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Na podlagi drugega odstavka 32. člena Pravil Planinskega društva Tržič, sprejetih 18. 3. 2016, 

je občni zbor članov Alpinističnega odseka Tržič 13. 2. 2020 sprejel naslednji 

 

 

1. člen 

(predmet urejanja) 

 

Ta pravilnik ureja:  

 dejavnost Alpinističnega odseka Tržič (v nadaljevanju AO),  

 zastopanje in predstavljanje AO,  

 pravila alpinistične šole (v nadaljevanju AŠ),  

 organe AO, njihovo delovno področje in medsebojna razmerja, način volitev organov 
ter njihovo mandatno dobo,  

 pravice, dolžnosti in odgovornosti članov AO in tečajnikov AŠ,  

 financiranje AO in način opravljanja nadzora nad razpolaganjem s finančnimi in 
materialnimi sredstvi.  

 

2. člen 

(poslanstvo in organiziranost AO) 

 

AO goji alpinistično dejavnost v sklopu Planinskega društva Tržič (v nadaljevanju PD). 
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AO je organiziran in deluje v skladu z akti Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju PZS), ki se 
nanašajo na alpinistično in športnoplezalno dejavnost. 

 

3. člen 

(dejavnost AO) 

 

Dejavnosti AO so naslednje: 

 organiziranje in izvajanje alpinistične dejavnosti,  

 organiziranje alpinističnih tur, srečanj, tekmovanj in drugih oblik alpinističnega 
delovanja,  

 vzgoja in izobraževanje v vseh oblikah alpinističnega delovanja,  

 tvorno sodelovanje z matičnim PD in krovnimi telesi PZS, 

 izvajanje drugih dejavnosti s področja gorništva in varstva narave, ki so v interesu AO. 

 

4. člen 

(sodelovanje z drugimi organizacijami) 

 

Z namenom uresničevanja skupnih interesov AO sodeluje z Društvom gorske reševalne službe 
Tržič, predvsem pri alpinističnem izobraževanju bodočih reševalcev. 

 

AO sodeluje tudi z drugimi planinskimi društvi in njihovimi alpinističnimi odseki. 

 

5. člen 

(zastopanje in predstavljanje) 

 

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

 

AO zastopa in predstavlja načelnik AO.  
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V primeru odsotnosti ali zadržanosti načelnika AO opravlja njegove naloge namestnik 
načelnika AO z enakimi pooblastili.  

 

V okviru alpinističnega udejstvovanja predstavlja AO vsak član AO. 

 

6. člen 

(člani AO) 

 

Član AO je vsak mlajši pripravnik, starejši pripravnik, alpinist ali alpinistični inštruktor, ki je 
opravljal AŠ v okviru AO in ima plačano članarino za tekoče leto. Člani AO so tudi osebe, ki si 
status na AO pridobijo po 12. členu tega pravilnika in imajo plačano članarino za tekoče leto. 
V začetku leta, dokler se ne zaključi s pobiranjem članarine za tekoče leto, velja plačana 
članarina za preteklo leto. 

 

Člani AO, ki so hkrati člani drugih organizacij, so se pri delovanju znotraj AO dolžni podrejati 
temu pravilniku, glede na status, ki jim je priznan znotraj AO.  

 

7. člen 

(nazivi članov AO) 

 

Člani AO se glede na strokovno usposobljenost s področja alpinistične dejavnosti delijo na 
mlajše pripravnike, starejše pripravnike, alpiniste in alpinistične inštruktorje. 

 

Pogoje za napredovanje alpinističnega tečajnika v mlajšega pripravnika in mlajšega pripravnika 

v starejšega pripravnika ter pogoje za kandidata za alpinista in pogoje za alpinističnega 

inštruktorja ureja poseben pravilnik, ki ga sprejme svet članov AO na predlog vodje AŠ. 

 

8. člen 
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(alpinistični tečajnik) 

 

Alpinistični tečajnik (v nadaljevanju tečajnik) je vsak član PD, ki obiskuje AŠ ali jo je obiskoval 
v preteklosti in še ni potekel rok, v katerem je dolžan napredovati na strokovno raven mlajšega 
pripravnika. 

