
 

 

RAZPIS ZA VODJO ODPRAVE – AOŽ 70 LET 

 

Alpinistični odsek Železničar namerava v okviru obeležitve 70. obletnice delovanja 

odseka organizirati odpravo odseka v eno izmed tujih gorstev.  

 

Cilj odprave bi bila destinacija, ki bi omogočala primerne cilje tako za izkušenejše člane, 

kot za tiste, ki šele nabirajo prve odpravarske izkušnje v višjih hribih. To pomeni, da je 

zaželjena taka izbira cilja, ki bi bila primerna tako za alpiniste, kot mlajše in starejše 

pripravnike (z ustrezno alpinistično kilometrino). Odpravo bi sestavljali vodja in pomočnik 

odprave ter okvirno 4-5 navez (skupaj 10-12 članov), odvisno od destinacije, težavnosti 

cilja in logističnih zahtev. 

 

Praviloma naj bi destinacija/cilj omogočal plezanje ledno-snežnih oz. kombiniranih smeri, 

vendar to ni glavni pogoj za izbiro cilja. Vsekakor pa mora biti cilj take narave, da bodo 

člani izkuzili cloten spekter aktivnosti povezanih z odpravo, saj morajo biti odprave 

cilj vsakega alpinista, ki se resneje ukvarja z alpinizmom, ne glede na to ali gre za 

skalno, ledno snežno ali kombinirano plezanje. 

 

Trenutni razpis je namenjen samo za vodjo odprave. Vodstvo odseka od kandidatov 

pričakuje, da v pisni obliki z ustreznimi prilogami (slike, skice, zemljevidi, literatura, 

spletne povezave, itn.) predstavijo idejo, gorstvo, konkretne cilje, okviren časovni 

okvir, okvirne stroškovne postavke ter vse ostalo potrebno za organizacijo odprave. 

V tej fazi je pomemben predvsem cilj in razlogi, zakaj je primeren za zainteresirane člane 

odseka.   

 

Kandidati za vodjo si lahko tudi že izberejo svojega pomočnika, ni pa nujno. Časa za to 

bo še dovolj. Vodja odprave ter pomočnik bosta imela krite določene stroške (o tem več 

po končanem razpisu, ko bo znan cilj odprave), pomoč odseka pri sestavi članstva ter pri 

organizaciji odprave. Obenem pa se morajo potencialni vodje zavedati, da ima odsek pri 

organizaciji odprave finančne omejitve. To pomeni, da bodo člani odprave morali delno 

participirati pri pokrivanju stroškov odprave. Pogoj za sofinanciranje odprave s strani 

odseka je tudi prijava akcije pri KA PZS. Odsek se zaveže aktivno sodelovati pri iskanju 

dodatnih sponzorskih sredstev. 

 



 

Komisija(v sestavi načelnik, blagajnik in alpinist z odpravarskimi izkušnjami) bo po 

zaključku razpisa preučila prispele prijave in po potrebi opravilo razgovore s kandidati za 

vodjo odprave. Komisija bo opravila izbor glede na vodstvene kompetence, izkušnje, 

prispevek pri delovanju odseka, izkazano veselje do vodenja, ustreznost predlaganega cilja 

odprave ter finančne okvirje – realne možnosti organizacije predlagane odprave. 

 

Prijave pošljite na priloženem obrazcu na naslov info@aozeleznicar.org do 15. 6. 

2022. Do 22. 6. 2022 bo komisija  sporočila rezultate razpisa. 

 

 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na rzaletel@gmail.com .   

 

 

Z lepimi pozdravi, 

 

 

Ljubljana, 9. 5. 2022 Rok Zaletel – Željo 
NAČELNIK AOŽ 

 

 

 

Priloga:  

- Obrazec za prijavo 
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