Na podlagi sklepa Upravnega odbora z dne 2. 4. 2013 je Zbor alpinistov AO APD Kozjak
Maribor dne 11. 06. 2013 sprejel, Upravni odbor APD Kozjak Maribor pa na 5. seji
Upravnega odbora dne 23. 01. 2014 s sklepom potrdil
Pravilnik o dodeljevanju finančne pomoči za alpinistično dejavnost članom APD
Kozjak Maribor pri izvedbah odprav v tuja gorstva
1. člen
(Vloga)
Vlogo za dodelitev finančne pomoči lahko odda vsak član Akademskega planinskega
društva Kozjak Maribor (v nadaljevanju APD Kozjak Maribor), ki ima poravnano članarino
za leto, v katerem oddaja vlogo, in je dosegel vsaj naziv starejši pripravnik alpinizma.
Za odprave, pri katerih sodeluje več članov APD Kozjak Maribor, odda vodja odprave
skupno vlogo.
Rok za oddajo vloge za dodelitev finančne pomoči je do vključno 1. 3. posameznega leta
za odprave, ki so načrtovane od vključno 1. 4. tega leta do vključno 31. 3. prihodnjega leta
(v nadaljevanju sezona).
Vloga se odda predsedniku društva po elektronski pošti ali osebno na društvu in mora
vsebovati vsaj naslednje podatke o odpravi:
- obdobje trajanja odprave,
- oceno stroškov (predvsem stroški logistike – prevoz, bivanje, vizumi, takse,
zavarovanje)
- ime in priimek ter elektronski naslov posameznega člana ,
- natančna opredelitev ciljev posameznega člana.
Opomba: Ne zadostuje le okvirna navedba področja izvajanja odprave, ampak je potrebno
navesti, katere smeri v katerih stenah se namerava preplezati oziroma na katere vrhove
ima posamezen član odprave namen pristopiti. Ob glavnih ciljih se lahko navedejo tudi
alternativni cilji, načrtovani za primer neugodnih razmer. Navedejo se tudi težavnosti
posameznih ciljev ter ostale posebnosti posameznega cilja. Dobrodošle so fotografije
območja in sten z vrisanimi smermi.
2. člen
(Višina sredstev za razdelitev)
Upravni odbor (v nadaljevanju UO) za vsako sezono določi višino sredstev, ki se bodo
namenila za finančno pomoč pri alpinistični dejavnosti.
Določi se tudi najmanjši znesek, ki se lahko dodeli posamezni prijavljeni odpravi. Ko je
preostanek sredstev manjši od tega zneska, se z razdeljevanjem sredstev zaključi.
3. člen
(Razdelitev sredstev)
Zbor alpinistov AO do 1. 3. za vsako sezono določi tričlansko komisijo, ki oceni kvaliteto
ciljev, zastavljenih v prejetih vlogah. Vsi člani komisije morajo imeti vsaj naziv alpinist.