 

Tečajniška doba se uspešno zaključi z napredovanjem na strokovno raven mlajšega 
pripravnika. Izjemoma lahko AO podaljša status tečajniku za največ eno leto po končani AŠ, ki 
jo je obiskoval.  

 

Tečajnik izgubi status tečajnika: 

 če v enem letu po končani AŠ, ki jo je obiskoval, ne napreduje na strokovno raven 
mlajšega pripravnika,  

 v primerih iz 13. člena tega pravilnika. 

 

9. člen 

(mlajši in starejši pripravnik) 

 

Mlajši pripravnik postane vsak tečajnik, ki izpolni predpisane pogoje. 

 

Starejši pripravnik postane vsak mlajši pripravnik, ki izpolni predpisane pogoje. 

 

10. člen 

(alpinist) 

 

Alpinist postane vsak starejši pripravnik, ki izpolni predpisane pogoje.  

 

Kandidatom za alpinista in alpinističnega inštruktorja, ki prvič pristopajo k izpitu Komisije za 
alpinizem (v nadaljevanju KA) PZS, plača kotizacijo AO. 

 

11. člen 
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(aktiven alpinist) 

 

Alpinist se smatra kot aktiven, če: 

 sodeluje na skupnih akcijah AO in AŠ in  

 je registriran pri KA PZS. 

 

12. člen 

(gost) 

 

Oseba, ki ni opravljala AŠ na AO, želi pa postati član AO, se mora s pisno prošnjo obrniti na 
SŠO. Prošnji mora biti priloženo potrdilo AO, kjer je obiskoval AŠ o stopnji usposobljenosti, ki 
jo je dosegel na AO. Poleg tega mora obiskati in sodelovati pri tečaju letne in zimske tehnike v 
okviru AŠ ter po potrebi opraviti tudi praktični izpit. 

 

13. člen 

(izguba statusa člana AO) 

 

Vsak član AO lahko na sestanku AO s pisno izjavo izstopi iz AO. 

 

Član AO izgubi status, kadar: 

 izstopi iz AO ali PD,  

 mu je izrečena disciplinska sankcija odvzema članstva.  

 

14. člen 

(vodja AŠ) 
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AŠ vodi alpinistični inštruktor, ki ga potrdi SČO. Vodja AŠ mora podati plan poteka šole in 
finančno konstrukcijo, ki ju SČO lahko dopolni ali zavrne. Izjemoma lahko vodi AŠ tudi alpinist, 
ki ga potrdi SČO, vendar mora pri izvajanju programa sodelovati z inštruktorji.  

 

Na OZ vodja AŠ poda poročilo o delu AŠ, ki mora vsebovati: 

 vsebino dela, 

 aktivnost sodelujočih tečajnikov, 

 količino opravljenih tur, 

 količino opravljenih predavanj, 

 ugotovljene probleme, neaktivnost članov, 

 predloge za naprej. 

 

15. člen 

(vstop v AŠ) 

 

Ob vstopu v AŠ tečajnik prejme program AŠ in s podpisom potrdi, da je seznanjen s pravili AO. 
Pristopna izjava ga obvezuje k upoštevanju tega pravilnika na organiziranih akcijah AŠ. Če 
tečajnik še ni polnoleten, mora njegovo pristopno izjavo podpisati tudi eden izmed staršev oz. 
skrbnikov. Tečajnik se udeležuje AŠ na lastno odgovornost.  

 

16. člen 

(oprava AŠ) 

 

Tečajnik opravi Aš, če v enemu letu, kolikor praviloma traja AŠ, uspešno izpolni pogoje, ki jih 
določa poseben pravilnik.  

 

Udeležbo evidentira vodja AŠ.  

 

17. člen 

(skupne ture) 
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Vodja AŠ pravočasno obvešča tečajnike o načrtovanih aktivnostih in jih obvesti o obvezni in 
priporočljivi opremi. Pred pričetkom akcije se pregleda obvezna oprema tečajnikov in se po 
potrebi dopolni. Če tečajnik nima primerne opreme, mu je vodja skupne ture dolžan 
prepovedati udeležbo na akciji. 

