PRAVILNIK ČRNUŠKEGA ALPINISTIČNEGA ODSEKA
1. člen
(namen)
Pravilnik Črnuškega alpinističnega odseka (v nadaljevanju Pravilnik) ureja:
 dejavnosti Črnuškega alpinističnega odseka (v nadaljevanju ČAO),
 sodelovanje z drugimi organizacijami,
 zastopanje,
 notranjo organizacijo,
 alpinistično šolo (v nadaljevanju AŠ) in športnoplezalno šolo (v nadaljevanju ŠŠ),
 organe, njihovo delovno področje in medsebojna razmerja,
 pravice in dolžnosti članov,
 financiranje in nadzor nad razpolaganjem s finančnimi sredstvi.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
2. člen
(splošno)
ČAO v okviru Planinskega društva Črnuče (v nadaljevanju PD) razvija alpinistično in športnoplezalno dejavnost.
3. člen
(notranja organizacija)
ČAO je organiziran in deluje v skladu s Pravilnikom in akti Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju PZS), ki urejajo
alpinistično in športnoplezalno dejavnost.
4. člen
(dejavnosti)
Dejavnosti ČAO so naslednje:
 organizacija in izvajanje alpinistične in športnoplezalne dejavnosti,
 organizacija alpinističnih tur, srečanj, tekmovanj in drugih oblik alpinističnega ter športnoplezalnega
delovanja,
 vzgoja in izobraževanje o vseh oblikah alpinističnega ter športnoplezalnega delovanja,
 opravljanje drugih dejavnosti, ki so v interesu alpinistične, športnoplezalne in gorsko-reševalne
dejavnosti.
5. člen
(sodelovanje z drugimi organizacijami)
Zaradi uresničevanja skupnih interesov se ČAO povezuje z drugimi planinskimi društvi in njihovimi alpinističnimi
ter športnoplezalnimi odseki.

II.

ZASTOPANJE IN ČLANSTVO
6. člen
(zastopanje)

ČAO v pravnem prometu z drugimi pravnimi in fizičnimi osebami zastopa PD v lastnem imenu in za svoj račun.
ČAO zastopa načelnik. V primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti s tem povezane naloge opravlja namestnik
načelnika z enakimi pooblastili.

7. člen
(članstvo)
Člani ČAO s področja alpinistične dejavnosti so vsi mlajši pripravniki, starejši pripravniki, alpinisti in alpinistični
inštruktorji.
Člani ČAO s področja športnoplezalne dejavnosti so vsi pripravniki za športnega plezalca, športni plezalci, vaditelji
športnega plezanja, inštruktorji športnega plezanja, trenerji športnega plezanja in tekmovalci, ki so opravljali ŠŠ
oziroma športnoplezalni del AŠ in/ali imajo opravljen državni izpit Komisije za športno plezanje pri PZS (v
nadaljevanju KŠP), na podlagi katerega jim pripada strokovni športnoplezalni naziv.
Člani ČAO so tudi vsi tečajniki, ki so v tekočem koledarskem letu plačali šolnino in podpisali pristopno izjavo. Prav
tako so člani ČAO tečajniki, ki so šolo obiskovali v preteklosti, vendar še ni potekel rok, v katerem so dolžni
napredovati na višjo strokovno raven.
Člani ČAO so tudi gostje, ki status pridobijo v skladu s postopki iz III. poglavja.
Pogoj za članstvo je plačana članarina za tekoče koledarsko leto, pri čemer članarina kategorije A predstavlja
pogoj za članstvo alpinističnega tečajnika. Priporočeno je, da imajo tudi ostali aktivni člani sklenjeno članarino
kategorije A.
Član lahko s pisno izjavo na sestanku izstopi iz ČAO in mu s tem preneha članstvo. V primeru kršitve pravil lahko
članu ukrep odvzema članstva izreče tudi upravni odbor (v nadaljevanju UO). Tečajnik izgubi članstvo tudi če v
dveh letih po začetku šole ne napreduje na višjo strokovno raven, vendar lahko UO članstvo izjemoma podaljša
največ za eno leto po končani alpinistični šoli.

III.

