
Pravilnik o Elanstvu Sale5kega alpinistitnega odseka (5AO)

A.UVOD

l. Sploine doloibe

1. Elen
Ta pravilnik o dlanstvu doloda pravice in obveznosti dlanov Dru5tva Sale5ki alpinistidni odsek
(v nadaljevanlu SRO) na podrodju alpinistiEne dejavnosti in dejavnosti Sportnega plezanja.
lzrazi uporabljeni v tem pravilniku, ki so zapisani v moiki slovnidni obliki, so uporabljeni kot
nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

2. ilen
5AO se organizira in deluje v skladu z vsemi akti Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju
PZS), kise nanaSajo na alpinistitno in Sportno-plezalno dejavnost.

3. flen
S temi pravili dolodamo:

. dlanstvo,

. opredelitev 6lanov,

. pravice in dolZnostidlanov,

. strokovnousposobljenostElanov,
r pravila alpinistidne Sole (v nadaljevanju R5),
o pravila Sportnega plezanja (v nadaljevanlu 5R) in
o pravila Sole Sportnega plezanja (v nadaljevan;u 55R).

‖。Clanstvo SA0

4.6len
flan Sno je vsak:

- mlajSi alpinistiini pripravnik,
- starej5ialpinistifnipripravnik,
- alpinist ali alpinistitni inltruktor,

ki so opravljali alpinistidno Solo v okviru SaO ali v drugem odseku in izpolnjujejo pogoje tega
pravilnika. dtan SRO je tudi tedajnik, ki je uspeSno opravil izpit ob zakljudku alpinistidne Sole
in tedajnik, ki obiskuje alpinistiino 5olo ter je pladal Solnino za 5olo.

etan SRo je vsak:
- pripravnik Sportnega plezanja,
- Sportni plezalec,

- vaditelj Sportnega plezanja,
- trener 5portnega plezanja in
- oseba, ki obiskuje treninge 5portnega plezanja
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itan 5AO je tudi teiajnik Sportnega plezanja, ki je uspeino opravil izpit ob zakljudku Sole
Sportnega plezanja, teiajnik, ki obiskuje Solo iportnega plezanja ter je pladal Solnino za Solo
in dlan, ki obiskuje treninge Sportnega plezanja in ima poravnano vadnino za treninge.

dani SRO morajo imeti plaiano dru5tveno tlanarino in ilanarino PZS. Plaiana ilanarina velja
za tekote leto in za naslednje leto do konca januarja.

5. ilen
Aktivni ilani so dlani s pridobljenim nazivom mlajii alpinistidni pripravnik, starejSi alpinistiini
pripravni( alpinist, alpinistidni in5truktor, pripravnik Sportnega plezanja, Sportni plezalec,
vaditelj Sportnega plezanja, trener Sportnega plezanja in tedajniki z uspeSno opravljenim
izpitom po alpinistidni soli ali SoliSportnega plezanja.

Dolinosti aktivnih dlanov so:
r skozi celo leto se aktivno udejstvujejo na podrodju plezanja,
o da dlani s podrodja alpinizma v preteklem alpinistidnem letu opravijo vsaj 10

alpinistidnih vzponov, kar se dokazuje s seznamom vzponov oddanih do konca
tekoiega leta,

o da flani s podrodja Sportnega plezanja opravijo vsaj 20 Sportnoplezalnih vzponov,
. se udeleiujejo druitvenih delovnih akcij,
o pladajo dru5tveno dlanarino in dlanarino PZSza tekode leto, kijo dolodi izvr5ni odbor

{upravni odbor, v nadaljevanju UO) za aktivne dlane,
o sodelujejo na skupnih turah,
o sodelujejo na sestankih 5AO,
. ustrezno ravnajo z izposojeno opremo ter
. skrbijo za dobrobit 5AO.

5. tlen
Aktivni ilani imajo pravico do uporabe infrastrukture druStva SeO v skladu s pravili drultva.

7. ilen
V kolikor dlan ne izpolnjuje pogojev aktivnega ilanstva iz 5. dlena tega pravilnika, ni ved
aktivni tlan in ni upraviden do uporabe dru5tvene infrastrukture.

