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Poročilo o delu v letu 2017 
 
Registracija klubov/odsekov  
V letu 2017 je bilo registriranih 52 klubov/odsekov, ki so kakorkoli gojili športno plezanje. Ob registraciji za 
leto 2018 je bila opravljena tudi anketa o njihovi dejavnosti in članstvu v letu 2017 na dan 31.12.2017. 
(glej prilogo) 
 
Organizacija dela  
V letu 2017 so po novih volitvah na Zboru KŠP IO KŠP sestavljali načelnik (Aleš Pirc) in člani komisije 
(Jure Golob, Janez Hafner, Lorin Moscha, Jernej Peterlin in Urban Primožič). 
 
Ostali delujoči organi oziroma sestava pa je bila: 
 
Članska reprezentanca:  
Gorazd Hren - selektor, ostali sodelavci: Urh Čehovin, Luka Fonda, Anže Štremfelj, Miha Hribar, Luka 
Mužar, Jakob Šparovec, Dominik Fon 
Mladinska reprezentanca: Anže Štremfelj – selektor, ostali sodelavci: Domen Švab, Klemen Kejžar, Urh 
Čehovin, Miha Hribar, Luka Mužar, Dominik Fon, David Debeljak, Marija Jeglič   
Koordinatorja šolskih športnih tekmovanj: Andrej Kokalj (srednje šole) in Karli Pintarič (osnovne šole) 
Vodja sodniškega zbora: Tomislav Kirbiš 
Vodja Zbora postavljalcev: Miha Hribar 
Vodja usposabljanja: Matevž Bizjak 
 
 
Državno prvenstvo  
V  tekmovalni sezoni 2017 je bilo izpeljano prvenstvo v težavnosti in balvanskem plezanju za vse 
kategorije. Na sporedu je bilo 16 tekem v težavnosti (4 v starejših, 6 v srednjih in 6 mlajših kategorijah) in 
6 tekem v balvanskem plezanju (po dve v starejših, srednjih in mlajših kategorijah). Ob koncu sezone je 
bilo v Kranju ponovno finale državnega prvenstva tako v težavnosti kot tudi v balvanih. V tekmovalni 
sezoni 2017 je bilo skupno izdanih 221 tekmovalnih licenc.  
V članski konkurenci sta v težavnosti postala državna prvaka Janja Garnbret pri ženskah, pri moških pa 
sta si naslov delila Martin Bergant in Jernej Kruder, v balvanskem plezanju pa Urška Repušič in Anže 
Peharc. V klubskem pokalu je bil najuspešnejši AO Kranj.  
 
Seznam organizatorjev tekem za DP 2017: 
 
 
organizator 

težavnost 
kategorije 

 boulder 
kategorije 

 
 ml. sr. st.  ml. sr. st. 
Društvo Prosti čas 
Šmartno 

X X X     

AO Kranj X X X     
ŠPO Tržič X X X     
PK Škofja Loka X X X     
KŠP     X X X 
AK Slovenska Bistrica X X      



ŠPD Korenjak     X X X 
 
 
 
 
Organizacija mednarodnih tekmovanj  
Tradicionalna tekma svetovnega pokala v športnem plezanju, ki je bila v Kranju od 11.-12.novembra 2017, 
je bila že dvaindvajseta po vrsti. Na tekmovanju je sodelovalo 113 tekmovalcev (52 žensk in 61 moških) iz 
21 držav sveta. Kot vedno doslej si je tekmovanje ogledalo tudi veliko število gledalcev, še posebno 
nedeljski finale, ko je bila športna dvorana Zlato polje že dan prej razprodana. Poleg tega pa je TV 
Slovenija na svojem II.programu pripravila direktni prenos nedeljskega finala najboljših. 
Slovenska reprezentanca je imela štiri finaliste – tri v ženski konkurenci in enega v moški konkurenci. Že 
pred tekmo je bilo odločeno, da je skupna zmagovalka pri ženskah Janja Garnbret. Naša najboljša 
tekmovalka zadnjih dveh sezon je bila prepričljiva tudi na tekmi v Kranju in prvič stala na najvišji stopnički 
na domači tekmi svetovnega pokala. Pri moških je Domen Škofic osvojil četrto mesto, Slovenija pa je prav 
na zadnji tekmi zbrala toliko točk, da je postala še drugič zmagovalka v pokalu narodov v težavnosti.  
V organizacijskem smislu smo s prireditvijo lahko ponovno izrednoi zadovoljni. Poleg samega športnega 
dela prireditve je bilo še veliko spremljajočega programa. Vse je potekalo po načrtih in med udeleženci 
smo ponovno prejeli precej pohvalnih besed, svoje so v finalu z izrednim vzdušjem dodali še gledalci. 
Tekmovanje so spremljali tudi vsi najpomembnejši domači mediji (med njimi že omenjen direktni prenos 
finala, ki ga je prenašala TV Slovenija), poleg tega pa je bilo prisotnih veliko tujih novinarjev, fotografov, 
avstrijska televizija, direktni prenos je bil na Valu 202. Vse novice in informacije, sprotne rezultate in 
fotogalerije pa so vsi lahko spremljali na spletni strani tekme www.worldcupkranj.com. 
 
