PLAČILO ZA OPREMLJANJE SMERI
Postavke veljajo od 1.1.2018 naprej, do spremembe.
Vsi zneski so bruto postavke.

Planinska zveza Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana
Slovenija
E: info@pzs.si
T: + 386 (0)1 43 45 680

PREVRTAVANJE

NOVI

Ekspanzijski svedrovci

2,00€

3,00€

Lepljeni svedrovci

4,00€

6,00€

Ekspanzijsko sidrišče

4,00€

6,00€

Lepljeno sidrišče

8,00€

12,00€

Dodatno delo

10€/h

Skupinske akcije

50€/dan (vsaj 8h dela)

Potni stroški

0,1€/km

30€/dan (vsaj 4h dela)

SKUPINSKE AKCIJE
Sklad slovenskih plezališč
E: info@projektosp.si

@projektosp
ProjektOSP

Za skupinske akcije se šteje organizirane opremljevalske akcije Sklada plezališč, kjer hkrati dela skupina
opremljevalcev.

DODATNO DELO
Delo na pripravi vrtanja je vključeno v tarifo za vrtanje, prav tako odstranjevanje dotrajane opreme iz
smeri. Dodatno delo pomeni na primer: odstranjevanje kamenja v obstoječi smeri, utrjevanje oprimkov v
obstoječi smeri, odstranjevanje rastlinja v obstoječi smeri, menjava vršnih vponk, različna vzdrževalna in
pripravljalna dela, ki jih naroči Sklad plezališč.
Nujno je vsebinsko poročilo in posebna odobritev Sklada za izplačilo.

POTNI STROŠKI
Potni stroški se priznajo za polni dan dela v plezališču, to je vsaj 25 ekspanzijskih ali 15 lepljenih
svedrovcev, ali 8h dodatnega dela. Za manj opravljenega dela se prizna manj potnih stroškov v enakem
deležu. Izjema so skupinske akcije, kjer se priznajo polni potni stroški za vsaj 8h dela in polovični potni
stroški za vsaj 4h dela. Potne stroške na akcijah se prizna samo voznikom, ne vsakemu udeležencu, s
tem da mora biti uporaba avtomobilov smotrna.
Za število kilometrov se upoštevajo razdalje iz Google Maps. Vpisujte realne prevožene kilometre. V
tabeli je potrebno zraven vsake smeri vpisati kilometre za tisti dan, formula nato preračuna delež
potnih stroškov.
Do plačila dela in povrnitve stoškov so upravičeni le opremljevalci z aktivno licenco.
Izpolnite excel obrazec (Obrazec za izračun izplačila - PROJEKT OSP) in imenu datoteke
dotajte svoje IME IN PRIIMEK in obrazec pošljite Juriju Ravniku na jurij@projektosp.si

