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I. SPLOŠNO

1. člen

Alpinistična dejavnost se v Planinskem društvu Jesenice (v nadaljnjem besedilu PD) goji v Alpinističnem odseku
Jesenice (v nadaljnjem besedilu AO).

2. člen

AO razvija alpinistično dejavnost v vseh oblikah kot sestavni del planinskega udejstvovanja in sodeluje z vsemi, ki
so kakorkoli povezani z alpinistično dejavnostjo.

Pri  tem  upošteva,  da  alpinizem  ni  športni  pojav  in  si  prizadeva,  da  zaradi  tekmovalnosti  ne  bi  trpela  varnost
alpinističnega udejstvovanja.

3. člen

AO se organizira in deluje v skladu z vsemi akti Planinske zveze Slovenije (dalje PZS), ki se nanašajo na alpinistično
dejavnost.

V primerih, ko predvideva pravilnik AO strožja merila in kriterije za posamezna področja delovanja, velja za člane AO
ta pravilnik.

AO oz. kateri koli član lahko odgovarja za svoja dejanja edino takrat, ko vodi organizirano vajo/tečaj ali skupno
turo/tabor.

Pravilnik ne more in ne sme zavezovati članov ne glede na status, ko se odločajo plezati v lastni režiji.

II. ČLANSTVO IN REGISTRACIJA

4. člen

Osnovne pravice aktivnih članov AO so:
- glasovanje
- biti voljen v organe AO
- povračilo stroškov izobraževanja, po sklepu UO AO
- povračilo ostalih stroškov, po sklepu UO AO, ali večine prisotnih članov

Strokovni nazivi članov AO
- tečajnik - strokovni naziv za udeleženca vzgojne akcije AO
- mlajši pripravnik
- starejši pripravnik
- alpinist
- alpinistični inštruktor

Pogoji za dosego nazivov:

Mlajši pripravnik lahko postane vsak tečajnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- udeležba na predavanjih, vajah in skupnih turah alpinistične šole,
- uspešno opravljen teoretični in praktični preizkus znanja pred izpitno komisijo AO,
- vsaj 10 različnih vzponov, od tega 3 pozimi.

Starejši pripravnik lahko postane vsak mlajši pripravnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- ima vsaj 25 različnih vzponov od tega:
- pozimi: vsaj 5 od tega vsaj 2 II. stopnje (I.-II., II.);
- poleti: vsaj 5 vzponov IV. stopnje
- uspešno opravi ledeniški tečaj.
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Alpinist lahko postane vsak starejši alpinistični pripravnik, ki izpolnjuje veljavne pogoje za opravljanje izpita, ki jih
zahteva Komisija za alpinizem (KA) pri PZS.

Splošni pogoji:
- je član PZS
- starost 18 let
- najmanj 3 leta alpinistističnega staža
- v celoti izpolnjen obrazec “Prijava na izpit za naziv alpinist”
- izjava kandidata o zdravstvenem stanju

V kolikor kandidat izpita ne opravi uspešno, se mu ne povrnejo stroški za izpit.

Alpinistični inštruktor lahko postane vsak alpinist, ki izpolnjuje veljavne pogoje za opravljanje izpita, ki jih zahteva
Komisija za alpinizem (KA) pri PZS.

Splošni pogoji:
- ima vsaj tri (3) leta naziv alpinist
- zadnji dve leti je aktivni član AO.

5. člen

Člani AO se delijo na aktivne (registrirane) in pasivne.

Član lahko postane vsak član PD, ki podpiše pristopno izjavo in uspešno zaključi alpinistično šolo. Minimalna starost
za vpis v alpinistično šolo je 15 let dopolnjenih v letu poteka šole.
Tečajniki alpinistične šole so pasivni člani AO brez pravice glasovanja.

