Borut Peršolja, Bojan Rotovnik
VREDNOTENJE DEJAVNOSTI PLANINSKEGA DRUŠTVA KOT ŠPORTNE DEJAVNOSTI
NA OBČINSKI RAVNI
1. Uvod
Leta 1998 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o športu, leto kasneje pa tudi
Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji. Sprejeta dokumenta sta povzročila vrsto
sprememb na različnih področjih in ravneh. Na spremembe so se različno hitro odzvale tudi
občine. Nekatere so ustanovile zavod za šport in sledile konceptu podržavljanja športa,
druge so krepile obstoječe športne zveze, (skorajda) vse pa so prisiljene pripraviti novo
pravno ureditev področja športa in se pridružiti tistim slovenskim občinam, ki so utirale plaz
sprememb (po objavah v Uradnem listu Republike Slovenije sodeč so bile med prvimi
Občina Gornja Radgona, Občina Šoštanj, Občina Žalec …). S sprejetjem novih odlokov in
pravilnikov – ta proces je v najbolj intenzivni ali celo sklepni fazi – so ali bodo postavljena
nova (stara?) razmerja.
Da občinske ravni delovanja in financiranja športa tudi na področju planinstva ne gre
podcenjevati, pove razmerje financiranja, ki ga je vzpostavil Nacionalni program športa v
Republiki Sloveniji. V njem je zapisano: »Na podlagi teoretičnih izhodišč in analiz prakse v
preteklih letih so razmerja med postavljenimi področji postavljena na naslednji način:
razmerje med sredstvi države in občin je 25 : 75 v korist občin, kar zagotavlja
decentralizirano upravljanje razvoja športa tudi v prihodnje, saj so dosedanje izkušnje s
takšno delitvijo dobre.«
Model vrednotenja dejavnosti planinskega društva (v nadaljevanju: planinstva), vsebuje
seznam maksimalnih vsebin in meril, ki bi jih posamezna občina lahko sofinancirala. Poti do
dejanskega sofinanciranja se med posameznimi občinami nekoliko razlikujejo – vsekakor
letne programe športa na občinski ravni sprejemajo občinski sveti, strokovne podlage za to
pa pripravljajo različni organi – zavodi za šport, komisije za šport, strokovni sodelavci
oddelkov za družbene dejavnosti ... Ponekod vsako leto določajo prednostne športne
panoge, ki jim ob vrednotenju dodelijo dodatne točke oz. dodatna sredstva. Ker je planinstvo
razširjena panoga z močno tradicijo, je pridobitev tega statusa realna možnost. Ne glede na
to pa imajo končno besedo mestni in občinski sveti, ki sprejemajo merila in določajo višino
sofinanciranja za vsako leto posebej.
Vsekakor velja vodilo: aktivno sodelujmo pri postavljanju modela financiranja športa v
svojem okolju in zagotovimo čim boljše sistemsko financiranje planinske dejavnosti.
Zato naj posamezno planinsko društvo v postopkih sprejemanja meril za vrednotenje športa
in kasnejši prijavi na razpis izhaja iz svojega lastnega dejanskega programa. V primeru pa,
da izvaja vsebine, ki jih ta dokument ne predvideva, bomo veseli vaših dopolnitev. Del
vrednotenja so tudi opisi posameznih programov, ki jih lahko uporabite pri pripravi in prijavi
svojega programa.
Dokument je pripravila planinska organizacija in ne Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport ali
kateri koli drug vladni organ. Na to opozarjamo v izogib morebitnim težavam pri uveljavljanju
posameznih rešitev v praksi.
2. Izhodišča vrednotenja
Planinstvo opredeljujemo kot splet športnih, kulturnih, gospodarskih, turističnih,
raziskovalnih, gorsko reševalnih in humanitarnih dejavnosti, ki se odvijajo v gorski naravi.
Večina planinskih društev ima več desetletno tradicijo, kar je najboljši kazalec uspešnosti
delovanja, razširjenosti in tudi vpetosti v življenje domačega okolja. Planinska društva se
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zavedajo pomena delovanja v smislu civilne družbe – s svojim delovanjem si prizadevajo za
dobrobit skupnosti v celoti, zato tudi ves čas razvijamo prostovoljno delo svojega članstva na
vseh ravneh in v vseh oblikah planinske dejavnosti.
