
 

 

KOMISIJA ZA ŠPORTNO PLEZANJE 

Program dela za leto 2020 

 

1. Vsebina posameznega letnega programa neposrednega porabnika sredstev proračuna  
 

  

Plan in opis dela termin 

Organizacija 

- objava razpisa za organizacijo tekmovanj DP 
- objava razpisa za registracijo klubov 
- objava koledarja DP 
- ažurno urejanje spletne strani 
- sodelovanje s Fundacijo šport in z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport 
- sodelovanje z mednarodno športno plezalno zvezo IFSC 
- sodelovanje z evropsko športno plezalno zvezo 
- sodelovanje s Fakulteto za šport  
- priprava razpisov za vse dejavnosti 
- kategorizacija 
- sklenitev pogodb s tekmovalci članske reprezentance 
- izdelava informacijske podpore prijavnega sistema udeležbe na akcijah  
  usposabljanja v sklopu IS Naveza 
- dopolnitev IS za obdelavo tekem DP z modulom za disciplino kombinacija in 
prilagoditev prvenstva srednjih šol 
- Zbor KŠP 
- sodelovanje in organiziranje skupnih aktivnosti z Nacionalnim panožnim centrom  

          za športno plezanje (Plezalni center Ljubljana) in Plezalni centrom Celje 
       - zaposlovanje vrhunskih tekmovalcev v javni upravi 

 

 
 
20.1.2020 
20.12.2019 
20.2.2020 
Celo leto 
 

 

Državno prvenstvo republike Slovenije za vse kategorije 

- izdelava in objava koledarja tekmovanj DP 
- izdaja tekmovalnih licenc 
- izvedba tekem po programu ( zavarovanja:  licenca DP in B licenca) 
 

april – november 

Članska in mladinska reprezentanca 

- nastopi obeh ekip po programu 
- treningi obeh ekip po programu 
 

 

Celo leto 

Šolska športna tekmovanja 

- prvenstvo srednjih šol 
- prvenstvo osnovnih šol 

 
 

29.-30.1.2020 
18.4.2020 

Urejanje in opremljanje slovenskih plezališč 

- razpis za opremo 
- nabava in razdelitev opreme 
- Izvajanje opremljanja, koordinacija in nadzor izvajanja opremljanja 
- Spremljanje in sodelovanje pri projekt OSP 
- Sodelovanje z lokalno skupnostjo Osp – Črni kal – Zadruga Bržanija ter občino 

Koper ( parkirišče v Ospu ) 
- priprava navodil za opremljanje in vzdrževanje plezališč 

 

Celo leto 



 

 

 

Strokovno usposabljanje 

- prehodni licenčni seminar – prehod iz starih na nove nazive 
- Izpiti za športne plezalce 1  
- seminar in izpiti za Vaditelje šp. plezanja 
- seminar in izpiti za sodnike 
- licenčni seminar za sodnike   
- licenčni seminar za postavljavce 
- seminar in izpite za Trenerje šp.plezanja 

 

25. – 26.1.2020          

1.-2.2. in 7.-8.3.2020 

13.3.-24.5.2020           

še ni določeno          

april 2020                     

še ni določeno    

oktober-december 2020 

Razglasitev najuspešnejših športnikov za 2019 30.1.2019 

Svetovni pokal  Ljubljana: organizacija tekmovanja v težavnosti 25.-26.9.2020 

Varstvo narave Celo leto 

Plezalna stena Kranj 

- upravljanje v skladu s pogodbo 
- vadba zunanjih najemnikov 
- izvedba treningov reprezentanc 
- izvedba seminarjev in izpitov za vse profile strokovnih delavcev 
 

 
 

Celo leto 
 

Umetne plezalne stene 

 
- vodenje katastra umetnih plezalnih sten in plezališč v Sloveniji 
- spremljanje in svetovanje pri projektih postavitve novih plezalnih centrov v Sloveniji 
 

 
 
Celo leto 

Parareprezentanca  

- občasni skupni treningi   
- najpomembnejša mednarodna tekmovanja 

 

 
 

 

Načrtovana usposabljanja (tečaji, seminarji, izpopolnjevanja, šole) 

Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev 

Izpiti za športne plezalce Februar-marec, Kranj, 

Ljubljana 

80 

seminar in izpiti za vaditelje 

šp.plezanja 

Marec-maj, Kranj, Ljubljana 40 

seminar in izpiti za trenerje 

šp.plezanja 

Oktober-december,  Ljubljana 20 

Prehodni licenčni seminar za prehod iz 25.-26.januar, Ljubljana 25 



 

 

starih na nove nazive po Zšpo-1 

Licenčni seminar za sodnike april, Ljubljana 30 

Seminar in izpiti za sodnike marec, Ljubljana 8 

Licenčni seminar za postavljalce Še ni določeno, Ljubljana 25 

 
 
Načrtovane  aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori, …) 

