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Zavarovalnica Triglav, d.d., z akcijo Očistimo naše gore
Miklošičeva 19
1000 Ljubljana
in
Planinska zveza Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana
objavljata
RAZPIS
planinskim društvom in meddruštvenim odborom za sofinanciranje ureditve planinske poti ali
planinske obhodnice / Projekt:_ Planinske poti za prihodnje generacije
1. Uvod
V Sloveniji imamo kar 10.064 kilometrov planinskih poti. V okviru Planinske zveze Slovenije je
evidentiranih 1061 markacistov, od tega jih je aktivnih 733. Povprečno število markacistov na planinsko
društvo je 3,8, pri tem pa so velike razlike med kadrovsko zadostnostjo markacistov po posameznih
planinskih društvih. Njihovo delo je prostovoljno in temelji na požrtvovalnosti. Dodatne težave jim
povzročajo še vremenske ujme, kot je bil na primer v letu 2017 vetrolom.
Zaradi naštetega je kar nekaj planinskih poti slabše urejenih oziroma se obnavljajo s časovnim
zamikom. Na drugi strani vse več mladih hodi v hribe, a niso aktivno vključeni v skrb za poti. Na leto se
med markaciste vpiše 5 mladih, povprečna starost markacistov pa je kar 65 let.
Zavarovalnica Triglav z Očistimo naše gore želi skupaj s Planinsko zvezo Slovenije spodbuditi zanimanje
za delo markacista in pripomoči k ohranjanju lepih ter varnih planinskih poti za prihodnje generacije.
2. Namen razpisa
Soorganizatorki razpisa želita:
Povečati prepoznavnost dela markacistov znotraj ciljne skupine planincev, predvsem mladih.
Povečati število planincev, predvsem mladih, ki se zanimajo za delo markacista.
Spodbuditi društva, da med seboj aktivno sodelujejo in se združujejo pri obnovi planinskih poti
ali obhodnic.
Cilj razpisa je dodelitev finančnih sredstev, s katerim bo izbrani prijavitelj obnovi planinsko pot,
mrežo poti ali obhodnico.
3. Potek razpisa
Razpis je namenjen planinskim društvom in meddruštvenim odborom ter znotraj njih markacijskim
odsekom, ki želijo obnoviti pot ali obhodnico za katere je skrbnik njihovo planinsko društvo, pa se pri
tem srečujejo s pomanjkanjem finančnih sredstev in kadrovskih potencialov (markacistov) za obnovo.
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K sodelovanju vabimo planinska društva ali meddruštvene odbore planinskih društev, ki želijo v letu
2018 obnoviti planinsko pot ali obhodnico na območju svojega planinskega društva ali
meddruštvenega odbora.
Razpisna komisija bo med prejetimi prijavami glede na strokovne kriterije izbrala prijavitelja, ki bo
prejel finančna sredstva za obnovo poti ali obhodnice.
4. Višina sredstev
Sredstva, ki se bodo v okviru razpisa »Planinske poti za prihodnje generacije« podelila izbranemu
prijavitelj, prispeva Zavarovalnica Triglav, d.d. Na podlagi strokovnih kriterijev bo komisija izbrala enega
prijavitelja, ki prejme sredstva v celoti.
Višina sredstev je 3.000 EUR (z DDV).
Sredstva v okviru tega razpisa lahko črpa samo planinsko društvo ali meddruštveni odbor, ki je nosilec
izbrane prijave in izrecno za namene potreb obnove prijavljene planinske poti ali planinske obhodnice.
5. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis »Planinske poti za prihodnje generacije« se lahko prijavijo vsi skrbniki planinskih poti in nosilci
planinskih obhodnic, registriranih pri Planinski zvezi Slovenije.
Opomba:
Prijave, ki ne bodo v skladu z razpisnimi pogoji, bo razpisna komisija izločila iz razpisa in o tem
prijavitelja pisno obvestila. Nepopolne prijave bo na zahtevo komisije treba dopolniti v roku 8 delovnih
dni.

