Na podlagi sklepa Skupščine Planinske zveze
Slovenije, z dne 27. 5. 2000, 1. vrstice 52. člena
in v skladu z 51. členom Statuta Planinske zveze
Slovenije je Upravni odbor Planinske zveze Slovenije na 3. seji, dne 1. decembra 2006 v Kranju,
sprejel
PRAVILNIK KOMISIJE ZA USPOSABLJANJE
IN PREVENTIVO
PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE1
1. člen
(uvodna določba)
Pravilnik komisije za usposabljanje in preventivo Planinske zveze Slovenije (KUP PZS) ureja
naloge, organiziranost, delovanje, finančno in materialno poslovanje, medsebojna razmerja do organov Planinske zveze Slovenije in njene strokovne službe.
2. člen
(uporabljeni pojmi)
V tem pravilniku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
Komisija za usposabljanje in preventivo Planinske zveze Slovenije:
je najvišje strokovno telo Planinske zveze Slovenije v sestavi upravnega odbora Planinske zveze
Slovenije, ki skrbi za razvojne, svetovalne in strokovne naloge na področju usposabljanja strokovnih delavcev v športu na področju planinstva in
preventive ter varnosti v gorah. Ustanovljena je
zlasti za razvoj enotne doktrine Planinske zveze
Slovenije, za uresničevanje skupnih organizacijskih in vsebinskih načel usposabljanja strokovnih
delavcev v športu na področju planinstva, za koordinacijo preventivnih programov varnosti v gorah in akcij, ki opozarjajo na najpomembnejše
dejavnike tveganja v gorah in za spremljanje strokovnih zadev na področju športa v Republiki Sloveniji, ki zadevajo planinstvo. Je nosilka vseh
programov usposabljanja znotraj Planinske zveze
Slovenije.
Strokovni delavec v športu na področju planinstva:
je član društva, ki je včlanjeno v Planinsko zvezo
Slovenije in v planinski organizaciji opravlja dejavnost v skladu z Zakonom o športu. Njegova dejavnost je opredeljena v programu usposabljanja
in pravilnikih posameznih dejavnosti znotraj Planinske zveze Slovenije. Strokovni delavec ima
ustrezno planinsko usposobljenost, ki jo je na
predlog Planinske zveze Slovenije določil Strokovni svet Republike Slovenije za šport.
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Pravilnik je bil objavljen v Obvestilih PZS, št.
12/2006, dne 18. decembra 2006 in isti dan je začel
tudi veljati.

Strokovni sodelavec iz strokovne službe Planinske zveze Slovenije:
je uslužbenec strokovne službe Planinske zveze
Slovenije, ki v okviru sistemizacije delovnih mest v
strokovni službi – učnem središču opravlja strokovna in administrativna dela za potrebe komisije za
usposabljanje in preventivo Planinske zveze Slovenije. Strokovni sodelavec ima poleg ustrezne
splošne izobrazbe, ki jo določa sistemizacija tudi
ustrezno planinsko usposobljenost strokovnega
delavca 3 (na ravni inštruktorja), ki si jo lahko pridobi najkasneje v treh letih po zaposlitvi.
Učno središče strokovne službe Planinske zveze Slovenije:
je organizacijska enota strokovne službe Planinske zveze Slovenije, v katerem strokovni sodelavec s spletom organizacijskih in vsebinskih opravil
skrbi za izvajanje vseh del in nalog povezanih z
organizacijo in izvedbo podpore usposabljanja in
licenciranja strokovnih delavcev v športu na področju planinstva in preventivnih programov varnosti v gorah.
Določanje dokumentov:
je postopek potrjevanja dokumentov, ki jih Komi-

siji za usposabljanje in preventivo Planinske
zveze Slovenije predložijo posamezne komisije
Planinske zveze Slovenije – izvajalke programov
usposabljanj Planinske zveze Slovenije. V postopku se ugotavlja skladnost vsebine predloženih dokumentov z enotno doktrino Planinske zveze Slovenije in z enotnim sistemom usposabljanja strokovnih delavcev v športu na področju planinstva.
3. člen
(imenovanje komisije)

