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Upravni odbor MK PZS na podlagi sklepa 2. seje UO MK PZS, dne 8. 5. 2013, objavlja 

 
 

JAVNI RAZPIS 

 

za izbor izvajalcev za sredstva v letu 2013 iz programa »Osnovni in dodatni programi planinske 

dejavnosti mladih«, odobrena s strani Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS (FŠO), za 

planinska taborjenja v skupni višini 11.000,00 €. 

 

I. Razpisno področje: Planinska taborjenja 

Na razpisno področje se lahko prijavijo planinska društva z mladinskimi odseki, ki so člani ali 
pridruženi člani Mladinske komisije PZS (v nadaljevanju MK PZS) in so oziroma bodo v času 

med 01. 01. 2013 in 30. 09. 2013 izvedli planinsko taborjenje, pri čemer program zadošča 

minimalnim merilom, opredeljenim v merilih za ocenjevanje in vrednotenje programov, ki so 

priloga razpisa. Sofinancira se do 50 % vrednosti programa. Odobrena sredstva bodo 

izplačana na transakcijski račun prijavitelja do 31. 12. 2013. 
            

II. Vsebina, način in rok oddaje prijav  

Prijava mora biti izdelana na predpisanem OBRAZCU ZA PRIJAVO NA RAZPIS MK PZS 2013, ki 
je priloga tega razpisa. 

 

Prijavitelji morajo do 31. maja 2013 s priporočeno pošto poslati prijave na naslov: 

Planinska zveza Slovenije, Mladinska komisija, p. p. 214, 1001 Ljubljana  
oziroma jih do 7. junija 2013 do 13. ure osebno vročiti v tajništvu na sedežu PZS, 

Dvorakova 9, Ljubljana. 

Za prijavo, poslano s priporočeno pošto, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošti 

zadnji dan roka. 

 
Prijave morajo biti poslane oziroma vročene v zaprtih ovojnicah z oznako »NE ODPIRAJ – 

Prijava na javni razpis«. Na zadnjo stran ovojnice, v kateri je vloga, pa je potrebno navesti 

polni naslov prijavitelja programa.  

V kolikor želi prijavitelj na razpis prijaviti več programov, morajo biti le-ti v ločenih 
ovojnicah. 

Prijave, ki ne bodo podane na ustreznih prijavnih obrazcih, ki ne bodo ustrezale razpisnim 

pogojem in ki ne bodo oddane pravočasno, bodo zavržene ter ne bodo predmet nadaljnje 

obravnave. 
 

Prijava na razpis mora vsebovati: 

a) izpolnjen prijavni obrazec; 

b) tri (3) izpolnjene izvode pogodbe o sofinanciranju planinskega taborjenja, z 
izpolnjenimi podatki društva. 

 

Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje v razpisnem roku na način, kot velja za pošiljanje vlog, in 

sicer v zaprtih ovojnicah z oznako: »NE ODPIRAJ – dopolnitev prijave na javni razpis.«  

 
          Dopolnjevanje vlog po izteku razpisnega roka ne bo več mogoče. 

 

V primeru spremembe datuma in lokacije izvedbe programa po oddaji prijave mora prijavitelj 

pred izvedbo programa spremembo sporočiti na naslov MK PZS.  
 

III. Odpiranje prijav in rezultati razpisa  

Datum odpiranja prijav bo v roku 8 dni po končanem razpisnem roku. Komisija za ocenjevanje 

prijav (v nadaljevanju komisija), ki jo imenuje UO MK PZS, bo pregledala prijave, ki 
izpolnjujejo pogoje za obravnavo. Na podlagi meril za ocenjevanje in vrednotenje programov 

bo določila informativni znesek sofinanciranja programa. Prijavitelje bo o uspešnosti njihovih 

prijav in višini informativnega zneska obvestila do 15. junija 2013 preko elektronske pošte. 
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Zoper sklep komisije za pregledovanje prijav se lahko prijavitelj, v osmih (8) dneh od prejema 

obvestila, pisno pritoži na UO MK PZS. Odločitev UO MK PZS je dokončna. 
 

IV. Vsebina, način in rok oddaje poročil o izvedenih programih 

Poročilo mora biti izdelano na predpisanem OBRAZCU ZA POROČILO O PROGRAMIH, 

PRIJAVLJENIH NA RAZPIS MK PZS 2013, ki je priloga tega razpisa. 
 