6. Opredelitev področij razpisa
Področje razpisa je celovita obnova planinske poti ali planinske obhodnice na ozemlju Republike
Slovenije.
7. Razpisna komisija
Razpisno komisijo bodo sestavljali strokovnjaki s področja planinstva. Kandidate za člane komisije k
sodelovanju povabi razpisovalec. Poleg do treh strokovnih članov iz Planinske zveze Slovenije bo v
komisiji tudi predstavnik Zavarovalnice Triglav oziroma akcije Očistimo naše gore.
Prijavitelji s prijavo na razpis soglašajo, da imajo člani komisije dostop do vseh podatkov in informacij
iz posredovanih vlog ter drugih podatkov prijave na ta razpis.
8. Merila za izbor strokovne komisije
Razpisna komisija bo izmed vseh prejetih vlog, ki bodo skladne z razpisnimi pogoji, izbrala najboljšo
prijavo in s tem prejemnika sredstev. Pri tem se bo komisija oprla na točkovanje po spodaj navedenih
merilih:
I.

Stanje planinske poti ali planinske obhodnice (primernost in nujnost obnove)
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II.
III.
IV.

V.
VI.

Kakovost predloga obnove poti (časovnica, vsebinska struktura, kadrovski plan, finančni
plan)
Racionalnost oziroma gospodarnost predvidene porabe sredstev.
Dokazana zmožnost prijavitelja, da obnovo dokonča do konca oktobra 2018 z lastnimi
kadrovskimi viri oz. ob sodelovanju markacistov znotraj meddruštvenega odbora ter s
sredstvi v višini sklada tega razpisa (3.000 EUR z DDV)
Morebitni predlogi promocije obnovljene poti ali obhodnice.
Pripravljenost prijavitelja, da sodeluje pri promociji, osveščanju in drugih aktivnostih v
sodelovanju z organizatorjem razpisa.

Za vsako merilo bo komisija podelila od najmanj 1 do največ 5 točk.

Končno odločitev sprejme razpisna komisija na podlagi zbranih točk in danih dejstev, predloženih v
razpisnih vlogah, ter subjektivne presoje članov razpisne komisije.
Komisija na podlagi prispelih vlog ni dolžna skleniti pogodbe s katerim koli prijaviteljem ter lahko brez
kakršne koli odškodninske odgovornosti v katerikoli fazi postopka izbora prekine postopek ali izloči
posameznega prijavitelja iz nadaljnjega postopka izbora.
Komisija si pridržuje pravico, da v fazi ocenjevanja posameznega prijavitelja pozove k vsebinskim
obrazložitvam oziroma po potrebi dopolnitvi vloge.

Odločitev komisije je dokončna in nanjo ni mogoč ugovor ali pritožba. Prav tako zaradi varovanja
osebnih podatkov prijavljenih na razpis ni mogoč vpogled v podeljevanje točk sodelujočim oz.
prijavljenim na razpis »Planinske poti za prihodnje generacije« (mogoč je le vpogled v podeljevanje
točk zastopniku prijavitelja samega).
Če razpisna komisija po razglasitvi zmagovalca ugotovi, da zmagovalec ne izpolnjuje razpisnih pogojev,
kar v času izbora komisiji ni bilo znano ali ni bilo mogoče ugotoviti, oziroma se izkaže, da je komisija
zmagovalca izbrala na podlagi zmotnih, nepopolnih ali zavajajočih informacij in je to odločujoče
vplivalo na točkovanje, lahko komisija zmagovalca izloči in razglasi naslednjega prijavitelja, ki ustreza
razpisnim pogojem in glede na druge kandidate dosega višje število točk.