Planinska društva si v obliki izjemne količine prostovoljnega, brezplačnega, prostočasnega
strokovnega dela prizadevamo za to, da bi bilo planinstvo v svojih treh poglavitnih pojavnih
oblikah (šport otrok in mladih, rekreativni in tekmovalni šport) kar najbolj dostopen čim
širšemu krogu ljudi vseh starosti. Vsekakor je položaj, v katerem društva z več desetletno
tradicijo tekmujemo med seboj in z ostalimi športnimi društvi za javno (občinsko!) priznanje
potrebnosti in koristnosti svojih programov in temu ustrezna javna sredstva (ki redko
presežejo 25 % prihodkov posameznega društva), skrajno nemotivacijski.
Planinska društva delujemo na naslednjih področjih planinske dejavnosti: planinstvo,
gorništvo, prostovoljno vodništvo, alpinizem, športno plezanje, planinske poti in koče, varstvo
gorske narave, odprave v tuja gorstva, založništvo … Razvijamo številne oblike dejavnosti –
izlete, pohode, ture, tabore, plezalne vzpone, športno plezalne vzpone, turne smuke,
tekmovanja v športnem plezanju, lednem plezanju in turnem smučanju, planinska
orientacijska tekmovanja, tekmovanja mladih v planinskem znanju in veščinah, odprave v
tuje gorstva, delovne akcije na planinskih poteh in pri planinski koči in vzpodbujamo
razpoznavne oblike delovanja – družinsko planinstvo, planinske skupine, odseki ... Posebno
pozornost namenjamo planinskemu usposabljanju otrok, mladostnikov, mladih in strokovnih
delavcev v športu na področju planinstva in spoznavanju, doživljanju in varovanju gorske
narave. Glede na športne panoge izvajamo: planinstvo – športna rekreacija, planinstvo –
alpinizem, planinstvo – športno plezanje, planinstvo – tekmovalno ledno plezanje, planinstvo
– tekmovalno turno smučanje in planinstvo – planinska orientacija.
3.1 Interesna športna vzgoja otrok in mladine
Interesna športna vzgoja otrok in mladine v planinskem društvu obsega planinsko skupino,
Planinsko šolo, izlete, pohode, ture, turne smuke in planinska orientacijska tekmovanja,
planinske tabore in zimovanja ter športne dni s planinsko vsebino.
Ponavadi izvaja v planinskih skupinah, ki so ob družinskem planinstva osnovna oblika
organiziranja in združevanja otrok, mladostnikov in mladih v planinskem društvu, svojo redno
dejavnost mladinski odsek. Program za predšolske otroke se imenuje Ciciban planinec, za
osnovnošolce Mladi planinec, za srednješolce in študente pa Mladi za mlade.
V enotnem sistemu usposabljanja planinske organizacije so starostne skupine članov
planinskih skupin opredeljene takole:
cicibani
– do 6 leta,
mlajši osnovnošolci – od 6 do 9 leta,
srednji osnovnošolci – od 9 do 12 leta,
starejši osnovnošolci – od 12 do 15 leta,
srednješolci
– od 15 do 18 leta in
mladi
– od 18 do 27 leta.
Vsaka starostna skupina izvaja celoletni program vsebin: dve tretjini vsebin (20 ur) obsegata
vsebine in dejavnosti programa iz snovi Planinske šole, ena tretjina (10 ur) pa vsebine, ki jih
člani planinskih skupin oblikujejo sami (projektno delo, ogled predavanj z diapozitivi, obisk
knjižnice ...). Program planinske skupine vodijo in v sodelovanju z udeleženci izvajajo
mentorji planinskih skupin in vodniki Planinske zveze Slovenije, pomagajo pa jim tudi drugi
strokovni delavci s področja planinstva: vaditelji orientacije Planinske zveze Slovenije,
alpinisti, markacisti ... Člani mlajših planinskih skupin se srečujejo enkrat tedensko po eno
uro na sestanku planinskega krožka, najmanj enkrat mesečno pa na izletu, pohodu ali turi.
