Planinska zveza Slovenije
Komisija za alpinizem
Dvorakova 9
1000 Ljubljana
Na podlagi 1. odstavka, 8. alineje, 7. člena Pravilnika Komisije za alpinizem Planinske zveze
Slovenije, je IO KA PZS na 9. seji dne, 13. 5 . 2015 sprejel Pravilnik o delu Slovenske
alpinistične reprezentance, ki ga je potrdil zbor načelnikov alpinističnih kolektivov, dne 3. 6.
2015.
PRAVILNIK O DELU SLOVENSKE ALPINISTIČNE REPREZENTANCE

Splošne določbe
1. člen
Ta pravilnik opredeljuje delo Slovenske alpinistične reprezentance (v nadaljevanju: SAR) v
okviru Komisije za alpinizem (v nadaljevanju: KA) pri Planinski zvezi Slovenije (v nadaljevanju:
PZS).
2. člen
V okviru KA deluje Slovenska alpinistična reprezentanca – SAR.
Člani SAR so alpinistke in alpinisti, ki so za tekoče leto vpoklicani v reprezentanco. Podlaga za
vpoklic je izbor na razpisu za sofinanciranje alpinističnih akcij s strani KA za tekoče leto.
3. člen
Namen članstva v reprezentanci je opravljanje kakovostnih (vrhunskih) vzponov, spodbujanje
in razvijanje posameznikovih plezalskih in organizacijskih sposobnosti ter soustvarjanje
svetovnih alpinističnih trendov in ohranjanje slovenskega alpinizma v svetovnem vrhu.
4. člen
Člani reprezentance so alpinistično aktivni posamezniki, ki plezajo na določeni ravni
zahtevnosti v različnih zvrsteh alpinizma.
5. člen
Članstvo posameznika v SAR je omejeno na 1 leto. V določenih primerih (akcija potrjena v
tekočem letu, a se bo izvedla v prihodnjem) se članstvo lahko podaljša. O tem odločata
selektor SAR in IO KA.
6. člen
Ta pravilnik velja za SAR, njeno vodstvo in njene člane. Prav tako velja ta pravilnik za
načelnika IO KA, njene člane in strokovno službo PZS.
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Aktivnosti reprezentance
7. člen
Plezalne aktivnosti reprezentance so zasnova, organiziranje in izvedba alpinističnih odprav v
tuja, praviloma ne evropska gorstva, katerih namen je plezanje prvenstvenih snežnih, lednih,
skalnih in kombiniranih smeri.
Vodstvo reprezentance
8. člen
SAR vodi selektor reprezentance. Funkcijo selektorja opravlja načelnik Izvršnega odbora
Komisije za alpinizem (IO KA) ali član IO KA.
Selektor reprezentance po potrebi izbere svoje(ga) pomočnike(a) in/ali namestnika, ki ga
potrdi IO KA.
9. člen
Vsako leto IO KA oceni delo selektorja reprezentance. V kolikor je ocena dela selektorja
negativna, lahko IO KA izbere novega selektorja še pred koncem mandata.
10. člen
Strokovna služba PZS pripravi pogodbo za člane reprezentance, kjer so navedene vse
dolžnosti in pravice reprezentantov. Pogodbo uskladijo IO KA (katere član je selektor
reprezentance) in pravna (strokovna) služba PZS ter jo podpišejo za izbrano obdobje.
Pogodba začne veljati z datumom podpisa.
Dolžnosti in naloge selektorja reprezentance
11. člen
Selektorju pri njegovem delu pomaga strokovni sodelavec za alpinizem pri PZS in
namestnik selektorja.
Selektor reprezentance:
- je pri svojem delu pošten, vesten in nepristranski;
- o svojem delu v dogovorjenih rokih poroča IO KA;
- obvešča člane reprezentance o načrtovanih aktivnostih;
- pripravi enoletni načrt dejavnosti reprezentance v katerem navede:
a. alpinistične akcije reprezentance in vse člane SAR;
b. časovni razpored akcij za tekoče leto;
c. formalne in neformalne obveznosti članov reprezentance;
d. način plačevanja kotizacije (v kolikor je potrebna);
- po potrebi organizira sestanek/sestanke z vodji posameznih alpinističnih akcij, kjer
jim predstavi delo reprezentance in ostale informacije povezane z uspešno izvedbo
predvidenih alpinističnih akcij;
- spremlja delo in rezultate članov reprezentance;
- posreduje uradne informacije IO KA in po dogovoru predstavniku PZS za stike z
javnostmi;
- beleži in shranjuje vse podatke in dokumente v zvezi z reprezentanco in na koncu leta
pripravi poročilo aktivnosti SAR.