Članska reprezentanca  
V letošnjem letu je slovenska članska reprezentanca ponovno zabeležila vrhunske rezultate. Na največjih 
tekmovanjih so dekleta in fantje osvojili rekordnih 22 kolajn. Kar peterica tekmovalcev je odnesla vsaj eno 
kolajno iz največjih tekem. Ponovno je blestela Janja Garnbret in po lanski sezoni, ko je osvojila praktično 
vse, je bilo kar težko pričakovati še kaj boljšega. Vendar ji je uspelo tudi to. Z devetimi zmagami na 
tekmah svetovnega pokala in z rekordno bero točk v skupnem seštevku kombinacije je dosegla nekaj, kar 
doslej ni uspelo še nikomur. Seveda je bila na koncu zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala 
v težavnosti in kombinaciji, v balvanih pa je bila na drugem mestu. Mina Markovič je blestela s srebrno 
kolajno na evropskem prvenstvu v težavnosti, za največje presenečenje pa je brez dvoma poskrbel Anže 
Peharc. Osvojil je bronasto kolajno na evropskem prvenstvu v balvanih. Jernej Kruder je prvič stal na 
stopničkah svetovnega pokala v balvanih, Domen Škofic pa po fantastični lanski sezoni ni povsem ponovil 
kar si je želel. Seveda, brez dvoma je njegovo 4.mesto v skupnem seštevku vrhunski rezultat. 
Celotna reprezentanca je postala še bolj homogena v vseh disciplinah in končni rezultat je tudi odraz tega 
– v pokalu narodov v svetovnem pokalu v težavnosti je bila Slovenija po lanskem letu ponovno 
zmagovalka, v balvanih pa je ekipa osvojila fantastično 3.mesto. 
 

Pregled uvrstitev članov na največjih tekmah v finale Evropskega prvenstva, Svetovnih iger 
oziroma tekem svetovnega pokala za leto 2017 

 
1.mesto Janja Garnbret Chamonix (FRA) Svetovni pokal težavnost 
 Janja Garnbret Villars (SUI) Svetovni pokal Težavnost 
 Janja Garnbret Briancon (FRA) Svetovni pokal Težavnost 
 Janja Garnbret Edinburgh (GBR) Svetovni pokal Težavnost 
 Janja Garnbret Wujiang (CHN) Svetovni pokal Težavnost 
 Janja Garnbret Kranj (SLO) Svetovni pokal Težavnost 
 Janja Garnbret Chongqing (CHN) Svetovni pokal balvani 
 Janja Garnbret Tokyo (JPN) Svetovni pokal Balvani 
 Janja Garnbret Munchen (GER) Svetovni pokal balvani 
 Janja Garnbret Skupna uvrstitev Svetovni pokal težavnost 
 Janja Garnbret Skupna uvrstitev Svetovni pokal kombinacija 
2.mesto Mina Markovič Campitello di Fassa (ITA) Evropsko prvenstvo težavnost 



 Janja Garnbret Munchen (GER) Evropsko prvenstvo balvani 
 Janja Garnbret Nanjing (CHN) Svetovni pokal balvani 
 Janja Garnbret Wroclav (POL) Svetovne igre težavnost 
 Mina Markovič Villars (SUI) Svetovni pokal težavnost 
 Domen Škofic Villars (SUI) Svetovni pokal težavnost 
 Janja Garnbret  Skupna uvrstitev Svetovni pokal balvani 
3.mesto Janja Garnbret Xiamen (CHN) Svetovni pokal Težavnost 
 Janja Garnbret Arco (ITA) Svetovni pokal Težavnost 
 Anže Peharc Munchen (GER) Evropsko prvenstvo Balvani 
 Jernej Kruder Nanjing (CHN) Svetovni pokal balvani 
4.mesto Jernej Kruder Munchen (GER) Evropsko prvenstvo balvani 
 Janja Garnbret Campitello di Fassa (ITA) Evropsko prvenstvo težavnost 
 Domen Škofic Skupna uvrstitev Svetovni pokal težavnost 
 Domen Škofic Edinburgh (GBR) Svetovni pokal Težavnost 
 Domen Škofic Kranj (SLO) Svetovni pokal težavnost 
5.mesto Domen Škofic Campitello di Fassa (ITA) Evropsko prvenstvo težavnost 
 Domen Škofic Wroclav (POL) Svetovne igre težavnost 
 Mina Markovič Kranj (SLO) Svetovni pokal težavnost 
 Mina Markovič Xiamen (CHN) Svetovni pokal težavnost 
 Jernej Kruder Meiringen (SUI) Svetovni pokal balvani 
 Katja Kadić Vail (ZDA) Svetovni pokal Balvani 
 Katja Kadić Mumbai (IND) Svetovni pokal balvani 
6.mesto Mina Markovič Skupna uvrstitev Svetovni pokal težavnost 
 Janja Garnbret Meiringen (SUI) Svetovni pokal balvani 
7.mesto Mia Krampl Chamonix (FRA) Svetovni pokal Težavnost 
 Vita Lukan  Kranj (SLO) Svetovni pokal Težavnost 
 Katja Kadič Skupna uvrstitev Svetovni pokal balvani 
 Mina Markovič Wroclav (POL) Svetovne igre težavnost 
8.mesto Mina Markovič Briancon (FRA) Svetovni pokal težavnost 
 Katja Kadić Munchen (GER) Evropsko prvenstvo balvani 
 