Člani starejših skupin se srečujejo enkrat tedensko po dve uri, število izletov, pohodov, tur in
planinskih orientacijskih tekmovanj pa se v enem letu prilagaja željam udeležencev.
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planinska skupina
80 urni program s skupino do 20 otrok naslednje starosti:
cicibani (Ciciban planinec)
– do 6 leta,
mlajši osnovnošolci (Mladi planinec) – od 6 do 9 leta,
srednji osnovnošolci (Mladi planinec) – od 9 do 12 leta,
starejši osnovnošolci (Mladi planinec) – od 12 do 15 leta in
srednješolci
– od 15 do 18 leta.
planinska šola
64 urni program s skupino do 10 otrok od 9 do 15 leta
planinski izlet, pohod, tura, turni smuk, planinsko orientacijsko tekmovanje
80 urni program z 10 izleti s skupino do 10 otrok (vse starostne skupine)
planinski tabor
120 urni program s skupino do 30 otrok od 6 do 18 leta
– poletni tabor (deset dni v obsegu 120 ur)
– zimski tabor (pet dni v obsegu 60 ur)
– tabor v tujini (en dan je 12 ur, zaradi visokih materialnih stroškov je korekcijski
dejavnik 1,3)
športni dan
20 urni program z dvema izletoma s skupino do 10 otrok od 6 do 15 leta, izpeljana v
sodelovanju z osnovno šolo
Financira naj se:
– propagandno gradivo,
– mentor planinske skupine ali vodnik Planinske zveze Slovenije za izvedbo 80 urnega
programa na skupino, v kateri je največ 20 otrok in najem objekta za izvedbo 80 ur
programa na skupino, v kateri je največ 20 otrok,
– mentor planinske skupine ali vodnik Planinske zveze Slovenije za izvedbo 64 urne
Planinske šole na skupino, v kateri je največ 10 otrok in najem objekta za izvedbo 40
ur programa na skupino, v kateri je največ 10 otrok,
– mentor planinske skupine ali vodnik Planinske zveze Slovenije za izvedbo 80 urnega
programa z 10 izleti s skupino, v kateri je največ 10 otrok,
– mentor planinske skupine ali vodnik Planinske zveze Slovenije za izvedbo 120
urnega programa s skupino, v kateri je največ 30 otrok in
– mentor planinske skupine ali vodnik Planinske zveze Slovenije za izvedbo 20 urnega
programa z dvema izletoma s skupino, v kateri je največ 10 otrok.
3.2 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Državno tekmovanje Mladina in gore
40 urni program vadbe in tekmovanj s skupino – ekipo štirih otrok od 12 do 15 leta z
udeležbo na izbirnem regijskem in državnem tekmovanju. Za udeležbo je potrebno članstvo
v planinskem društvu.
Državno tekmovanje Mladina in gore je uveljavljeno planinsko tekmovanje iz znanja, veščin
in izkušenj z vseh področij in oblik planinskega delovanja osnovnošolcev od 5. do 8. razreda.
Namenjeno je spoznavanju in druženju mladih iz vse Slovenije in preverjanju naučenega
teoretičnega in praktičnega planinskega znanja, pridobljenih izkušenj ter osvojenih veščin
štiri članskih ekip. Od leta 2000 se ekipe najprej pomerijo na izbirnem regijskem tekmovanju,
tretjina najboljših ekip pa se uvrsti v finalni del državnega tekmovanja.
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Državno prvenstvo v športnem plezanju
cicibani 240 ur, mlajši dečki in deklice 240–400 ur, starejši dečki in deklice 300–800 urni
program vadbe in tekmovanj v treh zvrsteh (težavnost, hitrost in balvansko plezanje). Za
udeležbo je potrebna tekmovalna licenca in članstvo v planinskem društvu.
