Pravilnik o financiranju in delitvi finančnih sredstev alpinističnega
odseka Celje – Matica
I. Splošne določbe
1. člen
AO lahko pridobi sredstva za svoje delovanje:
• s strani PD po finančnem planu PD,
• s strani PD za posebne namene,
• z dodeljenimi sredstvi od MO CELJE in/ali drugih državnih organizacij,
• z darili in prispevki podpornih članov, simpatizerjev in sponzorjev,
• s skupnimi delovnimi akcijami,
• iz drugih virov.
2. člen
Člani AO lahko za alpinistično aktivnost zbirajo finančna sredstva preko AO. Od
sredstev, ki jih člani prejemajo preko računa AO (npr. računi za delo, donacije,
sponzorstvo), prispeva vsak član AO 5 % od neto zneska. Vsak član, ki se odloči za
to obliko zbiranja finančnih sredstev, je dolžan blagajnika AO pravočasno obvestiti o
tem in do konca leta oddati pisno poročilo skupaj z računi, v katerem utemelji porabo
tako zbranih sredstev za alpinistično aktivnost.
3. člen
AO mora zagotavljati podatke o svojem finančnem poslovanju v obliki poročil
blagajnika AO ter o svojem materialnem stanju v obliki poročil vodje knjižnice in
gospodarja AO. Javnost finančnega in materialnega poslovanja je zagotovljena s
pravico do vpogleda članov v finančno in materialno dokumentacijo.
4. člen
Finančna sredstva, s katerimi razpolaga AO, se skladno s finančnim načrtom
sprejetim na Občnem zboru AO razdelijo na: sredstva za alpinistično dejavnost in
skupna sredstva.
a) Sredstva za alpinistično dejavnost se namenijo AŠ, izobraževanju (tečaji,
izpopolnjevanja, seminarji), za plezanje v Evropi in odprave, za rezervni sklad za
odprave, za organizacijo taborov in ostale dejavnosti, ki so v interesu alpinistične
dejavnosti.
b) Skupna sredstva se namenijo za potrebe knjižnice (revije, vodniki), nakup opreme,
administrativne stroške, promocijo in prireditve AO, družabna srečanja, zavarovanje
kategoriziranih članov in skupno rezervo.
5. člen
Rezervni sklad za odprave predstavlja največ 20 % sredstev namenjenih za odprave.
Namenjen je financiranju akcij in odprav, ki so pomembne za AO, vendar iz
objektivnih razlogov niso bile vključene v finančni načrt. Ob koncu vsakega
koledarskega leta se ugotovi višina neporabljenega dela rezervnega sklada in se
razdeli uspešnim akcijam in odpravam po odstotnih deležih, kot so jih le te pridobile
pri sestavi finančnega načrta.

6. člen
AO lahko pokriva stroške za izobraževanje svojih članov kot sledi:
• mlajšim pripravnikom – do 20 % cene začetnih alpinističnih tečajev,
• starejšim pripravnikom – do 40 % cene nadaljevalnih alpinističnih tečajev,
• kotizacijo za izpit alpinista – do 75 % cene izpita,
• kotizacijo za izpit alpinističnega inštruktorja – do 100 % cene izpita.
Vsak član je samo enkrat upravičen do finančne pomoči iz posamezne alineje tega
člena.
7. člen
Zbor aktivnih članov s finančnim načrtom opredeli število pripravnikov, ki jim bo
dodelil finančno pomoč iz prvih treh alinej prejšnjega člena. Kriterij za delitev pomoči
je število in kakovost opravljenih vzponov.
8. člen
Na tečajih, kjer se opravlja preizkus znanja, mora član preizkus znanja opraviti, sicer
je dolžan vrniti sredstva, prejeta s strani AO na podlagi 6. člena tega pravilnika.
9. člen
Član, ki se s podporo AO udeleži izobraževalnih akcij, je dolžan AO oziroma AŠ
predstaviti znanje, ki ga je pridobil na tečaju ter oddati poročilo tečaja vodji šole na
AO.
10. člen
Namenska sredstva za posamezne akcije se lahko porabijo le za te akcije. O izjemah
predhodno odloča Zbor aktivnih članov AO.
11. člen
AO sofinancira predvsem odprave, katerih cilj je doseči kvaliteten ali vrhunski vzpon.
12. člen
Vsak član, ki želi s strani AO finančno podporo za akcijo (odprave, tabori, ostale
akcije), je dolžan AO pred sprejetjem vsakokratnega finančnega plana oddati pisno
vlogo, v kateri jasno opredeli svoje cilje in načrte. Vsaka vloga se mora javno
obravnavati na sestanku AO. Pri vlogi za podporo se upoštevajo naslednji kriteriji:
• kvaliteta akcije,
• pomen akcije za AO,
• verjetnost uresničitve akcije.
Višina dodeljenih sredstev za prijavljene akcije se določi s finančnim načrtom.
13. člen
Člani, ki sodelujejo pri vzgoji, imajo prednost pri finančni podpori.
14. člen
O finančni podpori in njeni višini, ki ni določena v finančnem načrtu, odloča Zbor
aktivnih članov AO.
15. člen
Za vsako akcijo, podprto s strani AO, je član, ki je bil deležen podpore, dolžan v 45
dneh po koncu akcije oddati pisno poročilo z računi o namenski porabi finančnih

sredstev in poročilo o poteku akcije, ki se obravnava in potrdi na sestanku Zbora
aktivnih članov AO z večino prisotnih članov.
Tisti član, ki poročila ne odda ali odda poročilo, ki ni potrjeno, ni več upravičen do
sofinanciranja s strani AO za čas, ki ga določi Zbor aktivnih članov AO.
16. člen
Odredbodajalec za izdatke AO je načelnik AO. Za izplačila nad 100 € mora načelnik
AO pridobiti soglasje Zbora aktivnih članov AO.
17. člen
S finančnimi sredstvi upravlja blagajnik AO.

