
Planinsko društvo Tržič 

Alpinistični odsek 

Na podlagi 20. člena Pravilnika Alpinističnega odseka Tržič (AO), sprejetega na občnem zboru članov 
dne 13. 2. 2020, sprejema svet članov Alpinističnega odseka Tržič na podlagi predloga Jerneja 
Kuharja, načelnika AO, 28. 5. 2020 naslednji 

Pravilnik o izplačevanju potnih stroškov 

1. člen

(izhodišče) 

Potni stroški na AO se obračunavajo za aktivnosti v naslednjih primerih: 

• organizirane skupne ture odseka (po letnem načrtu AO),

• organizirane ture v okviru AŠ,

• opravljenega kvalitetnega vzpona (mednarodni, perspektivni in svetovni razred)

2. člen

(namen povračila potnih stroškov) 

AO Tržič z delnim povračilom potnih stroškov spodbuja: 

• organiziranje skupnih tur odseka,

• sodelovanje alpinistov in alpinističnih inštruktorjev pri skupnih turah AŠ,

• dobre vzpone (primerne za kategorizacijske razrede!) izven Slovenije, ki pa so stroškovno
zahtevnejši in zato upravičeni do delne povrnitve.

V primeru pomanjkanja sredstev lahko načelnik določi manjša vračila, prioriteto pa ima sodelovanje 
pri turah v okviru AŠ. 

3. člen

 (upravičenci) 

Predpogoj: 

• vsa izplačila so opravljena na podlagi poročila vodje skupne ture odseka ali pa vodje
organizirane ture v okviru AŠ (obrazec 1 »Poročilo vodje o opravljeni skupni turi/turi v okviru
AŠ«)

• in/ali na podlagi poročila posameznikov/navez (obrazec 2 »Poročilo o opravljenih vzponih«).

PRIPRAVNIKI so ob predloženem poročilu o plezanju (obrazec 2 »Poročilo o opravljenih vzponih«) in 
ustreznih računih, ki se datumsko ujemajo s plezalno aktivnostjo, upravičeni do: 
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• povračila stroškov goriva v skladu z opravljenimi kilometri (voznik)

ALPINISTI so ob predloženem poročilu o plezanju (obrazec 2 »Poročilo o opravljenih vzponih«), 
izpolnjenem potnem nalogu, ustreznih računih, ki se datumsko ujemajo s plezalno aktivnostjo, 
upravičeni do: 

• povračila stroškov goriva v skladu z opravljenimi kilometri (vozniki),

• v primeru ture organizirane v okviru AŠ pa dodatno še do denarnega nadomestila v višini 15
EUR/dan.

ALPINISTIČNI INŠTRUKTORJI so ob predloženem poročilu o plezanju (obrazec 2 »Poročilo o 
opravljenih vzponih«), izpolnjenem potnem nalogu, ustreznih računih, ki se datumsko ujemajo s 
plezalno aktivnostjo, upravičeni do: 

• povračila stroškov goriva v skladu z opravljenimi kilometri (vozniki),

• v primeru ture organizirane v okviru AŠ pa dodatno še do denarnega nadomestila v višini 30
EUR/dan.

4. člen

(namenska sredstva za izvedbo odprav/akcij) 

Sredstva se delijo na podlagi predloženih načrtov odprav, ki morajo biti vodstvu odseka predloženi do 
decembra tekočega leta za naslednje koledarsko leto. 

Načrt odprave/akcije mora biti oddan v elektronski in tiskani obliki na obrazcu (obrazec 3 »Načrt 
odprave/akcije«). 

V primeru menjave cilja odprave je o tem potrebno nemudoma pisno in ustno obvestiti vodstvo 
odseka, kjer je potrebno navesti natančne razloge za menjavo cilja ali morebitno odpoved odprave. 
Sredstva se po presoji načelnika (smiselno porazdelijo med ostale odprave ali prenesejo na naslednje 
leto. 

Prednosti pri financiranju imajo projekti večje vrednosti oziroma kategorizacijskega potenciala. 
Pripravniki zaradi perspektivnosti cilja izjemoma lahko kandidirajo za sredstva, a le do višine 50% 
vsote, dogovorjene za alpiniste. 

Sredstva se dodeljujejo po kriteriju 70% pred in 30% po izvedbi odprave/akcije, ob ustrezno 
pripravljenem in oddanem poročilu (obrazec 4 »Poročilo o odpravi/akciji«) 
Kriterij uspešnosti je doseganje v planu zastavljenih ciljev (vrh, smer, uvrstitve). 

5. člen

(posebne določbe) 

V primeru pomanjkanja finančnih sredstev na AO, se sredstva proporcionalno zmanjšajo vsem 
upravičencem. 






