
 

 

Ljubljana, 14.1.2020 
 

KOMISIJA ZA GORSKE ŠPORTE 
POROČIL0 ZA LETO 2019 

 
 
1. Vsebina posameznega letnega poročila neposrednega porabnika sredstev proračuna  
 

Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja  
 
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 letu poročanja za organ in za podrejene organe  
V letu 2019 je bilo registriranih 11 klubov/odsekov, ki so kakorkoli gojili tekmovalno ledno plezanje in 

tekmovalno turno smučanje. V skladu z razpisi in ustaljeno prakso OKS so se predlogi za 

kategorizirane športnike poslali trikrat letno. V trenutno aktualnem seznamu (stanje 1.10.2019) 

imamo na področju tekmovalnega lednega plezanja 2 državna razreda, na področju tekmovalnega 

turnega smučanja pa 2 državna, 1 perspektivni in 1 mladinski razred. 

 

TEKMOVALNO LEDNO PLEZANJE 

Članska reprezentanca 

 

Ledni plezalci imajo tekmovalno sezono sestavljeno preko dveh let, v tem primeru 2018/2019. Malo 

številčna reprezentanca se je v tem obdobju udeležila vseh štirih tekem evropskega pokala. V 

skupnem seštevku sta Maja Šuštar in Jaka Hrast osvojila odlično 3.mesto. 



 

 

Rezultati sezone 2018-2019: 

        Evropski pokal 

1. Bern (SUI) 24.11.2018 

Moški: 8.Jaka Hrast, 22. Edvin Nepužlan 

2. Domžale (SLO)  1.12.2018 

Ženske: 4.Maja Šuštar, 6.Katja Brunec, 9.Nadja Korinpek 

Moški: 11.Vili Guček, 14.Edvin Nepužlan, 15.Miha Habjan, 17.Tine Cuder, 19.Jaka Hrast, 

22.Tom Turšič  

3. Žilina (SLK) 8.12.2018 

Ženske: 1.Maja Šuštar, 4.Nadja Korinšek, 8.Katja Jurjovec, 9.Katja Brunec 

Moški: 3.Mha Habjan, 6.Vili Guček, 8.Jaka Hrast, 24.Edvin Nepužlan 

4. Oulu/ Finska 3.3.2019 

Ženske: 9. Maja šuštar 

Moški: 10. Jaka Hrast 25.Miha Habjan 

 

Skupno EU pokal (32 tekmovalk in 73 tekmovalcev) 

ženske skupno: 

3.Maja Šuštar, 10.Nadja Korinšek, 11.Katja Brunec, 20.Katja Jurjovec 

moški skupno: 

3. Jaka Hrast, 10.Miha Habjan, 13.Vili Guček, 25.Edvn Nepužlan 

 

Rezultati na: 

https://www.theuiaa.org/documents/iceclimbing/EuropeanCup19-Overall-Men.pdf 

https://www.theuiaa.org/documents/iceclimbing/EuropeanCup19-Overall-Women.pdf 

TEKMOVALNO TURNO SMUČANJE 

Članska reprezentanca 

 

Tudi turni mučarji imajo tekmovalno sezono sestavljeno preko dveh let, v tem primeru 2018/2019. 

Poleg tekem v bližnji Italiji in Avstriji so se tekmovalci udeležili ene tekme svetovnega pokala in pa 

Svetovnega prvenstva, kjer sta poleg tekmovalca članske ekipe nastopila tudi dva člana mladinske 

reprezentance. 

Svetovni pokal Bischofshofen (AUT) 18.-20.1.2019 

Disiciplina posamezno 

Moški: 41.Luka Kovačič 

 

https://www.theuiaa.org/documents/iceclimbing/EuropeanCup19-Overall-Men.pdf
https://www.theuiaa.org/documents/iceclimbing/EuropeanCup19-Overall-Women.pdf


 

 

Svetovno prvenstvo Villars (SUI) 9.-16.3.2019  

Moški vzpon: 14.mesto Luka Kovačič 

Kadetinje: Anja Merlak Markič, šprint 22.mesto, posamično 22.mesto, vzpon 21.mesto 