Na podlagi mnenja komisije in ob upoštevanju aktivnosti udeležencev odprave pri
delovanju društva UO naredi prioritetni seznam vlagateljev o čemer izda sklep. O sklepu
UO z elektronsko pošto obvesti vse vlagatelje in člane odprav. Na mnenje komisije ni
možnosti pritožbe. Na postopek izdelave prioritetnega seznama vlagateljev je možna
pritožba častnemu sodišču v roku 10 dni od prejema sklepa UO.
Na podlagi mnenja komisije, da nek zastavljen cilj z alpinističnega vidika ni dovolj
kvaliteten, se le-ta sploh ne uvrsti na prioritetni seznam UO.
Prijavljene odprave se razdelijo na dve skupini:
a) vrhunske odprave
b) ostale odprave.
Razdelitev opravi komisija iz prvega odstavka tega člena.
Znesek iz prvega odstavka drugega člena se razdeli na del za podporo vrhunskih odprav
in del za podporo ostalih odprav na podlagi razmerja, ki ga določi UO.
Znotraj posamezne skupine odprav se opravi razdelitev sredstev po prioritetnem seznamu.
Sredstva se vedno dodelijo posamezni odpravi in ne posameznemu sodelujočemu članu.
Znesek za posamezno odpravo določi UO na podlagi podatkov o odpravi (število članov,
stroški) ter na podlagi mnenja komisije o kvaliteti, pri čemer dodeljeni znesek ne sme biti
nižji od minimalnega zneska iz drugega odstavka drugega člena. UO lahko posamezni
odpravi zaradi neaktivnosti pri delovanju društva v celoti odreče finančno pomoč oziroma ji
dodeli pomoč v manjšem znesku, kot bi ga dodelil sicer, tako da posameznega
neaktivnega člana odprave ne upošteva, o čemer vlagatelja in člane odprave tudi obvesti.
Ko so sredstva znotraj skupine odprav porabljena (preostanek je manjši od minimalnega
zneska iz drugega odstavka drugega člena), se z razdeljevanjem preneha. Odpravam iz
skupine ostalih odprav, ki se jim do tega trenutka ni dodelilo sredstev, ker so bila nižje na
prioritetnem seznamu, se sredstev ne dodeli, odprave iz skupine vrhunskih odprav pa se v
istem vrstnem redu, kot so bile razvrščene znotraj svoje skupine, uvrstijo na rep
prioritetnega seznama v skupini ostalih odprav in lahko pridobijo sredstva, v kolikor bi
znotraj skupine ostalih odprav ostala nerazdeljena sredstva po tem, ko so bile upoštevane
vse odprave, ki so se v skupino ostalih odprav uvrstile neposredno (takšne odprave imajo
torej prednost).
UO dokončno odloči o razdelitvi sredstev s sklepom, s katerim najkasneje do 31. 3.
tekočega leta seznani vse vlagatelje in ostale člane odprav, za katere je v določeni sezoni
bila podana vloga za dodelitev finančne pomoči. Uporaba dodeljene finančne pomoči se
izvede upoštevajoč dejanski datum izvedbe odprave v dogovoru s posameznim članom
oziroma predstavnikom članov, ki mu je bila dodeljena finančna pomoč.
Morebitna nerazdeljena sredstva se ne prenesejo v naslednje razdeljevalno obdobje in
nimajo vpliva na določitev višine sredstev v naslednjem razdeljevalnem obdobju.
4. člen
(Obveznosti ob povratku)
Člani odprave, ki so prejele finančno pomoč, morajo ob povratku iz odprave UO predložiti
krajše poročilo o poteku odprave. Predvsem je potrebno navesti, kaj je bilo realizirano, ter
vzroke za morebitno odstopanje od prijavljenih načrtov.
Nadalje je potrebno pripraviti predstavitev na društvu (lahko pa tudi javno) ter objavo za
društveno oglasno desko.

Pri odpravah, ki so prejele večje zneske, lahko UO zahteva, da se pripravi tudi članek za
objavo v medijih. To je priporočljivo tudi pri ostalih odpravah in se pozitivno upošteva ob
morebitnih prihodnjih vlogah istih članov.
Neizpolnitev obveznosti iz prvih dveh odstavkov tega člena se negativno upošteva ob
morebitnih prihodnjih vlogah istih članov.
5. člen
(Oddaja vlog med sezono)
Izjemoma se lahko za odprave, ki upravičeno niso bile prijavljene do roka, ki je določen v
prvem odstavku prvega člena, vloga odda tudi med sezono.
Kot primer upravičenega razloga je hitra nenadna odločitev za odpravo (npr. ponudi se
priložnost sodelovanja z drugimi alpinisti) ali pa dejstvo, da je bil ob roku za oddajo termin
odprave časovno tako oddaljen, da še ni bilo podrobnih načrtov. O upravičenosti odloča
UO.
Če UO odloči, da je zamuda pri oddaji vloge upravičena, član oziroma člani, ki so podali
vlogo, zadostno aktivni pri delovanju društva in komisija za preverjanje kakovosti ciljev
poda pozitivno mnenje o predvidenem cilju, se odpravi dodeli pomoč iz morebitnih
preostalih sredstev za tisto sezono ali pa se jo upošteva pri razdeljevanju sredstev za
naslednjo sezono. V slednjem primeru imajo prednost vse pravilno in v roku prijavljene
odprave za tisto sezono (iz prejšnje sezone prenesena vloga se na prioritetni seznam
uvrsti za vse pravilno in v roku prijavljene vloge za tisto sezono).
6. člen
(končna določba)
Ta pravila pričnejo veljati naslednji dan po potrditvi UO APD Kozjak Maribor, uporabljati pa
od 1. 2. 2014.

V Mariboru, 23. 01. 2014
načelnik AO APD Kozjak Maribor
Luka Rutar

