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UVODNIK

Alpinizem. Alpinizem, kaj je to? O tem je bilo napisanega veliko in 
Slovenci smo lahko ponosni na slabih sto let stara razmišljanja, 

filozofske teze in vse zapisano vsaj izpod peres dr. Henrika Tume, dr. 
Klementa Juga in dr. Vladimirja Kajzelja. Vsi so bili tudi alpinisti. 
In tudi mnogi drugi alpinisti, športno uspešni ali pa tudi ne, so se 
ukvarjali z vprašanjem, kaj je alpinizem. Vsekakor je alpinizem tudi 
šport, verjetno v zadnjih desetletjih vse bolj le šport. In ali ni vedno 
bilo tako? V čem pa so se razlikovali Uroš Župančič, Rado Kočevar, 
Mikec Drašler, Stane Belak - Šrauf, Nejc Zaplotnik, Franček Knez, 
Marko Prezelj, Vanja Furlan ali današnji vrhunski alpinisti, kot sta 
na primer Nejc Marčič in Luka Stražar? Vsi našteti, in – oprostite – 
mnogi tu neimenovani, so, ste bili vrhunski alpinisti in seveda hkrati 
vrhunski športniki.

Je alpinizem šport, kjer lahko merimo rezultate, so ti objektivno 
primerljivi, podeljujemo za dosežke medalje? Alpinizem je šport, re-
zultati so na nek način merljivi, rezultati so tudi primerljivi in ja, pode-
lujemo priznanja, celo olimpijske medalje. Ste vedeli, da je alpinizem 
postal olimpijski šport že leta 1894, ko je bil ustanovljen Mednarodni 
olimpijski komite? Alpinisti so bili tako tudi dobitniki olimpijskih 
medalj, ki pa zaradi narave alpinizma, ki se ni odvijal neposredno na 
igrah, niso bile klasične, temveč so jih poimenovali Prix olympique 
d’alpinisme. Podeljenih je bilo nekaj alpinističnih olimpijskih medalj, 
med drugim bratoma Schmid za leta 1931 preplezano severno steno 
Matterhorna, pa zakoncema Dyhrenfurth na igrah 1936 za alpinistične 
in raziskovalne uspehe v Karakorumu in celo še leta 1988, ko sta kot 
zadnja dobila olimpijske medalje za dosežke v alpinizmu Reinhold 
Messner in Jerzy Kukuczka, ki sta kot prva leta 1986 oziroma 1987 
pristopila na vse osemtisočake na svetu. Seveda v priznavanju alpi-
nističnih športnih dosežkov ne gre le za olimpijske medalje, tu je, če 
nič drugega, najprestižnejše priznanje za alpinistične dosežke zlati 
cepin, ki so ga kar sedemkrat v zadnjih 30 letih podelili slovenskim 
alpinistom oziroma našim alpinističnim navezam. 

Osebno rad pogledam v športno zgodovino in zato je za športno 
mesto alpinizma zelo pomembno tudi leto 1979, ko je bila v nekdanji, 
sicer športno zelo uspešno državi, naša odprava na Everest izbrana za 
najboljšo športno ekipo v Jugoslaviji, član odprave in alpinist Marjan 
Manfreda - Marjon pa je dobil prestižno nagrado za fair play, ko je 
s preplezano rumeno stopnjo v vršnem grebenu Everesta odprl pot 
svojim 'reprezentančnim' kolegom na vrh, sam pa se je s trajnimi 
poškodbami prstov vrhu odpovedal. Da, to je bil čas viteštva v špor-
tu, viteštva v alpinizmu, ki pa mora biti v alpinistični navezi s ciljem 
uspeha in ne nazadnje preživetja vedno prisoten.
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Alpinizem, paradni konj slovenskega planinstva, je steblo, iz ka-
terega so se razvile tako imenovane planinske športne panoge, ki nas 
še posebej spremljajo in navdušujejo v zadnjih letih ter nam hkrati 
kažejo svetlo športno prihodnost. Veseli smo, da imamo pod okriljem 
Planinske zveze Slovenije tako uspešne športnike – alpiniste, športne 
plezalce in tekmovalne turne smučarje. Naj mi športni plezalci in 
tekmovalni turni smučarji ne zamerijo, če na tem mestu o njih pišem 
nekoliko manj. O športnem plezanju in tekmovalnem turnem smu-
čanju ne govori zgodovina, to se skupaj z alpinizmom dogaja danes 
in tu. In na to smo vsi v Planinski zvezi Slovenije izjemno ponosni.

Dovolite, da v imenu vodstva Planinske zveze Slovenije in v svojem 
lastnem imenu čestitam vsem današnjim športnikom dobitnikom pri-
znanj, kakor tudi Dušanu Kukovcu, dobitniku priznanja za življenjsko 
delo v alpinizmu.

mag. Martin Šolar, 
podpredsednik Planinske zveze Slovenije
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OCENA ALPINISTIČNE SEZONE 2021

Druga koronasezona je postregla z nekaterimi podobnimi izzivi kot njena 
predhodnica, a pot do gora, ki so si vsaj malce odpočile od vedno večjega 

navala raznoraznih obiskovalcev, je bila bistveno manj priprta. Znova so 
na pot krenile odprave. Lindič in Papertova sta spomladi na Aljaski med 
drugim zmogla tisočmetrsko prvenstveno smer Heart of Stone v Mount 
Huntingtonu. SMAR-ovci so poleti v Peruju dodali dve prvenstveni smeri 
v severni steni Hualcana – Levičnik in Volontar smer Virtual Insanity v 
levem boku stene, Karner, Štular in pridruženi Monasterio pa Knights and 
Days v njenem desnem delu; tudi drugi vzponi odprave predstavljajo dobre 
dosežke; Frelih je z Rogljevo bivanje v Peruju še podaljšal in preplezala sta 
nekaj lepih smeri. Mladi rod skalnih mojstrov je plezal v Maroku, vrhunec 
sezone pa predstavlja Slovenska direktna smer Luke Stražarja in Nejca Marčiča 
v severozahodni steni nepalskega šesttisočaka Tsoboje nad dolino Rolwaling. 
Vzpon, ki je bil opravljen v odličnem slogu, je precej odmeval tudi v svetovni 
alpinistični javnosti.

Domača alpinistična scena je delovala približno v okvirih preteklega 
leta; nadgradile so se Slovenske stene, prispele so nove ideje v sklopu akcije 
preopremljanja, tokrat predvsem navrtanih smeri, udobna finančna zaloga 
KA PZS je omogočila izpeljavo najrazličnejših aktivnosti, dobra situacija v 
športni politiki pa varno zaposlitev našim najboljšim alpinistom. Ponovno so 
se zagnale alpinistične šole, tabori vseh vrst so bili živahni, navdušuje predvsem 
druženje alpinistk, po štartu v sezoni 2020 je zaživel, nato pa prehodno tudi 
ugasnil program Mladi alpinisti, ki je pomembna ideja na poti nabora novih 
alpinističnih moči v precej spremenjeni družbeno-ekonomski situaciji 
(predvsem mladih), kar vse bolj vpliva tudi na alpinizem. Opisano odseva 
tudi skozi desetletno delovanje že dodobra uveljavljenega in prepoznanega 
sistema mentorstva mladim perspektivnim alpinistom – Slovenski mladinski 
alpinistični reprezentanci, ki pa več kot očitno potrebuje konkreten premislek 
o prihodnosti in prilagoditev novi realnosti.