8. Elen
Ostali Elani so:

- Elani, ki obiskujejo vadbe 5portnega plezanja,
- udeleienci alpinistidne Sole aliSole Sportnega plezanja in
- drugi ostalidlani.
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Ostali ilani pladajo zniZano dru5tveno dlanarino, ki jo UO doloti za ostale dlane in vadnino
oziroma stroike alpinistidne Sole ali 5ole Sportnega plezanja. Tudi ostali ilani skrbijo za

dobrobit SRO. ltimajo ugodnosti kot aktivni dlani.

f. ilen
eastni ilani imajo enake ugodnosti kot aktivni dlani. Kandidate za Eastne dlane predlaga UO,

imenuje jih obdni zbor.

eastni dlani so oproideni pladila ilanarine SnO. Naziv dastnega dlana lahko preneha v
primeru, da takSen sklep sprejme UO ali Obtni zbor dru5tva.

lV. Strokovna usposobljenost ilanov SRO

10. ilen
elani SRO se glede na strokovno usposobljenost s podrodja alpinistiine dejavnosti delijo na

alpinistiine tedajnike, mlajie pripravnike, starej5e pripravnike, alpiniste in alpinistidne
in5truktorje. S podrodja Sportno-plezalne dejavnosti pa pripravnike Sportnega plezanja,
Sportne plezalce, vaditelje Sportnega plezanja ter trenerje Sportnega plezanja.

V upravnem odboru 5AO mora imeti vsaj polovica dlanov naziv starejii alpinistidni pripravnik
ali Sportni plezalec ali viSji naziv.

11.こ len

Alpinistiこ nl teこainik

Alpinistiこni teこainik(v nadalievaniu teこ ainik)ie vsakこ lan′ ki obiskuie AS.Teё ainikorn do

OpraViienega izpita alpinistiこ ne こole al: こole ζportnega plezanja ne pripadajo ugodnosti

aktiVnihこlanov.Teこ ainik ie tudiこlan′ ki je opravil izpit AS in ζe nirna pridoblienega statusa
miaドega pripraVnika.

Tedajnik sme:
o do uspeino opravljenega teoretiinega in praktiinega izpita plezati v gorah le v navezi

z alpinistom,
. po uspeSno opravljenem teoretidnem in praktidnem izpitu plezati v gorah le z

alpinistom,
e plezati v gorah v okviru A5 v navezi s starej5im pripravnikom z dovoljenjem vodje Sole

in na skupnih turah AO in z dovoljenjem vodje skupne ture,
r plezati opremljene vetrazteiajne smeri v navezi z alpinistom ali starejiim

pripravnikom in

. po uspeSno opravljenem preverjanju znanja Sportnega plezanja plezati v Sportnih
plezaliSdih smeri, ki niso daljie od polovice razteiaja.
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丁eこ ainik izgubi status teこ ainika′ kadar:

●  ne opraviizpita po zakljuこ ku alpinistiこ ne ζole v razpisanern roku′

● izstop:lz SAO all PD all

● rnu na podlagl krtttve pravil takζ no kazen izreёe ёastno razsodiここe SA0

12. ilen
Tefajnik izrecno ne sme:

o solirati,
o plezati nenavezan smeri, teijih od lll+ (tri plus) po UIAA lestvici in

o plezati nenavezan, de ni polnoleten.

Teiajnik mora vedno upoitevati navodila vodje naveze s katerim pleza.

13. Elen

Tedajnika pravila iz 7t. in 12. dlena zavezujejo na organiziranih akcijah alpinistidne 5ole in

organiziranih akcijah odseka (skupne ture in tabori). SRO priporoda, da teiajnik upoSteva

zgoraj navedene omejitve tudi, ko pleza v lastni reiiji , zakar SnO ne odgovarja.

14。 こ:en

M:aiζ i aipinistiこ ni pripravnik

Mlaj5i alpinistiini pripravnik (v nadaljevanju mlajSi pripravnik) postane vsak tedajnik, ki

izpolnjuje pogoje, navedene v naslednjem odstavku ter odda obrazec za napredovanje, ki ga

potrdi UO,

Pogoji za pridobitev statusa mlaj5i pripravnik so:

. opravljen teoretidni in praktidni izpit alpinistitne Sole,

o opravljeni vsaj 4 plezalni vzponi v kopni skali z oceno vsaj lV, katerih skupna viSina je

1000 m alived,
. opravljen vsaj en alpinistidni pristop in en vzpon v sneini smeri (grapi) in

o uradno imenovanje na upravnem odboru na strokovno raven mlajSega pripravnika.

