PRAVILNIK ALPINISTIČNEGA ODSEKA KAMNIK
(v nadaljevanju: pravilnik)

I. Splošne določbe
1. člen
Alpinistični odsek Kamnik (v nadaljevanju: AO) goji alpinistično in športno plezalno
dejavnost v okviru Planinskega društva Kamnik (v nadaljevanju: PD).
2. člen
AO je organiziran in deluje v skladu s tem pravilnikom in z vsemi akti PD in Planinske zveze
Slovenije (v nadaljevanju: PZS), ki se nanašajo na alpinistično in športno plezalno dejavnost
ter deluje v skladu z gorniško etiko in častnim kodeksom slovenskih planincev.
3. člen
Ta pravilnik določa:
• dejavnosti AO,
• zastopanje in predstavljanje AO,
• notranjo organiziranost AO,
• organe AO, njihovo pristojnost in način odločanja,
• način volitev organov AO ter njihovo mandatno dobo,
• pravice in dolžnosti članov AO,
• financiranje AO, delitev sredstev AO in način opravljanja nadzora nad razpolaganjem
s finančnimi in drugimi materialnimi sredstvi.

II. Dejavnost AO
4. člen
Dejavnosti AO so naslednje:
• vzgoja alpinistov in športnih plezalcev,
• razvoj kvalitetnega in množičnega alpinizma ter športnega plezanja,
• organizacijska in finančna podpora kvalitetnih in vrhunskih alpinističnih in
športnoplezalnih aktivnosti članov,
• sodelovanje s PD, drugimi alpinističnimi odseki in pristojnimi komisijami pri PZS,
• sodelovanje z drugimi športnimi organizacijami in združenji,
• opravljanje drugih dejavnosti, ki so v interesu alpinistične in športnoplezalne
dejavnosti.

III. Zastopanje in predstavljanje AO
5. člen
AO v pravnem prometu zastopa PD v svojem imenu in za svoj račun.

6. člen
AO zastopa in predstavlja načelnik AO. V primeru odsotnosti načelnika AO opravlja njegovo
funkcijo in naloge namestnik načelnika AO.

IV. Članstvo in nazivi
7. člen
Člani AO so: mlajši pripravnik, starejši pripravnik, alpinist, alpinistični inštruktor, pripravnik
športnega plezanja, športni plezalec, inštruktor športnega plezanja ter častni član (v
nadaljevanju: član).
8. člen
Član ima lahko status člana ali aktivnega člana. Status aktivnega člana ima vsak tisti član, ki
izpolnjuje pogoje določene s tem pravilnikom.
9. člen
Član postane vsak, ki v okviru AO uspešno zaključi alpinistično šolo (v nadaljevanju: AŠ) ali
šolo športnega plezanja (v nadaljevanju: ŠŠP), oziroma opravlja druge dejavnosti odseka, s
svojim delom ali sredstvi aktivno deluje pri izvajanju programa alpinističnih in plezalnih
aktivnosti, s pristopno izjavo pristopi v članstvo, ter plača članarino PD Kamnik. Člane
sprejema Zbor aktivnih članov AO.
10. člen
Status aktivnega člana pridobi vsak član, ki je star najmanj 18 let in je:
• alpinist, ki ima v zadnjih šestih mesecih najmanj 50% udeležbo na sestankih AO in je
v tekočem letu registriran pri PZS,
• športni plezalec, ki ima v zadnjih šestih mesecih najmanj 50% udeležbo na sestankih
AO in je v preteklem letu opravil najmanj 30 športnoplezalnih vzponov,
• kategoriziran alpinist,
• kategoriziran športni plezalec,
• vsak posamezen organ AO.
Seznam aktivnih članov se določi pred občnim zborom in šest mesecev po občnem zboru.
Objavi se na oglasni deski AO.
11. člen
Dolžnosti vsakega člana so naslednje:
• sodeluje pri delu in akcijah AO,
• sodeluje pri izobraževalnem delu AO,
• opravlja alpinistične in športnoplezalne vzpone v okviru svojih sposobnosti in
možnosti ter o njih redno poroča na sestanku AO,
• v roku prinese spisek opravljenih vzponov, na osnovi katerega bo registriran,
kategoriziran oziroma bo postal aktivni član,
• skrbi za sposojeno opremo in literaturo, jo vzdržuje in redno vrača na AO,
• spoštuje in skrbi za spoštovanje tega pravilnika in ostalih pravil AO Kamnik ter ostalih
pravil PD in PZS,
• ostale dolžnosti, ki so določene s tem pravilnikom.

