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Zadeva: Zapisnik zbora načelnikov Komisije za gorske športe, 
 
ki je bil v  četrtek 14. aprila 2017, ob 17. uri v prostorih Občine Kamnik. sred13. marca 2013, ob 16.30 
marca 2013, ob 16.30 uri v prostorih Domžalskega doma v Domžalah. v sredo, 13. marca 2013,  
Uvodne besede načelnice Komisije za gorske športe Jasne Pečjak.  
 
Ad1/ Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overovatelja zapisnika ter verifikacijske 
komisije. 
 
Načelnica KGŠ, Jasna Pečjak, je predlagala izvolitev delovnega predsedstva v sestavi: 
Matjaž Šerkezi – predsednik zbora 
Anton Gregorčič (Akademsko PD) in Miha Zupin (PD Kranj) 
 
Sklep 1.1.: 
Zbor je soglasno potrdil delovno predsedstvo v sestavi: 
Predsednik zbora – Matjaž Šerkezi. 
Člana zbora – Anton Gregorčič (Akademsko PD) in Miha Zupin (PD Kranj) 
 
Predsednik zbora Matjaž Šerkezi je predlagal še ostala delovna telesa: 
Matjaž Šerkezi – zapisnikar, 
Andrej Pečjak (PD Domžale) – overovatelj zapisnika, 
Jasna Pečjak (PD Domžale) – verifikacijska komisija. 
 
Sklep 1.2.: 
Zbor je soglasno potrdil delovna telesa v predlagani sestavi. 
 
Prisotni načelniki oz. namestniki odsekov/klubov:  glej prilogo! 
 
Ostali prisotni: 
Bojan Rotovnik – predsednik PZS 
Strokovni sodelavec Matjaž Šerkezi 
 
Verifikacijska komisija je poročala, da je od 10 registriranih odsekov / klubov zastopanih na zboru 6.  
Delovni predsednik je ugotovil, da je zbor sklepčen. Zbor je začel z delom.  
 
Ad 2/ Sprejem predlaganega dnevnega reda 
Predsednik zbora je prebral predlagani dnevni red. 
 
Dnevni red: 
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1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika ter verifikacijske 
komisije,  

2. sprejem predlaganega dnevnega reda, 
3. pregled realizacije sklepov zadnjega zbora načelnikov, 
4. poročilo o delu v letu 2016, 
5. finančno poročilo za leto 2016, 
6. plan dela za 2017, 
7. finančni plan za 2017, 
8. razno. 

 
Sklep 2.1.: 
Zbor načelnikov je predlagani dnevni red soglasno sprejel. 
 
Ad 3/ Pregled realizacije sklepov zadnjega zbora načelnikov 
Zapisnik zbora načelnikov z dne 21. 6. 2016 je bil poslan vsem načelnikom odsekov.  
Matjaž Šerkezi je na kratko preletel zapisnik in povedal, da so realizirani vsi sklepi. 
 
Sklep 3.1.:  
Zapisnik zbora načelnikov z dne  21. junij 2016  je bil  soglasno sprejet. 

 
Ad 4/ Poročilo o delu  v letu 2016 
Načelnica IO KGŠ Jasna Pečjak je na kratko  podala pregled dela za leto 2016. 
 
Sklep 4.1.: 
Poročilo  o  delu KGŠ v letu 2016 je bilo soglasno sprejeto. 
 
Ad 5/  Finančno poročilo za leto 2016 
Finančno poročilo, ki je priloga zapisnika je predstavila in obrazložila Jasna Pečjak.  
 
Sklep 5.1.: 
Finančno poročilo za leto 2016 je bilo soglasno sprejeto. 
 
Ad 6/  Plan dela za 2017 in 2018 
Plan dela za leto 2017 in 2018 je podala načelnica IO KGŠ Jasna Pečjak.  
 
Sklep 6.1.: 
Zbor načelnikov je potrdil plan dela KGŠ za leto 2017 in 2018. 
 
Ad 7/ Finančni plan za leto 2017 
Finančni plan je priloga zapisnika. 
 
Sklep 7.1.: 
Finančni plan za leto 2017 je bil soglasno potrjen. 
 
Ad 8/ Razno 
Pod točko razno ni bilo razprave 
 
Zbor načelnikov je bil zaključen ob 17.30 uri. 
 
Zapisnikar: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec PZS 
 
Overovatelj zapisnika:                                                                                                                 
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Andrej Pečjak (PD Domžale) 
Jasna Pečjak, načelnica IO KGŠ PZS 

 
 
 
Priloge: 

- Finančno poročilo 2016. 
- Poročilo o delu za leto 2016. 
- Program dela 2017 in 2018. 
- Finančni plan 2017. 
- Zapisnik zbora načelnikov, 21. 6. 2016. 
- Lista prisotnosti. 