 

18. člen 

(organi) 

 

Delo na AO opravljajo naslednji volilni in ad-hoc organi: 

 občni zbor (OZ),  

 svet članov (SČO),  

 načelnik,  

 namestnik načelnika,  

 blagajnik,  

 gospodar opreme,  

 gospodar bivaka, 

 nadzorni odbor.  

 

Mandat volilnih organov je 2 leti z možnostjo podaljšanja. Organe se voli na volilnem občnem 
zboru.  

 

19. člen 

(občni zbor) 

 

Občni zbor je najvišji organ AO. 
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OZ sestavljajo vsi alpinistični inštruktorji, alpinisti ter mlajši in starejši pripravniki, ki so člani 
AO. Zboru lahko prisostvujejo tečajniki in drugi vabljeni posamezniki, ki pa ne sodelujejo pri 
odločanju. 

 

OZ sklicuje načelnik AO oziroma v njegovi odsotnosti njegov namestnik. Zbor se sklicuje vsaj 
enkrat letno. Skliče se ga vsaj 14 dni pred napovedanim datumom. Načelnik je dolžan sklicati 
OZ na pisno zahtevo vsaj tretjine članov OZ.  

 

OZ odpre načelnik AO in ga vodi do izvolitve tričlanskega delovnega predsedstva. V 
nadaljevanju OZ vodi vodja delovnega predsedstva. OZ izvoli še verifikacijsko komisijo, 
zapisnikarja in overovatelja zapisnika. 

 

OZ je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzoča najmanj polovica članov. V nasprotnem 
primeru se začetek preloži za 30 minut, nakar je zbor sklepčen, če je prisotnih vsaj deset 
članov. 

 

OZ odloča z večino glasov navzočih članov zbora AO.  

 

OZ je pristojen, da: 

 voli organe AO: načelnika, blagajnika, gospodarja opreme, gospodarja bivaka in 
nadzorni odbor, 

 razpravlja in odloča o letnih poročilih načelnika, blagajnika, gospodarja opreme, 
gospodarja bivaka in vodje AŠ,  

 sprejema pravila in druge splošne akte AO,  

 sprejema letni program dela ter finančni načrt,  

 odloča o prenehanju delovanja AO,  

 odloča o predlogih, pobudah in prošnjah svojih članov, 

 odloča o pritožbah zoper disciplinsko sankcijo odvzema članstva.  

 

20. člen 

(svet članov) 

 

Svet članov sestavljajo vsi člani AO - alpinistični inštruktorji, alpinisti in pripravniki, prisotni na 
rednem ali izrednem sestanku AO. 

 

mailto:ao.trzic@gmail.com
http://www.ao-trzic.si/


 

Planinsko Društvo Tržič - Alpinistični odsek · Balos 4, 4290 Tržič 

e-posta: ao.trzic@gmail.com ·  internet: www.ao-trzic.si 

9 

 

SČO je sklepčen, če so na sestanku med drugimi, prisotni vsaj trije alpinisti. Odločitve – sklepe 
sprejema z navadno večino. 

 

Za odobritev izjemnih napredovanj po pravilniku, ki ureja pogoje za strokovno napredovanje, 
SČO odloča z dvotretjinsko večino ob prisotnosti vsaj šestih članov SČO. 

 

SČO je pristojen, da: 

 izvršuje sklepe OZ,  

 izvršuje letni program dela in finančni načrt,  

 skrbi za izvajanje dejavnosti AO,  

 sprejema pravila in druge splošne akte AO, kadar je to predvideno s tem pravilnikom, 

 preverja pogoje za napredovanje članov AO,  

 odloča o izjemnih napredovanjih po pravilniku, ki ureja pogoje za strokovno 
napredovanje, 

 oblikuje izpitno komisijo za izpite po AŠ,  

 izbere in potrdi vodjo AŠ, 

 odloča o novih članih po 12. členu tega pravilnika, 

 na predlog načelnika odloča o disciplinskih kršitvah,  

 na predlog načelnika odloča o odškodninski odgovornosti. 