12. člen
Pravice člana:
• sodelovanje na sestankih z izjemo pripravnikov športnega plezanja,
• sodelovanje na občnem zboru,
• možnost izposoje opreme in literature,
• prijava in sodelovanje na odpravah, tečajih in akcijah AO,
• povrnitev stroškov po določilih tega pravilnika o sofinanciranju alpinističnih,
športnoplezalnih, izobraževalnih in drugih dejavnostih AO,
• dajanje novih idej za delo AO,
• ostale pravice, ki so določen s tem pravilnikom.
13. člen
Poleg vseh pravic in dolžnosti člana ima aktivni član še pravico do glasovanja pri sprejemanju
odločitev Zbora aktivnih članov (kot opredeljen v nadaljevanju).
14. člen
Članstvo v AO preneha z:
• izstopom na podlagi pisne izjave člana,
• izbrisom, ki ga potrjuje Zbor aktivnih članov in vključuje tudi izbris preminulih
članov,
• izključitvijo v primeru kršitev pravilnika, ki jo potrjuje Zbor aktivnih članov.
15. člen
Mlajši pripravnik postane tisti, ki izpolni naslednje pogoje:
• uspešno zaključeno izobraževanje v alpinistični šoli AO,
• ima opravljenih vsaj:
- 5 različnih vzponov v kopnem, katerih skupna višina je več kot 1500 m,
- 5 različnih zimskih pristopov, vzponov in/ali turnih smukov,
• pozitivno opravljena preizkusna (izpitna) tura za mlajšega pripravnika.
Preizkusna (izpitna) tura za mlajšega pripravnik mora biti takšna, ki jo je kandidat za
mlajšega pripravnika plezal že prej skupaj z alpinističnim inštruktorjem, alpinistom ali
gorskim vodnikom kot drugi v navezi. Turo izbere kandidat za mlajšega pripravnika sam.
Odvisno od dolžine same ture pleza kot prvi v navezi ali menjaje se v vodstvu.
Pred letno in zimsko sezono mora uspešno opraviti obnavljalni izpit v okviru šole, izjemoma
pa pri alpinističnem inštruktorju ali gorskem vodniku ob soglasju vodje šole in načelnika AO.
Mlajši pripravnik ne sme solirati. Pleza lahko samo z alpinističnim inštruktorjem, alpinistom
ali gorskim vodnikom. Z drugim mlajšim ali starejšim pripravnikom sme plezati samo s
soglasjem načelnika AO in vodij njunih šol v vnaprej določenih smereh. Ne sme opravljati
vzponov z osebami, ki niso opravljale alpinistične ali plezalne šole. O plezanju s člani drugih
alpinističnih odsekov mora obvestiti načelnika AO ali vodjo svoje AŠ in vnaprej dobiti njuno
soglasje. O vzponih v tujini se mora predhodno posvetovati z vodjem svoje AŠ in načelnikom
AO, ter vnaprej dobiti njuno soglasje.
Vsako leto mora vsaj trikrat sodelovati pri alpinistični šoli oziroma na akcijah AO.

Ko mlajši pripravnik izpolni pogoje za dosego naziva starejši pripravnik, preda ustrezno
dokumentacijo tajniku AO. AO najmanj enkrat letno organizira izpite oziroma preizkuse
znanja za dosego naziva starejši pripravnik.
Če do konca tistega leta, v katerem poteče 24 mesecev od datuma pridobitve naziva mlajši
pripravnik ne pridobi naziva starejši pripravnik, izgubi naziv mlajši pripravnik in se mora za
njegovo pridobitev ponovno vpisati v AŠ z vsemi posledicami.
16. člen
Starejši pripravnik postane tisti član, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
• pridobljen naziv mlajši pripravnik,
• kot mlajši pripravnik mora imeti opravljenih vsaj:
- 15 različnih vzponov v kopnem, katerih skupna višina je več kot 5000 m,
- 10 različnih zimskih pristopov, vzponov ali turnih smukov,
- 3 različne zaledenele slapove,
- 1 ledeniško turo,
• pozitivno opravljen praktični preizkus znanja,
• pozitivno opravljena preizkusna (izpitna) tura za starejšega pripravnika.
Preizkusna (izpitna) tura za starejšega pripravnika mora biti takšna, ki je kandidat za
starejšega pripravnika še ni plezal. Turo izbere kandidat sam. Odvisno od dolžine same ture
pleza kot prvi v navezi ali menjaje se v vodstvu.
Pred poletno in zimsko sezono mora uspešno opraviti obnavljalni izpit v okviru šole,
izjemoma pa pri alpinističnem inštruktorju ali gorskem vodniku ob soglasju vodje šole in
načelnika AO.
Starejši pripravnik ne sme solirati. Pleza lahko samo z alpinističnim inštruktorjem, alpinistom
in gorskim vodnikom. Z drugim mlajšim ali starejšim pripravnikom lahko pleza samo smeri
do določene težavnostne stopnje, katero določi in zapiše Zbor aktivnih članov AO. Podlaga za
določitev stopnje so rezultati opravljenih izpitov in mnenja alpinističnih inštruktorjev,
alpinistov, oziroma gorskih vodnikov, s katerimi je plezal.
S tečajnikom lahko pleza le v soglasju z vodjem svoje AŠ in vodjem AŠ tečajnika, v vnaprej
določenih smereh. Ne sme opravljati vzponov z osebami, ki niso opravljale alpinistične ali
plezalne šole. O plezanju s člani drugih odsekov mora obvestiti načelnika AO ali vodjo svoje
AŠ in vnaprej dobiti njuno soglasje. O vzponih v tujini se mora predhodno posvetovati z
vodjem svoje šole in načelnikom AO, ter vnaprej dobiti njuno soglasje.
Vsako leto mora vsaj trikrat sodelovati pri alpinistični šoli oziroma na akcijah AO.
Ko starejši pripravnik izpolni pogoje za dosego naziva alpinist, preda ustrezno dokumentacijo
tajniku AO. Zbor aktivnih članov določi komisijo, v kateri so najmanj trije registrirani
alpinistični inštruktorji ali gorski vodniki, ki pregledajo izpolnjevanje pogojev in ugotovijo
ustreznost kandidata za pristop k izpitu za alpinista.
Če do konca tistega leta, v katerem poteče 36 mesecev od datuma pridobitve naziva starejši
pripravnik ne pridobi naziv alpinist, izgubi naziv starejšega pripravnika in se mora za njegovo
pridobitev ponovno vpisati v AŠ z vsemi posledicami.