V primeru, da AO nima finančnega stanja, člani niso upravičeni do
izplačil.
O vseh členih razpravlja in odloča svet alpinistov.

II. Financiranje in sofinanciranje vrvi
1. člen
Člani lahko pridobijo vrvi po naslednjih kriterijih:
• vsak član, ki je v tekočem letu kategoriziran pri OKS, ima pravico do ene
plezalne vrvi v tem letu,
• članom se sofinancira nakup plezalne vrvi na podlagi opravljenih alpinističnih
vzponov v preteklem letu. Alpinist kandidira z alpinističnimi vzponi
opravljenimi izmenično ali v vodstvu. Kombiniranje alpinističnih in
športnoplezalnih vzponov ni možno.
Glede na število različnih opravljenih vzponov oziroma smeri – plezalni vzponi za
alpiniste, AO krije stroške nakupa vrvi pod naslednjimi pogoji:
100 vzponov v najmanj treh letih.
Ko katerikoli član ponovno kandidira, ne sme kandidirati s tistimi vzponi, s katerimi je
že predhodno kandidiral. Med vzponi, ki jih član odda, je 15% opravljenih s tečajniki
in pripravniki domačega AO.
Maksimalna nakupna vrednost vrvi je 100 €, član pa lahko z lastnim doplačilom kupi
tudi dražjo. Vrvi, pridobljene po kriterijih iz tega člena, so last odseka, zato mora član
vrniti staro, če želi dobiti novo.

V primeru, da AO nima finančnega stanja, člani niso upravičeni do
izplačil.
O vseh členih razpravlja in odloča svet alpinistov.

III. Sofinanciranje alpinistične dejavnosti v evropskih gorstvih
Splošni pogoji:

1. člen

velja samo za aktivne člane AO Celje -Matica, ki so tudi člani PD Celje -Matica
pogoj za povrnitev stroškov je kvaliteta vzpona,
pisna zahteva za povrnitev stroškov mora biti vročena najkasneje 30 dni po
vrnitvi skupaj z akcijskim in finančnim poročilom (z računi).
Višina povračila je odvisna od kvalitete opravljenega vzpona. V primeru dveh ali več
vzponov na eni turi, se obračunajo eni stroški prevoza. V primeru, ko vzpon ni bil
opravljen zaradi slabega vremena ali drugih objektivnih težav, lahko AO izjemoma
povrne največ četrtino stroškov prevoza.
•
•
•

2. člen
Točke za opravljen vzpon se izračunajo po trenutno veljavnem pravilniku o
kategorizaciji KA, v katerem se upošteva prvo napisana alineja.
•
•
•

zelo kvaliteten vzpon je tisti, ki se uvršča med vzpone za dosego
mednarodnega razreda,
kvaliteten vzpon se uvršča med vzpone za dosego perspektivnega razreda,
dober vzpon je tisti, ki se uvršča med vzpone za dosego državnega in
mladinskega razreda.
3. člen

Vzponi v Sloveniji:
• za opravljen zelo kvaliteten vzpon se povrnejo trikratni stroški prevoza,
• za opravljen kvaliteten vzpon se povrnejo dvakratni stroški prevoza,
• za opravljen dober vzpon se povrnejo stroški prevoza.
Stroški prevoza pomenijo kilometrino do izhodišča in nazaj, ki se obračuna po ceni
neosvinčenega bencina na dan pisne zahteve pri porabi 10 l/100 km.
4. člen
Vzponi izven Slovenije:
• za opravljen zelo kvaliteten vzpon se povrne:
- polovica stroškov prevoza do izhodišča,
- prevoz do smeri in nazaj (žičnica, lokalna cestnina …), ter
- bivanje (poleti 5 €/dan, pozimi 15 €/dan) – en dan prihoda + dnevi vzpona
+ en dan po vzponu,
• za opravljen kvaliteten vzpon se povrne polovica stroškov prevoza,
• za opravljen dober vzpon se povrne četrtina stroškov prevoza.
Stroški prevoza pomenijo kilometrino do kraja bivanja in nazaj pri porabi 10 l/100 km
po povprečni ceni super bencina v državi, kjer je bil vzpon opravljen (po podatkih
AMZS na dan zahteve) in cestnino na osnovi predloženih računov.

5.člen
Finančna pomoč matičnim alpinističnim odpravam ter našim članom na drugih
alpinističnih odpravah:
Gorstvo

Subvencija v eurih

Odprava v
J.Ameriko

200,00

Odprava v
S.Ameriko

200,00

Himalaja (Nepal)

300,00 (do 7000m)

500,00 (nad 7000)

600,00 (nad 8000)

Himalaja (Indija)

300,00 (do 7000m)

500,00 (nad 7000)

600,00 (nad 8000)

Karkorum (Pakistan)

300,00 ( do 7000m)

500,00 (nad 7000)

600,00 (nad 8000)

Pamir in Kavkaz

150,00

Avstralija

150,00

Afrika

150,00

Drugih odprav: trekingov, raftingov, kolesarskih, fotografskih in podobnih akcij se ne
financira.
O vseh členih razpravlja in odloča svet alpinistov.

V primeru, da AO nima finančnega stanja ali nima zadostnega, člani
niso upravičeni do izplačil.
6.člen
Ta pravilnik začne veljati s sprejetjem na zboru članov AO dne 01.12.2007 in je
sestavni del Pravilnika alpinističnega odseka Celje - Matica

