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PRAVILNIK ALPINISTIČNEGA ODSEKA 
LJUBLJANA – MATICA 

 
 

I. Splošno 
 

1. člen 
 
Alpinistična in športnoplezalna dejavnost se v Planinskem društvu Ljubljana-Matica (v 
nadaljnjem besedilu Društvo) goji v Alpinističnem odseku Ljubljana-Matica (v nadaljnjem 
besedilu Odsek). 
 
 

2. člen 
 
Odsek razvija alpinistično in športnoplezalno dejavnost v vseh oblikah kot sestavni del 
planinskega udejstvovanja in sodeluje z vsemi, ki so kakorkoli povezani z alpinistično 
dejavnostjo in športnim plezanjem. 
Pri tem upošteva, da alpinizem ni le športni pojav in si zlasti prizadeva, da zaradi 
tekmovalnosti ne bi trpela varnost alpinističnega udejstvovanja. 
 
 

3. člen 
 
Odsek se organizira in deluje v skladu z vsemi akti PZS, ki se nanašajo na alpinistično in 
športnoplezalno dejavnost. 
V primerih, ko predvideva pravilnik Odseka strožja merila in kriterije za posamezna področja 
delovanja, velja za člane Odseka ta pravilnik. 
 
 

II. Članstvo 
 

4. člen 
 
Strokovni nazivi članov Odseka za: 
 
področje alpinizma so: 
 

- mlajši alpinistični pripravnik, 
- starejši alpinistični pripravnik, 
- alpinist, 
- alpinistični inštruktor, 
- gorski vodnik, 

 
področje športnega plezanja so: 
 

- pripravnik športnega plezanja I., 
- pripravnik športnega plezanja II., 
- športni plezalec I., 
- športni plezalec II., 
- vaditelj športnega plezanja, 
- inštruktor športnega plezanja I., 
- inštruktor športnega plezanja II., 
- trener športnega plezanja I., 
- trener športnega plezanja II.  
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Strokovni naziv za udeleženca vzgojne akcije Odseka je tečajnik. 
 
Tečajnik ni član Odseka. 
 
 

Strokovni nazivi članov odseka in pogoji za doseganje nazivov 
 

5. člen 
 
MLAJŠI ALPINISTIČNI PRIPRAVNIK lahko postane vsak tečajnik, ki izpolnjuje naslednje 
pogoje: 
- starost vsaj 16 let, 
- dosežena II. stopnja strokovne izobrazbe (končana osnovna šola), 
- vsaj 80 % udeležbo na predavanjih, vajah in izletih letne in zimske alpinistične šole, 
- vsaj 10 alpinističnih tur, 
- poravnane obveznosti do Odseka, 
- pozitivno mnenje izpitne komisije za pristop k izpitu za mlajšega pripravnika, 
- opravljene vse obveznosti letnega in zimskega dela alpinistične šole, opravljen izpit pred 

izpitno komisijo Odseka. 
 

6. člen 
 
STAREJŠI ALPINISTIČNI PRIPRAVNIK lahko postane vsak mlajši alpinistični pripravnik, ki 
izpolnjuje naslednje pogoje: 
- starost vsaj 16 let, 
- dosežena II. stopnja strokovne izobrazbe (končana osnovna šola), 
- vsaj 80 % udeležbo na predavanjih, vajah in izletih letne in zimske nadaljevalne 

alpinistične šole, 
- vsaj 25 alpinističnih tur, 
- poravnane obveznosti do Odseka, 
- pozitivno mnenje izpitne komisije za pristop k izpitu za starejšega pripravnika, 
- opravljene vse obveznosti nadaljevalnega dela alpinistične šole, opravljen izpit pred 

izpitno komisijo Odseka ter uspešno opravljena izpitna tura v letnem delu nadaljevalne 
alpinistične šole. 

 
 
 

7. člen 
 
ALPINIST lahko postane vsak starejši alpinistični pripravnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 
- predhodna dveletna alpinistična aktivnost v Odseku, 
- član PD Ljubljana-Matica, 
- aktivni član Odseka, 
- opravljen izpit za starejšega alpinističnega pripravnika , 
- izpolnjuje pogoje, ki jih za pristop k opravljanju izpita za alpinista predpisuje Komisija za 

alpinizem pri PZS, 
- vzponi vsaj v 2 gorstvih, 
- pozitivno mnenje izpitne komisije za pristop k izpitu, 
- opravljen izpit pred izpitno komisijo PZS. 
 