Prijavitelji morajo poročilo do 1. oktobra 2013 s priporočeno pošto poslati na naslov: 

Planinska zveza Slovenije, Mladinska komisija, p. p. 214, 1001 Ljubljana  

oziroma jih do 30. septembra 2013 do 14. ure osebno vročiti v tajništvu na sedežu PZS, 
Dvorakova 9, Ljubljana.  

Za poročilo, poslano s priporočeno pošto, se šteje, da je pravočasno, če je oddano na pošti 

zadnji dan roka. 

 
Poročila morajo biti poslana oziroma vročena v zaprtih ovojnicah z oznako »NE ODPIRAJ – 

Poročilo za javni razpis«. Na zadnjo stran ovojnice, v kateri je vloga, je potrebno navesti 

polni naslov prijavitelja programa.  

V kolikor ima prijavitelj na razpisu uspešno prijavljenih več programov, morajo biti poročila za 

le-te v ločenih ovojnicah. 
Programi, katerih poročila ne bodo podana na ustreznem obrazcu, ki ne bodo ustrezali 

razpisnim pogojem in katerih poročila ne bodo oddana pravočasno, bodo izločeni iz 

nadaljnjega postopka in ne bodo predmet sofinanciranja. 

Prijavitelje, katerih poročila ne bodo popolna, bo komisija v roku osmih (8) dni od dneva 
odpiranja vlog preko elektronske pošte pozvala, naj vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme 

biti daljši od petnajstih (15) dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v postavljenem roku ne 

bodo dopolnili, bo komisija zavrgla. 

Zoper sklep komisije za pregledovanje prijav se lahko prijavitelj, v osmih (8) dneh od dneva 
vročitve, pisno pritoži na UO MK PZS. Odločitev UO MK PZS je dokončna. 

 

Poročilo o izvedenem programu mora vsebovati: 

a) izpolnjen obrazec za poročilo; 

b) fotokopije računov: 
Računi morajo biti naslovljeni na organizatorja in porabljeni pri izvedbi prijavljenega programa 

(datum). Na podlagi razpisnih zahtev Fundacije za šport so računi za alkoholne pijače, tobačne 

izdelke, hrano ter opremo neupravičen strošek in jih ne morete uveljavljati na tem razpisu. 

Skupni znesek priloženih računov, porabljenih pri izvedbi prijavljenega programa, mora biti v 
višini štirikratnega (4x) informativnega zneska sofinanciranja programa, ki je 

naveden v obvestilu o uspešni prijavi na razpis.  

Če organizator programa s katerim izmed računov kandidira za refundacijo sredstev še na 

drugem naslovu, naj fotokopijo le-tega označi s pripisom »ŽE UVELJAVLJENO« in navede 
naslov organizacije;  

c) dokazilo o objavi v javnem mediju (članek na spletni strani, časopisni članek); 

d) za pridobitev točk iz dodatnega merila morate priložiti bilten v zaključeni obliki  

                      (tiskani, elektronski ali multimedijski format). 
 

 

V.          

Izvajalec mora navajati, da je program sofinanciran s strani 

Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki 
Sloveniji. Navodila za izpolnjevanje zahtev Fundacije za 

šport, ki jih mora izvajalec izpolnjevati glede obveščanja 

javnosti, so objavljena na spletni strani www.fundacijazasport.org: 
http://www.fundacijazasport.org/index.php?option=com_content&task=view&id=165&Itemid=90 

 

Mladinska komisija PZS lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po 

že izdanem dokončnem sklepu o izboru programa spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene 

pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih 
obveznosti v letu 2013 razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa 

zahteva povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do 

dneva vračila.           
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Na podlagi Zakona o varovanju osebnih podatkov mora izvajalec pridobiti pisno soglasje 

udeležencev oz. zakonitih zastopnikov za posredovanje osebnih podatkov za potrebe tega 
razpisa (poimenski seznam z letnico rojstva). Soglasje je lahko sestavni del prijavnice 

udeležencev na taborjenje in se ne zahteva kot priloga k poročilu. 

 

                                                                                                    Matej Ogorevc, 
                                                                                                                načelnik MK PZS                   

   

  
MERILA ZA OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE PROGRAMOV 

 

MINIMALNA MERILA  
Predmet sofinanciranja na razpisu so planinska taborjenja. Programi morajo biti vzgojno-
izobraževalne narave, vzpodbujati planinske vrednote, varovanje in raziskovanje narave, športno 

udejstvovanje, ustvarjanje, aktivno druženje, ...  

