
                                        Izvedbo programa  omogoča  

 
 

 Polno ime planinskega društva: Planinsko društvo Triglav 
 
 Naslov planinskega društva: Triglavska cesta 1, 9999 Pod Triglavom 
 
 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 (15-29 let) 
 
  4 - kombinirano planinsko taborjenje 
 
  5 - planinsko taborjenje za osebe s posebnimi potrebami 
 
  6 - planinsko taborjenje z vključevanjem oseb s posebnimi potrebami    

B) Število udeležencev: 20 C) Kraj izvedbe: Vrata 

D) Datum izvedbe programa: 15. – 25. avgust 2015 E) Število nočitev: 10 

F) Ime in priimek predstavnika za Zboru MO 2013 oz. 
na posvetu za vodje taborov 2014:  Janez Novak 

G) V prilogi pošiljamo bilten taborjenja (podčrtajte 

ustrezno):   DA NE 

H) Cena za udeležence programa: 100 €  

 I) Poimenski seznam vodstva programa: 
 

Ime in priimek Planinska usposobljenost (pri 
vodnikih navedite kategorijo) 

Zadolžitve v programu 

Janez Novak A Vodja tabora 

Micika Novak B Tehnični vodja 

Štefka Kovač A pomočnica 

Franci Zaspan MV družabnost 

Jože Kekec B Pomočnik, vodnik 

Tine Gorenc A Pomočnik, vodnik 
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 J) Najemodajalec tabornega prostora: Urban Ribničan 

 

  Kontaktni podatki (za namen zbiranja podatkov o tabornih prostorih na MK PZS): 09/123-45-67 

 

 
 
Poročilo naj predstavi program taborjenja, razdelanega po dnevih. Vključuje naj poročilo tehničnega vodje, 

ki naj vsebuje poročilo o izvedenih turah. Slednje mora za vsako izvedeno turo 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 (excel, word, ...), ki 

naj vsebuje podatke kot so napisani na spodnjem primeru). 

 

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 300 12 

Lastna sredstva  0 0 

Prispevek udeležencev 2000 80 

Sredstva donatorjev 200 8 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

SKUPAJ 2500 100 

 

 
Razlika med prihodki in odhodki mora biti enaka nič (0) oz. morajo biti prihodki manjši od 
odhodkov. V nasprotnem primeru ste upravičeni le do sredstev, ki zagotavljajo ničelno razliko med 
odhodki in prihodki! 
 

 

 

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  

  

 

Odhodki Znesek v EUR % 

Najem prostora 1250 50 

Hrana 800 32 

Potni stroški 200 8 

Material za družabnost 250 10 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

SKUPAJ 2500 100 


