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

Pravilnik o ustanovitvi in delovanju Vodniškega
odseka PD Galicija
1.

Pravilnik o organiziranosti vodnikov PD Galicija (v nadaljnjem besedilu: pravilnik)
ureja organiziranje, naloge in delovanje prostovoljnih vodnikov Planinske zveze
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VPZS) v okviru PD Galicija.

2.

Pravilnik določa, da bodo VPZS PD Galicija v celoti spoštovali in se ravnali po
določilih Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije in
Pravilnikom o izobraževanju, kategorizaciji in registraciji vodnikov PZS.

3.

Vodniški odsek PD Galicija izvaja poleg splošno določenih še sledeče naloge:
•
•
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•
•
•
•
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•
•
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•

organizira izlete, pohode, ture, vzpone, srečanja, tabore, orientacijska
tekmovanja in druge oblike planinskega delovanja;
organizira dejavnosti pri katerih namenja posebno pozornost varnosti vodenja in
varovanju narave;
pripravlja in izvaja program v skladu s finančnim načrtom, ki ga potrdi UO PD;
izvaja ali sodeluje pri izvajanju planinske šole in drugih planinskih usposabljanj;
pripravlja program strokovne vodniške pomoči vrtcem in šolam na svojem
območju;
varuje lik vodnika in propagira varen in organiziran obisk gora;
predlaga upravnemu odboru PD kandidate za VPZS;
skrbi za strokovno opravljanje vodniškega pripravništva;
skrbi za vsakoletno registracijo VPZS;
skrbi za osnovno, dodatno in licenčno usposabljanja VPZS;
v skladu s finančnim načrtom PD zagotavlja VPZS nadomestila za izvajanje
dejavnosti upoštevajoč stališča VK;
skrbi za povečevanje števila članov PD;
obvešča matično PD, vodniški odbor in VK o svojih aktivnostih;
sodeluje in zastopa interese VPZS pri delu PD, vodniških odborov in VK;
sodeluje z drugimi odseki v PD in jim pomaga;
po načelu dobrega gospodarja skrbi za vodniško opremo, ki je v lasti PD;
razvija prostovoljno delo;
analizira in nadzira strokovnost in kakovost vodenja VPZS v svojem odseku;
med člani izmenjuje izkušnje;
predlaga načelnika
opravlja druge dejavnosti v skladu s tem pravilnikom in drugimi pravnimi akti
planinske organizacije.
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4.

Vodniški odsek PD Galicija sodeluje in zastopa interese v MDO Savinjska in na
zboru vodnikov ter Vodniški komisiji PZS.

5.

Vodniški odsek PD Galicija ima v oskrbi planinsko opremo, ki je v lasti PD Galicija.
Vodniški odsek imenuje skrbnika in hranitelja opreme. Oprema je namenjena
izključno za potrebe delovanja vodnikov društva in za akcije, ki jih vodijo in
organizirajo vodniki PD Galicija. Sestavni del tega pravilnika je Pravilnik o kriterijih
za nakup, hrambo in delitev kolektivne planinske opreme.

6.

Vodniški odsek PD Galicija določa minimalne pogoje za organizacijo vodenih
pohodov in tur. Od vodnikov zahteva dosledno spoštovanje 3. in 10. člena Pravilnika
o izobraževanju, kategorizaciji in registraciji vodnikov PZS, ki določa zagotavljanje
predpisano število in usposobljenost vodnikov za posamezne ture. PD je po
navedenem 3. členu dolžno zagotoviti predpisano število vodnikov za posamezno
načrtovano akcijo, saj v primeru nesreče materialno odgovarja poleg vodnikov tudi
društvo.

7.

Vodniški odsek PD Galicija zahteva od vodnikov spoštovanje normativov za
vodenje, ki jih je sprejel Kategorizacijski odbor KVIZ PZS na svoji seji 27.3.1995.

8.

Vodniški odsek PD Galicija zahteva od vodnikov, da že pred razpisom zagotovijo
zadostno število vodnikov za planirano turo. V primeru, da ni zagotovljenega
zadostnega števila vodnikov, vodnik-organizator ture ne sme objaviti razpisa v
imenu PD Galicija. Pri organizaciji množičnih krajevnih pohodov, kjer udeleženci
hodijo v znanem domačem okolju, organizator po potrebi poleg vodnikov določi za
pomoč pri vodenju potrebno število izkušenih planincev.

9.

Vodniški odsek PD Galicija na podlagi normativov in glede na število vodnikov v
društvu dovoljuje za zelo zahtevne ture v visokogorje organizacijo tur le v manjših
skupinah, odvisno od števila vodnikov.

10. Razpis, ki ne upošteva normativov Vodniški odsek ali UO PD Galicija razveljavi in
ga ne dovoli izpeljati v imenu društva. V tem primeru je organizator oz. avtor razpisa
odgovoren za aktivnost kot fizična oseba.
11. Vodniki PD Galicija, ki so istočasno člani Vodniškega odseka PD Galicija, se
obvezujejo, da bodo pri svojem delu uporabljali in spoštovali določbe tega
pravilnika.
12. Vodniški odsek skrbi za usklajevanje različnih interesov tako vodnikov kot tudi
članov društva. Po uskladitvi zastopa tako Vodniški odsek kot tudi vsak član vodnik
tako usklajeno mnenje in se mu tudi prilagodi.

Predsednik PD Galicija
Milan Ašenberger l.r.