V okviru programa mora biti izvedena vsaj ena planinska tura. Vse ture na taboru morajo biti vodene 

v skladu z vodniško doktrino PZS. Tehnični vodja programa mora biti registriran vodnik PZS, 
praviloma z doseženo kategorijo, ki ustreza najzahtevnejši turi, izvedeni na programu.  

 

 

1. Planinsko taborjenje za osnovnošolce: 20 točk 
1. Dolžina programa obsega vsaj 4 zaporedne nočitve. 

2. Število udeležencev: vsaj 20 osnovnošolskih otrok, kar predstavlja vsaj 75 % vseh 

udeležencev. 

2. Planinsko taborjenje za predšolske otroke: 25 točk 

1. Dolžina programa obsega vsaj 3 zaporedne nočitve. 
2. Število udeležencev: vsaj 15 predšolskih otrok, kar predstavlja vsaj 75 % vseh udeležencev. 

3. Planinsko taborjenje za mladinsko populacijo (15 do 26 let): 25 točk 

1. Dolžina programa obsega vsaj 4 zaporedne nočitve. 

2. Število udeležencev: vsaj 15 starih med 15 in 26 let, kar predstavlja vsaj 75 % vseh 
udeležencev. 

4. Kombinirano planinsko taborjenje: 20 točk 

1. Dolžina programa obsega vsaj 4 zaporedne nočitve. 

2. Število udeležencev: vsaj 20 starih do 26 let, kar predstavlja vsaj 75 % vseh udeležencev. 
5. Planinsko taborjenje za otroke, mladostnike in mlajše odrasle s posebnimi potrebami 

    do 26 let (v nadaljevanju otrok s posebnimi potrebami): 25 točk 

1. Dolžina programa obsega vsaj 3 zaporedne nočitve. 

2. Število udeležencev: vsaj 7 otrok s posebnimi potrebami. 
6. Planinsko taborjenje z vključevanjem otrok, mladostnikov in mlajših odraslih s  

    posebnimi potrebami do 26 let (v nadaljevanju otrok s posebnimi potrebami): 25 točk 

1. Program obsega vsaj 3 zaporedne nočitve. 

2. Število udeležencev: vsaj 15 starih do 26 let, med katerimi so vsaj 3 otroci s posebnimi 

potrebami. 
7. Planinsko zimovanje: 10 točk 

1. Dolžina programa obsega vsaj 2 zaporedni nočitvi. 

2. Število udeležencev: vsaj 15 starih do 26 leta, kar predstavlja vsaj 75 % vseh udeležencev. 

3. Izvedeno v koledarski zimi in v roku trajanja razpisa (od 01. 01. 2013 do 20. 03. 2013 oz. do 
30. 04. 2013, če je kraj izvedbe nad 1500 m.n.v.). 
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DODATNA MERILA  
 

A) Dolžina programa: 

 2 nočitvi     10 točk  

 3 nočitve     13 točk 

 4 nočitve     16 točk 

 5 nočitev     19 točk 

 6 nočitev     22 točk 

 7 ali več nočitev    25 točk 

B) Število udeležencev: 

 7 - 10      1 točka  

 10 – 14     4 točke      

 15 – 19     7 točk 

 20 – 24     10 točk 

 25 – 29     13 točk 

 30 – 34     16 točk 

 35 – 39     19 točk 

 40 – 44     22 točk 

 45 in več     25 točk 

C) Izdelava biltena v zaključeni obliki (tiskani, elektronski ali multimedijski format): 

 da      5 točk  

 ne      0 točk      

D) Udeležba na Zboru MO v letu 2012: 

 da      5 točk 

 ne       0 točk 

 

 

 

Uporaba meril: 

Programi, ki ne izpolnjujejo minimalnih meril, se ne ocenjujejo z dodatnimi merili ter so zaključeni s 

končno oceno 0 točk. 
V primeru, da program izpolnjuje minimalna merila, je ocenjen z vsoto točk, pridobljenih pri 

minimalnih in dodatnih merilih. Za izračun vrednosti točke se razpisana sredstva delijo s seštevkom 

števila točk vseh ovrednotenih programov. 

