
	

	

	

	

#SlovenijaPleza	

#SlovenijaPleza je eden ključnih projektov Planinske zveze Slovenije od vstopa športnega 
plezanja v olimpijsko družino, s katerim napovedujemo osvežen, proaktiven in profesionalen 
pristop k novi olimpijski disciplini ter skrb za prihodnost športnega plezanja v Sloveniji ob 
zavedanju, da se pri nas kalijo najboljše športne plezalke in plezalci na svetu, hkrati pa 
plezanje doživlja pravi razcvet kot rekreativna dejavnost. 

V	dolgoročnem načrtu in središču projekta #SlovenijaPleza je povezovanje plezalnega sveta v 
Sloveniji, popularizacija športnega plezanja med širšo javnostjo, širjenje prepoznavnosti 
športne panoge tako na profesionalni ravni skozi dosežke naših reprezentantov kot na 
rekreativni ravni vseh ljubiteljev plezanja, poleg tega pa še vzpostavitev enotnejšega sistema 
organizacije državnih prvenstev, opozarjanje na pomen in problematiko opremljanja 
športnoplezalnih smeri v naravnih plezališčih in osnovanje novega, kredibilnega središča 
slovenske plezalne scene in s tem večanje tržne vrednosti slovenske športnoplezalne 
reprezentance.  

Pomeni tudi povezovanje projektov znotraj PZS in njegovih društev ter posledično širjenje 
pozitivne konotacije krovne zveze do društev in ostale javnosti. Delovanje vseh po skupnih 
smernicah za skupno dobro – vsi za enega, eden za vse. Načrtujemo preseči kampanjo zveze, 
spodbuditi širšo akcijo: združevanje društev, odsekov, klubov in ostalih subjektov v skrbi za 
razvoj športne panoge v celotni Sloveniji v najširšem smislu. 

#SlovenijaPleza = skupek prepoznavnih, udarnih, močnih besed, ki povezuje ime države z 
glagolom, ki ima pozitiven pomen v najširšem pomenu besedu: premikati se navzgor.  
 

DOGODKI	#SlovenijaPleza	

14. 4. 2017 Moja olimpijska norma, Velenje 

13. 5. 2017 Teden mladih Kranj 

20. 5. 2017 Triglav The Rock Ljubljana (Kongresni trg) 

3. 6. 2017 Gremo v hribe (Mariborska koča na Pohorju) 

17. 6. 2017 Dan slovenskih planinskih doživetij (Dom pod Storžičem) 

... in še več športnoplezalnih dogodkov za širšo javnost po vsej Sloveniji 
 



	

	

 

 

LOGOTIP	

Logotip ponazarja Triglav, simbol Slovenije, posredno implicira tudi na plezanje. Trije sklopi 
Triglava predstavljajo tri discipline športnega plezanja: težavnostno, balvansko in hitrostno. 

Uporabljeni modra in zelena sta nacionalni športni barvi v skladu s smernicami Olimpijskega 
komiteja Slovenije o podobah nacionalnih športnih zvez. Ožarjena rumena spomni na skalo ob 
zahajajočem soncu, ki osmišlja plezalni dan, dan na sončni strani Alp, ter daje logotipu 
svežino, ga dela opaznejšega.   

Poudarjeni sta besedi CLIMBING in PLEZA, zato logotip ne potrebuje grafičnega elementa, ki 
simbolizira plezanje (silhueta plezalca, komplet, vrv, oprimek), kjer koli se bo pojavil logotip, 
bo v povezavi s plezanjem, plezališči, plezalci, tekmovanjem.  

Grafična podoba #SlovenijaPleza in SloveniaClimbingTeam izvira iz istega logotipa ter 
tako vzajemno širi prepoznavnost tako športnega plezanja kot slovenske reprezentance.  

 

 

  