Aktivni člani AO so vsi tisti, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih pogojev:

1. najmanj ena delovna akcija in/ali sodelovanje pri alpinistični šoli
2. vsaj deset (10) različnih alpinističnih vzponov in plačan prostovoljni prispevek na odseku. Znesek prostovoljnega

prispevka vsako leto določi UO AO, ali večina prisotnih članov na glasovanju.

Člani so dolžni voditi evidenco delovnih akcij in alpinističnih vzponov in jih za tekoče leto 14 dni pred občnim zborom
posredovati načelniku. Načelnik je dolžan vzpone pregledati in napisati predlog za registracijo odseka in članov pri
Komisiji za alpinizem pri PZS. Če član pravočasno ne odda evidence alpinističnih vzponov, se smatra za pasivnega
člana AO in mu odpadejo vse bonitete aktivnega člana. 1. pogoj velja za registracijo na odseku in ne vpliva na reg-
istracijo pri KA PZS.

Vsi člani AO, ki ne izpolnjujejo pogojev iz zgornjega odstavka tega člena, so pasivni člani AO.

Upravni odbor AO za eno leto lahko podaljša aktivno članstvo v AO tistim članom AO iz zgornjega odstavka, ki imajo
za to opravičljiv razlog in izrazijo željo za to.

6. člen
Tečajnikom alpinistične šole, ki v dveh letih ne dosežejo naziva mlajši pripravnik, članstvo v AO samodejno preneha.
Mlajši pripravniki, ki v dveh letih ne dosežejo naziva starejši pripravnik, izgubijo status aktivnega člana in postanejo
pasivni člani AO.

Starejši pripravniki, ki v dveh letih ne dosežejo naziva alpinist, izgubijo status aktivnega člana in postanejo pasivni
člani AO. Izjema so člani, ki aktivno sodelujejo v delu odseka in opravijo zahtevano število vzponov.

Izjemne primere obravnava UO AO.

7. člen

AO ima organiziran arhiv, v katerem hrani vse potrebne podatke o članih AO.

Dokumentacijo o tekočih vzgojnih akcijah hranijo vodje posamezne akcije in jo po opravljenih izpitih predajo
načelniku AO, ki jo shrani v arhivu AO.
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Oseba, ki ima enega izmed strokovnih nazivov, ki jih opredeljuje 4. člen tega Pravilnika, in ni obiskoval alpinistične
šole AO Jesenice, želi pa postati njegov član, naslovi pisno prošnjo na načelnika AO, upravni odbor pa odloči o
njegovi prošn- ji v tridesetih (30) dneh od vročitve in o tem obvesti prosilca. Vsak tak član mora biti vsaj eno leto
član AO, da postane upravičen do bonitet aktivnega člana (povračilo stroškov, izposoja opreme, ...).

9. člen

Vsak mladoletnik, ki želi postati član AO, je dolžan prinesti pisno soglasje staršev ali skrbnika, s katerim le-ti potr-
jujejo, da so seznanjeni s tveganjem, ki nastopa pri alpinistični dejavnosti.

Obliko soglasja ureja dopolnilo k 9. členu tega pravilnika, ki ga sestavi, vsako leto potrdi ter po potrebi dopolni upravni
odbor AO.

10. člen

Mladoletni člani AO so dolžni o svojih alpinističnih ali športno plezalnih načrtih obveščati načelnika AO in starše ali
skrbnike.

11. člen

Vsi člani AO se ukvarjajo z alpinistično dejavnostjo na lastno odgovornost.

12. člen

Vsaka polnoletna oseba, ki želi postati član AO je dolžna podpisati Pristopno izjavo, ki jo ureja 9. člen tega pravilnika,
ki ga sestavi, vsako leto potrdi ter po potrebi dopolni upravni odbor AO.

13. člen

Dolžnost vseh članov AO in udeležencev katerekoli dejavnosti AO je, da se ravnajo po tem pravilniku ter s svojim
rav- nanjem pripomorejo k dobrobiti in napredku AO.