 

8. člen 
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PRIPRAVNIK ŠPORTNEGA PLEZANJA I lahko postane vsak tečajnik športnega plezanja, 
ki izpolnjuje naslednje pogoje: 
- 70 % udeležbo na praktičnih vajah in 50 % udeležbo na predavanjih začetne šole 

športnega plezanja, 
- 15 preplezanih smeri v okviru šole, od tega najmanj 7 v vodstvu, 
- pozitivno mnenje izpitne komisije za pristop k izpitu, 
- opravljen izpit pred izpitno komisijo Odseka. 
 

9. člen 
 
PRIPRAVNIK ŠPORTNEGA PLEZANJA II lahko postane vsak pripravnik športnega 
plezanja, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 
- opravljen izpit za pripravnika športnega plezanja 
- preplezanih vsaj 30 polraztežajnih smeri in vsaj 3 večraztežajne smeri, 
- 50 % udeležba na nadaljevalni šoli športnega plezanja 
- pozitivno mnenje izpitne komisije za pristop k izpitu 
- opravljen izpit pred izpitno komisijo 
 
 

10. člen 
 
Pridobitev strokovnih nazivov članov Odseka se razglasi na sprejemu med alpiniste. 
 
 

11. člen 
 
Člani Odseka so redni in častni. 
 
Vsak član Odseka mora imeti plačano članarino pri Planinskem društvu Ljubljana-Matica. 
 
Redni člani se delijo na aktivne in neaktivne. 
 
Redni član Odseka lahko postane vsak član Društva, ki je uspešno opravil šolo na Odseku. 
 
Aktivni člani Odseka so vsi tisti, ki aktivno sodelujejo pri delu Odseka in izpolnjujejo tudi 
enega od naslednjih pogojev: 
- vsaj 5 alpinističnih tur ali 20 športno-plezalnih vzponov, ki jih dokažejo z oddajo vzponov 

v elektronski obliki na koncu leta, 
- da se udeležijo vsaj ene plezalne tekme. 
 
Za aktivno sodelovanje pri delu Odseka se šteje. 
- sodelovanje na vsaj 3 akcijah šol Odseka, 
- organizacija ali pomoč na akcijah Odseka kot je čiščenje bivaka pod Skuto, tabori ipd, 
- članstvo in aktivna udeleženost v razširjenem UO Odseka, kar potrdi načelnik. 
 
 
Seznam aktivnih članov pripravi načelnik na podlagi dokazil o izpolnjevanju pogojev, ki mu jih 
posredujejo člani Odseka, vsako leto ob oddaji obrazcev za registracijo za preteklo leto na 
komisijo za alpinizem pri PZS. 
 
Častni člani imajo enake pravice kot aktivni člani. 
 
Vsi člani Odseka, ki ne izpolnjujejo pogojev iz zgornjega odstavka tega člena, imajo pa vsaj 
naziv alpinist ali športni plezalec, so neaktivni člani Odseka. 
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12. člen 

 
Člani Odseka morajo imeti vsaj naziv mlajši alpinistični pripravnik ali pripravnik športnega 
plezanja I. 
 
Članom Odseka, ki niso dosegli vsaj naziv alpinist ali športni plezalec, preneha članstvo v 
Odseku s koncem leta, v katerem ne izpolnjujejo pogojev za aktivne člane Odseka. 
 
Izjemoma lahko načelnik podaljša članstvo v Odseku za eno leto tistim članom Odseka iz 
zgornjega odstavka, ki imajo za to opravičljiv razlog. 
 
Vsaka mladoletna oseba mora ob vpisu v Odsek izpolnjevati pogoje iz 5. in 10. člena, ob 
polnoletnosti pa še iz 13. člena tega pravilnika. 
 
Vsaka polnoletna oseba mora ob vpisu v Odsek izpolnjevati pogoje iz 5. in 13. člena tega 
pravilnika. 
 
 

13. člen 
 
Odsek vodi računalniško evidenco članov Odseka in drugih oseb, ki so bili vključeni v kateri 
od akcij Odseka. 
 
Seznam članov Odseka je javno objavljen na spletni strani Društva.  
 
