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DODATNI PRAVILNIK 5. KRAŠKI TRAKTORSKI 

ZBOR 2022 

SREČANJE LJUBITELJEV KMETIJSKE MEHANIZACIJE 

PANORAMSKA VOŽNJA 

DUTOVLJE 04.06. 2022 od 13.30 do 17.00 ure 

Prireditev se organizira za promocijo tehnične kulture v Dutovljah in okoliških vaseh 

 

KAZALO 

1. Uvod 

2. Organizacija 

3. Program 

4. Prijave 

5. Administrativni pregled 

6. Tehnični pregled 

7. Odpoved prireditve 
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1 UVOD 

Prireditev se bo odvijala na prireditvenem prostoru v Dutovljah in okoliških vaseh. 

Panoramska vožnja se bo odvijala na relaciji: Dutovlje (prireditveni prostor) – Skopo – 

Kopriva – Ponikve – Dobravlje – Šepulje – Križ – Kreplje (postanek za kosilo) – Godnje 

– Dutovlje (prireditveni prostor) dne 04.06.2022 in bo potekala v skladu s tem dodatnim 

pravilnikom. 

 

2 ORGANIZACIJA 

2.1 Odobritev prireditve 

Potrditev Občine Sežana, Ministrstva za infrastrukturo RS in Upravne enote Sežana 

 

2.2 Naziv organizatorja in kontakti 

KULTURNO ŠPORTNO RAZVOJNO DRUŠTVO KRAŠKI TRAKTORSKI 

ZBOR 

Naslov:  Kreplje 32/a, 6221 Dutovlje 

Splet: www.traktorski-zbor.si 

E-pošta: traktorski.zbor@gmail.com 

2.3 Organizacijski odbor 

Predsednik: Jure Kariž 

Podpredsednik: Aljaž Gec 

Člani: Erik Dibitonto, Claudio Dibitonto, Jan Dibitonto, Tadej Štoka, Alen Starc, 

Tomaž Starc, Tadej Tavčar, Anže Macarol, Klemen Rončel, Aljoša Rupnik 

 

2.4 Vodstvo prireditve 

Vodja prireditve:      Erik Dibitonto 

Vodja varnosti:      Jure Kariž 

Požarna varnost:     PGD Sežana 

Varovanje prireditve:     SSO Varovanje in storitve d.o.o. 

 

2.7 Lokacija prireditve 

Športno igrišče pri osnovni šoli Dutovlje, Dutovlje 135, 6221 Dutovlje 
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Datum: Čas: Sobota 04.06.2022 od 10.00 do 3.00 ure 

3 PROGRAM 

 

3.1 Program prireditve 

Sobota, 4. junij 2022 

10. – 11.00 Zbiranje traktoristov na prireditvenem prostoru pri Osnovni šoli Dutovlje 

12.30 Otvoritev prireditve: Pozdrav organizatorjev, KD Kraška harmonika, blagoslov 

traktorjev in traktoristov 

13.30 Začetek panoramske vožnje na relaciji: Dutovlje (prireditveni prostor) – Skopo 

– Kopriva – Ponikve – Dobravlje – Šepulje – Križ – Kreplje (postanek za kosilo) – 

Godnje – Dutovlje (prireditveni prostor) 

17.00 Povratek traktoristov iz panoramske vožnje na prizorišče 

Zabavne igre za obiskovalce 

Program na prizorišču: 

Sejem kmetijske mehanizacije 

Traktorski poligon za otroke 

Napihljiv grad za otroke 

19.00 – 2.30 Zabava z glasbenima skupinama 

 

JASTREBI in ANSAMBEL STIL 

Časovnica je informativna in se lahko spremeni glede na pogoje in potek prireditve. 
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4 PRIJAVE 

 

4.1. Zadnji rok za oddajo prijav 

Datum: sobota, 10. junij 2017 do 9.30 

4.2 Potek prijave 

Vsak, ki želi sodelovati na prireditvi, mora  pravilno in v celoti izpolnjeno priloženo 

prijavnico (Priloga1 k DP: Prijavnica), do petka 27. maja 2022 poslati na naslov: 

 Društvo Kraški traktorski zbor, Kreplje 32/a, 6221 Dutovlje 

 

ali poslati po elektronski pošti traktorski.zbor@gmail.com 

 

Možna je prijava in plačilo prijavnine na dan prireditve dne 04.06.2022 od 10.00 do 

12.00. 