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Dolžnosti in naloge vodje posamezne alpinistične akcije
12. člen
Vodja posamezne alpinistične akcije:
- skrbi za finančna sredstva, namenjena za posamezno alpinistično akcijo ter po
končani akciji pripravi končno vsebinsko in finančno poročilo;
- je v stalnem stiku s strokovno službo PZS glede vseh finančnih podrobnost, plačil
računov in podobno;
- Izvršnemu odboru KA pravočasno sporoči vse potrebne informacije glede priprav in
izvedbe posamezne alpinistične akcije;
- v času posamezne alpinistične akcije:
a. spremlja alpinistično (plezalno) aktivnost udeležencev alpinistične akcije, ki jo
vodi;
b. svetuje, koordinira, daje napotke, usmerja udeležence alpinistične akcije, ki jo
vodi;
c. po predhodnem dogovorjenem planu z udeleženci alpinistične akcije skrbi za
izvedbo akcije, ki jo vodi;
- rešuje morebitne probleme (ali spore) med udeleženci alpinistične akcije in
probleme, ki nastanejo pri izvedbi akcije, ki jo vodi; po zaključeni alpinistični akciji
mora v roku 7 dni oddati poročilo o izvedeni alpinistični akciji ter priložiti ustrezen
fotografski material (minimalno 10 fotografij visoke ločljivosti).
Člani reprezentance
Izbor reprezentance
13. člen
Pravico postati član slovenske članske alpinistične reprezentance (SAR) ima vsak državljan
Republike Slovenije, ki ustreza predpisanim razpisnim pogojem in kriterijem, je član
alpinističnega kolektiva, ki je registriran pri KA PZS in ima opravljen izpit za alpinista oz.
alpinističnega inštruktorja ter je registriran za tekoče leto.
Član SAR ne more biti posameznik, ki je že član slovenske mladinske alpinistične
reprezentance (SMAR).
14. člen
Izbor članov SAR opravi IO KA na podlagi izpolnjevanja pogojev in pozitivne strokovne ocene
na razpis prijavljene alpinistične akcije. Sestava reprezentance se v tekočem letu načeloma
ne spreminja. Posameznih reprezentančnih alpinističnih akcij se lahko na povabilo vodje
akcije, poleg članov posamezne reprezentančne alpinistične akcije, udeležijo tudi drugi
alpinisti.
15. člen
Maksimalno število članov reprezentance ni določeno. IO KA za vsako posamezno leto določi
višino sredstev oz. njihov delež, ki je na voljo za alpinistične akcije članske alpinistične
reprezentance. Vodja reprezentance lahko, glede na kriterije za izbor, določi tudi rezervne
člane reprezentance, ki v posebnih pogojih lahko nadomestijo stalne člane reprezentance.
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16. člen
IO KA (PZS) s posameznim članom reprezentance podpiše pogodbo, v kateri so navedene vse
dolžnosti in pravice člana SAR ter vse ostale podrobnosti. Pogodba začne veljati z dnevom
podpisa.
Pravice in dolžnosti članov reprezentance
17. člen
Strokovna služba PZS članom reprezentance omogoča:
- delno kritje stroškov na posameznih alpinističnih akcijah reprezentance, ki so v
programu reprezentance;
- pomoč pri zagotavljanju primernega zavarovanja za potrebe morebitne reševalne
akcije med alpinistično akcijo;
- pomoč pri odpravi težav pri organizaciji in pripravi posamezne alpinistične akcije
(pomoč pri pridobivanju dovoljenj, …);
- pomoč pri odpravi težav med izvedbo alpinistične akcije (reševanje, …);
- delovanje strokovnih služb PZS za potrebe delovanja reprezentance;
- drugo obliko pomoči za katero se dogovorijo vodja reprezentance, člani
reprezentance in IO KA.