Objavljeni so naslednji podatki članov Odseka: 

• ime in priimek, 
• strokovni naziv člana, 
• status člana: aktiven ali neaktiven ali častni, 
• podatki o opravljenih vzponih. 

 
Vsak član Odseka mora skrbeti za pravilnost svojih podatkov objavljenih na spletni strani 
Društva. 
 
Član Odseka lahko kadarkoli prekliče dano soglasje za objavo podatkov in zahteva umik ali 
spremembo objavljenih podatkov. Administrator spletne strani je dolžan najkasneje v 8 dneh 
od prejema zahteve umakniti ali spremeniti podatke posameznega člana Odseka.  
 
Odsek mora imeti organiziran arhiv, kjer se hranijo vsi potrebni podatki o tečajnikih in članih 
Odseka. 
 
Dokumentacijo o tekočih vzgojnih akcijah hranijo vodje posamezne akcije in jo po opravljenih 
izpitih predajo načelniku Odseka, ki jo najkasneje pred začetkom naslednje šole preda v 
arhiv Odseka. 
 
Za vodenje arhiva Odseka je odgovoren načelnik, ki lahko za to nalogo pooblasti člana UO 
Odseka. 
 
 

14. člen 
 
Oseba, ki ni opravila alpinistične šole ali šole športnega plezanja pri našem Odseku, želi pa 
postati njegov član, se mora s pisno prošnjo obrniti na načelnika Odseka, ki odloči o njegovi 
prošnji v 30 dneh od vročitve in o tem obvesti prosilca. 
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15. člen 
 
Častni član Odseka lahko postane vsak član Odseka, ki ga kot takšnega izvoli občni zbor na 
enem od svojih sestankov. 
 
 

16. člen 
 
Vsak mladoletnik, ki želi sodelovati v katerikoli akciji Odseka in postati član našega Odseka, 
mora prinesti pisno soglasje staršev ali skrbnika, s katerim le-ti potrjujejo, da so seznanjeni s 
tveganjem, ki nastopa pri alpinistični dejavnosti, oziroma, da so seznanjeni z njegovo 
športnoplezalno ali alpinistično dejavnostjo. 
 
Zahtevano potrdilo velja do polnoletnosti tečajnika ali člana Odseka, prekliče se ga s pisnim 
preklicem oziroma preneha veljati z izstopom iz organizirane akcije Odseka ali z izstopom iz 
Odseka. 
 
 

17. člen 
 
Dolžnost mladoletnih članov Odseka je, da načelnika Odseka in starše ali skrbnike 
obveščajo o svojih alpinističnih ali športnoplezalnih načrtih. 
 
 

18. člen 
 
Vsi člani Odseka tečajniki se ukvarjajo z alpinistično ali športnoplezalno dejavnostjo na 
lastno odgovornost. 
 
 

19. člen 
 
Vsak polnoletni član Odseka je dolžan sam poskrbeti, da od načelnika Odseka prejme v 
podpis izjavo v Prilogi 1. 
 
Vsak polnoletni član Odseka je dolžan obveščati svoje sorodnike, prijatelje ali člane Odseka 
o svojih alpinističnih ali športnoplezalnih načrtih. 
 
 

20. člen 
 
Dolžnost vseh članov Odseka in udeležencev katerekoli dejavnosti Odseka je, da se ravnajo 
po tem pravilniku ter s svojim ravnanjem pripomorejo k redu in napredku Odseka. 
 
 

21. člen 
 
Vsak član Odseka lahko na kakršnemkoli sestanku Odseka s pisno ali ustno izjavo izstopi iz 
Odseka. 
 
 

22. člen 
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V primeru kršitve tega pravilnika kršilca obravnava upravni odbor Odseka in učinkovito 
ukrepa. 
 
V primeru pritožbe na izrečen ukrep preda upravni odbor Odseka zadevo v obravnavo na 
častno razsodišče pri Društvu. 
 
 

III. Vzgoja 
 

23. člen 
 
Odsek omogoča pridobitev alpinističnih znanj in znanj športnega plezanja zainteresiranim. V 
ta namen vsako leto organizira šolo športnega plezanja in alpinistično šolo po programu, ki 
ga izdela in vsako leto potrdi ter po potrebi dopolni upravi odbor Odseka. Posamezne šole so 
lahko večstopenjske: začetna, nadaljevalna in izpopolnjevalna. 
 