17. člen
Alpinist postane tisti starejši pripravnik, ki uspešno opravi izpit pred izpitno komisijo, ki jo
določi KA pri PZS, in uspešno opravi interni sprejem med člane AO. Za pristop k opravljanju
izpita mora izpolnjevati pogoje, ki jih določi Komisija za alpinizem pri PZS (v nadaljevanju:
KA).
Alpinist je dolžan svoje sposobnosti, znanje in izkušnje posredovati drugim članom AO ter
sodelovati pri vzgoji in izobraževanju tečajnikov in pripravnikov.
18. člen
Alpinistični inštruktor postane tisti alpinist, ki uspešno opravi izpit pred komisijo, ki jo določi
KA. Za pristop k opravljanju izpita, mora biti predlagan s strani AO in mora izpolnjevati
pogoje, ki jih določi KA.
19. člen
Pripravnik športnega plezanja postane tisti, ki uspešno zaključi izobraževanje v šoli športnega
plezanja AO. Status pripravnika športnega plezanja se priznava tudi alpinističnim
pripravnikom.
Pripravnik se lahko vpiše v nadaljevalni tečaj športnega plezanja. Pripravnik športnega
plezanja nima pravice udeležbe na sestankih AO.
Pripravnik športnega plezanja ima pravico plezati in varovati v kratkih športnoplezalnih
smereh z urejenimi sidrišči samo pod strokovnim vodstvom športnega plezalca ali alpinista.
Pripravnik športnega plezanja ne sme opravljati vzponov z osebami, ki niso opravile
alpinistične ali plezalne šole.
Vsako leto mora vsaj trikrat sodelovati pri ŠŠP oziroma na akcijah AO.
Ko pripravnik športnega plezanja izpolni pogoje za dosego naziva športni plezalec, preda
ustrezno dokumentacijo tajniku AO. Zbor aktivnih članov določi komisijo, v kateri so
najmanj trije registrirani inštruktorji športnega plezanja, ki pregledajo izpolnjevanje pogojev
in ugotovijo ustreznost kandidata za pristop k izpitu za športnega plezalca.
Če do konca tistega leta, v katerem poteče 24 mesecev od datuma pridobitve naziva
pripravnik športnega plezanja, ne pridobi naziv športni plezalec, izgubi naziv pripravnika
športnega plezanja in se mora za njegovo pridobitev ponovno vpisati v ŠŠP z vsemi
posledicami.
20. člen
Športni plezalec postane tisti pripravnik športnega plezanja, ki uspešno opravi izpit pred
izpitno komisijo, ki jo določi Komisija za športno plezanje pri PZS (v nadaljevanju KŠP) in
uspešno opravi interni sprejem med člane AO. Status športnega plezalca se priznava tudi
alpinistom.
Pogoji za pristop k izpitu za pridobitev naziva športni plezalec so naslednji:
• pridobljen naziv pripravnik športnega plezanja,
• starost najmanj 16 let,
• kot pripravnik športnega plezanja mora imeti opravljenih vsaj 30 različnih
športnoplezalnih smeri (katerekoli težavnostne stopnje, preplezane z varovanjem od
spodaj),
• vsi ostali pogoji predpisani s strani KŠP.