14. člen

Vsak član AO lahko s pisno izjavo izstop iz AO. Članstvo mu preneha tudi, če v obdobju 2. let ne plača prostovoljnega
prispevka odseka in članarine PZS, ne odda evidence vzponov in ne sodeluje pri aktivnostih odseka.

15. člen
V primeru kršitve tega pravilnika kršilca obravnava upravni odbor AO in mu izreče ustrezen disciplinski ukrep. Dis-
ciplinska ukrepa sta:

- javni opomin in
- izključitev iz članstva.

Pritožbo na izrečen ukrep izključitve obravnava upravni odbor AO najpozneje v roku 60. dni po vložitvi pritožbe. O
pritožbi občni zbor odloča z večino prisotnih aktivnih članov AO.

III. VZGOJA 

16. člen

AO omogoča zainteresiranim pridobitev alpinističnih znanj. V ta namen vsako leto organizira alpinistično šolo po
pro- gramu Komisije za alpinizem, ki ga izdela vodja alpinistične šole, vsako leto potrdi ter po potrebi dopolni upravni
odbor AO.

Alpinistična šola obsega vse dejavnosti do pridobitve naziva mlajši pripravnik. Za vzgojno akcijo AO štejemo katerikoli
tečaj ali akcijo vzgojnega značaja. Upravni odbor AO potrdi pogoje za vpis in program vzgojne akcije.
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Vodjo Alpinistične šole imenuje načelnik oz. upravni odbor AO. Vodja je alpinistični inštruktor, ki ima potrjeno regis-
tracijo pri KA PZS za tekoče leto. Vodja pa se za posamezno Vzgojno akcijo (predavanje, vaja, skupna tura) lahko
dogovori z alpinistom ali starejšim pripravnikom, ki je odgovoren za izvedbo.

18. člen

Dolžnost vseh udeležencev vzgojne akcije AO je, da ne glede na naziv in starost obveščajo vodjo akcije o svojih
alpinističnih ali športnoplezalnih načrtih.

19. člen

Izpitno komisijo, sestavljeno iz alpinističnih inštruktorjev in alpinistov, ki vsako leto izvaja izpite za dosego strokovnih
nazivov članov AO, imenuje vodja alpinistične šole.

Vprašanja za izpite izdela vodja alpinistične šole, vsako leto jih potrdi ter po potrebi dopolni izpitna komisija.

IV. PLEZANJE IN LETNI NAČRT

20. člen

Vsi člani AO so dolžni vpisovati svoje vzpone v enotne obrazce, ki se hranijo v arhivu AO.

Alpinistična dejavnost

Definicije Komisije za alpinizem:

Alpinistična smer: plezalna smer v snežnih, lednih ali kopnih razmerah, višja od 100 m, pri čemer je mora biti vsaj
60 % najmanj I. težavnostne stopnje po lestvici UIAA.

Smer: umišljena črta v skalovju, snegu, ledu, po kateri se pleza, hodi.

Alpinistični vzpon: preplezana alpinistična smer, lahko tudi v sestopu, če ni uporabljeno spuščanje po vrvi.

Kopni – letni vzpon: vzpon, ki ni ne zimski in ne v zimskih razmerah.

Zimski vzpon: v času od 21. decembra do 20. marca v stenah, ki niso obrnjene proti JV, J in JZ in je izstop višji kot
1.500 m.

Vzpon v zimskih razmerah: v času od 21. decembra do 20. marca v stenah, ki so obrnjene proti JV, J ali JZ, v času
od 01. decembra do 20. decembra in od 21. marca do 30. aprila v stenah, ki so obrnjene proti Z, SZ, S, SV in V.

Pristop: se šteje od 01. decembra do 30. aprila na vrhove višje od 2.000 in celo leto na vrhove, višje od 3.500 m.

Turni smuk: spust s smučmi na nogah z vrha ali grebena, ki je razvodnica in je višji od 2.000 m.