Vsi podrobnejši rezultati so dostopni na spletni strani mednarodne plezalne zveze IFSC 
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/latest-results 
 
Mladinska reprezentanca 
Mladinska reprezentanca v primerjavi z lansko sezono ni dosegla podobnih rezultatov. Bili so sicer kar 
uspešni na tekmah evropskega mladinskega pokala in osvojili nekaj kolajn. Na obeh prvenstvih pa je bila 
bera najboljših rezultatov manjša od pričakovane. Eden od razlogov je verjetno tudi ta, da Janja Garnbret 
zaradi velikega števila članskih tekem ni sodelovala v sklopu mladinske reprezentance. Vsekakor je med 
mladinci izstopala Vita Lukan z osvojeno zlato kolajno na evropskem mladinskem prvenstvu v težavnosti. 
 

Pregled uvrstitev mladincev v finale na svetovnem oziroma evropskem mladinskem prvenstvu v 
letu 2017 

 
1.mesto Vita Lukan Perm (RUS) Evropsko prvenstvo kadetinje Težavnost 
4.mesto Luka Potočar Perm (RUS) Evropsko prvenstvo kadeti težavnost 
 Lučka Rakovec Slany (CZE) Evropsko prvenstvo Kadetinje balvani 
 Dominika Kodra Slany (CZE) Evropsko prvenstvo St.deklice balvani 
5.mesto Mia Krampl Perm (RUS) Evropsko prvenstvo Kadetinje težavnost 
 Maja Majcen Perm (RUS) Evropsko prvenstvo St.deklice težavnost 
 Andrej Polak Perm (RUS) Evropsko prvenstvo St.dečki težavnost 
7.mesto Tjaša Slemenšek Perm (RUS) Evropsko prvenstvo mladinke težavnost 
8.mesto Lučka Rakovec Perm (RUS) Evropsko prvenstvo Kadetinje težavnost 
 



Vsi podrobnejši rezultati so dostopni na spletni strani mednarodne plezalne zveze IFSC 
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/results 
 
 
 
 
Vzponi v plezališčih 
V minulem letu opravljenih kar lepo število vrhunskih vzponov v plezališčih. Podroben seznam 
najpomembnejših vzponov pa je naslednji: 
 
 
Martina Čufar 
z rdečo piko 
Ventilateur (FRA), Je bourine donc je continue 
8b+ 
Balme (FRA), Fluctuat nec mergitur 8b 
Verdon, Nelson Mandela 8b 
Warmbad (AUT), Schweinepriester 8b 

na pogled 
Verdon (FRA), La visite a fion 8a 

 
Janja Garnbret 
z rdečo piko 
Santa Linya (ESP), Sileccio Natural 9a 
Santa Linya (ESP), Open your mind 8c+ 

na pogled 
 

 
Mina Markovič 
z rdečo piko 
Barratro (ITA), Sicarrio 8c 
Margalef (ESP), Batuga 8b  

na pogled 
Margalef (ESP), Special caballeros 8a 
 

 
Maja Vidmar 
z rdečo piko 
Čreta, Lala land 8b+ 

na pogled 
 
 

 
Jernej Kruder 
z rdečo piko 
Cova del ocell (ESP), Bi herri borroka bat 9a 
Maltatal (AUT), Eskimo 8c+ 
 
balvani 
Mogan (ESP), Tiny desplombes Fb 8b  
Mogan (ESP), La mujer completa Fb 8b 
Cova del ocell  (ESP), Catalan witness the fitness 
Fb 8c  
Mogan (ESP), Brave ruina Fb 8b 

na pogled 
Rawyl (SUI), Disneyland 8b 
Sant Miquel del fai (ESP), El mon alreves 8b  
 