Plezalno sezono je torej zaznamovalo nekaj presežnikov, sicer pa je bila 
velika alpinistična aktivnost v smislu kakovosti povprečna. V zelo sneženi 
zimi med zimskimi vzponi v domačih gorah nekoliko izstopa ponovitev 
Švicarske smeri v Rakovi špici (Stražar-Levičnik), sicer pa so bile preplezane 
vsakoletne (tako rekoč že) klasike: Grapa Šite-Travnik, Herlec-Kočevar v 
Šitah, Raz Jalovca, Bela grapa v Planjavi in Bele sanje v Rombonu, Kemperle-
Murovec v Dolgem hrbtu, izbrane smeri v Ojstrici in Steni. Prvenstveno je 
bila preplezana smer Skriti prehod v Kompoteli, pri čemer velja izpostaviti 
Anjo Petek, ki je bila pogon številnih navez pri več naštetih in še nekaterih 
drugih zimskih vzponih. Prav neverjetna je bila vztrajnost zimskih razmer 
– mnogo smeri se je plezalo še daleč v april; konec aprila je bil mdr. izveden 
zimski tabor perspektivnih alpinistov v Martuljkovi skupini pod vodstvom 
Žumra in Navršnika, najbolj zagnani pa so našli celo še nekaj ledu. Tudi sicer 
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je bila zima z ledom morda celo radodarnejša kot z razmerami v stenah; 
ponovljeni so bili nekateri redko plezani slapovi: Centralni Brezovski slap v 
Robanovem kotu, Čaša in Game over v Logarski dolini, najdeni in preplezani 
so bili celo novi slapovi.

Bistveno več so naši alpinisti iztržili v največjih alpskih stenah. Luka 
Krajnc je v ne najboljših razmerah opravil zimsko prosto ponovitev smeri No 
Siesta v Grandes Jorasses, Luka Lindič je z Ines Papert preplezal kombinacijo 
zahtevnih kombiniranih smer Godzilla in Zauberflöte v Langentalu, v dolini 
Cogne je zmogel znano, zelo zahtevno kombinirano smer Jedi master, v 
Gasteinu pa ledno sedmico Rodeo. Ekipa SMAR se je v sklopu priprav na 
odpravo konec marca mudila v pogorju Ecrins; Česen, Levičnik in Volontar 
so v severni steni La Meije preplezali Direktno smer, Karner, Rozman in 
Štular pa v severni steni Le Rateau smer Z direct. Stabilno vreme in dobre 
razmere so v Alpah vladali tudi jeseni, kar sta izkoristila Karner in Grilj ter 
preplezala kombinacijo smeri Chechinel-Boivin v Grand Piller d' Angle (s 
pristopom na Mont Blanc), le malo pozneje pa Karner v navezi s Pintarjem 
še zahtevnejšo smer Desmaison-Gousseault v severni steni Grandes Jorasses. 
Lepe vzpone v klasikah nad Chamonixom (Late to say I'm sorry, Beyond 
Good and Evil, Rebufatt-Terray ...) so v novembru nanizali tudi mladi na 
taboru za perspektivne alpiniste.

V snežni zimi so na svoj račun prišli smučarji; zahtevni spusti so si sledili 
praktično vso sezono (polovico leta). Spust sezone sta v severni steni Skute s 
smerjo Hangover opravila Vrhovnik in Šafar; ista smučarja se podpisujeta tudi 
pod Berginčeve turne v Špičju, Solis v Kočni, Odpiralko nad Krmo itn. Ob tem 
velja dodati še precej drznih ponovitev očitno prebujene alpinističnosmučarske 
scene: severna stena Krna, Prisojnika, Kalškega grebena, Mangarta ...

V poletnih skalnih smereh velja v prvi vrsti izpostaviti dobra vzpona 
Luke Stražarja: z Jernejem Kruderjem sta ponovila Ulino smer v Steni, z 
Nejcem Marčičem pa legendarno Divine Providence v Mont Blancu. Svoje 
dolgoletno delo je s smerjo Metulj v predostenju Križevnika končal Luka 
Krajnc; gre za eno najtežjih modernih linij v naših gorah. Opravil je tudi 
prvo prosto ponovitev smeri Divja zver v steni Rjavičkega vrha, v Dolomitih 
(Moiazza) pa so skupaj z Lindičem, Grmovškom in lokalcem Baujem potegnili 
prvenstveno smer Rumena mrzlica. Med najpomembnejše ponovitve v naših 
gorah sodi prvi prosti vzpon v smeri Planinski grabež (Oražem-Krišelj), 
nastali pa sta tudi dve spominski smeri Grege Lačna; Jež in Gradišnik sta jo 
preplezala v Peci (in vabi k prosti ponovitvi), Gregovi avstrijski kolegi pa v 
Steni. Z vsakoletnimi prvenstvenimi vzponi je bil znova aktiven Silvo Karo; 
z Andrejem Grmovškom sta preplezala Dodatek za rekreacijo v Jerebici, z 
Anjo Petek pa Kmečko pamet v Planji.

Na vrhuncu skalne sezone so se izkazali taborniki in tabornice: od 
začetnikov na Kamniškem sedlu, žensk v Karnijcih, večjih taborov na Ledinah 
in v Krnici, pa do perspektivcev, ki so obiskali Dolomite (nekaj lepih vzponov 
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v Marmoladi in Moiazzi) ter spoznavali granitne poči v Valle del Orco, kar je 
že sodilo v sklop priprav na prihajajočo odpravo v Patagonijo.

Žal tudi tokratnega poročila ne moremo končati brez spomina na 
preminule – na črno zimsko soboto sta se v Storžiču ponesrečila izjemno 
izkušena in prekaljena alpinista Maja Lobnik in Slavko Rožič. Maja je bila 
zadnjih 15 let nepogrešljiva na ženski plezalni sceni, v alpinizmu pa se je 
najprej uveljavila kot odlična smučarka; pozneje je bila izbrana tudi za 
najboljšo slovensko alpinistko. Slavko je bil motor tržiškega odseka in gorskih 
reševalcev, priznani inštruktor v sistemu usposabljanja znotraj KA PZS, ki je 
svoje najdrznejše vzpone opravil v 90. letih 20. stoletja, vse do zadnjega pa je 
bil eden najaktivnejših alpinistov svoje generacije. Žal to še zdaleč nista bili 
edini žrtvi slovenskih gora in alpinistične scene v letu 2021. Čeravno nam je 
narava alpinizma in gora dobro znana, si močno želimo prihodnja poročila 
spisati brez tovrstnih vsebin.

Nejc Pozvek,
član IO Komisije za alpinizem PZS

PREDSTAVITEV NAJUSPEŠNEJŠIH 
ALPINISTOV V LETU 2021

Komisija za alpinizem Planinske zveze Slovenije je tudi v drugi 
koronski sezoni, kot vsako leto do zdaj, opravila izbor najuspešnejših 
na alpinistični sceni; izstopajočih posameznikov in navez, ki so s 
svojimi vzponi zaznamovali zelo posebno alpinistično leto 2021. 
Namen izbora je strokovna ocena in ovrednotenje alpinističnega 
leta in hkrati predstavitev oziroma promocija najboljših dosežkov 
za širšo javnost. S ciljem čim večje objektivnosti izbora je bila, kot 
je že v navadi, osnovana skupina izkušenih alpinistov različnih 
generacij, ki so jo sestavljali: Andrej Štremfelj, Andrej Grmovšek, 
Tadej Debevec, Tina Di Batista, Tomaž Jakofčič, Matej Kladnik, 
Tjaša Jelovčan, Aleš Česen, Miha Habjan in Nejc Pozvek. 
Glavni kriteriji za izbor so bili – kot vsako leto – vrhunskost, 
prvenstvo, ideja in izbira cilja, drznost in avantura ter način 
opravljenega vzpona. Končni izbor je presek vseh mnenj oziroma 
glasovanja, ki je včasih skorajda enoglasno, spet drugič izjemno 
tesno. Absolutna primerjava je v alpinizmu nemogoča, zato je delo 
skupine zahtevno in včasih nehvaležno, vsi pa si ga, v prizadevanjih 
za skupno dobro, trudijo opraviti po najboljših močeh.
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Anja Petek (Alpinistični klub Rinka)
najuspešnejša alpinistka 2021