Pripravni5ka doba mlajiega alpinistidnega pripravnika se uspeino zakljuti z napredovanjem
na strokovno raven starej5ega pripravnika. V primeru daljie odsotnosti tedajnika ali daljiega
prenehanja alpinistifne dejavnosti s strani tedajnika lahko UO dolodi posebne pogoje za

napredovanje v status mlaj5ega alpinistidnega pripravnika.

Mlaj5i pripravnik sme:
o plezati v gorah v navezi z alpinistom,
. izjemoma plezati v gorah s starej5im pripravnikom na skupnih turah AO in z

dovoljenjem vodje skupne ture,
. plezati opremljene vedrazteZajne smeri in 5portno plezalne smeri z vsaj enako

usposobljenim soplezalcem.
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Mlaj5i pripravnik izgubi status, kadar:
. izstopi iz SRO ali PD ali
o n'rU na podlagi kr5itve praviltakino kazen izrede dastno razsodi5de 5AO

15. ilen
Mlajii pripravnik izrecno ne sme:

o solirati,
o plezati nenavezan smeri, teijih od lll+ po UIAA lestvici,
o plezati nenavezan, Ee ni polnoleten.

Mlaj5i pripravnik mora vedno upoitevati navodila vodje naveze s katerim pleza

16. ilen
Mlajiega pripravnika pravila i21,4-in 15. dlena zavezujejo na organiziranih akcijah alpinistidne
Sole in organiziranih akcijah odseka (skupne ture in tabori). 5AO priporoda, da mlajii
pripravnik upoiteva zgoraj navedene omejitve tudi, ko pleza v lastni reZiji, za kar SRO ne
odgovarja.

17. tlen
StarejSi alpinistiini pripravnik

StarejSi alpinistitni pripravnik (v nadaljevanju starejii pripravnik) postane vsak mlajii
pripravnik, ki izpolnjuje pogoje, navedene v naslednjem odstavku ter odda obrazec za

napredovanje, kiga potrdi UO.

Pogoji za pridobitev statusa starejii pripravnik so:
. opravljen izpit alpinistiine 5ole,
a vsaj eno leto statusa mlaj5ega pripravnika,
. opravljenih vsaj 15 vzponov v kopni skali, od tega mora biti vsaj 5 smeri, ki niso

opremljene s svedrovci in vsaj dve preplezani v vodstvu ali izmenidno, teZavnosti vsaj

lV (stiri) po UIAA lestvici,
. opravljenih vsaj 10 zimskih vzponov, od tega vsaj 5 plezalnih (grape, slapovi),
o uradno imenovanje na UO na strokovno raven starejiega pripravnika.

Status starejSega pripravnika se uspeSno zakljudi z napredovanjem na strokovno raven
alpinista. V primeru dalj5e odsotnosti pripravnika ali daljSega prenehanja alpinistidne
dejavnosti s strani pripravnika lahko UO doloii posebne pogoje za napredovanje v status
sta rejSega pripravn ika.

Starejii pripravnik sme:
o plezati v gorah v navezi z alpinistom,
o plezati v gorah v navezi s starejiim pripravnikom,
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izjemoma plezati v gorah s tedajnikom ali mlajSim pripravnikom na skupnih turah AO

in z dovoljenjem vodje skupne ture,
plezati opremljene vedrazteiajne smeri.

Starejこ i pripravnik izgubi status′ kadari

● izstopiiz SAO ali PD ali

●  rnu na podiagi krζ itve pravil takζ no kazen izreこ eこastno razsodiここeA(D.

18。 こlen

Starejii pripravnik izrecno ne sme:
o solirati.

19. ilen
StarejSega pripravnika pravila iz 17. in 18. ilena zavezujejo na organiziranih akcijah
alpinistidne 5ole in organiziranih akcijah odseka (skupne ture in tabori). SRO priporota, da

starejii pripravnik upoiteva zgoraj navedene omejitve tudi, ko pleza v lastni reiiji, za kar 5AO

ne odgovarja.

20。 こlen

A!pinist

Alpinist lahko postane vsak dlan SRO, ki ima doseien status starejSega pripravnika, ki

izpolnjuje pogoje, ki jih dolodi Komisija za alpinizem (v nadaljevanju KA) pri PZS in ki opravi
izpit za alpinista pri KA PZS.