Upravni odbor Odseka mora potrditi pogoje za vpis in program vzgojne akcije Odseka. 
 
Za vzgojno akcijo Odseka štejemo vse stopnje alpinističnih šol in vse stopnje šol športnega 
plezanja ali katerikoli tečaj vzgojnega značaja. 
 
Pogoj za udeležbo na višji stopnji je opravljen izpit na nižji. 
 
Načelnik lahko izjemoma dovoli udeležbo na višji stopnji osebi, ki nima opravljenega izpita na 
nižji stopnji. 
 

24. člen 
 
Vodjo vsake vzgojne akcije Odseka imenuje upravni odbor Odseka. 
 
Do opravljenega izpita za alpinista ali športnega plezalca je potrebno spremljati alpinistično 
in športnoplezalno dejavnost tečajnikov in članov Odseka. V času vzgojne akcije ima to 
dolžnost vodja posamezne vzgojne akcije, izven vzgojnih akcij pa načelnik. 
 
 

25. člen 
 
Za udeležence vzgojne akcije Odseka veljajo določila tega pravilnika. 
 
Dolžnost tečajnikov ali slušateljev vzgojne akcije odseka je, da ne glede na svojo starost 
obveščajo vodjo akcije o svojih alpinističnih ali športnoplezalnih načrtih. 
 
 

26. člen 
 
Tečajnik, mlajši alpinistični pripravnik ali starejši alpinistični pripravnik ne sme plezati 
nenavezan. 
 
Tečajnik, mlajši alpinistični pripravnik ali starejši alpinistični pripravnik ne sme solirati. 
 
 

27. člen 
 
Izpitno komisijo, ki vsako leto izvaja izpite za dosego strokovnih nazivov članov Odseka, 
imenuje upravni odbor Odseka v skladu z ustreznimi pravilniki PZS. 
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Vprašanja za izpite izdela, vsako leto potrdi ter po potrebi dopolni izpitna komisija. 
 
 

28. člen 
 
V interesu Odseka je, da se člani Odseka dodatno izobražujejo na vseh nivojih. Za denarno 
soudeležbo pri tem se upošteva denarna zmožnost Odseka in mnenje UO Odseka. 
 
 
 

IV. Plezanje in letni program aktivnosti 
 

29. člen 
 
Za organizirane akcije Odseka, razen vzgojne akcije Odseka, določi vodjo akcije načelnik. 
 
Aktivnosti Odseka se lahko udeležujejo samo člani Odseka. 
 
Načelnik lahko izjemoma dovoli, da se akcij Odseka udeležujejo tudi člani PD Ljubljana-
Matica, ki obenem niso tudi člani Odseka. 
 
Vsi člani Odseka so dolžni vpisovati svoje dosežke v alpinistični in športnoplezalni dejavnosti 
v zato pripravljene spletne obrazce, ki so na spletni strani Društva. 
 
 
 

Alpinistična dejavnost 
30. člen 

 
Za alpinistično turo se prizna tura, ki je v skladu s kriteriji določenimi na Komisije za 
alpinizem pri PZS. 
 
V začetni plezalni šoli lahko pomagajo člani Odseka, ki so dosegli vsaj naziv starejši 
alpinistični pripravnik ali pripravnik športnega plezanja II. 
 
V letnem in zimskem delu alpinistične šole lahko pomagajo člani Odseka, ki so dosegli vsaj 
naziv alpinist. 
 
Tečajnika v začetni šoli športnega plezanja ne smeta plezati sama med seboj. Tečajnik lahko 
pleza le s člani Odseka, ki so dosegli vsaj naziv starejši alpinistični pripravnik ali športni 
plezalec I. 
 
Tečajnika v nadaljevalni šoli plezanja lahko plezata sama v plezališču en raztežaj dolge 
smeri, daljše smeri pa le s člani Odseka, ki so dosegli vsaj naziv starejši alpinistični 
pripravnik ali inštruktor športnega plezanja I. 
 
Tečajnika v alpinistični šoli lahko sama plezata v plezališčih po opravljenem preverjanju 
znanja za športno plezanje. Smeri v hribih pa s člani Odseka, ki so dosegli vsaj naziv starejši 
alpinistični pripravnik ob PISNEM soglasju načelnika ali s člani Odseka, ki so dosegli vsaj 
naziv alpinist brez pisnega soglasja načelnika. 
 