Na prvi pogled meteorski vzpon na vrh slovenske ženske alpinistične 
scene za podrobne opazovalce slovenske alpinistične scene ni tako 
veliko presenečenje. Anja je že v preteklih sezonah opozorila nase, 
s seznama vzponov v letu 2021 pa vejeta pestrost in izkazovanje 
mojstrstva tako v zimskih kot letnih razmerah. Čeravno njena 
prostoplezalna raven (še) ne dosega njenih predhodnic in vzornic 
med najboljšimi alpinistkami, je s premišljeno drznim pristopom in 
resnim alpinističnim značajem, ki ga nakazuje izbor njenih vzponov, 
brez dvoma prepričala strokovno komisijo za izbor. Znano je, da v 
navezah večkrat prevzame vodilno vlogo in odpleza najzahtevnejše 
raztežaje kot prva. Izstopajo zimski vzponi: prvenstveni Skriti prehod 
v severni steni Kompotele, Marjetica v severozahodni steni Ojstrice, 
Herlec-Kočevar v Šitah, Centralni Brezovski slap v Robanovem kotu 
pa legendarna Beyond Good and Evil v Aiguille des Pelerines nad 
Chamonixom. Med prostimi ponovitvami poleti velja izpostaviti 
kombinacijo Peternelove in Čopovega stebra v Steni, prvenstveno 
Kmečko pamet v severozahodni steni Planje in Via Navasa v severni 
steni Roccete Alte v Dolomitih.

Luka Stražar (Akademski alpinistični 
odsek)
najuspešnejši alpinist 2021

Luka ima za seboj sezono z nekaj odličnimi smermi, ki so na seznamu 
(želja) redkih vrhunskih alpinistov, kronal pa jo je z uspešno odpravo 
v nepalsko dolino Rolwaling, kjer sta z Nejcem Marčičem splezala 
prvenstveno smer v severozahodni steni 6683 metrov visoke gore 
Tsoboje. Slovenska direktna jima je vzela tri dni za vzpon in sestop, 
velja pa za eno lepših smeri v naboru svetovne alpinistične scene v letu 
2021. Luka je v lanskem letu znova precej dvignil svojo prostoplezalno 
raven, kar je gotovo pripomoglo k uspešnima vzponoma v legendarni 
smeri Divine Providence (Grand Piller d'Angle, Mont Blanc; v navezi 
z Nejcem Marčičem) ter Ulini smeri v triglavski Steni (v navezi z 
Jernejem Kruderjem). Med zimskimi ponovitvami izstopa Švicarska 
smer v Rakovi špici v navezi z Borom Levičnikom.
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Priznanja za posebne dosežke v alpinizmu v letu 2021

Nejc Marčič (AO PD Radovljica)

Luka Krajnc (AO PD Celje-Matica)

Krištof Frelih (AO PD Radovljica)
najperspektivnejši alpinist 2021

Krištof v zadnjih letih stalno niza dobre vzpone, zato je bil med resnimi 
kandidati za naziv že v sezoni 2020. Leto 2021 je s soplezalci iz SMAR 
posvetil odpravi v Peru, ki jo je podaljšal še s soplezalko Katarino Rogelj; 
v gorah nad Huarazom, v pogorju Cordillere Blance, je tako preživel 
pretežni del poletja. Po aklimatizaciji na Ishinki in Ranrapalci je z Žigo 
Rozmanom splezal na Churup, z Aritzo Monasteriom pa znano smer Oro 
del Inca v severozahodni steni Huandoy Sur. S Katarino sta nadaljevala v 
Klasični smeri strme granitne vzhodne stene pettisočaka La Esfinge, zatem 
pa splezala še na šesttisočak Tocllaraju po severozahodnem grebenu in 
dodala lažjo prvenstveno smer Rallador v južni, skalni steni Cerro Tornilla.

Za preplezano prvenstveno smer v severozahodni steni nepalskega 
šesttisočaka Tsoboje, v navezi z Luko Stražarjem. Strma Slovenska 
direktna smer je ena najlepših in najdrznejših linij lanskega leta v 
Himalaji, predvsem pa vzpon krasi odličen, lahek in hiter slog, ki sta 
ga Nejc in Luka razvijala skozi več kot desetletje plezanja v navezi.

 Za prosto ponovitev zahtevne kombinirane smeri No Siesta v severni 
steni Grandes Jorasses, za katero je, v ne najboljših razmerah, s 
soplezalcem Jonom Braceyjem potreboval polne tri dni plezanja, po 
en dan sta jima vzela še dostop in sestop. Luka je ob tem lani uspel 
prosto ponoviti svojo novo smer Metulj v predostenju Križevnika, ki 
jo je postopoma opremljal in poskušal šest let. Opravil je tudi prvo 
prosto ponovitev smeri Divja zver v vzhodni steni Rjavičkega vrha ter 
s soplezalci Andrejem Grmovškom, Luko Lindičem in Alessandrom 
Baujem preplezal novo smer Rumena mrzlica v zahodni steni Cime 
Gianni Constantini, Moiazza, Dolomiti.
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Luka Lindič (AO PD Celje-Matica)
Za tisočmetrsko zahtevno kombinirano prvenstveno smer Heart of 
Stone v zahodni steni aljaške gore Mount Huntington. S soplezalko 
Ines Papert sta vzpon in sestop opravila z enim bivakom. Luka je 
v lanskem letu preplezal še kup zelo zahtevnih lednih slapov in 
kombiniranih smeri, med katerimi izstopata kombinacija smeri 
Godzilla in Zauberflöte v dolini Langental ter smer Jedi master nad 
dolino Cogne.

Komisija za alpinizem Planinske zveze Slovenije 
želi posebej izpostaviti: 

odpravo Slovenske mladinske 
alpinistične reprezentance (SMAR) v Peru, 
ki jo je mladinska ekipa v postavi Matija Volontar (vodja), Bor 
Levičnik, Matevž Štular, Blaž Karner, Žiga Rozman in Krištof 
Frelih (med plezanjem se jim je pridružil tudi lokalni matador 
Aritza MonaSterio) izvedla julija 2021. Osrednji cilj sezone so 
dodobra izkoristili za spoznavanje plezanja na višji nadmorski 
višini, kar so nekateri med njimi izkusili prvič. Ključna vzpona 
odprave sta brez dvoma prvenstveni smeri v severni steni 
neobljudenega šesttisočaka Hualcana. Volontar in Levičnik sta 
steno preplezala v njenem levem boku oz. razu, 1500-metrsko 
smer pa poimenovala Virtual Insanity. Štular, Karner in 
Monasterio so plezali v skrajno desnem delu ostenja in uspeli v 
tisočmetrski smeri Knights and Days. Napeto in naporno plezarijo 
je dodatno začinilo še poslabšanje vremena, ki je fante ujelo proti 
vrhu gore in jih spremljalo med sestopom. 



11

Dušan Kukovec
priznanje za življenjsko delo v alpinizmu

Alpinist, gorski reševalec, morjeplovec in svetovni popotnik Dušan 
Kukovec (roj. 1928) je starosta Šaleškega alpinističnega odseka (ŠAO) 

in GRZS – Postaje Celje ter tudi eden najstarejših alpinistov in gorskih 
reševalcev pri nas.

V gore je Dušan začel zahajati že leta 1956 in seveda je s plezanjem kmalu 
prišlo tudi reševanje. Včasih je bilo kar normalno in samoumevno, da si bil 
s sprejetjem med alpiniste povabljen in sprejet tudi med gorske reševalce. Z 
alpinizmom je bilo zelo povezano tudi prijateljstvo oziroma tovarištvo. In 
kdo te bo reševal, če si zabredel v težave v tem nekoristnem in večini ljudi 
tudi nepoznanem svetu? Reševali so oziroma smo predvsem drug drugega, 
torej prijatelj prijatelja.