STROKOVNA USPOSOBLJENOST IN NAZIVI
8. člen
(strokovna usposobljenost)

Člani ČAO se glede na strokovno usposobljenost s področja alpinistične dejavnosti delijo na:
 alpinistične tečajnike,
 mlajše pripravnike,
 starejše pripravnike,
 alpiniste,
 alpinistične inštruktorje.
Člani ČAO se glede na strokovno usposobljenost s področja športnoplezalne dejavnosti delijo na:
 športnoplezalne tečajnike,
 pripravnike za športnega plezalca 1 in pripravnike za športnega plezalca 2,
 športne plezalce 1 in športne plezalce 2,
 vaditelje športnega plezanja,
 inštruktorje športnega plezanja 1 in inštruktorje športnega plezanja 2,
 trenerje športnega plezanja 1 in trenerje športnega plezanja 2,
 tekmovalce.
Navedeni nazivi se samodejno spremenijo ob upoštevanju meril Komisije za alpinizem (v nadaljevanju KA) in KŠP.
Usposobljenost za pridobitev naziva se ugotavlja glede na veljavne pogoje KA in KŠP.
9. člen
(gorski vodniki in gorski reševalci)
Člani ČAO, ki so gorski vodniki aligorski reševalci, so pri alpinističnih dejavnostih, ki niso v povezavi z Združenjem
gorskih vodnikov Slovenije ali Gorske reševalne službe, dolžni upoštevati Pravilnik.

10. člen
(alpinistični tečajnik)
Alpinistični tečajnik je vsak član, ki obiskuje AŠ ali jo je obiskoval, vendar še ni potekel rok, v katerem je dolžan
napredovati na višjo strokovno raven.
11. člen
(športnoplezalni tečajnik)
Športnoplezalni tečajnik je vsak član, ki obiskuje ŠŠ ali športnoplezalni del AŠ (če se je kandidat odločil zgolj za
opravljanje športnoplezalnega dela AŠ), ali jo je obiskoval, vendar še ni potekel rok, v katerem je so dolžan
napredovati na višjo strokovno raven.
12. člen
(mlajši pripravnik)
Mlajši pripravnik postane vsak alpinistični tečajnik, ki je izpolnil pogoje za napredovanje na višjo strokovno raven
v V. poglavju Pravilnika.
13. člen
(pripravnik za športnega plezalca 1)
Pripravnik za športnega plezalca 1 postane vsak športnoplezalni tečajnik, ki je izpolnil pogoje za napredovanje na
višjo strokovno raven v V. poglavju Pravilnika.
14. člen
(pripravnik za športnega plezalca 2)
Pripravnik za športnega plezalca 2 postane vsak športnoplezalni tečajnik, ki je izpolnil pogoje za napredovanje na
višjo strokovno raven v V. poglavju Pravilnika.
15. člen
(starejši pripravnik)
Starejši pripravnik postane vsak mlajši pripravnik, ki je izpolnil pogoje za napredovanje na višjo strokovno raven
v V. poglavju Pravilnika.
16. člen
(alpinist)
Alpinist postane vsak starejši pripravnik, ki je izpolnil pogoje za napredovanje na višjo strokovno raven v IV.
poglavju Pravilnika.
Alpinist, ki zadnji dve leti ni registriran pri KA, je neaktiven.
17. člen
(športni plezalec 1)
Športni plezalec 1 je vsak član, ki je uspešno opravil državni seminar in izpit pri KŠP za pridobitev tega naziva.
18. člen
(športni plezalec 2)
Športni plezalec 2 je vsak član, ki je uspešno opravil državni seminar in izpit pri KŠP za pridobitev tega naziva.
19. člen
(Alpinistični inštruktor)
Kandidat za alpinističnega inštruktorja je alpinist, ki:






ga je za naziv predlagal ČAO,
sodeluje pri vzgojnem in izobraževalnem delu v ČAO,
je zadnje leto registriran kot alpinist,
izpolnjuje pogoje Komisiji za alpinizem (v nadaljevanju KA) pri PZS.