SRO za opravljanje izpita za alpinista predlaga kandidata, ki:

o izpolnjuje trenutno veljavne pogoje KA PzS,

o spoituje in izvaja dolodila dastnega kodeksa slovenskih planincev, statuta 5RO in tega
pravilnika in

. se je v zadnjih dveh letih aktivno udeleieval akcii (skupne ture, alpinistidna 5ola,

delovne akcije)5AO.

Kandidatu za alpinista, ki izpolnjuje pogoje, lahko 5aO po sklepu upravnega odbora povrne
stroike kotizacije prvega opravljanja izpita za alpinista. Stro5ki se povrnejo, ko kandidat
uspelno opravi izpitza alpinista.

Kandidat prejme naziv alpinista po uspeSno opravljenem izpitu pri KA PZS

Alpinist ali alpinistitni in5truktor sme plezati s komer koli v okviru v tem pravilniku navedenih
omejitev. Solira lahko na lastno odgovornost in de s tem ne ogroia drugih dlanov SeO ati

drugih obiskovalcev gora ali plezaliSd.

21。 こlen
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Alpinistidni inStruktor lahko postane vsak alpinist, ki ga za opravljanje izpita za inStruktorja
predlaga 5Ao.

5RO za opravljanje izpita za alpinistidnega initruktorja predlaga kandidata, ki:
. je zadnja tri leta aktivni dlan odseka in je registriran alpinist pri Komisiji za alpinizem,
o ima ieljo po vzgojnem in izobraievalnem delu in
o izpolnjuje trenutno veljavne pogoje PZS-ja.

Kandidat prejme naziv alpinistidnega initruktorja po uspeino opravljenem izpitu pri KA PZS

Veljavnost licence alpinistidnega inStruktorja se podaljSuje v skladu s pogoji KA PZS.

SRO lahko po sklepu upravnega odbora kandidatu za alpinistidnega in5truktorja povrne
stro5ki kotizacije za opravljanje izpita za inltruktorja ob pogoju aktivnega sodelovanja na

aktivnostih odseka. S kandidatom za inStruktorja se lahko sklene dogovor, v katerem se
natandneje dolodijo pogoji sofin a nci ra nja izpita.

22. Elen
Oseba, ki ni opravljala A5 na 5AO, ieli pa postati Elan 5AO, se mora s pisno proSnjo obrniti na
UO. Proinji mora biti prilozeno potrdilo AO, kjer je obiskoval A5 o stopnji usposobljenosti, ki
jo je dosegel na AO. Poleg tega mora opraviti tudi praktidni izpit iz vrvne tehnike.

dtan SeO lahko postane vsak alpinist ali alpinistidni initruktor, ki je uspeino opravil izpit za

alpinista ali inStruktorja pri KA PZS.

V. AlpinistiEna Sola in njeno izvajanje

23。 こien

AlpiniStiこnO ζO10 Vodi alpinistiこ niingtruktor′ ki ga potrdi t,(D.

lzjemoma lahko vodi AS tudi izkulen alpinist, ki ga potrdi OU. Na zboru dlanov SRO vodja e5
poda porodilo A5.

Vodja A5 predstavi UO plan 5ole. UO dolodi ceno alpinistidne Sole

24. tlen
Ob vstopu v alpinistidno Solo tedajnik s podpisom potrdi, da je seznanjen s pravili RS in z

vsebino ter programom A5.

Tetajniki morajo ob vstopu v 5olo imeti pladano ilanarino PZS.
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25. ilen
Pristopna izjava teiajnika obvezuje k upo5tevanju tega pravilnika na organiziranih akcijah
alpinistiine 5ole. V kolikor tedajnik 5e ni polnoleten, mora njegovo pristopno izjavo podpisati

tudi eden izmed starSev oziroma zakoniti zastopnik.

Vodja alpinistidne Sole ali initruktor na Soli lahko tedajniku prepove udeleibo na vajah ali na

turi alpinistiEne Sole, de tedajnik ne upoiteva navodil vodje Sole ali initruktorjev ter de

tefajnik nima ustrezne obvezne opreme.