Športni plezalec je dolžan svoje sposobnosti, znanje in izkušnje posredovati drugim članom
AO ter sodelovati pri vzgoji in izobraževanju tečajnikov in pripravnikov.
21. člen
Inštruktor športnega plezanja postane tisti športni plezalec, ki uspešno opravi izpit pred
komisijo, ki jo določi KŠP. Za pristop k opravljanju izpita, mora biti predlagan s strani AO in
mora izpolnjevati pogoje, ki jih določi KŠP.
22. člen
Častni član je tisti član, ki ga zaradi posebnih zaslug za AO, alpinizem in/ali športno plezanje
na predlog Zbora aktivnih članov AO izvoli Občni zbor.
23. člen
Oseba, ki ni opravljala AŠ ali ŠŠP v okviru AO in želi postati član AO, se mora s pisno
prošnjo obrniti na Zbor aktivnih članov AO. Prošnji mora biti priloženo potrdilo
alpinističnega odseka, kjer je obiskovala AŠ ali ŠŠP o stopnji usposobljenosti, ki jo je dosegla
na tem alpinističnem odseku. Pripravniki morajo opraviti tudi praktični izpit iz vrvne tehnike.
24. člen
Registriran član odseka je tisti član, ki opravi v tekočem letu 10 vzponov in izpolnjuje druge
pogoje za registracijo po trenutno veljavnem pravilniku AO in Komisije za alpinizem.
Seznam registriranih članov pripravi tajnik na osnovi oddanih seznamov opravljenih vzponov
v preteklem letu. Potrdi ga Zbor aktivnih članov.
25. člen
Izjemoma je lahko registriran tudi član, ki nima opravljenih 10 vzponov. O vsaki taki izjemi
odloča Zbor aktivnih članov AO.
26. člen
Kategoriziran član AO je tisti član, ki je kategoriziran pri Olimpijskem komiteju Slovenije (v
nadaljevanju: OKS).

V. Financiranje in delitev finančnih sredstev AO
27. člen
AO lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje:
• s strani PD po finančnem planu PD,
• s strani PD za posebne namene,
• z dodeljenimi sredstvi od Občine Kamnik in/ali drugih državnih organizacij,
• z darili in prispevki podpornih članov, simpatizerjev in sponzorjev,
• s skupnimi delovnimi akcijami,
• iz drugih virov.
28. člen
Člani AO lahko za alpinistično aktivnost zbirajo finančna sredstva preko AO. Od sredstev, ki
jih člani prejemajo preko računa AO (npr. računi za delo, donacije, sponzorstvo), prispeva
vsak član AO 5 % od neto zneska. Vsak član, ki se odloči za to obliko zbiranja finančnih

sredstev, je dolžan blagajnika AO pravočasno obvestiti o tem in do konca leta oddati pisno
poročilo skupaj z računi, v katerem utemelji porabo tako zbranih sredstev za alpinistično
aktivnost.
29. člen
AO mora zagotavljati podatke o svojem finančnem poslovanju v obliki poročil blagajnika AO
ter o svojem materialnem stanju v obliki poročil vodje knjižnice in gospodarja AO. Javnost
finančnega in materialnega poslovanja je zagotovljena s pravico do vpogleda članov v
finančno in materialno dokumentacijo.
30. člen
Finančna sredstva s katerimi razpolaga AO, se skladno s finančnim načrtom sprejetim na
Občnem zboru AO, razdelijo na: sredstva za alpinistično dejavnost, sredstva za
športnoplezalno dejavnost in skupna sredstva.
31. člen
Sredstva za alpinistično dejavnost se namenijo AŠ, izobraževanju (tečaji, izpopolnjevanja,
seminarji), za plezanje v Evropi in odprave, za rezervni sklad za odprave, za organizacijo
taborov in ostale dejavnosti, ki so v interesu alpinistične dejavnosti . O teh sredstvih na Zboru
aktivnih članov odločajo samo aktivni alpinisti.
Sredstva za športnoplezalno dejavnost se namenijo ŠŠP, izobraževanju (tečaji,
izpopolnjevanja, seminarji), tekmovanja v športnem plezanju (licence, startnine), za
organizacijo taborov in ostale dejavnosti, ki so v interesu športnoplezalne dejavnosti. O teh
sredstvih na Zboru aktivnih članov odločajo samo aktivni športni plezalci.
Skupna sredstva se namenijo za potrebe knjižnice (revije, vodniki), nakupu opreme,
administrativne stroške, promocijo in prireditve AO, družabna srečanja, zavarovanje
kategoriziranih članov in skupno rezervo. O teh sredstvih na Zboru aktivnih članov odločajo
vsi aktivni člani.
32. člen
Rezervni sklad za odprave predstavlja največ 20 % sredstev namenjenih za odprave.
Namenjen je financiranju akcij in odprav, ki so pomembne za AO, vendar iz objektivnih
razlogov niso bile vključene v finančni načrt. Ob koncu vsakega koledarskega leta se ugotovi
višina neporabljenega dela rezervnega sklada in se razdeli uspešnim akcijam in odpravam po
odstotnih deležih, kot so jih le te pridobile pri sestavi finančnega načrt.
33. člen
AO lahko pokriva stroške za izobraževanje svojih članov kot sledi:
• mlajšim pripravnikom – do 30 % cene začetnih alpinističnih tečajev,
• pripravnikom športnega plezanja – do 50 % cene tečaja športnega plezanja,
• starejšim pripravnikom – do 50 % cene nadaljevalnih alpinističnih tečajev,
• kotizacijo za izpit alpinista in športnega plezalca – do 75 % cene izpita,
• kotizacijo za izpit alpinističnega inštruktorja in inštruktorja športnega plezanja – do
100 % cene izpita.
Vsak član je samo enkrat upravičen do finančne pomoči iz posamezne alineje tega člena.