Kandidat postane inštruktor, ko uspešno opravi izpit pred komisijo, ki jo določi KA.
Alpinistični inštruktor, ki zadnji dve leti ni registriran pri KA, je neaktiven.
20. člen
(inštruktor športnega plezanja 1)
Inštruktor športnega plezanja 1 je vsak član, ki je uspešno opravil izpit pri KŠP za pridobitev tega naziva.
Inštruktor športnega plezanja 1, ki nima veljavne licence v skladu s pravili KŠP, je neaktiven.
21. člen
(inštruktor športnega plezanja 2)
Inštruktor športnega plezanja 2 je vsak član, ki je uspešno opravil izpit pri KŠP za pridobitev tega naziva.
Inštruktor športnega plezanja 2, ki nima veljavne licence v skladu s pravili KŠP, je neaktiven.
22. člen
(vaditelj športnega plezanja)
Vaditelj športnega plezanja je vsak član, ki je uspešno opravil državni seminar in izpit pri KŠP za pridobitev tega
naziva.
Vaditelj, ki nima veljavne licence v skladu s pravili KŠP, je neaktiven.
23. člen
(Trener 1)
Trener 1 je vsak član, ki je uspešno opravil državni seminar in izpit pri KŠP za pridobitev tega naziva.
Trener 1, ki nima veljavne licence v skladu s pravili KŠP, je neaktiven.
24. člen
(Trener 2)
Trener 2 je vsak član, ki je uspešno opravil državni seminar in izpit pri KŠP za pridobitev zadevnega naziva.
Trener 2, ki nima veljavne licence v skladu s pravili KŠP, je neaktiven.
25. člen
(tekmovalec)
Tekmovalec je vsak član, ki je mladoleten in tekmuje na tekmah državnega prvenstva v športnem plezanju, in še
ni dolžan pridobiti strokovnega naziva na področju športnoplezalne dejavnosti (npr. pripravnik za športnega
plezalca).
26. člen
(gost)
Oseba, ki ni opravljala AŠ na ČAO in želi postati član, mora UO predložiti pisno potrdilo o strokovni ravni, ki jo je
dosegla na alpinističnem odseku, kjer je obiskovala alpinistično šolo.
Oseba, ki ni opravljala ŠŠ oziroma športnoplezalnega dela AŠ na ČAO, in želi postati član, mora opraviti interni
izpit pred aktivnimi inštruktorji športnega plezanja; raven znanja mora v tem primeru ustrezatipogojem za

pridobitev naziva pripravnik za športnega plezalca. Če je oseba športnoplezalno šolo opravljala drugje, mora UO
predložiti pisno potrdilo o strokovni ravni, ki jo je dosegla na katerem od drugih odsekov/ klubov oziroma na KŠP.

IV.

ALPINISTIČNA IN ŠPORTNOPLEZALNA ŠOLA
27. člen
(Vodstvo, plan, trajanje in odgovornost)

AŠ vodi alpinistični inštruktor ali izkušen alpinist, ki ima potrjen status ali registracijo pri KA za tekoče leto. Enako
velja za alpiniste, ki vodijo na skupnih turah.
SŠ in športnoplezalni del AŠ vodi aktivni inštruktor športnega plezanja.
Vodjo AŠ potrdi UO. Vodja AŠ mora UO predložiti plan poteka AŠ ter finančno konstrukcijo, ki jo UO potrdi,
spremeni ali zavrne. Če jo zavrne,mora vodja AŠ UO v 8 dneh predložiti nov plan poteka AŠ in finančno
konstrukcijo. Na zboru članov (v nadaljevanju ZČ) mora vodja AŠ podati poročilo poteka AŠ.
AŠ praviloma traja eno (1) leto.
ČAO in vodja AŠ sta odgovorna za vodenje odsekale v okviru dejavnosti AŠ ali drugih skupnih tur. Priporoča se,
da člani ČAO vedno upoštevajo določbe Pravilnika, ki pa jih v okviru lastne alpinistične in športnoplezalne
dejavnosti ne zavezuje. ČAO za tovrstne dejavnosti ne prevzema nobene odgovornosti.
28. člen
(pristop)
Ob vpisu v šolo mora tečajnik s podpisom pristopne izjave potrditi, da je seznanjen s Pravilnikom, in da bo
spoštoval njegove določbe. Če tečajnik še ni polnoleten, mora njegovo pristopno izjavo podpisati tudi eden od
njegovih staršev oziroma skrbnikov.
29. člen
(skupne ture)
Vodja AŠ tečajnike obvesti o obvezni in priporočljivi opremi vsaj 3 dni pred turo, vodja ŠŠ ali športnoplezalnega
dela AŠ pa vsaj 1 dan pred turo. Pred začetkom ture se obvezna oprema tečajnikov pregleda in po potrebi dopolni.
Če tečajnik nima obvezne opreme, mu vodja skupne ture ali vodja naveze lahko prepove udeležbo na turi.