 

Prijavitelj lahko po prijavi tudi prekvalificira program, v kolikor so izpolnjena minimalna merila 
katerega izmed ostalih programov, vendar mora to izrecno navesti v poročilu. 
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Polno ime planinskega društva:       

Polno ime mladinskega odseka:       

Naslov:             

Matična številka:       

Davčna številka:       

Številka transakcijskega računa PD in banka:        

 

Kontaktna oseba prijavitelja 

Ime in priimek:       

Telefon:       

Elektronska pošta*:       

* Uradno obveščanje v zvezi s razpisom bo potekalo samo in izključno preko elektronske pošte. 

 

 

A) Vsebina programa (podčrtajte samo en program, v kolikor program ne bo podčrtan oz. bo podčrtanih 

več programov, se smatra, da je bilo izvedeno kombinirano planinsko taborjenje): 

1 - planinsko taborjenje za osnovnošolce 

  2 - planinsko taborjenje za predšolske otroke 

  3 - planinsko taborjenje za mladinsko populacijo (15-26 let) 

  4 - kombinirano planinsko taborjenje 

  5 - planinsko taborjenje za osebe s posebnimi potrebami 

  6 - planinsko taborjenje z vključevanjem oseb s posebnimi potrebami 

  7 - planinska zimovanja 

 

B) Predvidena cena za udeležence programa:        

C) Število nočitev:       

Č) Predvideno število udeležencev:         

D) Datum in kraj izvedbe programa:             

E) Soorganizatorji programa:       
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F) Poimenski seznam vodstva programa: 

 

 Ime in priimek Planinska izobrazba 

Vodja tabora             

Tehnični vodja tabora             

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

Izjavljamo, da so vsi navedeni podatki točni, da se strinjamo z vsemi pogoji in merili razpisa 

ter da se skladno z razpisnimi pogoji strinjamo s preverjanjem namenske porabe odobrenih 

sredstev. 

 

Podpis odgovorne osebe            Žig  

  

 

 

 
 

 

- tri (3) podpisane in žigosane izvode pogodbe o sofinanciranju planinskega taborjenja, z izpolnjenimi 

podatki društva 

- vzorec pogodbe je priložen spodaj. Izpolnite siva polja. Vse tri izvode žigosajte ter podpišite s 

strani odgovorne osebe. 

 

 

 

 

 

 

 

Varčujte s papirjem, tiskajte dvostransko! 

Hvala! 
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POGODBA ŠT.  ___ 

o sofinanciranju planinskega taborjenja, 

 

ki sta jo sklenila in dogovorila: 

 

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, Dvorakova 9, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Bojan 

Rotovnik (v nadaljevanju PZS) 

 

in  

 

Planinsko društvo: ______________________________________ 

Naslov:  ________________________________ 

številka TRR: ______________________ 

davčna št: __________________ 

 

ki ga zastopa _________________________ 

(v nadaljevanju izvajalec). 

 

1. UGOTOVITVE 

 

1. 1. PZS je na spletni strani Mladinske komisije PZS (v nadaljevanju MK PZS) in v E- novicah PZS 

objavila javni razpis za sofinanciranje planinskih taborjenj. 

 

1. 2. Izvajalec se je pravočasno prijavil na javni razpis za sofinanciranje taborov. Vlogi za dodelitev 

sredstev je priložil vsa zahtevana dokazila. Izvajalec je kandidiral na področju dejavnosti planinskega 

taborjenja v okviru Osnovnega in dodatnega programa planinske dejavnosti mladih v letu 2013. 

 

1. 3. PZS je izvajalca izbrala na podlagi predloga strokovne komisije, ki je v skladu z merili za ocenjevanje 

in vrednotenje programov pregledala prispele vloge. 

 

2. NAČIN IN POGOJI SOFINANCIRANJA 

 

2. 1. PZS bo za sofinanciranje planinskega taborjenja v letu 2013 zagotovila Izvajalcu sredstva v višini 

________________________ EUR kot nepovratna sredstva. 

 

2. 2. V kolikor Izvajalec ne izvede programa v predvideni vrednosti in realizacija tega programa odstopa 

od kazalnikov, ki jih je Izvajalec navajal ob prijavi in ki jih je PZS uporabila v metodologiji vrednotenja in 

financiranja, lahko PZS v sorazmernem deležu zmanjšanja programa, s katerim je Izvajalec kandidiral, 

zniža višino odobrenih sredstev za program. 

 

2. 3. PZS se zavezuje, da bo odobrena sredstva plačala na račun Izvajalca najkasneje do 31. 12. 2013.  

