PRAVILNIK KOMISIJE ZA IZLETE, POHODE IN PRIREDITVE
1.člen
Namen pravilnika je jasna opredelitev dela komisije za izvedbo izletov, pohodov in drugih
prireditev (v nadaljevanju prireditve) pri Društvu upokojencev Tržič. Komisijo in
predsednika imenuje upravni odbor. Njen mandat traja štiri leta. Komisijo vodi predsednik,
v primeru njegove odsotnosti pa član, ki ga pooblastijo člani komisije.
2.člen
Komisija pripravi predlog programa dela za naslednje koledarsko leto do konca novembra
tekočega leta. Program potrdi upravni odbor.
3.člen
V delo komisije spada priprava in organizacija naslednjih prireditev:
-

Izleti,
Planinski in drugi pohodi,
Kopalni izleti,
Družabna srečanja.

Vse prireditve lahko komisija, po predhodnem dogovoru, odda v izvedbo organizacijam, ki
so za to registrirane. Udeležence izletov in pohodov se zavaruje pri zavarovalnici.
4.člen
Komisija pri izdelavi programa za vsako prireditev imenuje vodjo prireditve. Po potrebi
določi tudi vodnika z ustrezno licenco, ki skrbi za ustrezno varnost. Pri zahtevnejših
prireditvah lahko komisija določi tudi spremljevalca, ki skrbi predvsem za starejše in težko
gibljive udeležence.
5.člen
Dolžnosti vodje ali spremljevalca so:
- pred prireditvijo preveri seznam in število udeležencev,
- pri pohodih preveri primernost obutve in oblačil udeležencev,
- predhodno predlaga lokacije in čas postankov,
- pred odhodom in ob povratku preveri navzočnost prijavljenih oseb po seznamu,
- udeležencem predstavi potek prireditve in časovnico dogodkov,
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-

med postanki poskrbi, da so vsi udeleženci pravočasno na avtobusu in z vodičem ter
voznikom usklajuje morebitne spremembe,
zagotavlja, da se med vožnjo na avtobusu ne toči alkoholnih pijač in uživa hrane,
z voznikom se dogovori za pravočasen povratek in morebitne spremembe izstopnih
postaj,
v primeru nezgode ali bolezni poskrbi za zagotovitev zdravstvene oskrbe,
poskrbi za račune in potrdila stroškov prireditve in jih odda prvi dan uradnih ur v
pisarni DU,
pripravi kratko poročilo in slikovno gradivo o prireditvi.

6.člen
Vodja prireditve, vodnik z licenco in spremljevalec so oproščeni plačila prijavnine. Prizna se
jim tudi dnevnica v višini 15,00 €, po veljavnih predpisih in na podlagi potnega naloga. Za
povračilo stroškov najema uslug vodnika z licenco, ki ni član društva, se sproti dogovori za
način plačila.
7.člen
Dolžnosti udeležencev so naslednje:
- poskrbijo za pravočasno prijavo in poravnavo stroškov,
- da so na prireditvi primerno obuti, oblečeni in opremljeni skladno s pogoji razpisa,
- upoštevajo navodila razpisa in poskrbijo, da so pravočasno na zbirnem mestu,
- spoštujejo splošna pravila prevoznikov v času prevoza in se držijo navodil vodnika in
spremljevalca,
- so ob dogovorjenem času na zbirnem mestu,
- obvestijo vodjo o upravičeni oddaljitvi od skupine ali, če se posameznih ogledov ne
bodo udeležili,
- sprejmejo udeležbo na prireditvah kot lastno odgovornost, udeleženci morajo imeti
pri sebi veljavno zdravstveno izkaznico, v primeru udeležbe v tujini, pa evropsko
zdravstveno izkaznico,
- V primeru ne spoštovanja zgoraj opisanih meril lahko vodja prireditve udeležencu
prepove udeležbo.
8.člen
Prijave na prireditve se sprejema v pisarni društva v času uradnih ur, od dneva razpisa
do zasedbe mest, oziroma do roka, ki je objavljen v razpisu.
9.člen
Vseh prireditev se lahko udeležijo tudi ožji družinski člani, ki niso člani društva, višina
prispevka zanje se določi v razpisu za vsako prireditev posebej. V primeru polne zasedbe
prevoza imajo prednost pri prijavi redni člani društva s poravnano članarino za tekoče
leto.
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10.člen
Akontacija, oziroma že vplačani zneski ob prijavi se izjemoma vrnejo le v primeru
bolezni, smrti udeleženca ali ožjega družinskega člana.
11.člen
V primeru organizacije večje prireditve, v kateri sodelujeta dve ali več komisij, veljajo
zgornje določbe pravilnika za vse vodje komisij. Kadar pri organizaciji prireditve aktivno
pomagajo tudi drugi člani društva, so le ti lahko oproščeni plačila prijavnine.
12.člen
S sprejemom tega pravilnika prenehajo veljati vsi dosedanji pravilniki za izlete. Pravilnik
prične veljati z dnem potrditve na seji UO društva.
Tržič, dne 8.12.2021.

Predsednik komisije

Predsednik Društva

Darinka Tišler

Darja Ahačič
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