Naziv 

aktivnosti 

Termin in 

lokacija 

Št. udeležencev 

in vodja 

Namen 

Izvedba DP v 
težavnosti, 
balvanih in 
hitrosti 

April - november 
Po Sloveniji 

250 tekmovalcev, 
Tekmovanja v 3 
skupinah kategorij 
(skupaj 12 
kategorij po 
starosti in spolu) 
Vodja: Tomo 
Česen 

Nacionalni sistem tekmovanja 
 
 

Pokroviteljstvo 
nad izvedbo 
dveh regijskih 
tekmovanj ( 
Vzhodna in 
Zahodna liga) 

Januar – maj po 
Sloveniji 

700 tekmovalcev 
Vodja Vzhodne 
lige: Martin Bedrač 
Vodja Zahodne 
lige: Jernej Jazbec 

Regijski sistem tekmovanj, namenjen starosti 
tekmovalcev od 7 do 15 let 

Prvenstvo 
srednjih šol 

29.-30.1.2020 
Ljubljana-Šentvid 

200 
Vodja: Andrej 
Kokalj 

Promocija športnega plezanja v srednjih šolah 

Prvenstvo 
Osnovnih šol 

18.4.2020 
Vojnik 

300 
Vodja: Karli 
Pintarič 

Promocija športnega plezanja v Osnovnih šolah 

Svetovni pokal 
težavnost in 
balvani 

Balvani 
3.-4.4.2020 
Meiringen (SUI) 
 
17.-19.4.2020 
Wujiang (CHN) 
 
8.-10.5.2020 
Seul (KOR) 
 
23.-24.5.2020 
Munchen (GER) 
 
12.-14.6.2020 
Salt Lake City 
(ZDA) 
 
25.-28.6.2020 
Innsbruck (AUT) 
 
 
Težavnost 
25.-28.6.2020 
Innsbruck (AUT) 
 
2.-4.7.2020 
Villars (SUI) 
 

Članska 
reprezentanca 
 
Vodja: selektor 
članske 
reprezentance 
Gorazd Hren 

Udeležba na tekmah svetovnega pokala 
 



 

 

11.-13.7.2020 
Chamonix (FRA) 
 
18.-19.7.2020 
Briancon (FRA) 
 
25.-26.9.2020 
Ljubljana (SLO) 
 
9.-10.10.2020 
Xiamen (CHN) 
 

Olimpijske igre, 
kombinacija 

4.-7.8.2020 
Tokyo (JPN) 

Kvalificirani 
tekmovalci 
Vodja: selektor 
članske 
reprezentance 
Gorazd Hren 

Udeležba na olimpijskih igrah 

Evropsko 
prvenstvo 
težavnost, 
balvani, hitrost n 
kombinacija 

20.-27.3.2020 
Moskva (RUS) 

Članska 
reprezentanca 
Vodja: selektor 
članske 
reprezentance 
Gorazd Hren 

Udeležba na evropskem prvenstvu 

    

Svetovno 
mladinsko 
prvenstvo 

23.-31.8.2020 
Voronež (RUS) 

Mladinska 
reprezentanca 
Vodja: selektor 
mladinske 
reprezentance 
Anže Štremfelj 

Udeležba na svetovnem mladinskem prvenstvu: 
 

Evropsko 
mladinsko 
prvenstvo -  
Težavnost, 
balvani, hitrost 

22.-28.10.2020 
Perm (RUS) 

Mladinska 
reprezentanca 
Vodja: selektor 
mladinske 
reprezentance 
Anže Štremfelj 

Udeležba na evropskem prvenstvu 
 

Evropski 
mladinski pokal 
težavnost, 
balvani 

Balvani 
25.-26.4.2020 
Trondheim (NOR) 
 
9.-10.5.2020 
Soure (POR) 
 
16.-17.5.2020 
Graz (AUT) 
 
30.-31.5.2020 
Sofija (BUL) 
 
Težavnost 
12.-14.6.2020 
Imst (AUT) 
 
20.-21.6.2020 
Ostermundigen 
(SUI) 
 
4.-5.7.2020 
Puurs (BEL) 

 

Mladinska 
reprezentanca 
Vodja: selektor 
mladinske 
reprezentance 
Anže Štremfelj 

Udeležba na evropskem pokalu 
 

Razglasitev 
najuspešnejših 
športnih 
plezalcev za leto 
2019 

30.1.2019 
Ljubljana 

Vodja: Tomo 
Česen 

Promocija športnega plezanja 



 

 

 

 

 

Pomembnejši projekti 

Naziv projekta Namen Stanje 

Projekt opremljanja 
slovenskih plezališč 

Opremljanje novih smeri in 
preopremljanje starih v vseh 
slovenskih plezališčih 

Projekt teče že vse od 
leta 2000  

Svetovni pokal  
Ljubljana – težavnost 

Domača tekma svetovnega 
pokala  

25.-26.9.2020 

Zaključek državnega 
prvenstva Kranj 

Zaključek v vseh disciplinah za 
vse kategorije 

29.november 2020 

 

 

Strokovni sodelavec       Načelnik KŠP 

Tomo Česen        Aleš Pirc 

 