34. člen
Zbor aktivnih članov s finančnim načrtom opredeli število pripravnikov, ki jim bo dodelil
finančno pomoč iz prvih treh alinej prejšnjega člena. Kriterij za delitev pomoči je število in
kakovost opravljenih vzponov.
35. člen
Na tečajih, kjer se opravlja preizkus znanja, mora član preizkus znanja opraviti, sicer je
dolžan vrniti sredstva, prejeta s strani AO na podlagi 33. člena tega pravilnika.
36. člen
Član, ki se s podporo AO udeleži izobraževalnih akcij, je dolžan AO oziroma AŠ in/ali ŠŠP
predstaviti znanje, ki ga je pridobil na tečaju.
37. člen
Namenska sredstva za posamezne akcije se lahko porabijo le za te akcije. O izjemah
predhodno odloča Zbor aktivnih članov AO.
38. člen
AO sofinancira predvsem odprave, katerih cilj je doseči kvaliteten ali vrhunski vzpon.
39. člen
Vsak član, ki želi s strani AO finančno podporo za akcijo (odprave, tabori, ostale akcije), je
dolžan AO pred sprejetjem vsakokratnega finančnega plana oddati pisno vlogo, v kateri jasno
opredeli svoje cilje in načrte. Vsaka vloga se mora javno obravnavati na sestanku AO. Pri
vlogi za podporo se upoštevajo naslednji kriteriji:
• kvaliteta akcije,
• pomen akcije za AO,
• verjetnost uresničitve akcije.
Višina dodeljenih sredstev za prijavljene akcije se določi s finančnim načrtom.
40. člen
Člani, ki sodelujejo pri vzgoji, imajo prednost pri finančni podpori.
41. člen
O finančni podpori in njeni višini, ki ni določena v finančnem načrtu, odloča Zbor aktivnih
članov AO.
42. člen
Za vsako akcijo, podprto s strani AO, je član, ki je bil deležen podpore, dolžan v 45 dneh po
koncu akcije oddati pisno poročilo z računi o namenski porabi finančnih sredstev in poročilo
o poteku akcije, ki se obravnava in potrdi na sestanku Zbora aktivnih članov AO z večino
prisotnih članov.
Tisti član, ki poročila ne odda ali odda poročilo, ki ni potrjeno, ni več upravičen do
sofinanciranja s strani AO za čas, ki ga določi Zbor aktivnih članov AO.
43. člen
Odredbodajalec za izdatke AO je načelnik AO. Za izplačila nad 50 € mora načelnik AO
pridobiti soglasje Zbora aktivnih članov AO.

44. člen
S finančnimi sredstvi upravlja blagajnik AO.

VI. Organi AO
45. člen
Na AO opravljajo delo in odločajo o delovanju AO naslednji organi:
• Občni zbor,
• Zbor aktivnih članov AO,
• Upravni odbor AO,
• načelnik AO,
• namestnik načelnika AO,
• vodja AŠ,
• vodja ŠŠP,
• tajnik AO,
• blagajnik AO,
• vodja knjižnice,
• gospodar AO (v nadaljevanju: organi).
46. člen
Organi morajo o svojem delu redno poročati na sestanku AO. Vsak član AO ima pravico do
vpogleda v delo organov AO.
47. člen
Občni zbor odseka je najvišji organ AO. Občni zbori so lahko redni ali izredni. Pravico
glasovanja in odločanja na Občnem zboru imajo vsi alpinisti, športni plezalci ter organi AO.
Sklep Občnega zbora je sprejet, če zanj glasuje večina prisotnih članov, ki ima pravico
glasovanja. Glasovanje je javno z dvigom rok.
48. člen
Redni občni zbor vodi in sklicuje načelnik AO, v primeru njegove odsotnosti pa njegov
namestnik enkrat letno v začetku vsakega koledarskega leta. Na Občni zbor se s pisnim
vabilom povabi vse člane odseka s pravico glasovanja, predsednika PD, načelnika GRS
Kamnik in druge posameznike.
Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzoča najmanj polovica članov AO,
ki ima pravico glasovanja. V nasprotnem primeru se začetek preloži za 30 minut, nakar Občni
zbor odloča z večino prisotnih članov s pravico glasovanja.
49. člen
Pristojnosti Občnega zbora so naslednje:
• voli organe z dvoletnim mandatom razen vodij AŠ in ŠŠP,
• obravnava in sprejema poročila načelnika AO, tajnika AO, blagajnika AO, vodje AŠ,
vodje ŠŠP, vodje knjižnice in gospodarja AO,
• sprejema pravilnik in spremembe oz. dopolnitve pravilnika,
• sprejema plan dela in finančni načrt za prihodnje leto,
• odloča o predlogih, pobudah in prošnjah svojih članov,
• odloča o prenehanju delovanja AO,