 
Zan Sudar 
Balvani 
Maltatal (AUT), Bugeleisen Fb 8b+ 
Zalog, Beginning of the end Fb 8b+ 
Maltatal (AUT), Wrestling with an alligator Fb 8b 
Magic wood (SUI), Riverbed Fb 8b 
Ožbalt, Ramadan Fb 8b 

 

 
Domen Škofic 
Z rdečo piko na pogled 



Sopota, In Time 9a 
 
 
 
Prvenstvo Osnovnih šol 
Na finalno tekmovanje, ki je potekalo v Vojniku, so se uvrstili tekmovalci iz področnih tekmovanj (Šenčur, 
Vojnik).  Tako je v finalnem delu sodelovalo 147 tekmovalcev. 
 
Prvenstvo Srednjih šol 
Na prvenstvu v Ljubljani je sodelovalo 164 tekmovalcev. 
 
Zahodna in Vzhodna liga 
Na tekmah vzhodne lige je skupno nastopilo 374 tekmovalcev, na tekmah zahodne lige pa skupno 613 
tekmovalcev. 
 
Sodelovanje z mednarodno zvezo IFSC 
Udeležili smo se generalne skupščine IFSC (PZS KŠP je zastopal predsednik Bojan Rotovnik), poleg tega 
pa tudi Evropske plezalne zveze. Urban Primožič je postal član  tehnične komisije za dogodke in opremo. 
 
Usposabljanje 
Izpiti za športnega plezalca 1: izpit je uspešno opravilo 88 kandidatov. 
Seminar in izpiti za naziv »inštruktor šp.plezanja« - spomladanski del,  izpit je uspešno opravilo 16 
kandidatov 
Seminar in izpiti za naziv »inštruktor šp.plezanja« - zimski del,  seminar je zaključen, izpiti pa se bodo 
izvedli do meseca februarja 2018 
Licenčni seminar za postavljalce smeri: seminarja se je udeležilo 20 postavljalcev 
Licenčni seminar za sodnike: seminarja se je udeležilo 15 sodnikov 
Seminar in izpiti za opremljevalce smeri v naravnih plezališčih:  izpit je uspešno opravilo 23 kandidatov 
 
Kategorizacija 
V skladu z razpisi in ustaljeno prakso OKS so se predlogi za kategorizirane športnike poslali trikrat letno.  
V trenutno aktualnem seznamu (stanje 1.10.2017) imamo na področju športnega plezanja 4 svetovne, 8 
mednarodnih, 12 perspektivnih, 14 državnih in 13 mladinskih razredov. 
 
Urejanje plezališč 
Po razpisu za pridobitev opreme se je po planu nadaljevalo opremljanje novih in preopremljanje starih 
smeri. 
V drugi polovici leta je bil ustanovljen tudi Sklad za opremljanje slovenskih plezališč (OSP), katerega 
namen je celovita promocija in dodatno pridobivanje sredstev za obnavljanje plezališč. 
 
 
Razglasitev najuspešnejših športnih plezalcev  
Komisija za športno plezanje je ob koncu letošnje sezone sklenila, da kot običajno razglasi najuspešnejšo 
športno plezalko in plezalca, poleg tega pa podeli še šest priznanj za vrhunske dosežke ter štiri priznanja 
mladim perspektivnim plezalcem za dosežene rezultate na tekmah svetovnega in evropskega 
mladinskega prvenstva ter mladinskega evropskega pokala. Prav tako je sklenila, da podeli tudi priznanje 
trenerjema najuspešnejše športne plezalke in plezalca. 
 
 
Najuspešnejša športna plezalka 
 
Janja Garnbret 
    
Najuspešnejši športni plezalec 
 



Domen Škofic  
 
Priznanja za vrhunske dosežke na tekmovanjih 
 
Katja Kadić  
Mia Krampl  
Jernej Kruder  
Vita Lukan  
Mina Markovič  
Anže Peharc  
 
Priznanja perspektivnim za rezultate na svetovnem in evropskem mladinskem prvenstvu in 
evropskem mladinskem pokalu 
 
Dominika Kodra 
Luka Potočar 
Lučka Rakovec 
Urška Repušič 
 
Priznanja trenerjem 
 
Gorazd Hren  
Trener Janje Garnbret, najuspešnejše športne plezalke v pretekli sezoni. 
 
Roman Krajnik  
Trener Domna Škofica, najuspešnejšega športnega plezalca v pretekli sezoni. 
 
 
 
 
 
pripravil 
 
Strokovni sodelavec      Načelnik KŠP 
Tomo Česen       Aleš Pirc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