Za pristope, turne smuke ali druge alpinistične ture rabi skupina soglasje načelnika, razen če 
je v skupini alpinist, alpinistični inštruktor ali gorski vodnik. 
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Športno-plezalna dejavnost 
31. člen 

 
Športno-plezalna dejavnost obsega: 
 
- športno-plezalne tekme (pokalne, prvenstvene, samostojne), pogoji za pristop so 

določeni z razpisom, 
- prosto plezanje v dobro zavarovanih smereh, kjer ni potrebno alpinistično znanje, 
- izlete športno-plezalnih šol. 
 
Višina in ocena smeri nista pomembni. 
 
TEČAJNIK ŠPORTNEGA PLEZANJA(I) lahko izven vzgojne akcije Odseka pleza samo s 
članom Odseka, ki ima vsaj naziv športni plezalec. 
 
PRIPRAVNIK ŠPORTNEGA PLEZANJA(I) lahko pleza s sebi enakim članom Odseka le 
zavarovane smeri do višine pol raztežaja. 
 
TEČAJNIK ŠPORTNEGA PLEZANJA II lahko pleza večraztežajne športnoplezalne smeri z 
inštruktorjem športnega plezanja, alpinistom vaditeljem ali alpinističnim inštruktorjem. 
 
PRIPRAVNIK ŠPORTNEGA PLEZANJA(I) mora preden gre plezat športnoplezalne več 
raztežajne smeri v gore o tem obvesti načelnika ali vodjo šole. 
 
Na tekmovanjih lahko sodelujejo le člani Odseka, ki imajo vsaj naziv športni plezalec. S 
posebnim dovoljenjem načelnika Odseka lahko na tekmovanjih sodelujejo tudi drugi. 
 
Sestavo tekmovalne ekipe določi trener, v sodelovanju z načelnikom Odseka. 
 
Vsak tekmovalec, ki tekmuje pod imenom Odseka, mora imeti predhodno soglasje načelnika 
Odseka. 
 
Pri prehajanju iz alpinistične v športno-plezalno dejavnost in obratno veljajo naslednji kriteriji: 

Člani Odseka, ki se ukvarjajo z alpinistično dejavnostjo, se lahko ukvarjajo s športno-
plezalno dejavnostjo povsod, vendar morajo pri tem upoštevati svoje sposobnosti.  
 
Člani Odseka, ki se ukvarjajo s športno-plezalno dejavnostjo, se s svojo dejavnostjo lahko 
ukvarjajo le v nižinah in sredogorju, če to ne zahteva alpinističnega znanja. 
 
 

Dovoljenja za izvajanje alpinistične ali športno-plezalne dejavnosti 
32. člen 

 
Če se član Odseka, ki nima vsaj naziva alpinist ali športni plezalec, ukvarja z alpinistično ali 
športno-plezalno dejavnostjo v navezah ali skupinah pod vodstvom članov drugih odsekov, 
klubov, društev ali neformalnih skupin, mora za to imeti predhodno soglasje načelnika 
Odseka. 
 
Člani Odseka se z vodenjem članov drugih odsekov, klubov, društev ali neformalnih skupin 
lahko ukvarjajo le v skladu z ustreznimi pravilniki Planinske zveze Slovenije. 
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33. člen 

 
Interesi Odseka in njegovih članov so izraženi v letnem programu aktivnosti in, če je 
potrebno, tudi večletnem programu aktivnosti. 
 
Postopek za sprejem letnega programa aktivnosti: 
 
1. Predlog sestavi načelnik. 
2. Sestavljeni predlog programa aktivnosti obravnava in potrdi upravni odbor Odseka. 
3. Na podlagi potrjenega predloga, Društvo odobri sredstva za izvedbo programa aktivnosti. 
4. Upravni odbor Odseka sprejme letni program aktivnosti glede na odobrena sredstva s 

strani Društva. 
 
 

Izdelava Letnega plana in denarna soudeležba Odseka pri 
izvajanju alpinističnih in športno-plezalnih načrtih 

34. člen 
 
Ločimo naslednje vrste denarne soudeležbe Odseka: 
 
- redna dejavnost 
- investicijska dejavnost 
- izredna dejavnost 
 
Za katerikoli denarni prispevek Odseka je potrebno izdelati poročilo najkasneje v 30 dneh po 
opravljeni akciji. 
 