Varianta smeri: kadar je manj kot 40 % višine originalne smeri.

Alpinistična tura: skupno ime za vzpon, pristop, turni smuk. Kot turni smuk se šteje tudi alpinistično smučanje.
Turni smuki in ledni slapovi se štejejo vse leto. Vse velja za naše podnebne razmere.

Definicije po planinskem terminološkem slovarju:

Komisija za izdelavo planinskega terminološkega slovarja (2002). Planinski terminološki slovar. Ljubljana: Založba
ZRC, ZRC SAZU

Alpinistična tura: daljše, napornejše plezanje ali smučanje v gorskem svetu, ki vključuje dostop, vzpon, sestop

Alpinistična smer: plezalna smer v zimskih ali letnih razmerah, višja od 100 m in vsaj I. težavnostne stopnje po
lestvi- ci UIAA
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Alpinistični pristop: vzpon na vrh nad 2.000 m v času od 01.12. do 30.04. v naših podnebnih razmerah ali na vrh
nad 3.500 m

Alpinistični vzpon: vzpon po zahtevnem gorskem svetu, zlasti po stenah in grebenih, visok vsaj 100 m in ocenjen
najmanj s I. težavnostno stopnjo po lestvici UIAA

Pristop: (1) navadno najlažja pot do vrha, prelaza; (2) vzpon na vrh gore, grebena

Smer: umišljena črta v skalovju, snegu, ledu, po kateri se pleza, hodi

Turni smuk: (1) smučanje v gorskem svetu z vzponom in spustom z vrha, grebena, sedla, od koče, ki navadno
vključuje vsaj eno točko, višjo od 2.000 m; (2) po pravilniku VPZS vzpon ali spust ali samo spust s smučmi na nogah
po neurejenem terenu, pri čemer je višinska razlika spusta vsaj 300 m ali dolžina vsaj 5 km

Varianta: del plezalne smeri, ki se odcepi od originalne smeri

Vzpon: preplezana smer v steni, po grebenu, opravljen pristop na vrh gore

Vzpon v zimskih razmerah: (1) vzpon, opravljen od 21. decembra do 20. marca v stenah, ki so obrnjene proti JV, J
ali JZ; (2) vzpon od 01. do 20. decembra in od 21. marca do 30. aprila v stenah na nadmorski višini nad 1.500 m, ki
so obrnjene proti V, SV, S, SZ in Z, če je v teh stenah navadno pozimi sneg

Zimski vzpon: (1) vzpon, opravljen v koledarski zimi; (2) od 1. decembra do 28. februarja vzpon opravljen v Himalaji

OPOZORILO: Večina definicij je usklajenih z definicijami Komisije za alpinizem. Če katera ni, velja definicija Komisije
za alpinizem, ker je strokovnejša, ožja!

Izvajanje alpinistične dejavnosti na organiziranih akcijah AO (skupne ture, tabori, vaje,…)

Tečajnikdo uspešno opravljenega izpita alpinističnih smeri ne sme plezati v navezi s tečajnikom. Pleza lahko v navezi
z alpinistom ali starejšim pripravnikom, če to dovoli vodja skupne ture. Izrecno ne sme solirati ali plezati nenavezan
smeri težjih od III po UIAA lestvici.
AO priporoča, da tečajnik upošteva zgoraj navedene omejitve tudi, ko pleza v lastni režiji, za kar AO ne odgovarja.

Mlajši pripravnik lahko pleza v navezi z enako usposobljenim mlajšim pripravnikom, če mu to dovoli vodja orga-
nizirane akcije, ali s starejšim pripravnikom ali z alpinistom. Izrecno ne sme solirati ali plezati nenavezan smeri težjih
od IV po UIAA lestvici.
AO priporoča, da tečajnik upošteva zgoraj navedene omejitve tudi, ko pleza v lastni režiji, za kar AO ne odgovarja.