V.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE TER PRAVICE IN OBVEZNOSTI
30. člen
(pogoji za napredovanje na raven mlajšega pripravnika)

Tečajniška doba alpinističnega tečajnika se zaključi z uspešnim napredovanjem na strokovno raven mlajšega
pripravnika. Pogoji za napredovanje so:






opravljena AŠ: alpinistični tečajnik se mora v času trajanja AŠ udeležiti najmanj 70 % predavanj inskupnih
tur v okviru AŠ,
opravljen teoretični in praktični izpit,
vsaj 5 vzponov v kopni skali, od katerih lahko največ 2 potekata v smereh, ki so opremljene s svedrovci,
potrditev primernosti kandidata s strani UO.

Udeležbo evidentira vodja AŠ.
31. člen
(pogoji za napredovanje na raven pripravnika za športnega plezalca 1 in 2)

Tečajniška doba športnoplezalnega tečajnika se zaključi z uspešnim napredovanjem na strokovno raven
pripravnika za športnega plezalca.
Pogoji za napredovanje na raven pripravnika za športnega plezalca 1 so:
 opravljena začetna ŠŠ ali opravljen športnoplezalni del AŠ (če se je kandidat odločil le za opravljanje
športnoplezalnega dela AŠ): športnoplezalni tečajnik se mora udeležiti najmanj 50 % teoretičnih
predavanj in praktičnih vaj,
 opravljen izpit za pridobitev tega naziva.
Udeležbo evidentira vodja ŠŠ oziroma v primeru obiskovanja športnoplezalnega dela AŠ, vodja AŠ ali vodja
športnoplezalnega dela AŠ. Ob uspešno opravljenem izpitu se kandidatu izda pisno potrdilo (diplomo), ki izkazuje
pridobitev naziva pripravnik športnega plezanja 1.
Pogoji za napredovanje na raven pripravnika za športnega plezalca 2 so:
 opravljena nadaljevalna ŠŠ: športnoplezalni tečajnik se mora udeležiti najmanj 50 % teoretičnih
predavanj in praktičnih vaj,
 opravljen izpit za pridobitev tega naziva.
Udeležbo evidentira vodja ŠŠ oziroma v primeru obiskovanja športnoplezalnega dela AŠ, vodja AŠ ali vodja
športnoplezalnega dela AŠ. Ob uspešno opravljenem izpitu se kandidatu izda pisno potrdilo (diplomo), ki izkazuje
pridobitev naziva pripravnik športnega plezanja 2.
32. člen
(pogoji za napredovanje na raven starejšega pripravnika)
Mlajši pripravnik uspešno napreduje na strokovno raven starejšega pripravnika, če izpolni naslednje pogoje:
• najmanj eno leto staža mlajšega pripravnika;
• najmanj 12 različnih kopnih (letnih) alpinističnih vzponov splezano izmenično ali v vodstvu v najmanj dveh
različnih gorstvih:
- od tega najmanj 3 vzponi vsaj 500 m (kot prvi ali izmenično v navezi),
- od tega najmanj 3 vzponi vsaj 300 m z oceno vsaj IV/III ali III-IV (kot prvi ali izmenično v navezi),
• najmanj 10 različnih zimskih alpinističnih tur (pristopi, smeri, turni smuki, ledni slapovi - vsaj 100 metrov):
- od tega 3 smeri kot prvi ali izmenično v navezi z oceno III/2 ali več,
- od tega 3 ledni slapovi kot prvi ali izmenično v navezi z oceno WI3 ali več,
- od tega 4 ostali vzponi (pristopi, turni smuki itd.).
• potrdilo upravnega odbora ČAO o zadostitvi pogojev za napredovanje.
Ocena vsaj IV/III ali III-IV pomeni, da ima smer kompleksno oceno v tem rangu (in ne smeri z oceno IV/II-III ali
IV/I-III ali IV-/III itd.). Smeri opremljene s svedrovci ne štejejo.
Iz kandidatovih prijavljenih vzponov mora biti nedvoumno razvidno, da je sposoben suvereno voditi navezo v
kopni skali do težavnosti IV, v snegu do težavnosti III/2 in v ledu do težavnosti 3.
Kandidat za pridobitev naziva starejši pripravnik mora uspešno opraviti praktični izpit in izpitno turo v navezi z
alpinistom ali alpinističnim inštruktorjem v kopni skali dolžine vsaj 350 m, z oceno vsaj IV/III ali III-IV in največ IVV. Kandidat praviloma pleza kot prvi v navezi.