Za odločanje o strokovnih zadevah pri usposabljanju strokovnih delavcev v športu na
področju planinstva, za koordinacijo preventivnih programov varnosti v gorah ter za strokovno pomoč pri sprejemanju odločitev in pri
pripravi predpisov upravni odbor Planinske
zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu: upravni odbor) ustanovi Komisijo za usposabljanje
in preventivo Planinske zveze Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: komisija). Člane komisije
imenuje upravni odbor za štiri leta in so lahko
ponovno imenovani. Javni poziv za posredovanje predlogov razpiše predsedstvo upravnega odbora Planinske zveze Slovenije.
4. člen
(delovanje komisije)
Za posamezna področja svojega delovanja
lahko komisija izmed svojih članov oblikuje odbore, delovne skupine in druga delovna telesa. Organiziranje in način dela komisije se uredita s poslovnikom, ki ga sprejme komisija z večino glasov.
Strokovne in administrativne naloge za komisijo
opravlja strokovni sodelavec iz strokovne službe
Planinske zveze Slovenije.
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Sredstva za delovanje komisije se zagotovijo
v enotnem finančnem načrtu Planinske zveze Slovenije iz sredstev članarine in dovoljenega deleža javnih financ.
5. člen
(sestava komisije)
Komisija ima načelnika in deset članov. Upravni odbor jih imenuje izmed uveljavljenih planinskih strokovnjakov s področja delovanja mladih,
prostovoljnega vodništva, planinske orientacije,
planinskih poti in koč, alpinizma in športnega plezanja, gorske reševalne službe, varovanja gorske
narave ter iz vrst pedagoških in raziskovalnih institucij, ki se ukvarjajo s planinstvom, od tega sedem na predlog komisij, dva na predlog institucij
in dva dodatna na predlog načelnika, ko je ta že
imenovan.
Načelnika imenuje upravni odbor Planinske
zveze Slovenije. Načelnik je za delo komisije odgovoren upravnemu odboru.
6. člen
(poslovnik komisije)
Komisija za svoje delo uporablja Poslovnik o
delu komisije, ki mora biti usklajen z drugimi skupnimi akti za poslovanje in delovanje PZS.
7. člen
(naloge komisije)
Komisija:
• določa ustrezno strokovno usposobljenost za strokovne delavce v športu na
področju planinstva in najnižjo stopnjo
splošne izobrazbe kandidatov, ki se vključujejo v strokovna usposabljanja,
• določa na predlog pristojnih komisij predmetnike in učne načrte posameznih programov usposabljanj in potrjuje celotne
programe ter določa obvezne postopke
za njihovo izvajanje, hkrati pa skrbi za
vsebinsko, medsebojno in terminološko
usklajenost,
• določa na predlog pristojnih komisij izpitne kataloge znanj za preverjanje usposobljenosti,
• določa navodila za izvajanje programov
usposabljanj in načine preverjanja,
• določa preglednice potrebnih kvalifikacij
za predavatelje – inštruktorje posameznih
tem pri usposabljanju strokovnih kadrov
Planinske zveze Slovenije in na predlog
posameznih komisij potrjuje sezname
predavateljev – nosilcev posameznih
predmetov za posamezne programe usposabljanja,
• neposredno podeljuje strokovne nazive
inštruktorjem planinske vzgoje, ostalim
inštruktorjem pa na predlog pristojnih komisij ter nadzoruje podeljevanje vseh os-
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talih nazivov znotraj posameznih komisij
PZS,
določa navodila za podeljevanje licenc za
opravljanje strokovnega dela in postopke
licenciranja ter nadzoruje skladnost postopkov s Pravili o usposabljanju strokovnih
delavcev v športu,
določa učna središča in pomožna učna
središča za potrebe usposabljanja strokovnih delavcev in predpisuje njihovo opremljenost in druge pogoje za delo,
določa navodila za hranjenje pedagoške
dokumentacije, vključno z dnevniki usposabljanja, ki jih za posamezne akcije usposabljanja tudi potrjuje,
določa standarde za izvedbo posameznih
programov usposabljanj,
načrtuje in usmerja vzgojno izobraževalno delo ter presoja utemeljenost usposabljanja določenih strokovnih delavcev, dolgoročno in za vsako leto posebej, upoštevajoč potrebe planinske organizacije,
določa na predlog pristojnih komisij vsebino in upravičence nadomestil stroškov za
izvajanje usposabljanj, vključno z normativi ter presoja upravičenost avtorskih, podjemnih in drugih pogodb,
določa na predlog pristojnih komisij kriterije in merila za sofinanciranje programov
usposabljanj,
skrbi za koordinacijo izvajanja preventivnih programov varnosti v gorah, ki zahtevajo sodelovanje državnih organov, občin,
drugih organizacij in strokovnjakov,
razvija skupne preventivne programe varnosti v gorah, skrbi za njihovo uresničevanje in promocijo in na predlog pristojnih
komisij določa posamezne preventivne
programe varnosti v gorah,
organizira in opravlja analitsko in raziskovalno delo, spodbuja raziskovalno delo in
izdaja strokovna mnenja s področja preventivnih programov varnosti v gorah,
organizira razprave, strokovna posvetovanja, predavanja, delavnice, razstave in
predstavitve s področja preventivnih programov varnosti v gorah,
določa na predlog generalnega sekretarja
Planinske zveze Slovenije organizacijo
dela in pristojnosti Učnega središča znotraj strokovne službe Planinske zveze Slovenije,
pripravlja vsebinske in finančne načrte usposabljanja strokovnih kadrov PZS,
poroča o svojem delu in porabi sredstev
upravnemu odboru ter skrbi za vsebino in
pravočasno poročanje organom in institucijam, ki na javnih razpisih razporejajo
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sredstva javnih financ za področje usposabljanja,
rešuje pritožbe povezane z usposabljanjem in podeljevanjem strokovnih nazivov
strokovnih delavcev v športu na področju
planinstva na najvišji – končni stopnji,
vodi nadzor nad usposabljanji, izvajanjem
navodil, porabo finančnih sredstev in ročnimi ter elektronskimi evidencami strokovnih kadrov PZS,
vzpodbuja usposabljanje in preventivo in
pri tem nudi pomoč, članicam PZS ter
komisijam PZS,
spremlja delo Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport ter sodeluje s Fakulteto za šport Univerze v Ljubljani in
njenim Inštitutom za šport, Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani in Mariboru,
Direktoratom za šport Ministrstva za šolstvo in šport, Odborom za vrhunski šport
OKS, Gorniško komisijo UIAA, Komisijo
za planinsko dejavnost in izobraževanje
pri CAA ter Konzorcijem projekta za financiranje usposabljanja v športu ESS

