
 
Na podlagi podpisane pogodbe o sodelovanju in podpisanega letnega načrta sodelovanja med 

Slovensko vojsko in Planinsko zvezo Slovenije, objavlja Planinske zveze Slovenije 

RAZPIS 

za koriščenje cestnih prevozov opreme za planinske tabore in izposojo šotorov za planinske 

tabore v letu 2015. 

Slovenska vojska je v preteklih letih izvedla reorganizacijo svojega delovanja. V tem sklopu je tudi 

sprememba sodelovanja z civilnim okoljem, kamor spada tudi planinska organizacija. Zaradi 

preglednejšega poslovanja mora letos vso sodelovanje med SV in planinskimi društvi potekati preko 

PZS. To pomeni, da se morajo na ta razpis prijaviti tudi planinska društva, ki so imele direktne 

dogovore z lokalnimi vojašnicami.  

Predmet razpisa: do 3.000 km cestnih prevozov opreme za planinske tabore in izposoja 50 členov 

šotorov za izvedbo planinskih taborov v letu 2015.  

Razpis je namenjen planinskim društvom, ki organizirajo planinske tabore za mlade planince. 

Planinska društva, ki skupaj organizirajo planinske tabore naj oddajo skupno prijavo.  

Na razpisu lahko sodelujejo samo tista planinska društva, ki izpolnjujejo sklepe Skupščine PZS in UO 

PZS ter sodelujejo z MK PZS.  

V vlogi je potrebno navesti: 

Društva, ki bodo kandidirala za cestne prevoze opreme s kamionom v planinske tabore naj navedejo:  

- naziv planinskega društva (če organizira tabor več društev se naj navedejo vsa), 

- kraj taborjenja,  

- termin taborjenja,  

- temin prevoza opreme v tabor,  

- termin prevoza opreme iz tabora,  

- število udeležencev tabora in število spremljevalcev,  

- predvideno število opravljenih kilometrov. 

 

 Društva, ki bodo kandidirala za izposojo šotorov za planinske tabore naj navedejo:  

- naziv planinskega društva (če organizira tabor več društev se naj navedejo vsa), 

- kraj taborjenja,  

- termin taborjenja oz. termin za izposojo šotorov, 

- število udeležencev tabora in število spremljevalcev,  

- število členov šotorov.  

 

Vlogo je treba poslati priporočeno na naslov Planinska zveza Slovenije, Dvorakova 9, p.p.: 214, 1001 

Ljubljana, ali oddati v glavni pisarni PZS v času uradnih ur. Vloga mora biti v zaprti kuverti s pripisom: 

»JAVNI RAZPIS PREVOZI, IZPOSOJA ŠOTOROV« 



 
 

Rok za oddajo vlog je 31. marec 2015. Nepravočasno oddanih vlog ocenjevalna komisija ne bo 

upoštevala.  

Rezultati izbora bodo znani do 20. aprila 2015 in bodo javno objavljeni.  

Dodatne informacije in pojasnila dobite pri strokovni sodelavki mladinske komisije Veroniki Susman, 

e-mail: veronika.susman@pzs.si ali na tel.: 01 43 45 689. 

Lep planinski pozdrav! 

Matej Planko,  

generalni sekretar PZS 

Bojan Rotovnik,  

predsednik PZS 
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