko komisijo se uvede na zahtevo predsednika disciplinske komisije.
Zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka pošlje predsednik disciplinske komisije gorskem
vodniku s pozivom, da v roku 15 dni odgovori na navedbe v zahtevi.
57. člen
Po prejemu odgovora gorskega vodnika ali po preteku roka za odgovor predsednik disciplinske
komisije po potrebi odredi predhodno preiskavo ali določi člana disciplinske komisije za opravo
predhodne preiskave.
Po opravljeni predhodni preiskavi lahko disciplinska komisija spremeni ali dopolni zahtevo za
uvedbo disciplinskega postopka.
58. člen

Predsednik disciplinske razpiše ustno obravnavo najkasneje v roku 30 dni po opravljeni predhodni
preiskavi.
Če je po opravljeni predhodni preiskavi predsednik disciplinske komisije spremenil ali dopolnil
zahtevo po uvedbi disciplinskega postopka, se spremenjena zahteva pošlje gorskemu vodniku z
vabilom na ustno obravnavo 8 dni pred dnevom obravnave.
59. člen
Ustna obravnava se lahko opravi tudi brez navzočnosti gorskega vodnika, če je bilo vabilo
gorskemu vodniku vročeno, pa svojega izostanka ni opravičil, ali če je sporočil, da se obravnave ne
bo udeležil in da naj se upošteva njegov zagovor v odgovoru na zahtevo za uvedbo disciplinskega
postopka.
60. člen
O izločitvi člana disciplinske komisije ali izločitvi predsednika disciplinske komisije odloča
disciplinska komisija.V primeru, da je izločen predsednik, njegovo vlogo prevzame najstarejši član
komisije.

61. člen
Pravnomočna odločba disciplinske komisije se pošlje upravnemu odboru združenja zaradi izvršitve
in evidence
Disciplinska evidenca se hrani trajno.
62. člen
V postopku ugotavljanja disciplinske odgovornosti se glede vprašanj, ki niso urejena z zakonom o
gorskih vodnikih in tem statutom, smiselno uporabljajo določbe zakona o kazenskem postopku.
63. člen
Gorski vodnik se glede odločbe disciplinske komisije lahko pritoži upravnemu odboru. Ta pritožbo
predstavi zboru Zduženja gorskih vodnikov Slovenije, ki potem z glasovanjem odloči glede
pritožbe.
VI. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE ZDRUŽENJA
64. člen
Dohodki združenja so:
1.
članarina in drugi prispevki članov združenja;
2.
dotacije in sredstva, ki se za uresničevanje programa dela združenja zagotavljajo iz
državnega proračuna;
3.
dotacije, ki jih za uresničevanje programa dela združenja pridobi s strani pravnih in fizičnih
oseb;
4.
dohodki od lastnih dejavnosti;
5.
darila;
6.
obresti in drugi dohodki.
65. člen
Združenje razpolaga s sredstvi v mejah sprejetega finančnega načrta.

66. člen
Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu s predpisi, ki urejajo finančno in materialno
poslovanje poklicnih združenj.
67. člen
Finančno poslovanje združenja poteka preko enega računa.
68. člen
Za pravilnost finančnega in materialnega poslovanja skrbi blagajnik. Blagajnik pripravi predlog
finančnega načrta in zaključnega računa, poroča Upravnemu odboru o finančnem poslovanju in
pripravi za Zbor gorskih vodnikov finančno poročilo.
69. člen
Za vodenje računovodstva upravni odbor sklene pogodbo s fizično ali pravno osebo, ki opravlja
računovodske posle po navodilih blagajnika.
70. člen
Finančne in druge listine podpisujeta blagajnik in predsednik združenja. Odredbodajalca za izplačila
sta predsednik in podpredsednik združenja.
VII. JAVNOST DELA
71. člen
Združenje obvešča javnost o svojem delu preko spletne strani drugih lastnih obvestil ter preko
sredstev javnega obveščanja. Vsako uradno obvestilo za javnost o Združenju in njegovih članih
mora biti sprejeto na Upravnem odboru. Za zagotovitev javnosti dela in dajanje informacij je
odgovoren predsednik združenja.
72. člen
Javnost finančno-materialnega poslovanja se zagotavlja s pravico vsakega člana združenja do
vpogleda v celotno finančno-materialno dokumentacijo.
73. člen
Javnost je lahko izključena pri obravnavanju posameznih vprašanj ali podatkov, ki jih organ, ki jih
obravnava, označi kot tajnost. O izključitvi javnosti sprejme organ poseben sklep, ki ga mora javno
obrazložiti.
VIII. PRENEHANJE ZDRUŽENJA
74. člen
Združenje preneha delovati:
1.
po sklepu Zbora gorskih vodnikov, sprejetem z dvotretjinsko večino vseh obveznih članov;
2.
z odločbo pristojnega državnega organa o prepovedi dela;
3.

V primeru prenehanja združenja se premoženje združenja prenese na po dejavnosti sorodno
organizacijo. Če zbor gorskih vodnikov ugotovi, da taka organizacija ne obstaja, preide
premoženje na Planinsko zvezo Slovenije.
IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
75. člen

Ta statut začne veljati takoj, ko ga sprejme zbor gorskih vodnikov v letu 2015.