26. ilen
Teiajnik opravi alpinistidni 5olo, de se v tasu, kolikor traja A5, udeleZi vedine aktivnosti v
okviru alpinistidne 5ole ter uspeino opravi teoretiini in praktiini izpit A5.

Udeleibo evidentira vodja A5.

Vl. pravila Sportnega plezanja (v nadaljevan;u 5n)

27. Elen

Usposabljanje na podrodju Sportnega plezanja se na 5AO izvaja v skladu z dolodili predpisa

KSP PZS, ki ureja usposabljanje na podrodju Sportnega plezanja.

UO 5AO dolodi koordinatorja Sole Sportnega plezanja, ki skrbi za izvedbo Sole v sodelovanju s
strokovnimi kadri s podrodja Sportnega plezanja in alpinizma. Sola Sportnega plezanja se

lahko izvede tudi kot samostojni del alpinistiine 5ole, ki se zakljudi z izpitom z enako vsebino

kot izpit Sole Sportnega plezanja.

Koordinator Sole Sportnega plezanja predstavi upravnemu odboru plan 5ole. UO dolodi ceno

5ole.

28. ilen
Ob vstopu v 55p teiajnik s podpisom potrdi, da je seznanjen s pravili 55p in pravili KSP PZS

glede varnosti v plezaliSdih. Tedajnik do uspeino opravljenega izpita ne sme samostojno
plezati.

Tedajnika 55p navedena pravila zavezujejo na organiziranih akcijah 55p in organiziranih
akcijah odseka (skupne ture in tabori). 5AO priporoda, da tedajnik upolteva zgoraj navedene
omejitve tudi, ko pleza v lastni reZiji, za kar SRO ne odgovarja.

29. ilen
Tedajniki 55R morajo ob vstopu v 5olo imeti urejeno dlanarino PZS.
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30. ilen
Pristopna izjava tedajnika obvezuje k upoStevanju tega pravilnika na organiziranih akcijah
55p. V kolikor tetajnik 5e ni polnoleten, mora njegovo pristopno izjavo podpisati tudi eden

izmed starSev oz. zakoniti zastopnik.

31. 6len
Tedajnik opravi 55p in izpit v skladu z doloiili z doloiili predpisa KSP PZS, ki ureja
usposabljanje na podrodju Sportnega plezanja. V skladu z dolodili navedenega predpisa lahko
tedajnik doseZe naslednje nazive:

- pripravnik Sportnega plezanja,

- Sportni plezalec,

- vaditelj Sportnega plezanja in
- trener Sportnega plezanja.

32. flen
5AO za opravljanje izpita za Sportnega plezalca predlaga ilane, ki imajo doseZen vsaj status
pripravnika Sportnega plezanja ali alpinistidnega mlajSega pripravnika in aktivno sodeluje pri

delu odseka.

SRO lahko po sklepu upravnega odbora po opravljenem izpitu za Sportnega plezalca

kandidatu povrne stroike prvega roka za opravljanje izpita.

Upravni odbor SRO za opravljanje izpita za vaditelja in trenerja Sportnega plezanja predlaga

dlane, ki imajo opravljen izpit za Sportnega plezalca in aktivno sodelujejo pri delu odseka.

SRO lahko po sklepu upravnega odbora kandidatom za vaditelja in trenerja povrne polovico

stroikov opravljanja prvega roka izpita. S kandidatom za trenerja ali vaditelja se sklene
dogovor, v katerem se natanEneje dolodijo pogoji sofinanciranja izpita.

Vll. druga izobraievanja in licence

33. Elen

Upravni odbor SRO lahko predlaga dlane za opravljanje drugih izobraZevanj in pridobivanje
licenc, ki jih organizira in podeljuje PZS ali druge organizacije. Predlagani dlani morajo biti
aktivni dlani SeO in sodelovati pri delu dru5tva.

UO 5AO lahko odlodio sofinanciranju tovrstnega izobraZevanja ali pridobivanja licenc

Vlll.Konこ ne doloこ be

34. ilen
Ta pravilnik sprejme obdni zbor SRO in zadne veljati naslednji dan po sprejemu. Tudi
spremembe in dopolnitve tega pravilnika sprejme obdni zbor SRO.
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35. ilen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o dlanih - alpinizem.

Sprejel obdini zbor 5AO, v So5tanju dne 19. 5.2022

Predsednica 5nO
Tanja Ramiak
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