Še dobro se spomnim, ko sva leta 1973 s pokojnim Francijem Verkom - 
Verčem preplezala znamenito, 1800 metrov visoko severno steno Eigerja, ki 
je bila takrat še vedno skrivnostna, zelo nevarna, nepredvidljiva in izredno 
zahtevna za reševanje. Seveda si se moral za reševanje  v Švici najprej posebej 

zavarovati. Tako zavarovanje je bilo pa zelo drago oziroma predrago. Midva 
se takrat za plezanje v Eigerju niti nisva mogla posebej zavarovati, so nama 
pa v Grindelwaldu pod Eigerjem najprej dali vedeti, da plezanja v Eigerju 
res ne zavarujejo posebej. S tem se nisva posebej obremenjevala, ker nama je 
Dušan že ob odhodu povedal, da bi naju, če bi bilo to potrebno, že po enem 
dnevu prišli reševat prijatelji iz domovine. Čeprav sem se še kako zavedal, 
da bi bila to misija nemogoče, naju je to med sedemdnevnim plezanjem še 
kako grelo.

Ker je Dušan z Janezom Resnikom že leta 1969 kot prvi Slovenec preplezal 
klasično smer v Eigerju, je seveda nekaj o tej zloglasni steni prav gotovo vedel. 
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Tako so ta dejstva nekako prekrila vse prejšnje tragedije, ki so se dogajale 
v severni steni Eigerja.

Dušan je bil vse svoje aktivno obdobje vsestransko povezan z gorami – kot 
alpinist in gorski reševalec. Bil je tudi eden od ustanoviteljev in dolgoletni 
načelnik Šaleškega alpinističnega odseka (ŠAO), ki uspešno deluje že več kot 
60 let. ŠAO ima sicer sedež v Velenju, a združuje alpiniste in športne plezalce 

iz vse Šaleške doline, člani pa prihajajo tudi iz drugih krajev.
Že leta 1970 je Dušan organiziral meddruštveno alpinistično odpravo 

in nas peljal plezat v norveške gore. Troltind in Romsdalshorn sta bila za 
takratne razmere resnično dva tisoč metrov visoka granitna kolosa.

Doma pa smo seveda bili z Dušanom povsod, kjer so iz normalnega sveta 
kvišku silile gore, teh pa je za eno življenje itak veliko preveč. Skupaj smo 
plezali in reševali, ko je bilo to potrebno. Tako ostajajo nepozabni prvomajski 
obiski Paklenice na Velebitu in s tem povezana tudi prva reševanja v gorah.

Seveda ne gre brez Dolomitov in Centralnih Alp, kamor smo začeli 
zahajati najprej na motorju, tako da so bile že same poti posebne, zanimive 
zgodbe in prave male odprave. Dušana so ta iskanja drugih gora vodila še na 
Kavkaz, v Pamir in do novozelandskih Alp. Preizkusil se je tudi s kajakom 
v vodah Evfrata in Tigrisa ter po južnoameriškem Orinoku, kot svetovni 
popotnik pa seveda ni mogel brez obiska bangkoških templjev in masažnic.

Pa Dušanov Križevnik nad Robanovim kotom v Savinjskih Alpah, ki je 
bil naš skriti kotiček in zaklad z votlinico, kjer smo načrtovali visoke poti, ki 
so se zaključevale nekje pri prvih zvezdah. Tudi stražarnice na Okrešlju, ki 
jo člani ŠAO uporabljamo poleti in pozimi, že več kot 40 let in je zdaj tudi 
v naši lasti, brez Dušana ne bi imeli.

Takrat seveda nismo veliko razmišljali o tem, da se lahko na teh skupnih 
poteh, ki smo jih imeli tako radi, zgodi tudi kaj tragičnega. Gore, ki jih imamo 
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še vedno tako zelo radi, so nas tudi razredčile, pri čemer so izdatno pomagala 
tudi leta in razne bolezni.

Smo pa ŠAO-jevci v Rdeči dvorani v Velenju že leta 1991 zgradili tudi eno 
od prvih umetnih plezalnih sten v Sloveniji, ki deluje še danes, ko je športno 
plezanje postalo ena od novih športnih disciplin olimpijskih iger. Tako se lahko 
pohvalimo, da imamo v ŠAO poleg alpinistov, gorskih reševalcev, gorskih 
kolesarjev in turnih smučarjev tudi vrhunske športne plezalce.

Od najvišjih vrhov Himalaje do lanskih olimpijskih iger v Tokiu smo 
zraven tudi člani Šaleškega alpinističnega odseka, ki ga je pred šestdesetimi 
leti pomagal ustanoviti naš starosta Dušan Kukovec, ki je bil potem tudi 
njegov dolgoletni načelnik.

Tako smo še kako prepričani, da gre priznanje za življenjsko delo v 
alpinizmu, ki ga tokrat prejme naš Dušan Kukovec, spet v prave roke, zato 
smo tudi v ŠAO na našega Duškota zelo ponosni.

Ivč Kotnik
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OCENA ALPINISTIČNE SEZONE 2020

Alpinistično leto 2020 je bilo silno nenavadno; od množične in 
vrhunske aktivnosti do povsem druge skrajnosti – tako rekoč 

prepovedi obiska gora ob pomladanskem in jesenskem izbruhu 
epidemije koronavirusa. Vseeno lahko dogajanje na sceni ocenimo kot 
pozitivno; alpinistična skupnost jo je dobro odnesla in v času možnosti 
plezanja smo bili priča dobrim vzponom tako doma kot na tujem.

Čeravno se je leto ponudilo le s tremi odpravami, te po zaslugi 
uspešnosti akterjev predstavljajo vrhunec sezone. Patagonsko sceno 
je zaznamoval eden naših najboljših plezalcev zadnjih let – Gašper 
Pintar. Za prvi obisk gora na skrajnem jugu Južne Amerike si je vzel 
dovolj časa; odlično pripravljena sta z Davidom Debeljakom naredila 
nekaj dobrih poskusov in vzponov ter največ iztržila v smeri Titanic 
v vzhodni steni Torre Eggerja, kjer jima je le malo zmanjkalo tudi za 
prosto ponovitev. Pintar je pred tem s francoskimi kolegi preplezal 
še Supercanaleto v Fitz Royu, za tem pa opravil tridnevno prečenje 
stolpov Paine. Izjemno! Sočasno sta v južni steni Aguje St. Exuperyja 
Luka Lindič in Luka Krajnc dodala drzno prvenstveno smer Mir, ki je 
leto sklenila na seznamu najprepoznavnejših smeri sezone na svetovni 
ravni. Tretja odprava v »starem času« je bila ženska – Sara Jaklič in 
Marija Jeglič sta obiskali norveški otok Senja in kljub zahtevnim sne-
žnim razmeram in neugodnemu vremenu iztržili lepo bero zahtevnih 
ponovitev in dve prvenstveni smeri. Vse ostalo dogajanje leta 2020 je 
bilo omejeno na Alpe.

Zima je ponudila odlične razmere tako doma kot na tujem. Začelo 
se je še v starem letu (2019) s prečenjem grebena Široke peči (Pintar-
-Debeljak v sklopu priprav na Patagonijo), prvenstveno Vinkotovo 
v Mojstrovkah (Ažman-Hladnik), Travniško grapo ženske zasedbe 
(Jaklič-Jeglič-Klinar Stražar), okoli novega leta pa se je razcvetelo nad 
Jezerskim (sezono je odprl Gerbec v različnih smereh in navezah) in 
nad Logarsko dolino, kjer je bila poleg klasik skoraj poldrugi mesec 
oblegana (novodobna klasika) Ledenka, redko ponovitev je doživela 
Baletka, obiskana je bila Direktna v Štajerski Rinki. Odlične razmere 
so vabile v Ojstrico – več klasik in tudi nekaj novih linij je odprla 
lokalna naveza Supin-Volk. Sledile so velike ture v Steni: Dolga Nem-
ška smer (več navez), Prusik-Szalay (Volontar-Levičnik), Skalaška 
z Ladjo (Karner-Krajnc) in kot vrhunec Za prijatelje, kombinacija 
od Skalaške proti Prusikovi, v avtorstvu naveze Balažic-Kozole. Med 
dobre ponovitve sodijo še Direktna v Špiku (Kristan-Petek), SV raz 
Jalovca (Volontar-Levičnik), DKV (Levičnik-Jaklič-Jeglič), Kis ali vino 
v Koštrunovih špicah (Volontar-Levičnik). V začetku leta so bile zelo 
priljubljene nižje stene visoko pod glavnim grebenom Kaninskega 
pogorja, v dobrih razmerah pa so bile oblegane tudi nekatere smeri 
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(Cesar-Comici, Lovska ...) v mogočni Loški steni, ki so jih odprli mladi 
alpinisti na taboru perspektivcev pod vodstvom Zupina in Zupana. 
Stražar in Marčič sta v le 18 urah prečila Kamniško-Savinjske Alpe 
(vseskozi po glavnem grebenu), začenši na Jezerskem in s sestopom z 
Ojstrice v Kamniško Belo. Med zimskimi vzponi na tujem poleg obilice 
slapov in krajših kombiniranih smeri iz povprečja izstopa vzpon po 
grebenu Inominata na Mont Blanc, ki sta ga z italijanskim soplezalcem 
opravila Luka Stražar in Petra Klinar Stražar.