ter daje mnenja in predloge:
• k določitvi vsebine dolgoročnejših programskih dokumentov Planinske zveze
Slovenije, v delu ki posega na področje
usposabljanja in preventivnih programov
varnosti v gorah,
• k letnemu programu Planinske zveze
Slovenije, v delu ki posega na področje
usposabljanja in preventivnih programov
varnosti v gorah,
• h kandidaturam za predstavnika PZS v
gorniški komisiji UIAA, komisiji za planinsko dejavnost in izobraževanje CAA in h
kandidaturam planinskih strokovnih delavcev v Strokovnem svetu Republike Slovenije za šport, Strokovnem svetu za
športno rekreacijo Ministrstva za šolstvo
in šport in v Odboru športa za vse ter Odboru za vrhunski šport Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez,
• k učbenikom in učilom ter propagandnemu gradivu s področja preventivnih programov varnosti v gorah,
• k predlogom predpisov, ki zadevajo področje športa in s planinstvom tesno povezanih področij v Republiki Sloveniji in
• k predlogom in pobudam članic PZS,
meddruštvenih odborov planinskih društev ter posameznikov in odgovarja na različna vprašanja in pobude.
Komisija posreduje mnenja in predloge iz
prejšnjega odstavka predsedstvu upravnega odbora Planinske zveze Slovenije in upravnemu od-

boru, mnenje iz četrte vrstice prejšnjega odstavka
pristojnim komisijam in mnenje iz zadnje vrstice
naslovnikom.
Sklepi komisije, ki se nanašajo na izvajanje
njene pristojnosti, so obvezujoči za vse komisije
Planinske zveze Slovenije in strokovne delavce v
športu na področju planinstva na katere se nanašajo.
8. člen
(medsebojna razmerja)
Medsebojna razmerja med komisijo in drugimi
komisijami ter organi PZS, se uporabljajo tako kot
so opredeljena v Statutu PZS ter Poslovniku o delu upravnega odbora in predsedstva UO PZS. Na
področju svojih pristojnosti deluje komisija avtonomno.
Komisija se medsebojno povezuje in sodeluje
z drugimi komisijami pri izvajanju skupnih nalog in
je pobudnik medsebojnega sodelovanja na področju svojega dela. Načelnik komisije je odgovoren,
da poteka povezovanje in sodelovanje v interesu
planinske organizacije, skladno s programom dela
in finančnim načrtom.
9. člen
(prehodno obdobje)
Upravni odbor imenuje komisijo najkasneje v
roku 90 dni po uveljavitvi tega pravilnika. Z dnem
imenovanja preneha s svojim delovanjem dosedanja Komisija za vzgojo in izobraževanje PZS.
10. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati na dan objave v Obvestilih Planinske zveze Slovenije.
Št.: UO/624-2006
Ljubljana, dne 4. 12. 2006
mag. Franc Ekar l.r.
predsednik Planinske zveze Slovenije