 

2. 4. Izvajalec je pred izplačilom sredstev na podlagi te pogodbe dolžan najkasneje do 1. 10. 2013 

predložiti popolno poročilo o taboru, na način in v obsegu kot je določeno v razpisu.  

 

2. 5. Izvajalec pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavlja, da bo sredstva, pridobljena po tej 

pogodbi, v celoti porabil namensko in racionalno za dejavnost planinskega taborjenja, prijavljenega na 

javni razpis. Zavezuje se, da bo najkasneje do 1. 10. 2013 PZS predložil poročilo prijavljenega programa. 

 

2. 6. V kolikor Izvajalec ne izpolni obveznosti pravočasno ali je zahtevano poročilo iz točke 2. 4. 

nepopolno, lahko PZS zadrži sredstva. 

V kolikor Izvajalec uporabi pridobljena sredstva nenamensko, lahko PZS takoj enostransko razveljavi to 

pogodbo, Izvajalec pa je nenamensko porabljena sredstva dolžan vrniti PZS v roku 8 dni po prejemu 

njenega pisnega zahtevka. 



                                        Izvedbo programa  omogoča  

 

3. OSTALE DOLOČBE 

 

3. 1. Izvajalec se zavezuje, da bo javno objavljal, da je program sofinancirala Fundacija za financiranje 

športnih organizacij v RS v sodelovanju z MK PZS 

 

3. 2. V primeru nenačrtovanih prilivov sredstev PZS lahko MK PZS na podlagi sklepa UO MK 

enostransko spremeni dinamiko in višino sofinanciranih sredstev. 

 

3. 3. Pogodbeni stranki se dogovorita, da sta pooblaščena predstavnika za izvajanje te pogodbe: 

- za PZS: Matej Planko, generalni sekretar 

- za Izvajalca : _________________________ 

 

3. 4. Morebitne spremembe oziroma dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki sklenili v obliki pisnih 

aneksov k tej pogodbi. 

 

Pri sklepanju aneksov k tej pogodbi skladno z določili te pogodbe in pri dogovarjanju pogodbenih strank o 

drugih obveznostih, ki niso opredeljene s to pogodbo, bodo upoštevani pogoji iz javnega razpisa.  

 

3. 5. Pogodbeni stranki bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali prvenstveno sporazumno. V 

nasprotnem primeru je za reševanje njunih sporov pristojno sodišče v Ljubljani. 

 

3. 6. Ta pogodba je sestavljena in podpisana v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme Izvajalec en (1) 

izvod, dva (2) izvoda pa PZS. 

 

3. 7. Ta pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 

 

 

 

 

V Ljubljani, _______________           Kraj:_______________, datum:______________ 

 

 

 

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE           IZVAJALEC: ___________________________ 

Bojan Rotovnik, predsednik    

 

 
 

 

           Žig                      Žig 
 

 

 

 

 

 

Varčujte s papirjem, tiskajte dvostransko! 

Hvala! 
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 Polno ime planinskega društva:       

 

 Naslov planinskega društva:       
 

 Soorganizatorji taborjenja:       

 

 
 

 A) Vsebina programa (podčrtajte samo en program, v kolikor program ne bo podčrtan oz. bo podčrtanih 

več  programov, se smatra, da je bilo izvedeno kombinirano planinsko taborjenje): 

 
  1 - planinsko taborjenje za osnovnošolce 

   

  2 - planinsko taborjenje za predšolske otroke 

 
  3 - planinsko taborjenje za mladinsko populacijo (15-26 let) 

 

  4 - kombinirano planinsko taborjenje 
 

  5 - planinsko taborjenje za osebe s posebnimi potrebami 

 
  6 - planinsko taborjenje z vključevanjem oseb s posebnimi potrebami 

 

7 – planinsko zimovanje 
 

 

 B) Število udeležencev:          C) Kraj izvedbe:       
 

 D) Datum izvedbe programa:         E) Število nočitev:       

 

 F) Ime in priimek predstavnika za Zboru MO 2012:        
 

 G) V prilogi pošiljamo bilten taborjenja (podčrtajte ustrezno):   DA NE 

 

 H) Cena za udeležence programa:       

 

 I) Poimenski seznam vodstva programa 

 

N Ime in priimek Izobrazba - strokovna 

planinska usposobljenost 

Zadolžitve v programu 

01                   
02                   
03                   
04                   
05                   
06                   
07                   
08                   
09                   
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 J) Najemodajalec tabornega prostora:       

 

  Kontaktni podatki (za namen zbiranja podatkov o tabornih prostorih na MK PZS):       

 
 

 
 

Poročilo naj predstavi program taborjenja, razdelanega po dnevih. Vključuje naj tudi poročilo o turah, ki 

mora vsebovati podatke o cilju in poteku ture, št. udeležencev, vodji ture in št. pomočnikov po kategorijah 

in času hoje. 

