
 

 

 

KOMISIJA ZA GORSKE ŠPORTE 

Okvirni program dela za leto 2020 

 

1. Vsebina posameznega letnega programa neposrednega porabnika sredstev proračuna  
 

Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja 
 

       Komisija za gorske športe (KGŠ) pokriva športne zvrsti, ki se odvijajo v gorah, zaenkrat  - tekmovalno 
turno smučanje in  tekmovalno ledno plezanje. IO KGŠ sestavljajo načelnik (Robert Pritržnik) in člani 
IO (Manca Dolenc, Jasna Pečjak, Breda Ivanek, Milan Meglič in Milan Šenk). Med najpomembnejšimi 
nalogami so vodenje registra in članstva (tekmovalci, inštruktorji, sodniki, idr.), izobraževanje 
strokovnega kadra, organizacija domačih in mednarodnih tekmovanj , skrb za državne reprezentance, 
kategorizacija kvalitetnih športnikov, sodelovanje z drugimi državnimi in mednarodnimi 
organizacijami in zvezami. V Okviru komisije pod okriljem PZS na največjih tekmovanjih doma in v 
tujini tekmujeta slovenska reprezentanca v  turnem smučanju in reprezentanca v lednem plezanju. 
Tekmovanja v lednem plezanju se zaradi varstva naravnega okolja in izrednega napredka v tehniki  
plezanja selijo iz naravnih zaledenelih slapov na umetne previsne konstrukcije, kjer je vse manj ledu 
in vse več umetnih oprimkov za kategorijo težavnost , hitrostno plezanje pa ostaja na ledu. 

       Na tekmovanjih v turnem smučanju so poleg klasičnih tekem v gorah, na katerih tekmovalci 
premagujejo več kilometrov dolge proge s tehnično in dolžinsko različno zahtevnimi vzponi in spusti, 
v zadnjih letih vse bolj priljubljene tekme, izpeljane po smučiščih, ki so zaradi lažje dostopnosti 
privlačne tako za organizatorje kot tudi za množično udeležbo vrhunskih in rekreativnih tekmovalcev. 
Tekmovanja se odvijajo v različnih disciplinah, najpogostejše so posamične in tekme v dvojicah na 
daljših trasah, sledijo jim tekme v vzponih ter v zadnjem času tudi atraktivni disciplini šprint in 
štafete.  
 
osnovna predstavitev delovanja v načrtovanem letu za organ in za podrejene organe  
 
Ledno plezanje 
 

 Organizacija:- registracija klubov 

                                       - urejanje spletne strani 

                                        - sodelovanje FŠ in MŠŠ 

                                         - sodelovanje z mednarodno zvezo UIAA 

                                          -priprava razpisov za vse dejavnosti 

                           -kategorizacija 



 

 

 Izvedba Slovensko- hrvaško- srbskega pokala v tekmovalnem lednem plezanju; 

 udeležba reprezentance na tekmah Evropskega pokala 

 udeležba reprezentance na tekmah svetovnega pokala; 

 udeležba na mladinskem svetovnem prvenstvu 

 širjenje baze tekmovalcev in boljša prepoznavnost športa 

 licenčni seminar za sodnike v Sloveniji, tečaj za državne sodnike (slovenske , hrvaške in 

srbske) in tečaj za nove mednarodne sodnike pred eno od tekem svetovnega pokala 

 razglasitev NAJ turnega smučarja in lednega plezalca za leto 2019 

 pomoč in svetovanje klubom pri opremljanju drytooling plezališč, vodenje registra DT 

plezališč 

 antidoping ozaveščanje in obveščanje tekmovalcev  

 v sodelovanju s KA HPS organizacija DT akademije v Zasavskih DT plezališčih 

 testiranje tekmovalcev 

 
Tekmovalno turno smučanje 
 

 Organizacija:- registracija klubov 

                                       - urejanje spletne strani 

                                        - sodelovanje FŠ in MŠŠ 

                                         - sodelovanje z mednarodno zvezo ISMF 

                                          -priprava razpisov za vse dejavnosti 

                           -kategorizacija 

 Izvedba slovenskega pokala v tekmovalnem turnem smučanju in državnih prvenstev v 

šprintih, posamično in vertikalu 

 v sodelovanju s PZS in ZGVS izvedba izobraževanja za vaditelja turnega smučanja 

 udeležba izobraževanja za mednarodne sodnike turnosmučarskih tekmovanj 



 