Starejši pripravnik lahko pleza v navezi s sebi enakim pripravnikom, alpinistom ali tečajnikom, če mu to dovoli vodja
organizirane akcije.

21. člen

Interesi AO in njegovih članov so izraženi v letnem načrtu in, če je potrebno, tudi večletnem načrtu dela. Z letnim
načrtom se načrtuje naslednje dejavnosti AO:

- redna dejavnost
- plezalna dejavnost (tabori)
- izredna dejavnost

Postopek za sprejem letnega načrta:

1. Predlog sestavi načelnik AO
2. Sestavljeni predlog načrta obravnava in potrdi upravni odbor AO
3. Občni zbor AO potrdi predlog načrta

5

Interni pravilnik



V. FINANCIRANJE AO IN PORABA DENARJA

22. člen

Financiranje: 

AO se financira iz:

- dotacij Občine Jesenice, Planinskega društva Jesenice in prostovoljnih prispevkov posameznikov

Kontrola: Načelnik ali blagajnik letno na občnem zboru poda finančno stanje. O vseh večjih izdatkih načelnik ali bla-
gajnik obvesti člane sproti na rednih sestankih. Izdatek, ki je odobren z večino prisotnih na sestanku, se zabeleži v
zapisnik sestanka.

Poraba:

Sredstva se razdelijo na tri sklade:

- redna  dejavnost:  delno  povračilo  za  plezalne  vrvi,  izobraževanje  posameznikov,  potrebe  alpinistične  šole,
dnevnice, predavatelje ipd ...

- plezalna dejavnost (skupne ture, tabori ipd ...)
- odprave

Ključ delitve denarja med skladi se obravnava za vsako leto posebej za tekoče leto.

Povračilo za vrv

Do povračila stroškov nakupa plezalne vrvi v višini do 80 EUR (dvojna vrv “bikolorka” do 80 EUR, enojna vrv do 40
EUR) je upravičen aktivni član AO Jesenice, če:

- je aktiven na odseku (udeležba na akcijah, aktivnost na AO, prisotnost na sestankih, ...)
- ima v evidenci vzponov 80 alpinističnih vzponov za katere je potrebna vrv 
- je aktiven član AO Jesenice najmanj dve leti (oddani vzponi v evidenci vzponov).

Odobritev je odvisna od razpoložljivih financ na AO. Vrv se v nikakršnem primeru ne sme uporabljati v pridobitvene
namene. Povračilo odobri UO AO.

Ostala plezalna oprema

Aktivni član AO Jesenice, ki ima izpolnjene vse obveznosti, lahko s soglasjem načelnika od Planinskega društva
dobi v uporabo opremo, ki jo uporablja za alpinistično dejavnost. Nakup izvede blagajnik planinskega društva, evi-
denco o tem pa vodita načelnik in gospodar opreme.

Skupne ture - s sklepom UO AO:

- do povračila stroškov skupne ture je upravičen vodja le-te v višini dnevnice
- ostali udeleženci nosijo stroške sami

Tabori - s sklepom UO AO:

- povračilo stroškov porabljenega bencina (7l /100km, in vsaj 3 osebe v osebnem avtu oz. 6 oseb v kombiju)
- ostali udeleženci nosijo stroške sami

Odprave - ki so razpisane in potrjene s sklepom UO AO:

- letna kvota, glede na razpoložljiva sredstva, se enako razdeli med vse odprave aktivnih članov AO Jesenice in
znaša največ 400 EUR na odpravo,

- član, ki je koristil sredstva za odpravo, je dolžan podati pisno poročilo načelniku AO, ga objaviti na internetni strani
odseka in pripraviti predavanje za člane.
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Vse akcije je potrebno sporočiti vnaprej. Vsak prosilec pisno odda prošnjo, na sestanku UO AO ali večina prisotnih
odloči in potrdi akcijo ter določi višino povračila stroškov.