 

21. člen 

(načelnik) 

 

Načelnik: 

 vodi in zastopa AO,  

 organizira in vodi redne tedenske sestanke AO,  

 se udeležuje rednih mesečnih sestankov upravnega odbora PD,  

 se udeležuje občnega zbora PD,  

 se udeležuje zbora načelnikov KA,  

 skrbi, da delo na AO poteka tekoče,  

 nadzira delo članov AO,  

 skliče redni in izredni občni zbor,  
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 odobri izplačilo sredstev iz blagajne AO,  

 sodeluje pri pripravi finančnega in delovnega načrta, 

 izdela čistopise splošnih aktov, ki jih sprejmejo pristojni organi AO,  

 poda sume kršitev tega pravilnika ali kodeksa etike KA v obravnavo SČO, 

 poda predloge za obravnavo odškodninske odgovornosti na SČO.  

 

22. člen 

(namestnik načelnika) 

 

Namestnik načelnika: 

 nadomešča načelnika v vseh njegovih funkcijah, če ga načelnik pooblasti,  

 vodi sestanke AO v odsotnosti načelnika.  

 

23. člen 

(blagajnik) 

 

Blagajnik: 

 vodi blagajno AO in obvešča o stanju, 

 izplačuje sredstva iz blagajne na podlagi podpisa načelnika na računu ali zahtevku,  

 sodeluje pri pripravi finančnega načrta in poročila AO, 

 skrbi za prijavljanje na javne razpise in izvaja druge naloge, vezane na javne razpise, 

 izdela poročilo za OZ. 

 

24. člen 

(gospodar opreme) 

 

Gospodar opreme: 

 vodi evidenco o opremi AO,  

 skrbi za izposojo opreme,  

 skrbi za brezhibno stanje opreme,  
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 daje predloge za nakup nove opreme,  

 izdela letno poročilo za OZ, ki vsebuje podatke o stanju in potrebah v skladišču skupne 
opreme in knjižnice AO.  

 

25. člen 

(gospodar bivaka) 

 

Gospodar Bivaka v severni steni Storžiča: 

 skrbi za dobro stanje bivaka, 

 vodi evidenco opreme v bivaku, 

 daje predloge za popravila in zamenjavo poškodovane, dotrajane ali manjkajoče 

opreme v bivaku, 

 izdela letno poročilo za OZ, ki vsebuje podatke o stanju bivaka in potrebnih 

vzdrževalnih in obnovitvenih delih v bivaku. 

 

26. člen 

(nadzorni odbor) 

 

Nadzorni odbor ima tri člane, ki ju izvoli OZ. NO spremlja in nadzoruje delo vseh članov vodstva 
AO, zlasti materialno in finančno poslovanje.  

 

NO je za svoje delo odgovoren OZ. 

 

Člani NO ne morejo biti istočasno tudi člani drugih organov AO. 

 

Članom NO mora biti dostopno celotno gradivo v okviru AO. 

 

NO poroča o svojih ugotovitvah OZ in o njih sproti obvešča SČO. 
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27. člen 

(pravice in dolžnosti članov AO) 

 

Osnovne pravice članov AO so: 

 glasovanje,  

 povračilo stroškov izobraževanja, po sklepu SČO, 

 povračilo stroškov v skladu s Pravilnikom o vračanju potnih stroškov in namenskih 
sredstev za odprave, 

 biti voljen v organe AO,  

 dajati predloge. 

 

Tečajniki nimajo pravice glasovanja. 

 

Osnovne dolžnosti članov AO so: 

 plačilo članarine za tekoče leto,  

 sodelovanje na delovnih akcijah,  

 sodelovanje na skupnih turah,  

 sodelovanje na sestankih AO,  

 poročanje o aktivnostih in beleženje vzponov, 

 ustrezno ravnanje z izposojeno opremo,  

 skrb za dobrobit AO.  

 

28. člen 

(pravice in dolžnosti tečajnikov) 

 

Tečajnik sme: 
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 do uspešno opravljenega teoretičnega in praktičnega izpita plezati v gorah le v navezi 
z alpinistom, ki je član AO Tržič in z dovoljenjem vodje šole,  

 po uspešno opravljenem teoretičnem in praktičnem izpitu plezati v gorah le z 
alpinistom,  

 plezati v gorah v navezi s starejšim pripravnikom le na skupnih turah AO Tržič in z 
dovoljenjem vodje skupne ture pod pogojem, da je v isti smeri prisoten alpinist. 

 plezati v plezalnih vrtcih z dovoljenjem vodje šole smeri, ki niso daljše od enega 
raztežaja,  

 plezati daljše športnoplezalne smeri v navezi z vsaj enako usposobljenim soplezalcem 
z dovoljenjem vodje šole ter po uspešno opravljenem praktičnem in teoretičnem 
izpitu,  

 plezati v tujih gorah le v navezi z alpinistom in z dovoljenjem vodje šole.  