Alpinistične in športno-plezalne vzpone opravljene v Evropi, se finančno podpre po podanem 
poročilu. 
 
O dodelitvi sredstev odloči Upravni odbor. 
 
 

Redna dejavnost 
35. člen 

 
1.1. Članstvo 
1.2. Nabava plezalne opreme 
1.2.1. Za redno delo odseka 
1.2.2. Za alpinistične šole 
1.2.3. Za športnoplezalne šole 
1.2.4. Za plezalno steno 
1.3. Tekmovanja 
1.3.1 Tekmovalne licence 
1.3.2 Mlajše kategorije 
1.3.3 Srednje kategorije 
1.3.4 Absolutna kategorija 
1.4. Športno-plezalne tekmovalne ekipe, tekmovanja 
1.4.1 Ekipa za mlajše kategorije 
1.4.2 Ekipa za srednje kategorije 
1.4.3 Ekipa za absolutno kategorijo 
1.4.4 Druga tekmovanja 
1.5. Domači vzponi 
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1.5.1. Domači alpinistični vzponi 
1.5.2. Domači športno-plezalni vzponi 
1.6. Šole športnega plezanja 
1.6.1. Mlajše kategorije 
1.6.2. Srednje kategorije 
1.6.3. Starejše kategorije 
1.6.3.1 Začetna šola 
1.6.3.2. Nadaljevalna šola 
1.7. Alpinistične šole 
1.7.1. Začetna šola 
1.7.2. Nadaljevalna šola 
1.7.3. Izpopolnjevalni tečaji 
1.8. Plezalna stena 
1.8.1. Redarska služba 
1.8.2. Pregledi stene 
1.8.3. Redna vzdrževalna stena 
1.9. Izobraževanje kadrov 
1.9.1. Alpinistično izobraževanje 
1.9.2. Športno-plezalno izobraževanje 
1.10. Knjižnica 
1.11. Vitrina 
1.12. Bivak pod Skuto 
 
Za vrhunski alpinistični ali športno-plezalni vzpon, opravljen na območju Slovenije, imajo 
člani Odseka pravico do delne povrnitve stroškov za gorivo. 
 
Za tekmovanja Odsek tekmovalnim ekipam plača startnino za tekmovalce in delno povrne 
strošek za porabljeno gorivo. 
 
Vzgojne in izobraževalne akcije se denarno podprejo v skladu z interesom Odseka za 
posamezno akcijo. 
 
Nabava plezalne opreme in redno vzdrževanje plezalne stene se izvaja po potrebi in v 
skladu z Navodilom o uporabi plezalne stene. 
 
Upravni odbor Odseka enkrat letno sprejme sklep s katerim razdeli sredstva za opravljene 
vzpone. 
 
 

Investicijska dejavnost 
36. člen 

 
Te vrste denarne soudeležbe je posamezni član Odseka lahko deležen večkrat letno odvisno 
od denarne sposobnosti Odseka. 
 
2.  Alpinistična in športno-plezalna dejavnost 
2.1.1. V Evropi 
2.1.2. Izven Evrope 
2.1.3. Treningi in priprave 
2.1.4. Tekmovanja v Evropi in svetu 
2.2. Organizacija tekmovanj 
2.2.1. Srednje kategorije 
2.2.2. Starejše kategorije 
 
Druge oznake se dodajajo smiselno, odvisno od vrste in namena. 
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Člane se investira po prioritetni listi. V kolikor upravni odbor ne sprejme drugačnega sklepa, 
se upošteva vrstni red, naveden v letnem programu aktivnosti. 
 
 

Izredna dejavnost 
37. člen 

 
Te vrste denarna soudeležba je odvisna od denarne sposobnosti Odseka. 
 
3. Izredna dejavnost 
 
Sem spadajo dejavnosti, za katere se iz upravičenih razlogov ni bilo možno predhodno 
prijaviti.  
 
 
 

V. Oprema 
 

38. člen 
 
Odsek ima na razpolago opremo, ki jo nabavlja v skladu z letnim načrtom nabav. 
 
