
PLANINSKO DRUŠTVO VIHARNIK

SPLOŠNA NAVODILA IN PRIPOROČILA ZA UDELEŽENCE IZLETOV V LETU 2022,
PLANINSKA ČLANARINA IN OBVESTILO 

 Za izlet se člani PD Viharnik ter morebitni drugi udeleženci prijavijo vodniku oz. organizatorju
naravovarstvenega izleta (v nadaljevanju:  vodnik),  ki  izlet  vodi.  Pri  njem lahko pridobijo  tudi
morebitne dodatne informacije glede same izvedbe izleta. Prijava na izlet se lahko opravi po
telefonu ali po elektronski pošti. 

 V letu 2022 bo zbirno mesto za vse izlete hala Tivoli.

Kontaktni podatki za prijavo na izlet:
Vodniki: telefon e-naslov
Borut Vukovič 031 805 686 borut.vukovic@gmail.com
Grega Rihar 041 211 693 grega.rihar@siol.net
Štefan Rojina 041 478 421 stefan.rojina@gmail.com
Organizatorji  naravovarstvenih
izletov: 
Darja Pintarič 031 699 448
Helena Tepina 040 294 161 helena.tepina@gmail.com

 Zadnji rok za prijavo na izlete je sreda pred izletom do 21. ure. Po tem roku je možna
prijava, če so še prosta mesta. 

 Udeleženec se udeleži izleta na lastno odgovornost. 

 ZADNJI DAN ZA PRIJAVO, kakor tudi za morebitno ODJAVO od izleta, je SREDA pred
izletom, in sicer do 21. ure. Člani PD Viharnik in drugi udeleženci izleta, ki  ne odjavijo že
prijavljene udeležbe na izlet do navedenega dne in ure ali odjave sploh ne opravijo, bodo
morali  poravnati  stroške  prevoza s  plačilom  položnice,  ki  jo  bodo  prejeli  na  domači  ali
elektronski naslov.

 Člane in druge udeležence prosimo, da NEUDELEŽBO na izletu,  sporočijo vodniku. Na ta
način se da možnost kakšnemu drugemu članu, za neudeleženca na prijavljeni izlet pa v tem
primeru odpadejo stroški prevoza. 

 V primeru slabih vremenskih razmer ali drugih okoliščin, ki lahko bistveno vplivajo na varnost
in potek izleta oz. ture, ima vodnik pravico do izvedbe rezervnega programa (cilja) ali pravico
odpovedati izlet. 

 Člane društva opozarjamo, da je  nekaj izletov organiziranih ob nedeljah.  Pri  dvodnevnih
izletih pa pazite na določeni rok za prijavo zaradi rezervacije prenočišča. 

 S  prijavo  na  izlet  udeleženec  potrdi,  da  je  seznanjen  z  zahtevnostjo  izleta  in  izpolnjuje
zdravstvene,  psihofizične in  tehnične pogoje  za varno sodelovanje  na izletu.  Udeleženec je
dolžan  ves  čas  izleta  ravnati  v  skladu  s  Častnim  kodeksom  slovenskih  planincev
(https://www.pzs.si/novice.php?pid=4576) ter upoštevati navodila in odločitve vodnika. 

 Delitev stroškov naročenega prevoza 
Strošek za naročeni prevoz (kombi, minibus, bus, v nadaljevanju naročeni prevoz) se razdeli
med vse udeležence izleta in tiste manjkajoče udeležence, ki niso odpovedali izleta skladno z
navodili  društva.  Vodnik  se  ne  šteje  med  udeležence  izleta,  nanj  se  torej  ne  deli  strošek
prevoza. 

 Delitev stroškov prevoza, ko se izlet organizira z osebnimi avtomobili 

https://www.pzs.si/novice.php?pid=4576


Šofer je upravičen do povračila stroškov prevoza v obliki kilometrine, ki se obračuna v višini
0,18  €  za  prevoženi  kilometer.  Izračunani  strošek  prevoza  se  nato  razdeli  med  vse
udeležence  izleta  enako,  in  sicer  ne  glede  na  to,  koliko  potnikov  je  bilo  v  posameznem
avtomobilu. Med udeležence izleta se v tem primeru ne štejeta šofer osebnega avtomobila in
vodnik. 

 Delitev  stroškov  prevoza,  ko  gre  za  kombinacijo  naročenega  prevoza  in  osebnega
avtomobila 
Stroški  prevoza  se  izračunajo  tako,  da  se  seštejejo  stroški  naročenega  prevoza  in  stroški
kilometrine osebnega avtomobila. Tako izračunani strošek prevoza se deli med vse udeležence
izleta, in sicer ne glede na to, kje so udeleženci sedeli.

PLANINSKA ČLANARINA ZA LETO 2022 

Višine članarin za nekaj najosnovnejših vrst članstva so: 
A za  polnoletne  osebe  -  aktivni  obiskovalec  domačih  in  tujih  gora  z  največjim  obsegom
ugodnosti – 60 €; 
B za polnoletne osebe z osnovnim obsegom ugodnosti – 28 €; 
B1 za osebe, starejše od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti – 21 €; 
S+Š za srednješolce in študente z osnovnim obsegom ugodnosti – 18,50 €;
Pridružena članarina /za člane drugih planinskih društev s plačano letno članarino / – 9 €. 

Včlanitev in plačilo članarine 

Kontaktna oseba za vpisovanje novih članov in pobiranje članarine je Julija Prebil Radovanović
e-pošta: jprebilr@gmail.com, gsm 040 393 446 

Če želite samo podaljšati članarino, se lahko obrnete tudi na: 
Milka Zupan e-pošta: mzupann@gmail.com, gsm: 041 657 251 in
Vida Mavec e-pošta: vida_mavec@t-2.net, gsm: 031 567 015

Ostale možnosti plačila članarine: 

 na občnem zboru (v kakšni obliki bo potekal v letu 2022 še ne vemo) 
 na račun PD Viharnik, Gregorčičeva 20, Ljubljana TRR:  SI56 6100-0000-0781-294, sklic 12
številka  izkaznice.  Potrdilo  o  plačilu  pošljite  na  e  pošto:  jprebilr@gmail.com  ali
mzupann@gmail.com ali vida_mavec@t-2.net
 na Planinski zvezi Slovenije, Ob železnici 30a, Ljubljana v času uradnih ur 
 na spletni strani PZS: https://www.pzs.si/clan/vpis.php
  na Petrolovih črpalkah - le v poletnem času. 

OBVESTILO 

Tudi za leto 2022 članom ne bomo pošiljali  celotnega programa izletov z opisi. Natančnejše
opise izletov  si  lahko ogledate  na spletni  strani  https://www.pd-viharnik.si/program.pdf.  Kdor
vseeno želi prejeti tiskan program izletov z opisom, ga lahko naroči pri tajnici PD Viharnik na tel.
040 393 446 ali na e mail: tajnistvo@pd-viharnik.si." 

Ljubljana, december 2022
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