PLANINSKO DRUŠTVO GALICIJA
Na predlog vodnikov PD Galicija je UO PD Galicija na svoji seji dne 08.04.2005 sprejel sledeči:

PRAVILNIK
o kriterijih za nakup, hrambo in delitev kolektivne
in individualne splošne, zaščitne in planinske opreme
1. člen
Ta pravilnik ureja kriterije za nakup, hrambo in delitev tiste kolektivne in individualne
Splošne, zaščitne in tehnične opreme, ki je nabavljena s sredstvi Planinskega društva Galicija
in je namenjena dejavnosti, za katero je bilo društvo ustanovljeno.
Samo oprema namenjena varnosti in zaščiti vodnikov PZS, mentorjev, vaditeljev orientacije
PZS, markacistov in drugih članov PD, katerih aktivnost je povezana z vodenjem izletov ali
drugimi opravili v naravi, je lahko predmet nakupa, hrambe ali delitve po tem pravilniku.
Nakup splošne opreme je mogoč le, če označuje pripadnost društvu ali predstavlja poenotenje,
npr. vodnikov.
Nakup opreme po tem pravilniku, je možen le v okviru načrtovanih odhodkov društva ali iz
presežka prihodkov nad odhodki. O vsakem nakupu opreme odloča Upravni odbor društva.
Tudi oprema nabavljena z namenskimi sredstvi sponzorjev ali daril se hrani oziroma deli v
skladu s tem pravilnikom.
Pri omejenih sredstvih ima nakup kolektivne opreme vedno prednost pred individualno.
2. člen
Kolektivna oprema po tem pravilniku je lahko le zaščitna in tehnična oprema.
Zaščitna oprema:
- čelada
- komplet prve pomoči
- zaščitna folija ( zlata,srebrna)
- zaščitne rokavice markacistov
- šotor
Tehnična oprema:
- plezalna vrv 45 do 50 m, premera 9-11 mm
- pomožna vrv 20 m, premera 8-9mm
- plezalni pas (dvodelen ali enodelen)
- pomožne vrvice 4,20-4,50m premera 6-7 mm (2 v kompletu)
- pomožne vrvice 4,20-4,50m premera 8-9 mm (1 v kompletu)
- vponke z matico ( 3 v kompletu)
- klini (podolžni,prečni,univerzalni – 3 v enem kompletu)
- plezalno kladivo
- cepin,
- dereze
- oprema za orientacijo (kompas,busola)
Vsa oprema razen vrvi mora biti ustrezno označena.

3. člen
Vsa kolektivna oprema se hrani pri osebi, ki jo določi UO PD Galicija. Pravico izposoje in
uporabe imajo le registrirani vodniki PZS, ki so člani Planinskega društva Galicija.
Tehnično opremo lahko izposodi za vodenje izleta ali priprave le vodnik »B« ali višje
kategorije, vodnik »A« kategorije pa le za usposabljanje na tečajih v okviru PZS ali MDO, ter
kot pomočnik pri vodenju B ali višje kategorije.
Za shrambo in izposojo je odgovorna oseba, ki jo določi Upravni odbor Planinskega društva.
Oprema se lahko izda le na reverz proti podpisu.
Izposoja opreme ne sme trajati več kot mesec dni, le izjemoma (razne priprave) tudi več.
Za izposojeno opremo odgovarja vodnik moralno in materialno. Opremo je potrebno vračati
očiščeno, popolno in osušeno.
O vsakem pomembnem dogodku, povezanem s plezalno opremo ali pomožno vrvjo (padec
varovanega, udarec ostrga predmeta, vbod z derezo itd.) je potrebno napisati posebno
poročilo.
4. člen
Individualna oprema, ki postane trajna last posameznika, kot nadomestilo za uporabljeno in
obrabljeno opremo, je lahko:
Zaščitna:
-

vetrna zaščitna oblačila (vetrovke, vetrne hlače) – goreteks, poroteks
gamaše
ščitniki za rokavice
čevlji z VIBRA podplatom
zaščitna očala
zaščitne rokavice (markacisti)

Splošna:
-

nahrbtniki
pohodne hlače
termo oblačila
majice z znakom društva
planinske karte
vodniki
kompas (busola)
5. člen

Pri nakupu individualne opreme ima prednost tista oprema, ki vizualno izkazuje pripadnost
društvu (enaka barva, enak kroj, enaka kvaliteta, ustrezna oznaka društva).