Gospodar Odseka mora imeti vso opremo v lasti Odseka zabeleženo na karticah in na 
skupnem spisku. 
 
Opremo si lahko član Odseka izposoja le po predhodnem dovoljenju načelnika Odseka. 
 
 

Dodeljevanje opreme 
Vrvi 

39. člen 
 
Za dodeljevanje vrvi se vsako leto izdela vrstni red. Do vrvi so upravičeni samo aktivni člani 
Odseka. Kriteriji za izdelavo vrstnega reda so: 
- sodelovanje na vzgojnih akcijah, 
- sodelovanje pri delu Odseka, 
- udeležba na alpinističnih ali športno-plezalnih tekmovanjih, 
- zadnja veljavna kategorizacija, 
- težavnost opravljenih alpinističnih in športno-plezalnih tur, 
- število opravljenih alpinističnih in športno-plezalnih tur, 
- bolniški stalež ali daljša opravičena odsotnost (delo v tujini,...), 
- strokovni naziv (prednost imajo člani z nazivom vsaj alpinist ali športni plezalec). 
 
Vrstni red mora biti javno objavljen na Odseku vsaj 7 dni pred delitvijo, izdela ga načelnik. 
 
 

Plezalni pasovi, čelade, kladiva, cepini 
40. člen 

 
Omenjena oprema je na razpolago predvsem za vzgojne akcije Odseka. Udeleženci vzgojnih 
akcij Odseka, si lahko izposodijo opremo brezplačno, največ za 14 dni. V primeru 
prekoračitve se plača zamudnina za vsak teden. 
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Za druge člane Odseka so pogoji izposoje naslednji: 
1. Oprema se izposodi najmanj za 7 dni in največ za 14 dni. 
2. Izposoja se plača za vsak teden. 
3. Zamudnina za čas preko 14 dni se plača za vsak teden in se sešteva. 
 
Višino zamudnine določi UO Odseka. 

Ledni klini, snežna lopatka, plazovne žolne 
41. člen 

 
Omenjena oprema je namenjena samo za organizirane akcije Odseka, zato si jo lahko 
izposodi le vodja akcije. 
 
 

Druga oprema 
42. člen 

 
Vsa druga oprema se izposoja po dogovoru z načelnikom Odseka. 
 
Višino zneskov za izposojo določi načelnik, potrdi pa upravni odbor Odseka, izjemoma za 
nazaj. 
 
Če posameznik preneha z aktivnim delovanjem v okviru Odseka ali se ne ravna po pravilniku 
Odseka, mora opremo najkasneje v 14 dneh vrniti, sicer lahko proti njemu načelnik pri 
pristojnih organih sproži sodni postopek. 
 

Izguba opreme 
43. člen 

 
V primeru, da se izposojen kos(i) opreme izgubi, mora član Odseka, ki si je opremo sposodil, 
v najkrajšem možnem času dostaviti načelniku Odseka pisno poročilo o izgubi opreme, sicer 
se proti njemu ukrepa v skladu s pravilnikom Odseka. 
 
 

44. člen 
 
Gospodarja Odseka imenuje upravni odbor Odseka. Za opremo skrbi Gospodar Odseka. 
 
Za vzdrževanje bivaka pod Skuto imenuje upravni odbor Odseka posebnega Gospodarja. 
 
Za vodenje knjižnice Odseka imenuje upravni odbor Odseka vodjo knjižnice. 
 
Za uporabo in vodenje knjižnice se izdela navodila, ki jih sestavi, vsako leto potrdi ter po 
potrebi dopolni upravni odbor Odseka. 
 
Za vzdrževanje plezalne stene v OŠ Nove Jarše imenuje upravni odbor Odseka posebnega 
gospodarja. 
 
Za uporabo in upravljanje plezalne stene v OŠ Nove Jarše se izdela navodilo, ki ga sestavi, 
vsako leto potrdi ter po potrebi dopolni upravni odbor Odseka. 
 
 
 

VI. Organi odseka 
 

45. člen 
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Organi Odseka so: 

- občni zbor, 
- upravni odbor, 
- načelnik. 

 
Mandatna doba organov Odseka in vseh, ki jih imenuje načelnik ali upravni odbor Odseka, je 
eno leto. 
 
