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PRAVILNIK O VODENJU IZLETOV pri PD Žiri 
 
I. SPLOŠNE  DOLOČBE 

1. člen 
S tem pravilnikom se urejajo pravila ravnanja, obveznosti, dolžnosti in pravice vodnikov 
planinske zveze Slovenije (VPZS), ki se nanašajo na njihovo nagrajevanje in so člani PD Žiri.  
 
 
II. STROŠKI  VODENJA 

2. člen 
VPZS, ki vodi in organizira izlet ali pa je določen za pomoč pri vodenju planinskega izleta, je 
upravičen do povračila dejanskih stroškov po merilih iz priloge pravilnika. 
 

3. člen 
PD Žiri povrne stroške VPZS za tiste planinske izlete, ki so določeni po programu, ki ga za 
tekoče leto potrdi UO PD in zadostujejo zahtevam o objavi izleta iz tega člena. Minimalno 
število udeležencev izleta iz letnega programa mora biti vsaj 3 in vodnik.  
 
PD Žiri subvencionira tudi izlete v domača gorstva, ki niso zapisana v letnem programu 
izletov in se jih udeleži minimalno 7 udeležencev in vodnik, ter zadostuje zahtevi o objavi 
izleta iz tega člena. 
 
Stroški se VPZS p ovrnejo, k o le ta v p isarn i PD Žiri od d a p oročilo in obračun strošk ov 
planinskega izleta na obrazcu  Poročilo o izletu , ki ga d ob i v  pisarn i PD Žiri.  Ud eleženci 
izleta, ki so upravičeni do subvencije prevoza morajo biti člani PD Žiri. Poročilo o izletu mora 
vodnik napisati in oddati v 14 dneh po končanem izletu v pisarni PD Žiri. 
 
Zahteva o objavi izleta: plakate z obvestilom o izletu mora VPZS pritrditi najmanj 6 dni pred 
izletom. Plakate mora  pritrditi vsaj na tri oglasne prostore. Priporoča se pritrditev na vpisno 
smreko na Javorču, v vitrino PD, pri vratarju Alpine in pred pošto. Po možnosti je potrebno 
poskrbeti tudi za objavo na radiu in na drugih primernih mestih.  
 
Prijave lahko zbira vodnik sam ali druga s strani vodnika za to pooblaščena oseba. Prijaviti se 
je potrebno najmanj tri dni pred dnevom izleta oz. po navodilih vodnika. 
 
V primeru slabega vremena ali premajhnega števila prijavljenih si vodnik pridržuje pravico do 
odpovedi izleta in o tem obvesti prijavljene. 
  

4.člen 
VPZS, ki ob načrtovanju ni bil določen za vodenje, oziroma pomoč pri vodenju izleta, vendar 
se je izleta udeležil, ni upravičen do povrnitve stroškov iz 2. člena tega pravilnika. Upravičen 
pa je do brezplačnega prevoza na vsak organiziran izlet. 
 
VPZS, ki ni razporejen za vodenje ali pomoč pri vodenju, pa je dolžan pomagati vodji 
planinskega izleta, če ta pomoč potrebuje (solidarnost VPZS). 
 
 
III. PREHODNE  IN KONČNE  DOLOČBE 
 

5. člen 



 2 

Ta pravilnik se izroči vsem VPZS, ki so člani PD Žiri. S pravilnikom se predhodno seznani 
tudi vse kandidate za VPZS, predno se vključijo v postopek izobraževanja. 
 
 
 
 

6. člen 
Ta pravilnik začne veljati takoj, ko ga sprejme UO PD. Spremembe in dopolnitve lahko 
predlagajo vodniki, člani UO ali drugi člani PD. Postopek pa je enak kot pri sprejemu 
pravilnika. 
 
 
IV. STROŠKI  VODENJA (priloga k prvemu členu) 
 
VPZS in njihovi pomočniki so za organizacijo in izvedbo pohodov in izletov upravičeni do 
nadomestila svojih stroškov le v primeru, da so izpolnili zahteve iz tretjega člena tega 
pravilnika. Višina nadomestila je določena glede na zahtevnost naloge pri izvedbi izleta. 
Osnova za izračun je 100 % dnevnica za odsotnost nad 12 ur, po vsakokratni tarifi, ki jo je z 
uredbo predpisala vlada RS, ki znaša na dan sprejema tega pravilnika  15.00 Eura. 
 
 

 Glavni vodnik Pomočnik vodnika 
Zelo zahtevna tura 15 EUR 70 % glavnega vodnika  
Zahtevna tura 12 EUR 70 % glavnega vodnika 
Lahka tura 8   EUR 70 % glavnega vodnika 
 
 
  
V. STROŠKI  PREVOZA 
 
PD Žiri pokrije polovico prevoznih stroškov samo v primeru organiziranega izleta, ki je v 
programu za tekoče leto.  Prevoz PD Žiri subvencionira samo članom PD Žiri. Subvencija 
velja samo v primeru izleta v domača gorstva. Ostale prevozne stroške pokrijejo udeleženci 
sami. O subvenciji prevozov v tuja gorstva sklepa UO PD Žiri na podlagi pisne prošnje za 
subvencijo. VPZS so opravičeni do plačila prevoznih stroškov. 
 
Kilometrina osebnega avta se obračuna po pravilniku, ki je objavljen v Uradnem listu 
Republike Slovenije.  
 
 
 
 
 
 
 
Žiri, 2. 3. 2007 
 
Vodja vodniškega odseka:      Predsednik PD Žiri:  
 Robert Šubic             Janez Kosmač  
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