Tekmuje se v naslednjih kategorijah:
a) mlajše kategorije: cicibani/ke (11 let in mlajši), mlajši/e dečki/klice (12 in 13 let),
b) srednje kategorije: starejši/e dečki/klice (14 in 15 let), kadeti/nje (16 in 17 let),
c) starejše kategorije: mladinci/ke (18 in 19 let) in absolutna kategorija (člani/ce, 20 let in
več).
V kolikor je bilo izvedenih
7 tekem
6
5
4

se v končni razvrstitvi državnega prvenstva upošteva
5 najboljših uvrstitev
4
3
3

V kolikor so bile izvedene manj kot 4 tekme, se naslov državnega prvaka ne podeli.
Planinska orientacijska tekmovanja
80 urni program vadbe in tekmovanj s skupino – ekipo treh do petih članov – naslednjih
kategorij tekmovalcev:
A – učenci do vključno 6. razreda osnovne šole,
B – učenci 7., 8. in 9. razreda osnovne šole in
C – mladina (od 1. letnika srednje šole do vključno 26 leta starosti).
Tekmuje se v področni planinski orientacijski ligi in na Slovenskem planinskem
orientacijskem tekmovanju. Za udeležbo je potrebno članstvo v planinskem društvu.
Znanje in veščine, ki jih ponuja orientacija, so eden najpomembnejših dejavnikov
zagotavljanja varnosti v gorah. Planinska orientacija vzpodbuja doživljanje ter raziskovanje
gora in navaja na samostojno gibanje v naravi. Planinska orientacijska tekmovanja razvijajo
športni duh in omogočajo druženje ter medsebojno spoznavanje udeležencev. Odvijajo se v
hribovitih ali gorskih območjih in predstavljajo pregled znanja iz orientacije, poznavanja snovi
Planinske šole, praktičnega in splošnega planinskega znanja in telesne pripravljenosti.
Financira naj se:
– mentor planinske skupine ali vodnik Planinske zveze Slovenije za izvedbo 40 urnega
programa na ekipo in najem objekta za izvedbo 40 ur programa,
– trener športnega plezanja za izvedbo 800 urnega programa vadbe in tekmovanj na
skupino, v kateri je največ 10 otrok in najem objekta za izvedbo 400 ur programa na
skupino, v kateri je največ 10 otrok,,
– vaditelj orientacije Planinske zveze Slovenije, mentor planinske skupine ali vodnik
Planinske zveze Slovenije za izvedbo 80 urnega programa vadbe in tekmovanj na
ekipo in najem objekta za izvedbo 40 ur programa.
3.3 Športna dejavnost študentov
(te vsebine je mogoče v celoti prenesti oziroma vključiti tudi/ali v športno rekreacijo)
planinska skupina
80 urni program s skupino do 20 udeležencev študentov
planinski izlet, pohod, tura, turni smuk, planinsko orientacijsko tekmovanje
80 urni program z 10 izleti s skupino do 10 študentov
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planinski tabor
120 urni program s skupino do 30 otrok od 6 do 18 leta
– poletni tabor (deset dni v obsegu 120 ur)
– zimski tabor (pet dni v obsegu 60 ur)
– tabor v tujini (en dan je 12 ur, en dan je 12 ur, zaradi visokih materialnih stroškov je
korekcijski dejavnik 1,3)
Financira naj se:
– mentor planinske skupine ali vodnik Planinske zveze Slovenije za izvedbo 80 urnega
programa na skupino, v kateri je največ 20 študentov in najem objekta za izvedbo 80
ur programa na skupino, v kateri je največ 20 študentov,
– mentor planinske skupine ali vodnik Planinske zveze Slovenije za izvedbo 80 urnega
programa z 10 izleti s skupino, v kateri je največ 10 študentov,
– mentor planinske skupine ali vodnik Planinske zveze Slovenije za izvedbo 120
urnega programa s skupino, v kateri je največ 15 študentov in
– vaditelj orientacije Planinske zveze Slovenije, mentor planinske skupine ali vodnik
Planinske zveze Slovenije za izvedbo 80 urnega programa vadbe in tekmovanj na
ekipo in najem objekta za izvedbo 40 ur programa.