 

 

 

Seznam naj ne vključuje članov vodstva. (lahko tudi kot samostojna priloga v poljubnem formatu: word, excel…) 

 

N Ime in priimek Letnica 
rojstva 

N Ime in priimek Letnica 
rojstva 

01             24             
02             25             
03             26             
04             27             
05             28             
06             29             
07             30             
08             31             
09             32             
10             33             
11             34             
12             35             
13             36             
14             37             
15             38             
16             39             
17             40             
18             41             
19             42             
20             43             
21             44             
22             45             
23             46             
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Prihodki Znesek v EUR % 

MK PZS - odobren znesek ob prijavi na razpis             

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

SKUPAJ             

 

 
 

Odhodki Znesek v EUR % 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

SKUPAJ             

 

 Razlika med prihodki in odhodki mora biti enaka nič (0).    

 
 

 

Izjavljamo, da so vsi navedeni podatki točni, da se strinjamo z vsemi pogoji in merili razpisa 

ter da se skladno z razpisnimi pogoji strinjamo s preverjanjem namenske porabe odobrenih 

sredstev. 

 

Podpis odgovorne osebe            Žig  
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 - podrobno poročilo o izvedenem prijavljenem programu, vsebinsko in organizacijsko razdelano po dnevih; 

 

 - poročilo tehničnega vodje o planinskih turah, izvedenih v okviru programa; 
 

 - poimenski seznam udeležencev prijavljenega programa z njihovo letnico rojstva; 

 
 - fotokopije originalnih računov, naslovljenih na organizatorja programa oziroma soorganizatorje 

programa, navedene v poročilu, v višini štirikratnega (4x) informativnega zneska sofinanciranja 

programa, porabljene pri izvedbi programa (če organizator programa s katerim izmed računov kandidira 

za refundacijo sredstev še na drugem naslovu, naj fotokopijo le-tega označi s pripisom 'ŽE UVELJAVLJENO' 
in navede naslov organizacije); 

 

 - dokazilo o objavi v javnem mediju (časopisni članek, internetna stran, mladinska priloga, almanah, …) 
 

 

 
 

 

Prijavitelji morajo poročilo do 1. oktobra 2013 s priporočeno pošto poslati na naslov:  

 
Planinska zveza Slovenije, Mladinska komisija,  

p. p. 214,  

1001 Ljubljana  
 

oziroma jih do 30. septembra 2013 do 14. ure osebno vročiti v tajništvu na sedežu PZS, Dvorakova 9, 

Ljubljana. 
 

Za poročilo, poslano s priporočeno pošto, se šteje, da je pravočasna, če je oddano na pošti zadnji dan 

roka. 
Poročila morajo biti poslana oziroma vročena v zaprtih ovojnicah z oznako 'NE ODPIRAJ – Poročilo za 

javni razpis'.  

Na zadnjo stran ovojnice, v kateri je vloga, pa je potrebno navesti polni naslov prijavitelja programa.  

V kolikor ima prijavitelj na razpisu uspešno prijavljenih več programov, morajo biti poročila za le-te v 
ločenih ovojnicah. 

Programi, katerih poročila ne bodo podana na ustreznem obrazcu, ki ne bodo ustrezali razpisnim pogojem 

in katerih poročila ne bodo oddana pravočasno, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka in ne bodo predmet 
sofinanciranja. 

Prijavitelje, katerih poročila ne bodo popolna, bo komisija v roku osmih dni od dneva odpiranja vlog pisno 

pozvala, naj vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od petnajstih delovnih dni. Nepopolne 
vloge, ki jih prijavitelji v postavljenem roku ne bodo dopolnili, bo komisija zavrnila. 

Zoper sklep komisije za pregledovanje prijav se lahko prijavitelj, v 15 dneh od dneva vročitve, pisno pritoži 

na UO MK PZS. Odločitev UO MK PZS je dokončna. 
 

 

 

 
Te strani ne tiskajte! 

Hvala! 

 