18. člen
Dolžnosti reprezentantov:
- da častno zastopajo Republiko Slovenijo in PZS na vseh načrtovanih alpinističnih
akcijah;
- da se obnašajo v skladu s pravili, ki jih določi vodstvo reprezentance in IO KA;
- da dosegajo in vzdržujejo plezalni nivo ter vestno in zavzeto opravijo priprave
(fizične, psihične in logistične) na posamezno alpinistično akcijo;
- da aktivno sodelujejo pri organizaciji posamezne alpinistične akcije reprezentance
ter tvorno prispevajo k njeni uspešni izpeljavi;
- skladno z dogovorom med vodjo posamezne alpinistične akcije in njenimi člani,
opravijo vse dogovorjene naloge in dolžnosti;
- da z ničemer ne ogrožajo sebe ali ostalih članov reprezentance, vodje
reprezentance, ali ostalih sodelujočih pri posameznih alpinističnih akcijah
reprezentance,
- da v določenem roku poravnajo morebitne finančne obveznosti;
- da takoj obvestijo vodjo reprezentance o bolezni, poškodbi, itd, ki bi lahko imela
vpliv na izpeljavo začrtane alpinistične akcije oziroma o neudeležbi na posamezni
alpinistični akciji reprezentance;,
- da v javnost (socialna omrežja in ostalo) ne iznašajo problemov in politike
reprezentance;
- da po dogovoru z IO KA ali vodjo reprezentance sodelujejo pri komunikaciji z mediji
(intervjuji, članki, predavanja, novinarske konference in ostale obveznosti, ki so
zapisane v pogodbi iz 16. člena tega pravilnika).
19. člen
Pravice reprezentantov:
- da sodelujejo pri pripravi in izvedbi posamezne alpinistične akcije, katere člani so;
- da sodelujejo na pripravah in treningih za posamezno alpinistično akcijo, katere
člani so;
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- da se s selektorjem reprezentance in/ali vodjo posamezne alpinistične akcije, katere
člani so, posvetujejo glede vseh odprtih vprašanj, dilem in ostalega, da bi se lahko
kar najbolje pripravili na uspešno izpeljavo akcije;
- da so upravičeni do koriščenja finančnih sredstev, ki jim jih je namenila IO KA za
izvedbo posamezne reprezentančne alpinistične akcije;
- da so deležni ostalih ugodnosti, ki jih nudi članstvo v reprezentanci ter ugodnosti, ki
so zapisane v pogodbi iz 16. člena tega pravilnika.
Disciplinski ukrepi
20. člen
V primeru nespoštovanja pravil lahko član reprezentance izgubi določene ali vse ugodnosti,
ki jih ima kot član reprezentance. O manjših sankcijah lahko odloča vodja reprezentance, v
primeru hujših kršitev je za sankcioniranje pristojen IO KA, ki odloča na podlagi poročila
vodje reprezentance.
21. člen
Disciplinski ukrepi za hujše kršitve:
- odvzem dodeljenih sredstev za prijavljeno alpinistično akcijo oz. vrnitev sredstev, če
je sredstva že porabil za izpeljavo posamezne reprezentančne alpinistične akcije. To
tudi pomeni takojšnje avtomatično prenehanje članstva v reprezentanci;
- glede na težo kršitve, prepoved kandidiranja za sofinanciranje alpinističnih akcij za 1,
3 ali 5 let.
22. člen
Hujše kršitve so:
- uživanje prepovedanih poživil in/ali alkohola in/ali drog;
- neprimerno in nedostojno vedenje v času reprezentančnih aktivnosti;
- nespoštovanje določil in ukrepov vodstva reprezentance;
- nespoštovanje dogovorov o finančnih obveznostih, prijavljenih alpinističnih akcijah,
poročanju o izpeljanih alpinističnih akcijah ter kršenje pogodbenih obveznosti.
Razno
Nadzor dela v reprezentanci
23. člen
Članstvo v reprezentanci nadzorujeta vodja reprezentance in IO KA. Najmanj enkrat letno se
oceni aktivnost člana reprezentance, po vsaki zaključeni alpinistični akciji se oceni tudi delo
udeležencev posamezne alpinistične akcije.
24. člen
IO KA pregleduje poročila vodje reprezentance in ostale zadeve v zvezi z reprezentanco,
svoje ugotovitve in mnenja pa v poročilu posreduje zboru načelnikov.
Ostalo
25. člen
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Delovanje vodje in članov reprezentance mora biti v skladu z aktualnim alpinističnim
kodeksom, ki ga je potrdil IO KA na zboru načelnikov.
26. člen
Vodja in člani reprezentance se morajo doma in v tujini vesti lokalnim razmeram in
predpisom primerno. Brezpogojno morajo spoštovati lokalna pravila plezanja in splošna
določila lokalnega in slovenskega plezalnega etičnega kodeksa.
27. člen
Vse spremembe in dopolnitve tega pravilnika se urejajo z aneksi, ki jih potrdi IO KA.
28. člen
Pravilnik prične veljati z dnem, ko ga potrdi IO KA.
29. člen
Na osnovi 29. člena je zbor načelnikov KA PZS 3. 6. 2015 sprejel ta pravilnik, ki je s tem dnem
stopil v veljavo.
Miha Habjan, načelnik IO KA PZS
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