4. Športna rekreacija
Športna rekreacija je tista svobodno izbrana in igriva gibalna/športna dejavnost, ki človeka
fizično, psihično in socialno bogati in sprošča ter ga od zgodnjega obdobja do pozne starosti
vodi skozi veselje, užitek in zadovoljstvo, k celovitemu ravnovesju in zdravju. Športno
rekreativna dejavnost odraslih v planinskem društvu obsega vodene izlete, pohode, ture,
plezalne vzpone v gorah in v plezališčih, turne smuke, večdnevna bivanja v gorah (tabori) in
plezališčih. To organizirano dejavnost dopolnjuje neorganizirana športna rekreacija na ravni
posameznika.
Alpinizem je ustvarjalna, naporna in tvegana dejavnost, ki vključuje hojo, plezanje in
smučanje v prvobitnem gorskem svetu. Športno plezanje je izšlo iz alpinizma in vključuje
plezanje v naravnih in na umetnih stenah in tekmovanja v obeh različicah. Zaznamuje ga
plezanje brez tehničnih pripomočkov, a z varovanjem.
planinska skupina
80 urni program s skupino do 20 udeležencev
planinski izlet, pohod, tura, turni smuk, planinsko orientacijsko tekmovanje
80 urni program z 10 izleti s skupino do 10 udeležencev
alpinistična skupina
80 urni program s skupino do 20 udeležencev
Alpinistična šola
120 urni program s skupino do 10 udeleženci
alpinistični vzpon
80 urni program s 50 vzponi s skupino do 2 udeleženca
alpinistični tabor
120 urni program s skupino do 10 udeležencev
– poletni tabor (deset dni v obsegu 120 ur)
– zimski tabor (pet dni v obsegu 60 ur)
– tabor v tujini (en dan je 12 ur, zaradi visokih materialnih stroškov je korekcijski
dejavnik 1,3)

5

Financira naj se:
– mentor planinske skupine ali vodnik Planinske zveze Slovenije za izvedbo 80 urnega
programa na skupino, v kateri je največ 20 udeležencev in najem objekta za izvedbo
80 ur programa na skupino, v kateri je največ 20 udeležencev,
– mentor planinske skupine ali vodnik Planinske zveze Slovenije za izvedbo 80 urnega
programa z 10 izleti s skupino, v kateri je največ 10 udeležencev,
– alpinistični inštruktor Planinske zveze Slovenije za izvedbo 80 urnega programa na
skupino, v kateri je največ 20 udeležencev in najem objekta za izvedbo 80 ur
programa na skupino, v kateri je največ 20 udeležencev,
– alpinistični inštruktor Planinske zveze Slovenije za izvedbo 120 urne Alpinistične šole
na skupino, v kateri je največ 10 udeležencev in najem objekta za izvedbo 60 ur
programa na skupino, v kateri je največ 10 udeležencev,
– alpinistični inštruktor Planinske zveze Slovenije za izvedbo 80 urnega programa s 50
vzponi s skupino do 2 udeleženca,
– alpinistični inštruktor za izvedbo 120 urnega programa s skupino, v kateri je največ 10
udeležencev.
5. Kakovostni šport
Planinska orientacijska tekmovanja
100 urni program vadbe in tekmovanj za Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje. Za
udeležbo je potrebna kvalifikacija iz področne lige in članstvo v planinskem društvu.
Slovensko planinsko tekmovanje je dvodnevno tekmovanje, ki je organizirano po Pravilih za
planinska orientacijska tekmovanja. Od kategorije A do F je namenjeno vsem ekipam, ki so v
področnih ligah zasedle prvo oz. drugo mesto v svoji kategoriji. V odprti kategoriji pa lahko
sodelujejo tudi ekipe vseh planinskih društev (ne glede na to ali so sodelovali na tekmovanjih
v področnih ligah ali ne) ter drugih društev in organizacij. Ekipa lahko šteje od 3 do 5 članov.