9. Dolžnost izbranega prijavitelja (zmagovalca)
S prijavo na razpis se prijavitelji strinjajo, da Zavarovalnica Triglav, d.d., in Planinska zveza Slovenije, za
namen promocije akcije Očistimo naše gore:
- objavita predstavitev in vsebino prijavne dokumentacije na razpis »Planinske poti za prihodnje
generacije« na spletnih straneh www.ocistimogore.si, www.triglav.eu, www.pzs.si, na družbenih
omrežjih in v drugih komunikacijskih kanalih oz. materialih Zavarovalnice Triglav, d.d., kar vključuje
tudi vse medije, v katerih bosta Zavarovalnica Triglav, d.d., in Planinska zveza Slovenije, promovirala
projekt »Planinske poti za prihodnje generacije« in s tem tudi kandidate za prejem finančne podpore;
- objavita pridobljene fotografije ali video posnetke obnove planinske poti in vseh, ki pri tem sodelujejo
na spletnih straneh www.ocistimogore.si, www.triglav.eu, www.pzs.si, na družbenih omrežjih in v
drugih komunikacijskih kanalih oz. materialih Zavarovalnice Triglav, d.d., kar vključuje tudi vse medije,
v katerih bosta Zavarovalnica Triglav, d.d., in Planinska zveza Slovenije, promovirala projekt »Planinske
poti za prihodnje generacije«.
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- pozoveta zmagovalca, da sodeluje pri pripravi promocijsko-preventivnih vsebin s področja urejenih
in varnih planinskih poti (priskrbi sogovornika, predstavnika društva) in jih deli po svojih
komunikacijskih kanalih;
Časovna in vsebinska opredelitev dolžnosti zmagovalca:
- uporaba in objava fotografij ter predstavitvenih materialov zmagovalca na spletnih straneh
www.ocistimogore.si, www.triglav.eu, www.pzs.si, na družbenih omrežjih in v drugih komunikacijskih
kanalih oz. materialih Zavarovalnice Triglav, d.d., kar vključuje tudi vse medije, v katerih bosta
Zavarovalnica Triglav, d.d., in Planinska zveza Slovenije promovirala akcijo, za neomejeno obdobje
(glede na potrebe Zavarovalnice Triglav, d. d., in Planinske zveze Slovenije);
- uporaba fotografij in predstavitvenih materialov zmagovalca v drugih medijih javnega dosega za
obdobje največ 5 let.
Prejemnik finančnih sredstev je dolžan do konca leta 2018 posredovati poročilo o namenski porabi
sredstev skupaj s pripadajočimi prilogami/potrdili.
10. Način črpanja finančnih sredstev
Zmagovalec razpisa prejme finančna sredstva v višini 3.000 EUR (z DDV) v celoti. Prejemnik se
pogodbeno zaveže, da bodo sredstva porabljena izključno za izvedbo obnove planinske poti ali
obhodnice, ki je bila predmet prijave na razpis, v skladu s planom porabe sredstev, kar so razpisovalcu
tudi dolžna dokazati. Zmagovalec sredstva prejme v 15 dneh po podpisu pogodbe.
V primeru, da bo zmagovalec meddruštveni odbor (MDO), bo kot prejemnik sredstev v pogodbi
navedena Planinska zveza Slovenija, ki bo zavezana denar nameniti izključno za obnovo planinske poti
zmagovalnega prijavitelja, kot bo predvideno v priloženem načrtu porabe sredstev.
V primeru nenamenske porabe denarnih sredstev so organizacije dolžne vrniti ta sredstva v celoti
skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev. Sredstva, dodeljena
zmagovalcu, niso prenosljiva.

12. Rok in način prijave na razpis
Prijave s prilogami, ki morajo biti v zaprti ovojnici s pripisom »Planinske poti za prihodnje generacije –
NE ODPIRAJ« ter z imenom, priimkom in polnim naslovom pošiljatelja se lahko pošljejo s priporočeno
pošto ali osebno oddajo na naslov: Zavarovalnica Triglav, Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana.
Razpis je odprt do 15. maja 2018.
Za pravočasno oddane štejejo prijave, ki bodo:
- priporočeno oddane na pošto najkasneje 15. maja 2018 ali
- bodo osebno oddane na recepciji zgornjega naslova do 15. maja 2018 do 20. ure.
Nepravočasno prejete ali nepopolne prijave ne bodo upoštevane.
Zmagovalca razpisa in prejemnika sredstev bo komisija razglasila najkasneje do 30. junija, in sicer bo
obveščal prijavitelje prek kontaktne osebe, navedene v prijavi, in prek komunikacijskih kanalov
organizatorjev razpisa. Zmagovalec bo pozvan k sklenitvi pogodbe.
15. Dodatne informacije in opozorila

5

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirana planinska društva dobijo na e-naslovu:
ocistimo.gore@triglav.si do zaključka razpisa.