Sredi marca se je zima nenadoma končala – debelo zasnežene 
gore smo opazovali večinoma le z varne razdalje. Slednje je verjetno 
še najbolj udarilo smučarje, ki pa so nekaj drznih zavojev odpeljali že 
v začetku sezone; izpostaviti velja spuste v Mangartu in pa s Triglava 
po grebenu na severovzhodne vesine (Mejovšek-Šparovec-Žalohar). 
Kot vsako leto sta bila aktivna (več presmučanih smeri v Avstriji) Kern 
in Cudermanova, poznopomladanski del pa je pripadel v prvi vrsti 
Vrhovniku in Šafarju (Snowhite, Tumova ...); prvi je na začetku poletja 
odpeljal severno steno štiritisočaka Lenzspitze brez ustavljanja, kar 
verjetno predstavlja spust sezone.

V začetku poletja sta skopnela najprej virus in nato še sneg. Plezalo 
se je veliko in dobro. Med ključnimi poletnimi vzponi velja izpostaviti 
Lindičevo prvenstveno smer Wolke 7 v bavarskem Feuerhörndlu in 
Kruderjevo prosto ponovitev prav tako prvenstvene Ellipsis v Beli 
peči nad Nevejskim sedlom. Sledijo Pintarjeva ponovitev Frančk-
ove šole v Predostenju Križevnika in vzponi naveze Lindič-Krajnc 
v Dolomitih (mdr. Capitan skyhook v Civetti). Doma sta bili med 
zahtevnimi smermi priljubljeni Skriti izziv v Debeli peči (tudi prva 
ženska ponovitev Jakličeve) in Metropolis (Jaklič-Jeglič, Kern-Stra-
žar), Oražem je prosto ponovil Obraz Sfinge, Volontar in Levičnik 
sta v Veliki Mojstrovki dodala lepo smer Človek, ne jezi se, v Vršacu 
pa opravila z Onkraj resničnosti. Med prvenstvenimi omenimo še 
Zrcalo dneva v Bovškem Gamsovcu (Jeglič-Karo), med ponovitvami 
pa Tempelj skrivnosti v Ojstrici (Karner-Grilj) in Sončino direktno 
v Skuti (Jaklič-Jeglič).

Tuja gorstva niso zaostajala: veliko in dobro se je plezalo v Dolomitih 
(izpostavimo Das Privileg v Piz Ciavazes naveze Krajnc-Stražar, Colpo 
di coda v Marmoladi naveze Krajnc-Grmovšek in Paolo VI v Tofani 
naveze Stražar-Levičnik) in Brenti (izpostavimo redko ponovitev smeri 
Samuel Scalett v Croz dell' Altissimo naveze Jaklič-Jeglič), oblegani so 
bili evropski velikani z Mont Blancom na čelu; tozadevno velja izpo-
staviti kar tri naveze čez Peutereyski greben, med njimi Stražar prvič 
z ženo Petro in drugič v hitri akciji z Marčičem (22 ur iz Val Venya v 
Les Houches). Kot zadnji so ga preplezali še Frelih, Rozman in Štular, 
ki so se aklimatizirali v stenah satelitov Mt. Blanc du Tacula v okviru 
SMAR-ove akcije. Lep vzpon sta po smeri Bonatti-Oggioni v Rdečem 
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stebru Brouillardov z nadaljevanjem na vrh Mont Blanca opravila 
Karner in Grilj, v Petit Jorasses sta Stražar in Marčič ponovila Anouk. 
Med dobrimi vzponi v visokih Alpah lahko izpostavimo še Zahodni 
steber Scheidegg Wetterhorna (vodniške) naveze Jakofčič-Hribar.

Povsem ob koncu sezone, pred vrati nove zime, ko so v zaostrenih 
razmerah prepustnico do miru v gorah lahko izkoristili le domačini 
in kategorizirani vrhunski alpinisti, velja omeniti še obuditev smeri 
Broadway v Koglu (Pintar-Debeljak) in prost vzpon Oražma v Cinci 
Marinci v južni steni Planjave. Hkrati sta Lindič in Papertova že oku-
sila led v mrzlih avstrijskih severnih stenah, kjer izstopa prvenstvena 
smer s povednim imenom – Limited in Freedom v Sagwandspitze, 
ki na seznamu kombiniranih vzponov v sezoni sega med najboljše.

Leto je skozi temačno obdobje zaprtja sceni ponudilo tudi priložnost 
samoorganiziranja, kar je odlično uspelo s pobudo predstavnikov AO 
Kranj in ob podpori KA PZS – zgodile so se Zgodbe iz izolacije, ki so 
jih dobrodušno delili glavni akterji na plezalni sceni in ob njih velike 
legende, kar je pred ekrane priklenilo praktično ves alpinistični živelj. 
Zaživel je tudi videokanal Plezarne, ki je obudil že skoraj pozabljene 
posnetke in oddaje. Komisija za alpinizem je v kriznem letu uspela 
realizirati dolgo pričakovani spletni projekt Slovenske stene, ki se 
dobro prijemlje, tudi uradno je stekla akcija preopremljanja klasik in 
dotrajanih svedrovcev v gorah, sredstva je uspešno usmerila v spod-
budo alpinistom za različne oblike aktivnosti. Na sceno je v okviru 
založbe PZS prišel dolgo pričakovani vodnik modernih večraztežajnih 
smeri. Alpinistična scena torej še zdaleč ni spala, temveč je v težkih 
časih celo pridobila.

Žal pa tudi izgubila. V častitljivi starosti se je poslovil velikan sloven-
skega alpinizma – Tone Škarja; brez dvoma človek, ki je slovenskemu 
alpinizmu dal toliko, kot še nihče doslej (in verjetno še dolgo ne). 
Opus njegovih alpinističnih dosežkov, literarnih prispevkov in pa – 
morda najbolj prepoznane – organizacijske dejavnosti je nenadkriljiv. 
Mnogo prezgodaj pa je med zimskim sestopom z Mlinarskega sedla 
ugasnilo življenje koroškega alpinista Grege Lačna, enega ključnih 
predstavnikov srednje generacije slovenskih alpinistov in protagonista 
našega alpinizma vse od sredine 90. let 20. stoletja. Pustil je neizbrisen 
pečat z zahtevnimi smermi v gorstvih po vsem svetu in več kot dve 
desetletji – z ohranjanjem izjemne plezalne ravni in drugimi oblikami 
podpore – sooblikoval smernice slovenskega modernega vrhunskega 
alpinizma.