•

ostale pristojnosti določene v tem pravilniku.

50. člen
Sklepi, sprejeti na Občnem zboru, se lahko spremenijo ali dopolnijo samo na naslednjem
Občnem zboru.
51. člen
Izreden občni zbor lahko kadarkoli skliče načelnik AO ali 10 aktivnih članov in ima enake
pristojnosti kot redni občni zbor. V vsakem takem primeru se, v kolikor ni v tem členu
določeno drugače, smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na redni občni
zbor.
52. člen
Zbor aktivnih članov AO sestavljajo vsi aktivni člani AO, ki so prisotni na sestanku AO.
53. člen
Pristojnost Zbora aktivnih članov AO:
• izvršuje sklepe Občnega zbora,
• izvršuje program dela,
• izvaja finančni načrt,
• skrbi za izvajanje dejavnosti AO,
• odloča o članstvu AO,
• odloča o finančni podpori članom,
• odloča o nakupu literature in delovanju knjižnice,
• odloča o nakupu opreme in delovanju skladišča,
• pripravlja plan dela in finančni načrt,
• odloča o stopnjah težavnosti smeri, ki jih smejo plezati pripravniki,
• preverja pogoje za napredovanje članov,
• izbere vodjo AŠ in vodjo ŠŠP in določi pravila delovanja obeh šol,
• izreka vzgojne ukrepe in kazni v skladu s tem pravilnikom,
• ostale pristojnosti določene v tem pravilniku.
54. člen
Zbor aktivnih članov AO je sklepčen, če je na sestanku prisotnih vsaj polovica aktivnih
članov, sklep Zbora pa je sprejet, če zanj glasuje več kot polovica prisotnih.
Kadar se sklepa o finančnih izdatkih nad 250 € je sklep sprejet, če zanj glasuje več kot
polovica aktivnih članov AO. Glasovanje je javno z dvigom rok.
55. člen
Sestanki Zbora aktivnih članov AO so enkrat tedensko ob četrtkih z začetkom ob 20. uri. Vodi
jih načelnik AO ali namestnik načelnika AO. O poteku in sklepih sestanka se piše zapisnik, ki
se prebere na naslednjem sestanku. Na sestankih se vodi evidenca prisotnosti in evidenca
alpinistične in športnoplezalne aktivnosti članov.
Za vsako glasovanje posebej lahko Zbor aktivnih članov AO odloča, ali se bo razprava o
posameznem pomembnem vprašanju in posledično glasovanje o takšnem vprašanju odvijalo
na tem ali na katerem od naslednjih sestankov, ko se lahko posebej povabi več članov, da
lahko o posamezni temi predstavijo svoje stališče.

Z dovoljenjem načelnika oziroma Zbora aktivnih članov se lahko sestanka udeleži tudi oseba
brez pravice udeležbe, ki se mora na začetku sestanka predstaviti vsem udeležencem sestanka.
56. člen
Upravni odbor AO opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno-tehnične
zadeve. Za svoje delo je odgovoren Zboru aktivnih članov AO.
57. člen
Upravni odbor AO sestavlja osem aktivnih članov AO, ki so:
• načelnik AO,
• namestnik načelnika AO,
• tajnik AO,
• blagajnik AO,
• vodja AŠ,
• vodja ŠŠP,
• predstavnik alpinistov,
• predstavnik športnih plezalcev.
58. člen
Predstavnika alpinistov in predstavnika športnih plezalcev v Upravni odbor izvoli Občni zbor
AO.
59. člen
Upravni odbor AO sklicuje načelnik AO oz. namestnik načelnika AO praviloma enkrat
tedensko oziroma po potrebi. O svojih sejah vodi zapisnik. Upravni odbor AO pripravlja
predloge sklepov za vse zadeve, o katerih je pristojen odločati Zbor aktivnih članov AO.
60. člen
Na seji upravnega odbora morajo biti prisotni vsaj štirje (4) člani upravnega odbora AO.
Predloge sklepov sprejemajo s konsenzom.
61. člen
Načelnik AO:
• vodi in zastopa AO,
• skrbi za izvajanje programa in sklepov Zbora aktivnih članov AO ter namensko
porabo in pravilnost koriščenja finančnih sredstev,
• skrbi, da delo AO poteka v skladu s tem pravilnikom,
• usklajuje delovanje organov AO,
• sodeluje z organi AO,
• vodi redne tedenske sestanke AO,
• se udeležuje sestankov upravnega odbora PD in skrbi za usklajevanje dela s PD,
• se udeležuje občnega zbora PD,
• se udeležuje zbora načelnikov KA in KŠP,
• skliče redni in izredni Občni zbor,
• odobri izplačilo sredstev iz blagajne AO,
• ima ostale pristojnosti določene s tem pravilnikom.
Na AO se ne sme opravljati nobena dejavnost brez vednosti načelnika AO.