Prijava bo sprejeta samo, če bo ob pravilno izpolnjeni prijavnici, plačana tudi 

prijavnina. 

4.3.1 Dovoljena vozila 

Na prireditvi lahko sodelujejo samo traktorji, ki so  registrirani, tehnično brezhibni in 

ustrezno zavarovani. 

4.4 Prijavnine 

Prijavnina je donacija organizatorju kot pomoč za izvedbo prireditve. 

Prijavnina je enotna za vse razrede in znaša: 25,00 € za voznike traktorjev in 15,00 € 

za vsakega sovoznika. Otroci do 10. leta starosti imajo brezplačno prijavnino. 

 

Prijavnina vključuje: 

➢ nalepko (1 kos)  

➢ darilo (le za voznika) 

➢ kosilo (za voznika in vse sovoznike) 

➢ vstopnino na večerni koncert (za voznika in vse sovoznike) 

 

4.5 Plačila prijavnin 

Prijavnino je potrebno plačati ob oddaji prijavnic, nakazati na spodnji transakcijski  

račun: 
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SI56 1971 0501 3389 071 Deželna banka Slovenije, ali ob prijavi na dan prireditve 

04.06.2022 od 10.00 do 12.00. 

Plačilo mora vsebovati vse stroške, povezane z nakazilom. Dokazila o plačani 

prijavnini morajo vozniki predložiti pri vstopu na prireditveni prostor. 

4.6 Povračila prijavnin 

Prijavnina se bo v celoti vrnila le: 

✓ udeležencem prireditve, ki ne bodo izpolnjevali pogojev tega pravilnika, katerih 

prijavnica ne bo sprejeta 

✓ vsem, če prireditev ne bo izvedena zaradi krivde organizatorja. 

 

Organizator lahko delno povrne prijavnino vozniku, ki iz razloga višje sile ne bo 

nastopil na prireditvi. Razlog mora biti podan pisno, pred pričetkom administrativnih 

pregledov. Navesti je potrebno tudi ime banke in številko transakcijskega računa, na 

katerega se prijavnina vrne. 

5 ADMINISTRATIVNI PREGLED – VERIFIKACIJA 

Administrativni pregled dokumentov se bo opravil pred vstopom na prireditveni 

prostor. 

5.1 Potrebni dokumenti za Administrativni pregled 

           Osebni dokument 
           Veljavno vozniško dovoljenje 
           Veljavno Prometno dovoljenje 
           Izpolnjena in podpisana prijavnica (če ta ni bila predhodno poslana) 

Dovoljenje lastnika vozila, če ta voznik ni prijavljen na prireditev 

 

6 TEHNIČNI PREGLED 

Splošno stanje vozila mora ustrezati varnostnim standardom za uporabo vozila v 

prostem prometu. Organizator ima pravico opraviti tehnični pregled in zavrniti vozilo 

ali voznika, ki ne izpolnjuje pogojev. 
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7 ODPOVED PRIREDITVE 

Organizator si pridržuje pravico,da odpove ali prekine prireditev v primeru izjemnih 

vremenskih okoliščin, višje sile ali nepredvidenih dogodkov, brez obveze do povrnitve 

kakršnihkoli stroškov. 

 

Vodja prireditve:  Erik Dibitonto 

Vodja varnosti:  Jure Kariž  

 

Kreplje; 05.05.2022 