Tekmovanje predstavlja pregled znanja iz orientacije, teoretičnega in praktičnega poznavanja
snovi Planinske šole, splošnega planinskega znanja in telesne pripravljenosti. Tekmovanje
se odvija drugi ali tretji vikend v maju v različnih območjih Slovenije.
Tekmovalno ledno plezanje
600 urni program vadbe in tekmovanj v dveh zvrsteh (težavnost in hitrost) za Slovenski
pokal. Za udeležbo je potrebna tekmovalna licenca in članstvo v planinskem društvu.
V Sloveniji v zadnjih letih beležimo silovit razvoj tekmovalnega lednega plezanja in uspehov
naših plezalcev na tekmah svetovnega pokala. Slovenski pokal v lednem plezanju
(http://www.ice-climbing.net/) je organizacija več tekem odprtega tipa, ki so lahko
težavnostne, boulder ali hitrostne in se odvijajo na različnih tekmovališčih po Sloveniji. Na
tekmah Slovenskega pokala se v svoji kategoriji pomerijo tekmovalci in tekmovalke starejši
od 16 let. Mlajši lahko (ob privolitvi staršev) tekmujejo v mladinski konkurenci, ki se ne šteje v
Slovenski pokal. V tekmovalni sezoni 2003/2004 obsega tri tekme (Solčava in dve tekmi v
Mojstrani).
Tekmovalno turno smučanje
600 urni program vadbe in tekmovanj za državno prvenstvo. Za udeležbo je potrebna
tekmovalna licenca in članstvo v planinskem društvu.
Gre za športno zvrst, ki združuje prvine planinstva, turnega smučanja, teka na smučeh in
alpskega smučanja. Tekmovanja potekajo v gorah in zahtevajo od tekmovalcev smučarsko
znanje, planinske izkušnje in dobro telesno pripravljenost. Prvo takšno tekmovanje so
pripravili na Jezerskem leta 1996, doslej pa se je zvrstilo že devet tekmovanj, od tega sedem
kot memorial Luke Karničarja in Rada Markiča. V tekmovalni sezoni 2003/2004 je najavljenih
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pet tekem (poleg Jezerskega še na Pokljuki, v Tržiču, na Pohorju in Okrešlju), ki prvič štejejo
za državno prvenstvo v tekmovalnem turnem smučanju.
Financira naj se:
– izvedba 600 urnega programa vadbe in tekmovanj na skupino, v kateri je največ
5 udeležencev in najem objekta za izvedbo 300 ur programa na skupino, v kateri je
največ 5 udeležencev.
6. Vrhunski šport
Kategorizirani športniki
1200 ur programa v alpinizmu in športnem plezanju in 600 ur programa v tekmovalnem
lednem plezanju in tekmovalnem turnem smučanju
Športniki s svojimi vrhunskimi dosežki predstavljajo temelj vrhunskega športa in predstavljajo
slovenski šport v svetu. Odbor za vrhunski šport Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja
športnih zvez trikrat letno objavi seznam športnikov, ki so si na podlagi doseženih rezultatov
pridobili status kategoriziranega športnika Republike Slovenije svetovnega, mednarodnega,
perspektivnega, državnega ali mladinskega razreda. Programi vrhunskih športnikov, ki so
kategorizirani na podlagi potrjenih pravil za kategorizacijo s strani Komisije za alpinizem
Planinske zveze Slovenije ali Komisije za športno plezanje Planinske zveze Slovenije, se
vrednotijo tako na državni kot občinski ravni. Na državni ravni prejmeta finančna sredstva na
podlagi programov posameznih tekmovalcev ali reprezentance Komisija za alpinizem
Planinske zveze Slovenije in Komisija za športno plezanje Planinske zveze Slovenije, ki ta
denar razdelita po svojem ključu. Planinska zveza Slovenije pomaga vrhunskim športnikom
tudi pri zaposlovanju v organih Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za obrambo in
Ministrstva za finance. V času aktivnega športnega delovanja lahko kategorizirani športniki
uveljavljajo nekatere statusne pravice: športniki svetovnega, mednarodnega in
perspektivnega razreda imajo pravico do nadstandardnega zdravstvenega zavarovanja,
skupaj z njihovimi spremljevalci (4 osebe) so v obdobju trajanja statusa tudi nezgodno
zavarovani preko posebne zavarovalne police in so upravičeni do zavarovalne premije v
primeru smrti, invalidnosti in dnevnega nadomestila zaradi nezgode.