Kadeti: Maj Pritržnik, šprint: 41.mesto, posamično 38.mesto, vzpon 36.mesto 

 

 
Zbor dejavnosti  

Zbor načelnikov, 13.marca 2019 v prostorih PZS v Ljubljani, prisotni načelnica in člani IO KGŠ, 
strokovni sodelavec Tomo Česen, Matjaž Šerkezi (strokovni sodelavec KA) in načelniki/namestniki 4 
klubov/odsekov. Glavne vsebine: poročila 2018, plani za 2019 in volitve za novo mandatno obdobje. 
Tako so bili izvoljeni načelnik Robert Pritržnik (TSK Lima) in člani IO KGŠ Manca Dolenc (PD Domžale), 
Jasna Pečjak (PD Domžale), Breda Bibič (APD Kozjak Maribor), Milan Meglič (GRS Tržič) in Milan Šenk 
(PD Jezersko).  
 
 
 
 

Sestava in dejavnost organa v letu poročanja   
 

Organ vodja in namestnik člani seje 

IO komisije  Robert Pritržnik (TSK 
Lima) 

Manca Dolenc (PD Domžale), Jasna 
Pečjak (PD Domžale), Breda Bibič 
(APD Kozjak Maribor), Milan Meglič 
(GRS Tržič) in Milan Šenk (PD 
Jezersko).  

 

 

 
 

 
Izvedene aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori, odprave …) 
 
TEKMOVALNO LEDNO PLEZANJE 

Naziv 
aktivnosti 

Termin in 
lokacija 

Št. 
udeležencev 

in vodja 

Namen 

3 tekme za 
Slovensko 

hrvaško srbski 
pokal 

November 2018 
– 

Ovčar Banja, 
Ravna 

Gora,Domžale 

Skupno 7 
tekmovalk in 

13 
tekmovalcev  

Nacionalni sistem tekmovanja 
 

4 tekme 
evropskega 

December 2018 
– marec 2019 

Članska 
reprezentanca, 

Udeležba na evropskem pokalu 
Podrobnosti na: 

https://www.theuiaa.org/ice-climbing-



 

 

pokala vodja Nejc Šter resultscentre/ 

 
TEKMOVALNO TURNO SMUČANJE 

Naziv 
aktivnosti 

Termin in 
lokacija 

Št. 
udeležencev 

in vodja 

Namen 

3 tekme za 
državno 

prvenstvo 
(vzpon, 

posamično, 
pari 

Januar, februar, 
marec 
Krvavec, 
Zelenica in 
Jezersko 

Skupno 60 
tekmovalcev 

Nacionalni sistem tekmovanja 
 

1 tekma za 
slovenski 

pokal 

marec 
Okrešelj, 

Skupno 60 
tekmovalcev 

Nacionalni sistem tekmovanja 
 

1 tekma za 
svetovni 
pokal, 
posamezno  

18.-20.1.2019 
Svetovni pokal 
Bischofshofen 
(AUT) 

Članska 
reprezentanca, 
vodja Iztok 
Cukjati 

Udeležba na svetovnem pokalu 
Podrobnosti na: 

http://www.ismf-ski.org/webpages/ 

Svetovno 
prvenstvo, 
Vzpon, 
posamično, 
šprint 

9.-16.3.2019 

Villars (SUI)  

 

Članska 
reprezentanca 
in kadeti , 
vodja Iztok 
Cukjati 

Udeležba na svetovnem pokalu 
Podrobnosti na: 

http://www.ismf-ski.org/webpages/ 

 
PREGLEDNICA: podeljena priznanja (za 2019) 

Naziv priznanja Pogoj za prejem Št. prejemnikov 

Najuspešnejša ledna 
plezalka 

Rezultati in glasovanje KGŠ Maja Šuštar (AO Domžale) 

Najuspešnejši turni 
smučar 

Rezultati in glasovanje KGŠ Luka Kovačič (Društvo za razvoj 
turnega smučanja) 

 
 
Strokovni sodelavec       Načelnik KGŠ 
Tomo Česen        Robert Pritržnik 
 

 

 