VI. OPREMA

23. člen

AO ima na razpolago opremo, ki jo nabavlja v skladu z letnim načrtom.

Oprema, s katero razpolaga AO 

Plezalna prema

Gospodar AO vodi evidenco o vsej opremi v lasti AO in jo izposoja. Oprema je prednostno namenjena  vzgojno izo-
braževalnim akcijam, zato ima za ta namen tudi vedno prednost pri izposoji. Član odseka, ki opreme ne vrne na-
jkasneje v 14 dneh po izposoji in za to nima dovoljenja načelnika ali gospodarja, ni več upravičen do izposoje.

V primeru uničenja ali izgube opreme je član, ki si je opremo sposodil, dolžan le to nadomestiti, ali poravnati nastalo
škodo.

Knjižnica

Knjige (leposlovje, vodnički, vzgojno-izobraževalna literatura, ...) so na razpolago vsem aktivnim članom AO, izposodijo
se lahko za največ 14 dni. Daljšo izposojo odobri po predhodni prošnji knjižničar AO.

V primeru uničenja ali izgube je član, ki si je literaturo sposodil, dolžan le to nadomestiti ali poravnati nastalo škodo.
Član odseka, ki knjige ne vrne najkasneje v 14 dneh po izposoji in za to nima dovoljenja knjižničarja, ni več upravičen
do izposoje.

VII. ORGANI AO

24. člen

Organi AO so:

- občni zbor
- upravni odbor
- načelnik

Mandatna doba organov AO in vseh, ki jih imenuje načelnik AO ali upravni odbor AO, je dve leti.

25. člen

Občni zbor je najvišji organ AO. Potrjuje delo drugih organov AO, jih razrešuje, potrjuje predlog letnega načrta ter
voli načelnika AO.

Občni zbor AO sestavljajo vsi aktivni člani AO, sklicuje se ga vsaj enkrat letno. Občni zbor AO je reden ali izreden.

O sklicu rednega občnega zbora obvesti načelnik člane AO na sestanku AO vsaj štirinajst (14) dni pred izvedbo
občnega zbora.

Izredni občni zbor skliče načelnik AO na zahtevo upravnega odbora, ali na zahtevo (1/3) aktivnih članov AO. Izredni
občni zbor mora biti izveden najkasneje v enem mesecu in ne prej kot v štirinajstih (14) dneh po vlogi zahteve po
sklicu.

Občni zbor sklepa veljavno, če je prisotnih več kot polovica aktivnih članov AO. Če ob napovedani uri zbor ni sklepčen,
se pričetek preloži za 15 minut, nato prisotni veljavno sklepajo. Zbor sklepa z večino prisotnih aktivnih članov AO.
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26. člen

Upravni odbor AO sestavljajo: načelnik, pomočnik načelnika, vodja alpinistične šole, predstavnik alpinističnih in-
štruk- torjev, predstavnik alpinistov in blagajnik. UO določi in vodi načelnik. Upravni odbor se sestaja po potrebi in
o svojih sejah poroča članom AO na rednih sejah.

Na seji upravnega odbora AO, mora biti prisotnih vsaj tretjina članov upravnega odbora. Ti odločajo z večino glasov.
V primeru neodločenega glasovanja odloči glas načelnika.

Odločitev upravnega odbora lahko na občnem zboru AO spremeni dvotretjinska (2/3) večina aktivnih prisotnih
članov AO.

Pristojnosti upravnega odbora so:

- obravnava in odloča o predlogih in prošnjah članov AO
- imenuje organizacijska ali strokovna telesa, za izvrševanje posameznih nalog
- obravnava kršitve pravilnika AO in izreka disciplinske ukrepe
- obravnava in potrjuje predlog letnega načrta
- sprejema program alpinistične šole
- sprejema dopolnila pravilnika AO

27. člen

Načelnika AO voli občni zbor. Če je več kandidatov, se na glasovalni list napišejo po abecednem redu. Če v prvem
krogu noben kandidat ne dobi večine glasov, se glasovanje ponovi, vendar se tokrat glasuje le za kandidata, ki sta
v prvem glasovanju dobila največ glasov.