Financira naj se:
– izvedba 1200 urnega programa vadbe in tekmovanj na skupino, v kateri je največ 5
udeležencev in najem objekta za izvedbo 300 ur programa
7. Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih delavcev v športu
Leta 1998 je bil sprejet Zakon o športu, ki je uredil področje delovanja strokovnih delavcev v
športu. V 26. členu zakona je določeno, da je »strokovni delavec v športu tisti, ki opravlja v
športu vzgojno-izobraževalno ali strokovno-organizacijsko delo in mora imeti ustrezno
strokovno izobrazbo oziroma ustrezno usposobljenost«. Planinska zveza Slovenije je vse
svoje programe usposabljanj posredovala v potrditev Strokovnemu svetu Republike
Slovenije za šport. Ta je programe usposabljanja potrdil na 12. seji 24. 1. 2001, na 34. seji
16. 6. 2004 in na 36. seji 31. 8. 2004. Planinska društva lahko za spodaj naštete strokovne
delavce v športu na področju planinstva uveljavljajo pravico do nadomestila sredstev za
osnovno in licenčno usposabljanje. Osnovno usposabljanje je namenjeno pridobitvi
usposobljenosti, licenčno usposabljanje pa obsega dodatno in nadaljevalno usposabljanje.
Dodatno je namenjeno obnavljanju obstoječih znanj in uvajanju novosti, nadaljevalno
usposabljanje pa je namenjeno pridobivanju višje ravni usposobljenosti.
Strokovni delavci v športu na področju planinstva: vaditelj orientacije, mentor planinske
skupine, vodnik Planinske zveze Slovenije, inštruktor planinske vzgoje, vaditelj alpinist,
alpinistični inštruktor, trener športnega plezanja, varuh gorske narave, markacist Planinske
zveze Slovenije in inštruktor markacist Planinske zveze Slovenije.
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Financira naj se:
– udeležba na osnovnem in licenčnem usposabljanju.
8. Založniška dejavnost
Iz skupnih strokovnih nalog se lahko financira področje informiranja – društveno informativno
glasilo, spletna stran, strokovna literatura in jubilejne zbornike.
Financira naj se:
– stroške tiska in oblikovanja tiskanih gradiv ter postavitev in vzdrževanje spletnih strani
9. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve
Iz skupnih strokovnih nalog se lahko sofinancira večje športne prireditve, zlasti na
medobčinski in občinski ravni. Primer takšnih prireditev so: (tradicionalni) pohodi po krajevnih
obhodnicah, pohodi po območju matične občine, tekmovanja v športnem plezanju,
organizacija planinskih orientacijskih tekmovanj, Zdravi v gore, gorniški večeri, srečanje
članstva ... Za udeležbo na prireditvi članstvo v društvu ni obvezno.
Financira naj se:
– stroške večjih športnih prireditev.
10. Delovanje društev in športnih zvez na ravni lokalne skupnosti
Iz skupnih strokovnih nalog se lahko sofinancira promocijska dejavnost, zagotavljanje stalne
in redne dostopnosti do informacij (informacijska pisarna, oglasna deska), vzdrževanje
organizacijske mreže na krajevni ravni (sedež društva je v enem naselju, planinske skupine
pa v več naseljih), društvena priznanja športnikom in športnim delavcem, različne oblike
sodelovanja – povezovanje s planinskimi društvi iz Slovenije, udeležba na sestankih, zborih
in skupščini Planinske zveze Slovenije, sodelovanje v organih planinske in športnih
organizacij.
Praviloma se znesek sofinanciranja določa na podlagi:
– števila članov,
– števila registriranih športnikov in
– števila planinskih skupin, ki delujejo izven področja matične občine.
Financira naj se:
– stroške, ki zagotavljajo dostopnost in izboljšujejo kakovost delovanja društva.
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