PRAVILNIK ZA IZPOSOJO DRUŠTVENE OPREME AO APD KOZJAK MARIBOR
1.

Opremo si lahko izposodijo samo člani APD Kozjak, ki imajo plačano članarino za tekoče leto. Za dokazilo o
plačani članarini je potrebno predložiti izkaznico PZS z veljavno nalepko!

2.

Oprema se izposoja članom po pogojih, ki so navedeni spodaj:
2.1.

Vsi ČLANI APD Kozjak si lahko izposodijo opremo, ki je namenjena za izposojo in je trenutno na
voljo, če je tura planirana v skladu z Alpinističnim pravilnikom KA PZS (turo vodi inštruktor alpinizma
ali alpinist AO) oz. je tura organizirana v okviru APD pod vodniškim vodstvom.

2.2.

Vsak član APD Kozjak si lahko brezplačno izposodi opremo za lastno uporabo in za določen čas, to je
od četrtka do četrtka in znaša 7 dni. Član se lahko dogovori za podaljšanje izposoje opreme. Čas
podaljšanja izposoje je omejen na največ tri periode (izposojevalnina !). Po poteku roka izposoje se
plača zamudnina.

2.3.

Za vse izjeme pri izposoji opreme, ki so povezane z daljšo odsotnostjo člana, kot so na primer
odprave v tuja gorstva in podobno, morajo čas izposoje predhodno potrditi gospodar odseka,
načelnik in eden od inštruktorjev.

2.4.

Član se lahko dogovori tudi za izposojo opreme, ki ni namenjena njemu, za katero pa mora plačati
izposojevalnino po veljavnem ceniku.

3.

Zamudnina se zaračunava po veljavnem ceniku.
3.1.

Zamudnina se zaračuna, če član ne vrne opreme v dogovorjenem času.

3.2.

Zamudnina se namenja za nakup nove opreme.

3.3.

Večkratno kršenje pravil roka izposoje obravnavajo gospodar odseka, načelnik in eden od
inštruktorjev, ki določijo kakšna bo kazen za kršitelja, ki lahko le-temu prepovedo izposojo opreme.

4.

Izposojeno opremo mora član čuvati in jo vrniti v stanju, kot jo je prejel.
4.1.

V primeru poškodbe, uničenja ali izgube izposojene opreme mora član podati poročilo o razlogu
poškodbe opreme in ga predati gospodarju odseka. Poročilo obravnavajo gospodar odseka, načelnik
in eden od inštruktorjev, ki presodijo ali je poškodovana oprema dotrajana ali pa je bila
poškodovana zaradi malomarnosti. V primeru ugotovljene krivde se izposojevalcu določi odškodnina,
ki jo mora poravnati društvu.

4.2.

5.

Poškodovano opremo je potrebno pregledati in odpisati ter fizično odstraniti iz skladišča društva.

Plezalne vrvi niso predmet izposoje opreme.
5.1.

Vrvi so namenjene izključno potrebam plezalne in alpinistične šole oziroma za organizirane oblike
usposabljanja, izpopolnjevanja, tečajev in taborov.

5.2.

Zaradi kontrole stanja izposojenih plezalnih vrvi so inštruktorji in alpinisti, ki vodijo akcijo, dolžni
pregledati uporabljene vrvi in obvezno pisno poročati o vsakem padcu oz. o drugih poškodbah
plezalnih vrvi gospodarju odseka.

5.3.

6.

7.

Zbor alpinistov odloča o nabavi novih vrvi za potrebe društva.

Za izposojo opreme se lahko uvede kavcija.
6.1.

Kavcija se vrne v celoti samo v primeru pravočasno vrnjene opreme.

6.2.

O uvedbi in višini kavcije se odločijo gospodar odseka, načelnik in eden od inštruktorjev.

Pravila o izposoji opreme veljajo tudi za Knjižnico AO.

V Mariboru, 12. novembra 1992.
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