
 
Datum: 19. 1. 2021 

 
 
 

ZAPISNIK 01. REDNE SEJE KOMISIJE ZA ALPINIZEM PZS v letu 2021 

Zapisnik 01. redne seje Komisije za alpinizem PZS, ki je bila v torek, 19. 1. 2021 preko ZOOM. Sejo je vodil načelnik komisije Oto Žan. Zapisnik je napisal 

Matjaž Šerkezi. Na seji je bilo prisotnih sedem članov od osmih. 

 

Začetek seje ob: Konec seje ob: 

18:00 20:00 

 

 

Dnevni red: 

1. Pretekle dejavnosti in sklepi 
2. Tekoče dejavnosti in sklepi 
 

Prisotni: 

• člani: Nejc Pozvek, Oto Žan, Blaž Navršnik, Jasna Pečjak, Alen 
Marinović, Matic Košir in Miha Habjan. 

• ostali: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec 

Opravičeno odsotni: 

• Peter Bajec 

 

    

LEGENDA: Novosti so označene s poševno pisavo in zamude v stolpcih z odebeljeno. Izvedene ali neaktualne zadeve so prečrtane in se izbrišejo iz zapisnika 

naslednjega sestanka.  

 

 

 

 

 



 
 

Ad. 1) Pretekle dejavnosti in sklepi 

št. zadeve, naslov in opis odgovoren status/rok opombe 

    

 
Ad. 2) Dejavnosti in sklepi 

št. zadeve, naslov in opis odgovoren status/rok opombe 

09/1 Pregled zapisnika 8. seje 
 
Sklep 9.1.1: Zapisnik 8. seje je soglasno potrjen. 

  
 
POTRJENO 

 

01/02 Akcija Patagonija 
Prijavo sta pripravila Luka Krajnc in Luka Lindič. 
Predhodno sta pripravila dve izbirni akciji, v obliki tabora. Tabora sta ločena od ostalih taborov.  
 
Med odseke poslati promocijski material in narediti prvi izbor za tabora.  

M. Habjan POTRJENO  

01/03 SMAR 
Miha Habjan In Oto Žan sta imela sestanek z Alešem Česnom. Problematika je v tem, da ni prave ekipe.  
 
Poteka debata, kako pridobiti pravi kader: več aktivnosti za širšo populacijo. Delo selektorja je tudi iskanje 
kandidatov za SMAR. 
Na naslednjo sejo se povabi Aleša česna in se ga pozove, da pripravi vizijo SMAR. 
 
Pogovor z Andrejem Grmovškom, Luko Krajncem in Lukom Lindičem. Kandidati za morebitne selektorje. 

 
 
 
 
 

O. Žan 
 
 

N. Pozvek 

 
 
 
 
 
POTRJENO 
(čez 14 dni) 
 
POTRJENO 

 

01/04 Mentorstvo z vrhunskimi alpinisti 
Oto je govoril z Markom Prezljem, ki bi bil pripravljen v okviru KA izpeljati posamezne skupne akcije. Marka se 
pozove, da pošlje izdelan predlog. Idejo se implementira v SMAR in Mladi alpinisti. 

O. Žan   

01/05 Usposabljanje za alpiniste, 1. stopnja 
Pošljemo programe usposabljanja. Individualni sestanek v sestavi Nejc, Alen in Matjaž. Predlog 28. 1. 2021. 

   



 
 

01/06 Izbor vrhunski alpinisti  
Na izboru intenzivno dela Nejc Pozvek. Razglasitev bo v sklopu sejma Šport in prosti čas, ki bo predvidoma v 
mesecu marcu 2021. 
 
Vzponi so zbrani. Veliko alpinistov se ni javilo, predvsem mladih na dopis Nejca.  
 
Razmislek glede priznanja za življenjsko delo. 

Strokovni seminar z Avstrijci. Potrebno pripravi akcijski plan.    

Matija Volontar virtualni ferajn.    

Nezgodno zavarovanje alpinisti, ki sodelujejo na akciji 
Pojasnilo: Se je preverilo in je zajeto v članarini PZS za primer smrti in invalidnosti. Za dnevno odškodnino je 
strošek prevelik glede na dnevno izplačilo. 

   

Opravičilo AI – Matjaž Šerkezi    

Slovenske stene – projekt je v teku z dopolnili in vnosom smeri.    

Prijave za francoski tabor UIAA – pokrijejo se potni stroški in kombi PZS. Vodja Bor Levičnik    

 
Naslednja seja KA PZS bo dd. mm. 2021. 
 
Spodaj navedeni s podpisom potrjujem vsebino zapisnika. Sklepi zapisnika začnejo veljati takoj, ko zapisnik potrdijo vsi na seji prisotni člani IO KA PZS. 

Zapisnik: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec  

 Oto Žan, načelnik IO KA PZS 

 
 
Priloge: 

-  