Načelnik AO vodi AO, pripravlja načrt dela AO, finančni načrt AO in finančno poročilo AO.

Načelnik AO lahko sprejema odločitve brez odobritve upravnega odbora AO, vendar mora o tem na prvi seji poročati
upravnemu odboru AO, ki lahko njegovo odločitev z glasovanjem spremeni.

Načelnik AO imenuje namestnika načelnika, blagajnika gospodarja in knjižničarja.

Načelnik AO lahko imenuje pomočnike posameznim odgovornim osebam iz 17. in 26. člena, če meni, da je to potrebno.

Načelnika AO lahko zastopa katerikoli aktiven član AO, ki ga za to pooblasti načelnik.

Če načelnik AO odstopi, se skliče izredni občni zbor AO, do izvolitve novega načelnika AO, pa opravlja njegovo delo
namestnik načelnika AO.

VIII. SKLEPNA DOLOČILA 

28. člen

Ta pravilnik je bil sprejet na rednem občnem zboru Alpinističnega odseka Jesenice na Jesenicah dne 16. decembra
2012. Vsi členi so napisani za moški spol, enako veljajo tudi za ženskega.

IX. PREHODNA DOLOČILA 

Ta  pravilnik  s  predlaganim  spremembami  in  dopolnili  začne  veljati  s  potrditvijo  na  rednem  občnem  zboru,
dne 07. decembra 2019 in s tem dnem prenehajo veljati določbe dosedanjega pravilnika AO.

Alpinistični odsek Jesenice 
Marko Štojs, načelnik
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Spodaj podpisani/a izjavljam, da želim postati član/ica Alpinističnega odseka Jesenice.

Ime in priimek:

datum in kraj rojstva:

EMŠO:

naslov:

pošta: občina:

telefon: e-mail:

Izjavljam, da: 
- so zgoraj navedeni podatki točni,
- sem seznanjen/a s Pravilnikom Alpinističnega odseka Jesenice in se bom ravnal/a po vseh določilih tega pravilnika, 
- se z dejavnostjo, navedeno v Pravilniku Alpinističnega odseka Jesenice, ukvarjam na lastno odgovornost,
- nimam nobene bolezni, ki bi lahko ogrožala mojo osebno varnost in s tem posredno tudi varnost drugih članov AO-ja, 
- bom pravočasno poravnal/a stroške alpinistične šole. 

Strinjam se, da se bodo podatki skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov uporabljali izključno za
obveščanje članov in registracijo pri KA.

Jesenice, Podpis:

Za mladoletne osebe

Ime in priimek starša ali skrbnika

S Svojim podpisom potrjujem, da soglašam, da moj sin/hči obiskuje alpinistično šolo na AO Jesenice. 

Hkrati izjavljam, da: 
- alpinistično šolo Alpinističnega AO Jesenice moj/a sin/hči obiskuje na mojo odgovornost, 
- se bo ravnal/a po vseh navodilih vodje alpinistične šole in njenih inštruktorjev, 
- nimam nobene bolezni, ki bi lahko ogrožala svojo osebno varnost in s tem posredno tudi varnost drugih članov

AO-ja,
- bom pravočasno poravnal/a stroške alpinistične šole. 

Strinjam se, da se bodo podatki skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov uporabljali izključno za
obveščanje članov in registracijo pri KA.

Jesenice, Podpis staršev ali skrbnika:

AO JESENICE

Planinsko društvo Jesenice
Cesta železarjev 1, 4270 Jesenice, Slovenija
M. +386 41 733 036
E. plan.drustvo@siol.net
W. www.pdjesenice-drustvo.si

Pristopna izjava k Alpinističnemu odseku Jesenice