Nejc Pozvek,
član IO Komisije za alpinizem PZS
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naveza Sara Jaklič (AO PD Kranj) in 
Marija Jeglič (AO PD Ljubljana-Matica)
najuspešnejši alpinistki 2020

Luka Lindič (AO PD Celje-Matica)
najuspešnejši alpinist 2020

Novo uspešno sezono je Luka kronal s tremi prvenstvenimi smermi; v 
Patagoniji sta na začetku leta z Luko Krajncem v jugovzhodni steni Aguje 
Saint Exupery dodala novo zelo zahtevno prvenstveno smer z imenom Mir, 
poleti sta z Ines Papert opremila in splezala smer Wolke 7 v severni steni 
bavarskega Feuerhörndla, za konec leta pa sta prav tako z Ines preplezala še 
prvenstveno Limited in Freedom v severni steni Sagwandspitze v Ziljskih 
Alpah. Tudi ostali vzponi v sezoni 2020 ne zaostajajo: z Ines sta odprla 
sezono v Ledenki v Štajerski Rinki, pozimi v enem dnevu preplezala Dolgo 
nemško s podaljškom po severozahodnem grebenu na vrh Triglava, med 
poletnimi vzponi pa izstopa obisk Dolomitov z Luko Krajncem; v Civetti 
sta v enem dnevu uspela v smeri Capitan Skyhook, v Rotwandu pa sta 
preplezala Maestrijevo smer.

Najvidnejši slovenski alpinistki zadnjih let sta v sezoni 2020 pri večini 
vzponov združili moči, leto pa kronali z odpravo na norveški otok 
Senja, kjer sta v zelo spremenljivih in zahtevnih snežnih razmerah 
uspeli preplezati več smeri, med njimi tudi dve prvenstveni: Trout in 
drought v steni Stormoi in Blinding lights v steni Kyle. Tudi v domačih 
gorah sta pustili odličen vtis: zimska ponovitev Travniške grape (v 
navezi še s Petro Klinar Stražar), Metropolis v Steni, Gorska roža v 
Zadnjiškem ozebniku, Sara je bila uspešna v Skritem izzivu v Debeli 
peči in Sončini direktni v Skuti, Marija pa je v navezi s Silvom Karom 
dodala prvenstveno smer Zrcalo dneva v Dovškem Gamsovcu. Skupaj 
sta pozimi plezali tudi nad Chamonixom, poleti pa v Brenti.

NAJUSPEŠNEJŠI ALPINISTI V LETU 2020

Izbor je opravila skupina izkušenih alpinistov različnih generacij, ki 
so jo sestavljali: Andrej Štremfelj, Andrej Grmovšek, Tadej Debevec, 
Tina Di Batista, Tomaž Jakofčič, Urban Ažman, Nastja Davidova 
Mlinarič, Matej Kladnik, Tjaša Jelovčan, Aleš Česen, Miha Zupin, 
Miha Habjan in Nejc Pozvek. 
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Blaž Karner (AO PD Ljubljana-Matica)
najperspektivnejši alpinist 2020

Blaž Karner je v sezoni 2020 nase opozoril s celoletno aktivnostjo na visoki 
ravni. Dobre vzpone je z različnimi soplezalci, praktično izključno iz svoje 
generacije, nizal tako pozimi kot poleti. Med zimskimi izstopajo Skalaška 
z Ladjo v Triglavu, Spominska smer Saše Kamenjeva v Dolgem hrbtu, 
ob tem pa še Trmasti kamini in Smer po zajedi v Nad Šitom glavi, med 
poletnimi pa prva ponovitev Templja skrivnosti v Ojstrici in dolomitska 
klasika Scotonata Galactica v Cimi Scotoni. Gotovo največjo alpsko 
preizkušnjo je zabeležil z vzponom v enem zamahu na Mont Blanc po 
smeri Bonatti-Oggioni v Brouillardskem Rdečem stebru (in nadaljevanju 
po Brouillardskem grebenu do vrha gore); z društvenim tovarišem Urošem 
Griljem sta za vzpon iz doline do vrha potrebovala dobrih 17 ur.

Priznanja za posebne dosežke v alpinizmu v letu 2020

Gašper Pintar (AO PD Ljubljana-Matica)
Za odlično bero vzponov ob svojem prvem obisku Patagonije. Z 
Davidom Debeljakom jima je le malo zmanjkalo za prvi prosti vzpon 
v smeri Titanic v vzhodni steni Torre Eggerja, prosto pa sta preplezala 
smer Whillans-Cochrane v vzhodni steni Aguje Poincenot. Gašper je kot 
uverturo v patagonsko plezanje dodal še klasično Supercanaleto na Fitz 
Roy s francoskima soplezalcema, za konec pa odlično dvoinpoldnevno 
prečenje vrhov skupine Paine po treh klasičnih smereh: Monzino, 
Bonnington-Whillans in Aste, v navezi s Christophom Ogierjem. Za 
nameček je v poletni sezoni v domačih gorah opravil prosto ponovitev 
Frančkove šole v Križevniku in Skritega izziva v Debeli peči. Z odlično 
sezono je Gašper resno izzval Luko Lindiča v »boju« za naziv najboljšega 
alpinista sezone 2020.
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Luka Krajnc (AO PD Celje-Matica)
Za prvenstveno smer z imenom Mir v jugovzhodni steni Aguje Saint 
Exupery v gorah chaltenskega masiva v Patagoniji v navezi z Luko Lindičem. 
Na najtežjih delih tehnično preplezana smer, s strmim, celo previsnim 
osrednjim, prvenstvenim delom, za katero sta potrebovala dva obiska 
stene, je od njiju zahtevala vse bogato znanje in izkušnje ter obilo taktične 
zrelosti. Luka je sezono dopolnil še s štirimi dobrimi vzponi v različnih 
stenah Dolomitov.

David Debeljak (AO PD Rašica)
Za prvenstveno smer z imenom Mir v jugovzhodni steni Aguje Saint 
Exupery v gorah chaltenskega masiva v Patagoniji v navezi z Luko Lindičem. 
Na najtežjih delih tehnično preplezana smer, s strmim, celo previsnim 
osrednjim, prvenstvenim delom, za katero sta potrebovala dva obiska 
stene, je od njiju zahtevala vse bogato znanje in izkušnje ter obilo taktične 
zrelosti. Luka je sezono dopolnil še s štirimi dobrimi vzponi v različnih 
stenah Dolomitov.

Jernej Kruder (ŠPO PD Celje-Matica) 
Za prvo prosto ponovitev prvenstvene smeri Ellipsis v Beli peči nad 
Nevejskim sedlom. Izjemno zahtevna pet raztežajev dolga smer je nastala 
v sodelovanju z Davidom Debeljakom in Gašperjem Pintarjem že v letu 
2018, Jernej pa jo je po več dnevih študija prosto ponovil poleti 2020, 
pri čemer je najtežji raztežaj smeri ocenjen z 8b+. Smer tako velja za eno 
najtežjih večraztežajnih modernih smeri v Alpah in hkrati eno najtežjih, 
ki so jih preplezali slovenski plezalci.
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Komisija za alpinizem Planinske zveze 
Slovenije 
želi posebej izpostaviti še zelo dobro sezono:

Luke Stražarja (Akademski AO) 
zares odličen nabor tako zimskih kot letnih vzponov v Sloveniji in 
tujini, med katerimi je vredno posebej omeniti zimsko Inominato 
na Mont Blanc, zimsko enodnevno prečenje Kamniško-Savinjskih 
Alp in  prav tako enodnevni letni vzpon v Peutereyskem grebenu  
– oboje v navezi z Nejcem Marčičem.

Matije Volontarja (AO PD Jesenice) in 
Bora Levičnika (AO PD Ljubljana-Matica)
V navezi ali z drugimi plezalnimi partnerji sta predstavnika mlade 
generacije slovenskih alpinistov opravila zelo dobre poletne in 
zimske vzpone v domačih gorah, Dolomitih in Zahodnih Alpah.
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OCENA TEKMOVALNE SEZONE 2021 
SLOVENSKIH ŠPORTNIH PLEZALCEV

Ocena tekmovalne sezone se lahko začne s povsem isto povedjo kot že 
preteklih nekaj let: »Ko smo po nekaj zadnjih sezonah že verjeli, da 

boljših rezultatov skoraj ni mogoče doseči, so naši športni plezalci v lanskem 
letu postavili nove mejnike tako visoko, da jih bo zares zelo težko ponoviti.«   

Obdobje romantike tekmovalnega športnega plezanja je dokončno 
vzelo slovo. Skozi velika vrata smo vstopili v profesionalizem in športni 
show-business, v katerega vstopi vsaka športna panoga, ko postane del 
olimpijske družine. 