33. člen
(pogoji za napredovanje na raven športnega plezalca 1 in 2)

Pripravnik za športnega plezalca 1 napreduje na strokovno raven športnega plezalca 1, če uspešno opravi izpit
pri KPŠ za pridobitev tega naziva.
Pripravnik za športnega plezalca 2 napreduje na strokovno raven športnega plezalca 2, če uspešno opravi izpit
pri KPŠ za pridobitev tega naziva.
34. člen
(pogoji za napredovanje na raven alpinista)
Starejši pripravnik uspešno napreduje na strokovno raven alpinista, če izpolni naslednje pogoje:
 polnoletnost kandidata,
 spoštovanje in izvajanje določil častnega kodeksa slovenskih planincev, Pravilnika in alpinističnega
pravilnika,
 aktivna udeležba na akcijah ČAO v zadnjih dveh (2) letih (skupne ture, AŠ, delovne akcije),
 izpolnjevanje pogojev, ki jih določa KA,
 uspešno opravljen izpit pred izpitno komisijo, ki jo določi KA.
Kandidatom, ki pristopajo k izpitu KA, plača kotizacijo ČAO v okviru PD.
35. člen
(izpolnjevanje pogojev)
Pri odločanju o izpolnitvi pogojev za napredovanje na alpinističnem področju UO upošteva le tiste vzpone, ki so
bili opravljeni v skladu s Pravilnikom. Pri pogojih za napredovanje so možne izjeme, ki jih lahko dovoli UO.

VI.

ORGANIZACIJA
36. člen
(organi)

Dejavnosti ČAO opravljajo naslednji organi:
 načelnik,
 namestnik načelnika,
 zbor članov (v nadaljevanju ZČ),
 upravni odbor (v nadaljevanju UO),
 razširjeni upravni odbor (v nadaljevanju RUO),
 blagajnik.
Načelnik:
 vodi in zastopa ČAO,
 organizira in vodi sestanke,
 se udeležuje občnega zbora PD,
 se udeležuje zbora načelnikov KA in KŠP,
 skrbi za tekoče delovanje ČAO,
 nadzira delo organov in članov,
 skliče redni in izredni ZČ,
 odobri izplačilo sredstev iz blagajne,
 predloži kršitve Pravilnika v obravnavo UO.
Namestnik načelnika nadomešča načelnika v njegovi odsotnosti. Načelnik lahko na namestnika prenese
izvrševanje vseh ali dela svojih nalog.

