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Na podlagi podpisane pogodbe o sodelovanju in podpisanega letnega načrta sodelovanja med 
Slovensko vojsko in Planinsko zvezo Slovenije objavlja Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije 

razpis za cestne prevoze opreme za planinske tabore v letu 2017 

 
Predmet razpisa: do 2.150 km* cestnih prevozov opreme za planinske tabore v letu 2017. Za 
posamezni tabor je možno koristiti samo eno tovorno vozilo v vsako smer. 

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 in imajo obnovljeno registracijo pri MK PZS v zadnjih dveh letih ali jo 
obnovijo skupaj s prijavo na razpis. 

Društva, ki prejmejo odobren prevoz na podlagi tega razpisa, ne morejo kandidirati na letnem 
razpisu MK PZS za sofinanciranje mladinskih planinskih taborov v letu 2017! 

V vlogi je potrebno navesti: 
o naziv planinskega društva (če organizira tabor več društev, se naj navedejo vsa), 
o kraj taborjenja, 
o termin taborjenja in število nočitev udeležencev, 
o termin prevoza opreme v tabor, 
o termin prevoza opreme iz tabora, 
o predvideno število opravljenih kilometrov v eno smer (od prevzema opreme do tabornega 

prostora). 

Kriteriji za razvrstitev: 

1. Posamezen tabor ali zaporedne tabore organizira več društev 
skupaj 

Za vsako sodelujoče društvo 5 
točk 

2. Društva v preteklem letu niso koristila prevozov Slovenske 
vojske 

10 točk 

3. Društvo je imelo predstavnika na Zboru mladinskih odsekov 
2016 

2 točki 

4. Trajanje tabora  Za vsako nočitev  2 točki 

5. Predvideno število km (upošteva se optimalna pot, glede na 
javno dostopne podatke, v eno smer, od mesta prevzema 
opreme do tabornega prostora) 

Za vsakih polnih 10 km 1 točka 

Prevozi se dodelijo taborom z večjim številom zbranih točk, do porabe razpoložljivega obsega km. Pri 
tem se upošteva delitev razpoložljivih km na zahod in vzhod. V primeru, da ima več taborov, ki so 
zadnji na vrsti za dodelitev prevoza, enako število točk, se upošteva vrsti red prejetih popolnih prijav. 

https://mk.pzs.si/vsebina.php?pid=102
https://mk.pzs.si/vsebina.php?pid=102
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Vlogo je treba poslati izključno po e-pošti na naslov mladinska.komisija@pzs.si, z navedbo zadeve: 
Prijava na razpis za prevoze 2017. 
 
Rok za oddajo vlog je nedelja,9. april 2017 do 23:59. Vlog oddanih po tem roku ocenjevalna komisija 
ne bo upoštevala. 

Dodatne informacije in pojasnila dobite pri strokovni sodelavki Mladinske komisije PZS Veroniki 
Susman na elektronskem naslovu mladinska.komisija@pzs.si ali telefonu (01) 43 45 689. 

*Opomba: Št. km se deli na zahod (1400 km) in vzhod (750 km), glede na delitev Slovenske vojske. 

 

Barbara Bajcer, 
načelnica MK PZS 

Bojan Rotovnik, 
predsednik PZS 
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