 

46. člen 
 
Občni zbor je najvišji organ Odseka. Potrjuje delo drugih organov Odseka, jih razrešuje, 
potrjuje predlog letnega programa aktivnosti, voli nov upravni odbor in novega načelnika. 
 
Občni zbor Odseka sestavljajo vsi člani Odseka, sklicuje se ga enkrat letno.  
 
Občni zbor Odseka je reden ali izreden. 
 
Izredni občni zbor je lahko občni zbor, ki je sklican vsaj 7 dni pred začetkom. 
 
Glede sklica, vodenja in sklepčnosti občnega zbora se smiselno uporabljajo določila statuta 
Društva. 
 
 

47. člen 
 
Upravni odbor imenuje načelnik. 
 
Upravni odbor Odseka sestavlja vsaj 8 polnoletnih članov, vodi ga načelnik. Poleg njega so 
po svoji dolžnosti člani upravnega odbora še vodje alpinističnih šol, vodje šol športnega 
plezanja. V upravnem odboru morata biti vsaj en član iz vrst športnih plezalcev in en član iz 
vrst alpinistov. 
 
Upravni odbor lahko imenuje organizacijska in strokovna telesa, za izvrševanje posameznih 
nalog. 
 
Člana upravnega odbora Odseka je možno med letom zamenjati, če se s tem strinja večina 
prisotnih članov upravnega odbora Odseka, vendar ne več kot štiri člane v enem mandatnem 
obdobju. 
 
Upravni odbor Odseka se sklicuje najmanj dvakrat letno, 7 dni pred pričetkom. 
 
Na seji upravnega odbora Odseka mora biti prisotnih vsaj polovica članov Upravnega 
odbora. Ti odločajo z večino prisotnih članov. 
 
Če se večina članov Odseka ne strinja z odločitvami upravnega odbora Odseka ali če 
odstopi upravni odbor Odseka, se skliče izredni občni zbor. 
 
 

48. člen 
 
Načelnik vodi Odsek in je edini, ki v imenu Odseka lahko daje uradne izjave o delu Odseka. 
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Načelnik lahko sprejema odločitve brez odobritve upravnega odbora Odseka, vendar mora o 
tem poročati upravnemu odboru Odseka na prvi seji. 
 
Načelnik lahko imenuje pomočnike posameznim odgovornim osebam iz 18. in 25. člena, če 
meni, da je to potrebno. 
 
Načelnik po potrebi imenuje enega ali več svojih namestnikov.  
 
Načelnika Odseka lahko zastopa katerikoli član upravnega odbora Odseka, če je za to 
pooblaščen. 
 
Če načelnik odstopi, se skliče izredni občni zbor Odseka. 
 
 
 

VII. Končni določbi 
 

49. člen 
 
Ta pravilnik je bil sprejet na občnem zboru Odseka v Domu pod Storžičem, dne 12. 12. 2009 
in s tem dnem prenehajo veljati določbe dosedanjega pravilnika Odseka sprejetega dne 3. 3 
1994. 
 
Ta Pravilnik se objavi na spletnem portalu Društva in pošlje po elektronski pošti vsem članom 
odseka, ki so sporočili elektronski naslov Društvu. 
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Priloga 1 
 

IZJAVA POLNOLETNIH ČLANOV ALPINISTIČNEGA ODSEKA  
LJUBLJANA-MATICA 

 
 
Podpisani: 
 

 
(ime) 

 
 

(priimek) 
 

 
 v  

(rojen)  (kraj) 
 

 
(EMŠO) 

 
 

(kraj stalnega bivališča) 
 
 

(ulica stalnega bivališča) 
 
 

(elektronski naslov) 
 
 

(telefonska številka) 
 
 
Izjavljam, da: 
- sem seznanjen s Pravilnikom Alpinističnega odseka Ljubljana-Matica in se bom ravnal po 

vseh določilih tega pravilnika, 
- se z dejavnostjo, navedeno v Pravilniku Alpinističnega odseka Ljubljana-Matica, 

ukvarjam na lastno odgovornost, 
- nimam nobene bolezni, ki bi lahko ogrožala mojo osebno varnost in s tem posredno tudi 

varnost drugih članov Odseka, oziroma bom načelniku prinesel pisno mnenje zdravnika 
specialista o mojem zdravstvenem stanju, 

 
 
V Ljubljani, dne __________________                               podpis ____________________ 