Zbor članov je najvišji organ ČAO. Sestavljajo ga vsi alpinistični inštruktorji, alpinisti, starejši in mlajši pripravniki
ter pripravniki za športnega plezalca, športni plezalci, vaditelji športnega plezanja, inštruktorji športnega plezanja,
trenerji športnega plezanja, ki so člani.
Tečajniki in tekmovalci ter tudi drugi vabljeni posamezniki, se lahko na povabilo načelnika udeležijo ZČ, vendar
ne sodelujejo pri odločanju.
ZČ sklicuje načelnik, v njegovi odsotnosti pa namestnik načelnika. ZČ se sklicuje vsaj enkrat letno, in sicer vsaj 14
dni pred napovedanim datumom. Načelnik je ZČ dolžan sklicati na pisno zahtevo vsaj tretjine članov. ZČ vodi
načelnik, v njegovi odsotnosti, pa za to lahko pooblasti namestnika ali drugega člana UO.
ZČ odloča z večino glasov navzočih članov ZČ, sklepčnost pa se doseže, če je ob predvidenem začetku navzočih
najmanj 7 članov ZČ.
ZČ je pristojen, da:
 voli organe ČAO,
 razpravlja in odloča o letnih poročilih načelnika, blagajnika in vodij AŠ ter ŠŠ,
 sprejema program dela ter finančni načrt,
 odloča o prenehanju delovanja ČAO,
 odloča o predlogih, pobudah in prošnjah svojih članov.
Upravni odbor sestavljajo trije alpinistični inštruktorji ali alpinisti ter en inštruktor športnega plezanja ali en
športni plezalec. Odločitve sprejemajo z večino.
UO je pristojen, da:
 preverja pogoje za napredovanje članov,
 sprejema prijave kršitev,
 potrdi izpitno komisijo za izpite AŠ in ŠŠ,
 izbere in potrdi vodjo AŠ in ŠŠ,
 odloča o izjemnih napredovanjih.
UO obravnava kršitve Pravilnika, častnega kodeksa slovenskih planincev in primere, v katerih je ČAO povzročena
škoda s strani člana. UO mora svoje odločitve sprejeti v 14 dneh po prijavi kršitve. Izreče lahko naslednje ukrepe:
 javni opomin,
 prepoved opravljanja funkcije za največ dve leti,
 odvzem članstva,
 uvedba disciplinskega postopka s strani ustreznega organa PD.
Razširjeni upravni odbor sestavljajo vsi alpinisti in alpinistični inptruktorji. Pristojen je za sprejem in spremembo
pravil ČAO. Odločitve sprejema z absolutno večino.
Izključitev iz ČAO ne povzroči izključitve iz PD, izključitev iz PD pa samodejno povzroči tudi izključitev iz ČAO. Član
ČAO se zoper sklep UO lahko pritoži na ZČ v roku 30 dni od vročitve pisnega sklepa. O pritožbi ZČ odloča na prvi
seji. Do tedaj je v veljavi odločitev UO. Članom UO mora biti dostopno celotno gradivo v okviru ČAO. UO spremlja
in nadzoruje delo vseh organov ČAO. UO je za svoje delo odgovoren ZČ in mu poroča o svojih ugotovitvah. Člani
UO ne morejo biti istočasno člani drugih organov ČAO.
Blagajnik vodi blagajno in izplačuje sredstva iz blagajne na podlagi načelnikovega podpisa na računu ali zahtevku.

VII.

PRAVICE IN DOLŽNOSTI

37. člen
(pravice in dolžnosti članov)
Osnovne pravice članov so:
 glasovanje,





povračilo stroškov izobraževanja po sklepu UO,
povračilo stroškov prijavnine na tekmovanja, ki so povezana z alpinistično in športnoplezalno
dejavnostjo, glede na dosežen rezultat (uvrstitev v 1. tretjino – celotni znesek; v 2. tretjino – polovični
znesek; v 3. tretjino – stroškov se ne povrne),
izvolitev v organe ČAO.

Tečajniki in tekmovalci nimajo pravice glasovanja.
Osnovne dolžnosti članov so:
 plačilo članarine za tekoče leto,
 sodelovanje na delovnih akcijah,
 sodelovanje na skupnih turah,
 sodelovanje na sestankih,
 ustrezno ravnanje z izposojeno opremo,
 skrb za dobrobit ČAO.