 

Tečajnik izrecno ne sme: 

 solirati,  

 plezati nenavezan smeri, težjih od III+ (tri plus) po UIAA lestvici,  

 plezati nenavezan, če ni polnoleten.  

 

Tečajnika pravila tega člena zavezujejo na organiziranih akcijah AŠ in organiziranih akcijah AO 
(skupne ture in tabori). AO priporoča, da tečajnik upošteva zgoraj navedene omejitve tudi, ko 
pleza v lastni režiji, za kar AO ne odgovarja. 

 

29. člen 

(pravice in dolžnosti mlajših pripravnikov) 

 

Mlajši pripravnik sme: 

 plezati v gorah v navezi z alpinistom,  

 plezati v gorah v navezi s starejšim pripravnikom in z dovoljenjem sveta alpinistov,  

 plezati v gorah v navezi z mlajšim pripravnikom in z dovoljenjem sveta alpinistov,  

 plezati v tujih gorah v navezi z alpinistom,  

 plezati športno plezalne smeri z vsaj enako usposobljenim soplezalcem.  

 

Mlajši pripravnik izrecno ne sme: 
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 solirati,  

 plezati nenavezan smeri, težjih od IV (štiri) po UIAA lestvici,  

 plezati nenavezan, če ni polnoleten.  

 

Mlajšega pripravnika pravila tega člena zavezujejo na organiziranih akcijah AŠ in organiziranih 
akcijah AO (skupne ture in tabori). AO priporoča, da mlajši pripravnik upošteva zgoraj 
navedene omejitve tudi, ko pleza v lastni režiji, za kar AO ne odgovarja. 

 

30. člen 

(pravice in dolžnosti starejših pripravnikov) 

 

Starejši pripravnik sme: 

 plezati v gorah v navezi z alpinistom,  

 plezati v gorah v navezi s starejšim pripravnikom smeri do težavnosti V+ (pet plus) po 
UIAA lestvici,  

 plezati v gorah v navezi s starejšim pripravnikom smeri težje od V+ (pet plus) po UIAA 
lestvici in z dovoljenjem sveta alpinistov,  

 plezati v gorah z mlajšim pripravnikom z dovoljenjem sveta alpinistov,  

 izjemoma plezati v gorah s tečajnikom na skupnih turah AO in z dovoljenjem vodje 
skupne ture pod pogojem, da je v isti smeri prisoten alpinist, 

 izjemoma plezati v tujih gorah v navezi s starejšim pripravnikom in z dovoljenjem sveta 
alpinistov. 

 

Starejši pripravnik izrecno ne sme: 

 solirati.  

 

Starejšega pripravnika pravila tega člena zavezujejo na organiziranih akcijah AŠ in 
organiziranih akcijah AO (skupne ture in tabori). AO priporoča, da starejši pripravnik upošteva 
zgoraj navedene omejitve tudi, ko pleza v lastni režiji, za kar AO ne odgovarja. 

 

31. člen 

(pravice in dolžnosti alpinistov in alpinističnih inštruktorjev) 
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Alpinist ali alpinistični inštruktor sme plezati s komerkoli v okviru prej navedenih omejitev.  

 

Pleza in solira na lastno odgovornost, pri tem pa zavestno ne sme ogrožati drugih.  

 

32. člen 

(disciplinska odgovornost članov in tečajnikov) 

 

Član AO in tečajnik sta odgovorna za kršitve tega pravilnika in etičnega kodeksa KA PZS. 
Disciplinska odgovornost je podana, če jo je član AO ali tečajnik storil naklepoma ali iz 
malomarnosti.  

 

Prijavo suma kršitve oz. predlog za disciplinsko obravnavo poda načelnik. 