62. člen
Namestnik načelnika AO nadomešča načelnika v primeru odsotnosti v vseh njegovih nalogah
in funkcijah.
63. člen
Tajnik AO skrbi za administrativno poslovanje AO, skrbi za tekoče in pravilno vodenje
zapisnikov in sklepov, vodi sezname vzponov, sezname aktivnih članov ter ostale zadeve
določene v tem pravilniku. V primeru odsotnosti mora za izvajanje svoje naloge v naprej
pooblastiti drugega člana.
64. člen
Blagajnik AO je pristojen za redno in točno vodenje blagajne in blagajniške evidence. Vsake
tri mesece pripravi pisno poročilo o pretoku finančnih sredstev in ga predstavi na sestanku
AO. Za Občni zbor sestavi letno poročilo o finančnem poslovanju AO v preteklem letu.
Vse finančno poslovanje prek AO se lahko izvaja le ob pisni odobritvi (podpisu) blagajnika
AO in načelnika AO.
65. člen
Vodja knjižnice je pristojen in odgovoren za literaturo, ki je last AO. Delo knjižnice urejajo
posebna pravila, ki jih potrdi Zbor aktivnih članov AO.
66. člen
Gospodar AO je pristojen in odgovoren za opremo, ki je last AO. Delo skladišča urejajo
pravila, ki jih potrdi Zbor aktivnih članov AO.
67. člen
Vodja AŠ je registriran alpinistični inštruktor, član AO, ki prevzame organizacijo AŠ in je
odgovoren za tečajnike v času šolanja. Izbere ga Zbor aktivnih članov AO. Alpinistično šolo
izvaja v skladu s vsakokrat veljavnimi pravili, ki jih sprejme Zbor aktivnih članov AO.
68. člen
Vodja ŠŠP je registriran inštruktor športnega plezanja, član AO, ki prevzame organizacijo
ŠŠP in tečaje rekreativnega plezanja in je odgovoren za tečajnike v času šolanja. ŠŠP in tečaje
rekreativnega plezanja izvaja v skladu s vsakokrat veljavnimi pravili, ki jih sprejme Zbor
aktivnih članov AO.

VII. Financiranje in sofinanciranje vrvi
69. člen
Člani lahko pridobijo vrvi po naslednjih kriterijih:
• vsak član, ki je v tekočem letu kategoriziran pri OKS, ima pravico do ene plezalne
vrvi v tem letu,
• članom se sofinancira nakup plezalne vrvi na podlagi opravljenih alpinističnih
vzponov ali športnih smeri v preteklem letu. Alpinist ali alpinistični pripravnik
kandidira z alpinističnimi vzponi opravljenimi izmenično ali v vodstvu, športni
plezalec ali pripravnik športnega plezanja pa s športnimi smermi preplezanimi z

varovanjem od spodaj. Kombiniranje alpinističnih in športnoplezalnih vzponov ni
možno.
Glede na število različnih opravljenih vzponov oziroma smeri – vzponi vsaj IV (ženske III) za
alpiniste in alpinistične pripravnike ali smeri vsaj 7a (ženske 6b+) za športne plezalce in
pripravnike športnega plezanja v tekočem letu, AO krije stroške nakupa vrvi v naslednjem
deležu:
•
•
•
•
•

nad 20 vzponov
nad 30 vzponov
nad 40 vzponov
nad 50 vzponov
nad 60 vzponov

15 % cene vrvi,
30 % cene vrvi,
45 % cene vrvi,
65 % cene vrvi,
80 % cene vrvi.

Ko katerikoli član ponovno kandidira, ne sme kandidirati s tistimi vzponi, s katerimi je že
predhodno kandidiral.
Maksimalna nakupna vrednost vrvi je 150 €, član pa lahko z lastnim doplačilom kupi tudi
dražjo. Vrvi, pridobljene po kriterijih iz tega člena, so last odseka, zato mora član vrniti staro,
če želi dobiti novo.