Leto 2021 za slovensko plezanje pomeni vrhunec obdobja zadnjih 20 
let, ko smo Slovenci krojili vrh svetovnega športnega plezanja. Zgodovinski 
dosežek je Sloveniji z zlato medaljo na olimpijskih igrah priplezala Janja 
Garnbret, ki je s tem dosežkom pridobila neminljivo svetovno slavo in 
s kopico drugih zmag postala najboljša športna plezalka vseh časov. O 
Janji je zapisano in povedano že vse, zato se ji ob sklepu sezone lahko 
samo še enkrat zahvalimo za vse, kar je s trdim delom, osredotočenostjo 
in disciplino dosegla.

Luka Potočar je že zadnjih nekaj let napovedoval preboj v svetovni 
članski vrh. To mu je dokončno uspelo na lanskem svetovnem prvenstvu, 
ko je z izvrstnim plezanjem v težavnosti osvojil srebrno medaljo med člani. 
Na istem prvenstvu je Mia Krampl osvojila svojo drugo srebrno medaljo 
s svetovnih prvenstev, Vita Lukan pa je lani osvojila prve stopničke na 
tekmi svetovnega pokala in dokazala, da sodi v sam vrh ženske težavnosti.

Razveseljuje dejstvo, da imamo v mladinskih vrstah ponovno nekaj zelo 
obetavnih plezalk in plezalcev, kar dokazujejo številne medalje s svetovnega 
in evropskega mladinskega prvenstva. 

Z lansko sezono je svoje  šestletno uspešno delo selektorja paraplezalne 
reprezentance sklenil Jurij Ravnik, ki je postavil trdne temelje za nadaljnji 
razvoj te športne panoge. Športniki invalidi trenirajo in tekmujejo z vso 
resnostjo in zavzetostjo, ki krasi tudi člansko reprezentanco. Obenem pa 
so s svojim preseganjem omejitev vzor tako znotraj kroga invalidov kot 
tudi med zdravo populacijo.

Zavedajmo se, kako širok je svetovni tekmovalni vrh in kako lahko še 
tako majhna podrobnost v trenutku spremeni zmago v poraz. Ljubitelji 
plezanja in slovenska javnost, bodimo še naprej strpni do  naših športnih 
plezalcev in ne pričakujmo preveč od njih. Začel se je nov olimpijski cikel, 
v katerem se bodo slovenski plezalci pripravljali, da ohranijo primat v 
svetovnem športnem plezanju.

             Aleš Pirc, 
       načelnik Komisije za športno plezanje PZS
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NAJUSPEŠNEJŠI ŠPORTNI PLEZALCI 
V LETU 2021

Komisija za športno plezanje je ob koncu pretekle sezone sklenila, da 
kot običajno razglasi najuspešnejšo športno plezalko in plezalca, 

poleg tega pa podeli še devet priznanj za vrhunske dosežke ter osem 
priznanj mladim perspektivnim plezalcem za dosežene rezultate na 
tekmah svetovnega in evropskega mladinskega prvenstva ter mladinskega 
evropskega pokala.

Janja Garnbret (Šaleški AO)
najuspešnejša športna plezalka

Po vseh preteklih naslovih je v olimpijskem letu imela priložnost še 
za enega. Ob vseh pritiskih je nastop na olimpijskih igrah opravila 
vrhunsko. Naslov olimpijske zmagovalke je bil še zadnji, ki ji je manjkal. 
Kljub temu da je bila celotna sezona podrejena nastopu v Tokiu, je 
v svetovnem pokalu pobrala še štiri zmage, zmagala v skupnem 
seštevku v težavnosti in bila druga v skupnem seštevku v balvanih. 
Svojo vrhunskost je potrdila še pri plezanju v naravnih plezališčih in 
kot prva ženska na svetu na pogled zmogla vzpone z oceno 8c. Ob 
koncu leta jo je zato Društvo slovenskih športnih novinarjev še tretjič 
izbralo za športnico leta. 

Luka Potočar (ŠPO PD Radovljica)
najuspešnejši športni plezalec

Na svetovnem prvenstvu v Moskvi je z drugim mestom v težavnosti 
osvojil za Slovenijo prvo moško kolajno na svetovnih prvenstvih. Tudi 
sicer ima za seboj v svetovnem pokalu v težavnosti izvrstno sezono. 
Štirikrat je bil v finalu, od tega enkrat na stopničkah. Na koncu mu je to 
prineslo skupno četrto mesto.
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Katja Debevec (PK Scena)
priznanje za vrhunske dosežke na tekmovanjih

Na tekmi svetovnega pokala v balvanih v Meiringenu je v finalu 
osvojila šesto mesto.

Mia Krampl (AO PD Kranj)
priznanje za vrhunske dosežke na tekmovanjih

S svetovnega prvenstva v Moskvi se je vrnila s srebrno kolajno v 
kombinaciji. V naravnih stenah pa je opravila vzpon z oceno 8c.

Vita Lukan (ŠPO PD Radovljica) 
priznanje za vrhunske dosežke na tekmovanjih

Petkrat se je uvrstila v finale tekem svetovnega pokala v težavnosti, 
prvič stopila na stopničke SP in na koncu osvojila skupno četrto mesto.
Bila je tudi finalistka tekme svetovnega pokala v balvanih. Poleg tega 
je v naravnih plezališčih opravila vrhunski vzpon na pogled z oceno 
8b+, z rdečo piko pa smer težavnosti 8c/c+.

Anže Peharc (AO PD Kranj)
priznanje za vrhunske dosežke na tekmovanjih

Na svetovnem prvenstvu v Moskvi je v balvanih osvojil šesto mesto, 
na tekmi svetovnega pokala v Salt Lake Cityju pa je bil peti.
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Milan Preskar (PK Kamnik)
priznanje za vrhunske dosežke na tekmovanjih

Na tekmi svetovnega pokala v težavnosti v Kranju se je prvič uvrstil 
v finale in osvojil sedmo mesto.

Lučka Rakovec (PK FA) 
priznanje za vrhunske dosežke na tekmovanjih

Štirikrat se je uvrstila v finale tekem svetovnega pokala v težavnosti 
in na koncu osvojila skupno peto mesto.

Lana Skušek (PK Scena)
priznanje za vrhunske dosežke na tekmovanjih

Na tekmi svetovnega pokala v težavnosti v Brianconu se je prvič uvrstila 
v finale in osvojila sedmo mesto.

Domen Škofic (ŠPO PD Radovljica)
priznanje za vrhunske dosežke na tekmovanjih

Na tekmi svetovnega pokala v težavnosti v Kranju je v finalu osvojil 
četrto mesto. V naravnih stenah pa je opravil vzpon z oceno 9b.

Gregor Vezonik (PK Kamnik)
priznanje za vrhunske dosežke na tekmovanjih

Na tekmi svetovnega pokala v balvanih v Salt Lake Cityju je v finalu 
osvojil šesto mesto.



25

PRIZNANJA PERSPEKTIVNIM ZA 
REZULTATE NA SVETOVNEM IN 
EVROPSKEM MLADINSKEM PRVENSTVU

Sara Čopar (ŠPO PD Celje-Matica)
Za naslov svetovne mladinske prvakinje v težavnosti in kombinaciji 
in za srebrno kolajno na svetovnem mladinskem prvenstvu v 
balvanih med kadetinjami.

Lovro Črep (Šaleški AO)
Za srebrno kolajno na evropskem mladinskem prvenstvu v 
kombinaciji med kadeti.