6. člen
Individualna oprema se lahko nabavi in deli le naslednjim kategorijam aktivnih
posameznikov:
-

vodnikom PZS
mentorjem
izkušenim planincem, ki sodelujejo pri vodenju lažjih izletov (popotniških, izletov na
lahkih planinskih poteh za »A« kategorijo)
vaditeljem orientacije PZS
markacistom
7. člen

Poleg splošnih pogojev morajo posamezniki izpolnjevati še naslednje pogoje:
Vodniki:
- da so bili veljavno registrirani v obdobju, ki se upošteva za oceno aktivnosti in v času
nakupa oziroma delitve opreme,
- da so v obdobju, ki se šteje za oceno, vodili najmanj 5 izletov (vodja ali pomočnik),
- da so se v obdobju, ki šteje za oceno, udeležili izobraževalnih akcij, na katere so bili
vabljeni oziroma poslani,
- da so sodelovali pri organizaciji in izvedbi planinskih šol, če je bilo to potrebno,
- da so sodelovali pri drugih akcijah v društvu, če so bili povabljeni
- da v društvu niso neupravičeno odklanjali nalog, katere bi lahko opravili,
- da pomagajo društvu pri velikih društvenih akcijah
Posameznik mora izpolnjevat vse naštete pogoje. Analizo aktivnosti pripravi načelnik
vodniškega odseka.
Mentorji:
- da v šolah, kjer delujejo, vodijo interesne dejavnosti (krožke) z gorniško-planinsko
vsebino,
- da pripravijo mlade planince za razna tekmovanja (orientacija, mladi in gore itd),
- da pri delu z mladimi planinci uresničujejo programe kvalitetne množičnosti
- da zahtevnosti izletov izberejo primerno starostno strukturo udeležencev-otrok,
- da pri izboru ekipe za tekmovanja opravijo ustrezno selekcijo
- da pri izletih, ki so številčno omejeni opravijo pravilno in ustrezno selekcijo
- da pri pripravah na izlet posvetijo posebno skrb pravilni opremi otrok,
- da prevzamejo svoj del organizacijskih nalog pri izvedbi izletov
- da gredo letno na najmanj pet izletov z otroki
Tudi mentorji morajo izpolnjevati vse naštete pogoje. Analizo pripravijo mentorji in načelnik
MO.
Vaditelji orientacije:
- da pripravijo vse potrebno za izvedbo orientacijskega tekmovanja
- da določijo in izberejo ustrezne ekipe za tekmovanje
- da poskrbijo za ustrezno izobraževanje ekip (planinska šola, orientacija)

Markacisti:
- da so v obdobju, ki šteje za oceno, opravili vsaj pet enodnevnih akcij pri označevanju
ali nadelavi oziroma urejanju planinskih poti,
- da so sodelovali v drugih akcij v društvu, če so bili povabljeni,
Analizo pripravi načelnik markacijskega odseka.
8. člen
Kot dokazilo, da je bil izlet voden, tudi tisti v planinskih skupinah, oziroma akcija opravljena,
služijo izključno le napisana in oddana poročila o izletih oziroma akcijah.
9. člen
Pri nakupu oziroma delitvi individualne opreme se šteje za oceno preteklo leto, če pa je nakup
opravljen po 1.juliju, pa tudi prvo polletje tekočega leta, s tem, da se število vodenih izletov
oziroma akcij ustrezno poveča.
10. člen
Individualna oprema kupljena in razdeljena po tem pravilniku preide v trajno last
posameznika, ki jo je dobil.
11. člen
Za pravilno izvajanje pravilnika je odgovoren Predsednik Planinskega društva Galicija in
posamezniki navedeni v tem pravilniku.
12. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan, ko ga sprejme Upravni odbor Planinskega društva
Galicija.

Predsednik Planinskega društva Galicija
Milan Ašenberger l.r.