 

O disciplinski kršitvi in odgovornosti zanjo odloča SČO. SČO mora svojo pisno odločitev sprejeti 
v 14 dneh od prejema suma kršitve s strani načelnika. Izreče lahko naslednje ukrepe: 

 javni opomin, 

 prepoved ali omejitev plezanja za največ dve leti, 

 prepoved opravljanja funkcije v organih AO za največ dve leti, 

 odvzem članstva. 

 

Zoper odvzem članstva je v roku 30 dni od prejema pisnega sklepa SČO možna pritožba na OZ. 
Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa SČO. 

 

Pritožbe zoper javni opomin, prepoved ali omejitev plezanja in prepoved opravljanja funkcije 
ni. 

 

33. člen 

(odškodninska odgovornost članov in tečajnikov) 

 

Član AO in tečajnik sta odgovorna, če AO protipravno povzročita škodo naklepoma ali iz hude 
malomarnosti.  
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Predlog za odškodninsko obravnavo poda načelnik. 

 

O odškodninski odgovornosti odloča SČO. SČO mora svojo pisno odločitev sprejeti v 14 dneh 
od prejema predloga načelnika. O odškodninski odgovornosti se lahko odloči v disciplinskem 
postopku, če je škoda nastala zaradi disciplinske kršitve. 

 

O višini in načinu poravnave škode je možen pisni dogovor med AO in povzročiteljem škode. 

 

34. člen 

(pridobivanje sredstev) 

 

AO pridobiva sredstva za svoje delovanje:  

 s strani PD po finančnem planu PD,  

 s strani PD za posebne namene,  

 z darili in prispevki podpornih članov, simpatizerjev in sponzorjev,  

 z dodeljenimi sredstvi od občine  ali državnih organizacij,  

 s šolnino za AŠ,  

 s skupnimi delovnimi akcijami.  

 

35. člen 

(poraba sredstev) 

 

AO namenja finančna sredstva za: 

 izvajanje izobraževanja – AŠ, tečajev, izpitov s področja alpinistike, 

 podporo izvajanju osnovne dejavnosti aktivnih alpinistov: odprav, plezanja in  
treningov, 

 nabavo opreme, 

 druge postavke iz finančnega načrta AO. 
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36. člen 

(finančno poslovanje) 

 

AO vodi finančno poslovanje v skladu s finančnim načrtom in načrtom dela.  

 

S finančnimi sredstvi upravlja blagajnik AO, ki tudi skrbi za nadzor nad ustrezno porabo 
sredstev v skladu s proračunskimi postavkami. Redno obvešča članstvo o stanju blagajne.  

 

Vsi izdatki in prejemki se beležijo in dokumentirajo z ustreznim poročilom in/ali računom.  

 

37. člen  

(transparentnost) 

 

AO mora zagotavljati podatke o svojem finančnem poslovanju v obliki poročil blagajnika ter o 
svojem materialnem stanju v obliki poročil gospodarja opreme in gospodarja bivaka.  

 

Javnost finančno materialnega poslovanja je zagotovljena s pravico do vpogleda članov AO v 
finančno materialno dokumentacijo. Poročila in finančni načrti se hranijo v arhivu AO. 

 

38. člen 

(odredbodajalec) 

 

Odredbodajalec za izdatke AO je načelnik AO.  

Za izplačila 300 eurov in več (podpora odpravam, organizacija večjih prireditev, nabava 
opreme, ...) mora načelnik pridobiti soglasje SČO.  
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39. člen 

(tolmačenje) 

 

V primerih, ki niso zajeti v tem pravilniku, članstvo AO odloča in deluje čimbolj sporazumno, v 
duhu dobrih medčloveških odnosov in skladu z gorniško etično tradicijo in pozitivnimi 
civilizacijskimi normami. 

 

40. člen 

(razveljavitev) 

 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik Alpinističnega odseka Tržič, ki je 
bil sprejet 18. 3. 2004. 

 

41. člen 

(uveljavitev in objava) 

 

Ta pravilnik začne veljati s sprejetjem na občnem zboru članov AO dne 13. 2. 2020. 

 

Ta pravilnik je objavljen v prostorih AO. 

 

 

 

 

 

Alpinistični odsek Tržič 

Jernej Kuhar 
načelnik 
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