Z oddajo vloge v okviru razpisa »Planinske poti za prihodnje generacije« prijavitelji soglašajo, da lahko
oddane podatke v vlogi za namen razpisa pregledujejo in na osnovi njih odločajo vsi člani komisije.

Ljubljana, 20. april 2018
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1. PRIJAVNI OBRAZEC

OSNOVNI PODATKI
Naziv prijavitelja
Naslov prijavitelja
Kontaktna oz odgovorna oseba
E-pošta
Telefonska številka
Naziv MDO
Članstvo v PZS
Relacija planinske poti ali
obhodnice (s kotami)
Skrbnik(i) prijavljene poti
Kontaktna oseba za prijavo (Ime
in priimek, telefon, e-pošta)

Predviden časovni termin obnove
– začetek in zaključek
Imena in priimki markacistov, ki
bodo sodelovali pri obnovi
Predvidena dela za obnovo (kot
so čiščenje in markiranje,
erozijska zaščita, izboljšanje
prehodnosti, vgradnja naprav za
pomoč ali dodatno varovanje pri
prehodu poti)
Obiskanost planinske poti ali
obhodnice (letno)
Vizija promocije obnovljene
planinske poti
Pripravljenost prijavitelja, da
sodeluje pri promociji, osveščanju
in
drugih
aktivnostih
v
sodelovanju z organizatorjem
razpisa.
Ocena dolžine poti
Ostalo (lahko tudi kot priponka k
dokumentu)
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3. IZJAVA PLANINSKEGA DRUŠTVA

Planinsko društvo (polni naziv in naslov) _____________________________________
__________________________________________________________________________________
se strinja s pogoji prijave na razpis »Planinske poti za prihodnje generacije«
S podpisom jamčimo, da bodo pridobljena sredstva v primeru zmage na razpisu porabljena izključno
za obnovo prijavljene planinske poti, kot je predvideno v priloženem načrtu porabe sredstev.
S podpisom jamčimo, da nismo pogodbeno ekskluzivno vezani na sodelovanje s katero drugo
zavarovalnico, kar bi preprečilo sodelovanje oz. finančno podporo Zavarovalnice Triglav.

Predsednik planinskega društva: ___________________________________________
tiskano in podpis
Kraj in datum: ____________________
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4. PREDVIDENE POTREBE PO FINANČNIH SREDSTVIH
Napišite načrt predvidene potrebe po finančnih sredstvih za obnovo prijavljene planinske poti za
obdobje 1 leta.
Namen (material, oprema oz. zaščitna sredstva in orodje, potni Predviden strošek
stroški ipd.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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7. SOGLASJE O VPOGLEDU IN OBDELAVI PODATKOV ZA NAMEN IZBIRNEGA POSTOPKA S
STRANI ORGANIZATORJA IN RAZPISNE KOMISIJE

Soglasje planinskega društva:
______________________ soglašam, da s prijavo na razpis »Planinske poti za prihodnje generacije!
dajem privolitev, da organizator, Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, Planinska zveza
Slovenije in člani razpisne komisije vpogledujejo v vse podatke, ki sem jih posredoval v okviru tega
razpisa in jih smejo obdelovati za namen razpisnega izbora, do preklica privolitve. Seznanjen sem, da
lahko kadarkoli zahtevam vpogled, prepis, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih
podatkov oziroma prekličem privolitev k obdelavi mojih osebnih podatkov, z zahtevo, poslano na
naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana. Seznanjen sem, da s preklicem
privolitve za obdelavo osebnih podatkov umikam svojo kandidaturo na razpisu. Prav tako soglašam, da
se lahko člani razpisne komisije za namen izbora posvetujejo z zunanjimi strokovnjaki, inštitucijami ali
organizacijami in jim po potrebi na vpogled razkrijejo moje podatke, ki so za ta namen neizogibno
potrebni.

Podpis predsednika planinskega društva: ___________________
Kraj in datum: ____________________

Izjavljamo, da so vsi navedeni podatki v prijavi resnični, da izpolnjujemo vse pogoje za prijavo na razpis
»Planinske poti za prihodnje generacije« in da se strinjamo s pogoji prijave na razpis.

Ime in priimek predsednika planinskega društva: _____________________________________
Podpis planinskega društva: ___________________________________________________________

Žig planinskega društva:

Kraj in datum:_________________________