 

 udeležba reprezentance na tekmah svetovnega pokala; 

 udeležba na evropskem prvenstvu 

 širjenje baze tekmovalcev in boljša prepoznavnost športa 

 Promocijska dejavnost popularizacije tekmovalnega turnega smučanja 
(akcija »Šolar na turne smuči« in Dan turnega smučanja) 
 

 razglasitev NAJ turnega smučarja in lednega plezalca 30.januarja 2020 

 pomoč in svetovanje klubom in društvom pri organizaciji turnosmučarskih tekmovanj 

 antidoping ozaveščanje in obveščanje tekmovalcev  

 testiranje tekmovalcev 

 
 
Načrtovana usposabljanja (tečaji, seminarji, izpopolnjevanja, šole) 
 
Ledno plezanje 
 
 

Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev 

Tečaj za mednarodne sodnike Rabenstein, januar 2021 3-4, vodja Andrej Pečjak 

Tečaj za postavljalce Pred eno od tekem 
svetovnega pokala 

Max. 5, vodja še ni določen  

Tečaj za državne sodnike Pred začetkom SLO-HR –SRB 
pokala, oktober/  november 
2020 

1-3, vodja Andrej Pečjak 

Obnovitveni tečaj za državne sodnike Pred eno od tekem pokala, 

November 2020 

2-3, vodja Andrej Pečjak 

 
Tekmovalno turno smučanje 

 

Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev 

Izobraževanje za naziv vaditelj 
turnega smučanja 

September 2020 5, vodja še ni določen 



 

 

Tečaj za mednarodne sodnike December 2020 2-3, vodja še ni določen 

 

Načrtovane  aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori, …) 
  

Ledno plezanje 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev 

SLO HR SRB pokal Vsaj 3 tekmovanja v 
Sloveniji , na Hrvaškem in 
v Srbiji 

november 2020 

20 tekmovalcev 

Humarjev memorial Mlačca,Mojstrana 

Februar 2020 

20 tekmovalcev 

 
 
 
 

Mednarodna tekmovanja sosednje države 

januar 2020 

4-6 tekmovalcev 

Mladinsko svetovno prvenstvo 5.-7.3.2020 1-2 tekmovalca 

Svetovni pokal 3.-5.1. Changchun (CHN) 

10.-12.1.2020 Cheongsong (KOR) 

21.-25.1.2020 Saas Fee (SUI) 

2-3 tekmovalci 

Evropsko prvenstvo  23.-25.1.2020 2-3 tekmovalci 

Evropski pokal 28.-30.2.2020 

In še tri tekme november-december 

2020 

2-4 tekmovalci 

 
 
Tekmovalno turno smučanje 
 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev 

SLO pokal v TTS Januar do marec 2020, 

Jezersko, Krvavec, 

60 tekmovalcev 



 

 

Završnica, Zelenica, 

Okrešelj 

 

 

Mednarodna tekmovanja Termin in lokacija Št. udeležencev 

12. Fanningberger Skitourentag 26. januar 2020, Fanning (AUT) 3-4 tekmovalci 

Avstrijsko-Nemško državno 
prvenstvo, Erztrophy 2020 

31. januarja do 2. februarja 2020, 
Bischofshofen (AUT) 

3-4 tekmovalci 

Svetovni pokal, Jennerstier 2020 7.-9. februarja 2020, Berchtesgaden 
(GER) 

3-4 tekmovalci 

Evropsko prvenstvo, Madona di 

Campiglio 2020 

2. – 5. aprila 2020, 

Madona di Campiglio (ITA) 

3-4 tekmovalci 

Mednarodni turnosmučarski 

tabor za mlade (starost 12.-20. 

let) 

December 2020, lokacija še ni 

določena nekje v Avstriji ali Nemčiji 

4-7 otrok 

 
Skupno ledno plezanje in turno smučanje 

Razglasitev 
najuspešnejših 
lednih plezalcev 
in turnih 
smučarjev za 
leto 2019 

30.1.2020 
Ljubljana 

  

 

Strokovni sodelavec       NačelniK KGŠ 

Tomo Česen        Robert Pritržnik 