VIII. Sofinanciranje alpinistične dejavnosti v evropskih gorstvih
70. člen
Splošni pogoji:
•
•
•

velja samo za aktivne člane AO Kamnik,
pogoj za povrnitev stroškov je kvaliteta vzpona,
pisna zahteva za povrnitev stroškov mora biti vročena najkasneje 45 dni po vrnitvi
skupaj z akcijskim in finančnim poročilom (z računi).
Višina povračila je odvisna od kvalitete opravljenega vzpona. V primeru dveh ali več
vzponov na eni turi, se obračunajo eni stroški prevoza. V primeru ko vzpon ni bil opravljen
zaradi slabega vremena ali drugih objektivnih težav, lahko AO izjemoma povrne največ
četrtino stroškov prevoza.
71. člen
Točke za opravljen vzpon se izračunajo po trenutno veljavnem pravilniku o kategorizaciji
KA, v katerem se upošteva prvonapisana alineja.
•
•
•

zelo kvaliteten vzpon je tisti, ki se uvršča med vzpone za dosego mednarodnega
razreda,
kvaliteten vzpon se uvršča med vzpone za dosego perspektivnega razreda,
dober vzpon je tisti, ki se uvršča med vzpone za dosego državnega in mladinskega
razreda.

72. člen
Vzponi v Sloveniji:
• za opravljen zelo kvaliteten vzpon se povrnejo trikratni stroški prevoza,
• za opravljen kvaliteten vzpon se povrnejo dvakratni stroški prevoza,

• za opravljen dober vzpon se povrnejo stroški prevoza.
Stroški prevoza pomenijo kilometrino do izhodišča in nazaj, ki se obračuna po ceni
neosvinčenega bencina na dan pisne zahteve pri porabi 10 l/100 km.
73. člen
Vzponi izven Slovenije:
• za opravljen zelo kvaliteten vzpon se povrne:
- polovica stroškov prevoza do izhodišča,
- prevoz do smeri in nazaj (žičnica, lokalna cestnina …), ter
- bivanje (poleti 5 €/dan, pozimi 15 €/dan) – en dan prihoda + dnevi vzpona + en
dan po vzponu,
• za opravljen kvaliteten vzpon se povrne polovica stroškov prevoza,
• za opravljen dober vzpon se povrne četrtina stroškov prevoza.
Stroški prevoza pomenijo kilometrino do kraja bivanja in nazaj pri porabi 10 l/100 km po
povprečni ceni super bencina v državi kjer je bil vzpon opravljen (po podatkih AMZS na dan
zahteve) in cestnino na osnovi predloženih računov.

IX. Sofinanciranje športnoplezalnih vzponov
74. člen
Sofinanciranje ni odvisno od tega, kje je bil vzpon opravljen. Upošteva se le kvaliteta vzpona
na podlagi kategorizacijskega pravilnika KŠP.
Za največ dva vzpona letno, ki se uvrščata v posamezen razred, se povrne določen znesek, ki
krije del stroškov.
• mladinski razred
100 €,
• državni razred
150 €,
• perspektivni razred
300 €,
• mednarodni razred
400 €.
Za opravljen vzpon, ki je eno podstopnjo lažji kot vzpon za dosego razreda, se povrne 1/2
zneska za dosego razreda. To velja za največ en vzpon iz vsake kategorije.

X. Kršenje pravil
75. člen
O kršitvi pravilnika in o izreku ukrepa odloča Zbor aktivnih članov AO. V primeru, ko član
krši ta pravilnik, lahko vsak član na Zboru aktivnih članov AO sproži razpravo o kršitvi in o
izreku ustreznega ukrepa.
76. člen
Kaznovani ima v roku 8 dni od izreka ukrepa pravico do pritožbe, ki se obravnava na
naslednjem sestanki Zbora aktivnih članov AO. O pritožbi se odloča na enak način, kot o
samem izreku ukrepa.

77. člen
Ukrepi, ki jih lahko izreče Zbor aktivnih članov AO v primeru kršitve tega pravilnika, so:
• osebno opozorilo načelnika AO, alpinista ali športnega plezalca,
• omejitev pravic člana AO za določen čas,
• javni opomin na sestanku AO,
• izključitev iz AO za dobo 6 mesecev*,
• izključitev iz AO.
* izključitev iz AO za dobo 6 mesecev pomeni, da se izključeni v tem času ne sme udeleževati
sestankov in drugih aktivnosti AO.
78. člen
V primeru, ko je ukrep izročen mladoletnemu članu, se o izrečenem ukrepu obvesti starše s
priporočeno pisemsko pošiljko.

XI. Prehodna in končna določila
79. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejetja na Občnem zboru AO dne 08.03.2007.
80. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo po enakem postopku, kot je bil sprejet
ta pravilnik.
81. člen
Z dnem sprejetja tega pravilnika preneha veljati pravilnik AO Kamnik, ki je bil sprejet
14.12.2006.

Kamnik, 08. marec 2007
Tajnik AO:

Načelnik AO:

Aleš Hočevar

Matej Kladnik

