Vodniški odsek Planinskega društva »Sloga« Rogatec

Na podlagi 38. in 39. člena Pravil Planinskega društva »Sloga« Rogatec je Vodniški
odsek, dne 06.02.2004 sprejel:

PRAVILA VODNIŠKEGA ODSEKA
PLANINSKEGA DRUŠTVA »SLOGA« ROGATEC
I. UVODNA DOLOČILA
1. člen:
Naziv odseka je Vodniški odsek (v nadaljnjem besedilu VO) Planinskega društva »Sloga« Rogatec
(v nadaljnjem besedilu, PD »Sloga« Rogatec).
2. člen:
Člani Vodniškega odseka so:
• vodniki PZS:
• društveni vodniki:
• pripravniki za vodnika PZS:
• kandidati za vodnika PZS:

vodniki PD »Sloga« Rogatec, registrirani pri Planinski zvezi
Slovenije
člani PD »Sloga« Rogatec, ki imajo dolgoletne planinske
izkušnje in jih Upravni odbor (v nadaljnjem besedilu UO)
društva potrdi in zanje s tem prevzame odgovornost
tisti člani PD »Sloga« Rogatec, ki opravljajo pripravniško dobo
po uspešno opravljenem tečaju za vodnika PZS
tisti člani PD »Sloga« Rogatec, ki bi želeli postati vodniki in jih
na podlagi te želje VO povabi k delu. Kandidati potrdijo resen
namen te odločitve z udeležbo na izletih, ki jih vodi VO in s
splošnim zanimanjem za vodništvo

II. DOLŽNOSTI VO do PD
3. člen:
VO organizira in vodi izlete PD »Sloga« Rogatec ali Mladinskega odseka PD »Sloga« Rogatec.
4. člen:
Skrbi za izobraževanje svojih članov tako, da člani po usposobljenosti ustrezajo merilom, ki jih za
vodnike postavlja PZS.
5. člen:
VO skrbi, da se število vodnikov prilagodi potrebam društva, oz. teži k temu, da izobrazi potrebno
število svojih članov.
6. člen:
Skrbi za beleženje svojega dela (poročila, kopije potrdil o izobraževanju svojih članov, letna
poročila, ipd.).

7. člen:
Stran 1 od 4

Vodniški odsek Planinskega društva »Sloga« Rogatec

VO je dolžan ob koncu leta sestaviti predlog izletov za prihodnje leto in ga predložiti UO v
potrditev.
8. člen:
VO je dolžan sodelovati pri delu Mladinskega odseka (vodenje izletov, pomoč pri izobraževanju
mladih planincev ipd.).
III. PRAVICE VO do PD
9. člen:
PD povrne stroške vodniškega izobraževanja članom VO na podlagi predloženih potrdil.
10. člen:
PD »Sloga« Rogatec je dolžno nabavljati planinsko opremo, ki jo člani VO potrebujejo pri
organizaciji izletov in pri svojem vodniškem izobraževanju.
11. člen:
PD povrne stroške članom VO, ki jih imajo pri pripravi in vodenju izleta ter pri vodniškem
izobraževanju:
- prevoz:
a.) povračilo na podlagi predložene vozovnice
b.) povračilo na podlagi prevoženih kilometrov, 18% cene bencina 95 oktanov, ki
ga lahko koristi samo voznik avtomobila
c.) povračilo stroškov, ki jih imajo vodniki pri vodenju izletov.
- prenočišče:
a.) povračilo na podlagi predloženega računa planinskega doma, ki se povrne
takrat, ko je bilo potrebno prenočiti pri pripravi izleta oz. ogledni turi
b.) povračilo stroškov nočitev, ki jih imajo vodniki pri vodenju izletov.
- ostalo:
a.) ostali materialni stroški, ki nastanejo pri vodenju izletov in tur (npr. plačilo
vstopnice za ogled muzeja, plačilo vozovnice za gondolo).
b.) tisti stroški, ki nastanejo pri vodenju izletov in tur za katere se predhodno
dogovori njihova povrnitev v celoti ali delno, glede na naravo stroška.
c.) materialni stroški (obraba opreme), po normativih za obrabo opreme na vodenih
turah (Obvestila PZS, 15. junij 2001, št. 6), v dogovoru z UO PD.