38. člen
(pravice in dolžnosti alpinističnega tečajnika)
Alpinistični tečajnik sme:
 do uspešno opravljenega teoretičnega in praktičnega izpita v gorah plezati le v navezi z alpinistom ali
starejšim pripravnikom, ki je član ČAO, če navezo odobri vodja AŠ,
 po uspešno opravljenem teoretičnem in praktičnem izpitu plezati v gorah le v navezi z alpinistom ali s
pripravnikom, če navezo odobri vodja AŠ,
 v plezalnih vrtcih plezati smeri, ki niso daljše od enega raztežaja, če to dovoli vodja AŠ,
 po uspešno opravljenem teoretičnem in praktičnem izpitu plezati daljše športnoplezalne smeri v navezi
z vsaj enako usposobljenim soplezalcem, če navezo odobri vodja AŠ.
Alpinistični tečajnik izrecno ne sme:
 plezati sam (solirati),
 plezati nenavezan smeri, težjih od III po lestvici UIAA, in mora vedno upoštevati navodila vodje naveze,
 plezati nenavezan, če ni polnoleten.
Določbe tega člena veljajo tako za domača kot za tuja gorstva. ČAO priporoča, da alpinistični tečajnik vedno
upošteva zgornje omejitve, ki pa ga v okviru lastne alpinistične in športnoplezalne dejavnosti ne zavezujejo. V
tem primeru ČAO za tovrstne dejavnosti ne prevzema nobene odgovornosti.
39. člen
(pravice in dolžnosti mlajšega pripravnika)
Mlajši pripravnik sme:
 plezati v gorah v navezi z alpinistom, starejšim ali mlajšim pripravinikom
 plezati športno plezalne smeri z vsaj enako usposobljenim soplezalcem.
Mlajši pripravnik izrecno ne sme:
 plezati sam (solirati),
 plezati nenavezan smeri, težjih od III+ po lestvici UIAA, in mora vedno upoštevati navodila vodje naveze,
 plezati nenavezan, če ni polnoleten.
Določbe tega člena veljajo tako za domača kot za tuja gorstva. ČAO priporoča, da mlajši pripravnik vedno upošteva
zgornje omejitve, ki pa ga v okviru lastne alpinistične in športnoplezalne dejavnosti ne zavezujejo. V tem primeru
ČAO za tovrstne dejavnosti ne prevzema nobene odgovornosti.

40. člen
(pravice in dolžnosti starejšega pripravnika)
Starejši pripravnik sme:
 plezati v gorah v navezi z alpinistom, starejšim ali mlajšim pripravinikom
 plezati v gorah s tečajnikom, če navezo odobri vodja AŠ.
Starejši pripravnik izrecno ne sme plezati sam (solirati).
ČAO priporoča, da starejši pripravnik vedno upošteva zgornje omejitve, ki pa ga v okviru lastne alpinistične in
športnoplezalne dejavnosti ne zavezujejo. V tem primeru ČAO za tovrstne dejavnosti ne prevzema nobene
odgovornosti.
41. člen
(pravice in dolžnosti alpinista in alpinističnega inštruktorja)
Alpinist ali alpinistični inštruktor sme v okviru organiziranih akcijah AŠ in ČAO plezati s komer koli v okviru prej
navedenih omejitev.
Solira na lastno odgovornost, če s tem ne ogroža drugih.

VIII.

FINANCIRANJE IN UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM
42. člen
(pridobivanje sredstev)

ČAO lahko 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
drugih državnih organizacij,
 s šolnino za AŠ in ŠŠ,
 s skupnimi delovnimi akcijami.

43. člen
(transparentnost)
ČAO mora zagotavljati podatke o svojem finančnem poslovanju v obliki poročil blagajnika.
Javnost finančnega poslovanja je zagotovljena s pravico do vpogleda članov ČAO v finančno dokumentacijo.
44. člen
(izdatki šole)
Odredbodajalec za izdatke šole po finančnem planu šole je vodja šole. Za izdatke šole, ki niso vsebovani v
finančnem planu, mora pridobiti soglasje UO.
45. člen
(drugi izdatki)
Odredbodajalec za druge izdatke je načelnik. Za izplačila nad 50 EUR mora načelnik pridobiti soglasje UO.
46. člen
(upravljanje s sredstvi)
S finančnimi sredstvi upravlja blagajnik.

IX.

KONČNE DOLOČBE
47. člen

Ta Pravilnik začne veljati z dnem, ko ga veljavno sprejme RUO.
48. člen
Z dnem uveljavitve Pravilnika prenehajo veljati določbe pravilnika ČAO, sprejetega dne 5. januarja 2012.