Stran 2 od 4

Vodniški odsek Planinskega društva »Sloga« Rogatec

IV. DOLŽNOSTI ČLANOV VO
12. člen:
Vodniki PZS so dolžni voditi vsaj tri izlete letno po predhodnem dogovoru.
13. člen:
Društveni vodniki vodijo izlete po predhodnem dogovoru. Vodijo lahko samo izlete zahtevnosti A
kategorije (lahke kopne poti).
14. člen:
Pripravniki za vodnika PZS morajo biti pomočniki vodnikov na vsaj štirih izletih letno po
predhodnem dogovoru.
15. člen:
Kandidati za vodnika PZS se morajo udeležiti vsaj pet izletov v enoletni pripravljalni dobi.
16. člen:
Vsi vodje izletov in tur so dolžni po končanem izletu oddati načelniku VO pisna poročila.
17. člen:
Člani VO so dolžni sodelovati pri organiziranju in vodenju izletov tri leta po končanem zadnjem
vodniškem izobraževanju, ki ga je financiralo PD, če jim to zdravstveno stanje dopušča.
18. člen:
Člani VO so dolžni skrbeti za opremo PD, ki jim je bila izročena v izposojo in jo takoj vrniti, če jo
potrebujejo drugi člani VO za pripravo in izvedbo izleta.
19. člen:
Člani VO izvolijo svojega načelnika, ki opravlja naslednja dela:
- zastopa interese vodnikov v UO,
- koordinira delo v VO,
- skrbi za povezovanje z ostalimi odseki v PD,
- dolžan je preverjati vodniško usposobljenost članov VO,
- skrbi za kategorizacijo članov VO (zbira in pošilja dokumentacijo za potrditev vodniške licence
na PZS),
- pravočasno obvešča člane VO o vodniških izobraževanjih,
- skrbi za pravočasno prijavljanje članov VO na vodniška izobraževanja,
- sklicuje in vodi sestanke VO in
- skrbi za povrnitev stroškov članom VO.
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V. PRAVICE ČLANOV VO
20. člen:
PD »Sloga« Rogatec zagotovi članom VO:
-

nemoteno izposojo društvene planinske opreme in literature za lastno uporabo oziroma za
pripravo na izlet ali organizacijo samega izleta,
po preteku življenjske dobe planinske opreme, se oprema odpiše in se ponudi možnost
odkupa le te vodnikom po minimalnih cenah. (odpisana oprema, se ne sme uporabljati za
društvene izlete),
brezplačen izvod vsake publikacije, ki jo izda PD »Sloga« Rogatec.
21. člen:

PD »Sloga« Rogatec kategoriziranim vodnikom PZS zraven pravic iz 20. točke zagotovi
brezplačno članarino PZS, ki mu glede na starostno kategorijo pripada. Pri A članarini društvo krije
vse stroške, ki so vezani na članarino in zavarovanje, izjema je naročnina na planinski vestnik, ki jo
plača vodnik sam. Vsakega kategoriziranega vodnika PZS, društvo opremi z vodniškim velurjem,
na katerem je našit znak »vodnik PZS«.
VI. KONČNE DOLOČBE
22. člen:
Za izposojo planinske opreme, povrnitev stroškov izobraževanja in povrnitev stroškov priprave na
izlet se izdelajo posebni društveni obrazci za lažjo kontrolo in evidenco.
23. člen:
Za poročila iz izletov se izdela enotni društveni obrazec za lažje spremljanje, arhiviranje in
evidentiranje izleta.
23. člen
Vsa glasovanja v VO potekajo po večinskem sistemu.
24. člen:
Pravila VO se lahko spremenijo s soglasjem članov VO in UO PD »Sloga« Rogatec.
25. člen:
Pravila VO so napisana v dveh izvodih od katerih po en izvod prejmejo, tajništvo PD »Sloga«
Rogatec – arhiv in načelnik VO PD »Sloga« Rogatec.

Načelnik Vodniškega odseka
PD »Sloga« Rogatec

Upravni odbor
PD »Sloga« Rogatec

Harold Križanec
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