Lina Funa (ŠPK Plus)
Za zlato kolajno na evropskem mladinskem prvenstvu v kombinaciji 
in za srebrno kolajno na evropskem mladinskem prvenstvu v balvanih 
med starejšimi deklicami.

Gorazd Jurekovič (ŠPO PD Radovljica)
Za srebrno kolajno na evropskem mladinskem prvenstvu v težavnosti 
med starejšimi dečki.

Zala Mlakar Starič (PK FA)
Za srebrno kolajno na evropskem mladinskem prvenstvu v težavnosti 
med starejšimi deklicami.

Liza Novak (PK Laško)
Za bronasto kolajno na svetovnem mladinskem prvenstvu v težavnosti 
in kombinaciji, za naslov evropske mladinske prvakinje v kombinaciji 
in za srebrno kolajno na evropskem mladinskem prvenstvu v težavnosti 
med kadetinjami.

Timotej Romšak (PK Kamnik)
Za bronasto kolajno na svetovnem mladinskem prvenstvu v težavnosti 
in kombinaciji med kadeti.
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PREGLED UVRSTITEV ČLANOV NA ZMAGOVALNE 
STOPNIČKE NA NAJVEČJIH TEKMAH V LETU 2021

1. mesto Janja Garnbret Tokio (JAP) olimpijske igre kombinacija

Janja Garnbret Meiringen (ŠVI) svetovni pokal balvani

Janja Garnbret Innsbruck (AVS) svetovni pokal balvani

Janja Garnbret Innsbruck (AVS) svetovni pokal težavnost

Janja Garnbret Kranj (SLO) svetovni pokal težavnost

Janja Garnbret skupna uvrstitev svetovni pokal težavnost

2. mesto Janja Garnbret Salt Lake City (ZDA) svetovni pokal balvani

Luka Potočar Kranj (SLO) svetovni pokal težavnost

Luka Potočar Moskva (RUS) svetovno prvenstvo težavnost

Janja Garnbret skupna uvrstitev svetovni pokal balvani

Mia Krampl Moskva (RUS) svetovno prvenstvo kombinacija

3. mesto Vita Lukan Briancon (FRA) svetovni pokal težavnost

Lucija Tarkuš (AK Impol Slovenska 
Bistrica)
Za naslov evropske mladinske prvakinje v težavnosti in 
kombinaciji, za bronasto kolajno na evropskem mladinskem 
prvenstvu v balvanih, za srebrno kolajno na svetovnem 
mladinskem prvenstvu v težavnosti in kombinaciji ter za bronasto 
kolajno na svetovnem mladinskem prvenstvu v balvanih med 
mladinkami.
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PREGLED UVRSTITEV MLADINCEV NA ZMAGOVALNE 
STOPNIČKE NA SVETOVNEM IN EVROPSKEM 
PRVENSTVU TER V EVROPSKEM MLADINSKEM POKALU 
V LETU 2021

1. mesto Sara Čopar Voronež (RUS) svetovno prvenstvo kadetinje težavnost

Sara Čopar Voronež (RUS) svetovno prvenstvo kadetinje kombinacija

Lina Funa Perm (RUS) evropsko prvenstvo starejše deklice kombinacija

Lucija Tarkuš Perm (RUS) evropsko prvenstvo mladinke težavnost

Liza Novak Perm (RUS) evropsko prvenstvo kadetinje kombinacija

Lucija Tarkuš Perm (RUS) evropsko prvenstvo mladinke kombinacija

2. mesto Zala Mlakar 
Starič

Perm (RUS) evropsko prvenstvo starejše deklice težavnost

Gorazd Jurekovič Perm (RUS) evropsko prvenstvo starejši dečki težavnost

Liza Novak Perm (RUS) evropsko prvenstvo kadetinje težavnost

Lina Funa Perm (RUS) evropsko prvenstvo starejše deklice balvani

Lovro Črep Perm (RUS) evropsko prvenstvo kadeti kombinacija

Lucija Tarkuš Voronež (RUS) svetovno prvenstvo mladinke težavnost

Sara Čopar Voronež (RUS) svetovno prvenstvo kadetinje balvani

Lucija Tarkuš Voronež (RUS) svetovno prvenstvo mladinke kombinacija

3. mesto Lucija Tarkuš Perm (RUS) evropsko prvenstvo mladinke balvani

Lucija Tarkuš Voronež (RUS) svetovno prvenstvo mladinke balvani

Timotej Romšak Voronež (RUS) svetovno prvenstvo kadeti težavnost

Timotej Romšak Voronež (RUS) svetovno prvenstvo kadeti kombinacija

Liza Novak Voronež (RUS) svetovno prvenstvo kadetinje kombinacija
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DRŽAVNO PRVENSTVO

Težavnost:
Rezultati:

Člani Članice 

1. Potočar Luka (2001) – ŠPO PD Radovljica 1.Krampl Mia (2000) – AO PD Kranj

2. Škofic Domen (1994) – ŠPO PD Radovljica 2. Lukan Vita (2000) – ŠPO PD Radovljica

3. Romšak Timotej (2004) – PK Kamnik 3. Rakovec Lučka (2001) – PK FA

Mladinci Mladinke

1. Kralj Rok (2002) – Šaleški AO 1. Kramberger Maja (2002) – AK Impol Slovenska Bistrica

2. Batagelj Anej (2003) – DRPK 2. Majcen Maja (2003) – ŠPO PD Celje-Matica

3. Pintarič David (2003) – ŠD Pajki 3. Arzenšek Nika (2003) – PK Škofja Loka

Kadeti Kadetinje

1. Črep Lovro (2004) – Šaleški AO 1. Čopar Sara (2005) – ŠPO PD Celje-Matica

2. Romšak Timotej (2004) – PK Kamnik 2. Novak Liza (2004) – ŠPO PD Celje-Matica

3. Golob Samo (2005) – ŠPO PD Rašica 3. Rekar Rosa (2005) – PK FA

Starejši dečki Starejše deklice

1. Jurekovič Gorazd (2006) – ŠPO PD Radovljica 1. Mlakar Starič Zala (2006) – PK FA

2. Žigon Amadej (2006) – PK Scena 2. Rakar Tinka (2007) – ŠPO PD Radovljica

3. Margon Matevž (2006) – ŠPD Korenjak 3. Buckley Jennifer (2007) – DRPK

Mlajši dečki Mlajše deklice

 1. Čreslovnik Lan (2008) – ŠD Balvanija 1. Bobnar Teja (2008) – GŠD Bricalp

 2. Reš Jaka (2008) – PK Žirovnica 2. Isak Naja (2009) – ŠD Balvanija

 3. Sedmak Nace (2008) – ŠD Balvanija 3. Podobnik Maruša (2008) – ŠPK Andreja Kokalja

Cicibani Cicibanke

1. Stanovnik Martin (2010) – ŠPD Korenjak 1.Brnot Mrak Tia (2010) – ŠD Balvanija

2. Koroš Žiga (2011) – AK Ravne 2. Pirš Neva (2010) – ŠD Balvanija

3. Oblak Maks (2011) – ŠPD Korenjak 3. Bobnar Tina (2010) – GŠD Bricalp
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Balvansko plezanje:
Rezultati:

Člani Članice 

1. Peharc Anže (1997) – AO PD Kranj 1. Krampl Mia (2000) – AO PD Kranj

2. Romšak Timotej (2004) – PK Kamnik 2. Čopar Sara (2005) – ŠPO PD Celje-Matica

3. Kruder Jernej (1990) – ŠPO PD Celje-Matica 3. Kruder Julija (1997) – ŠPO PD Celje-Matica

Mladinci Mladinke

1. Polak Andrej (2002) – PK Škofja Loka 1. Majcen Maja (2003) – ŠPO PD Celje-Matica

2. Verbuč Grega (2003) – Šaleški AO 2. Kramberger Maja (2002) – AK Impol Slovenska Bistrica

3. Batagelj Anej (2003) – DRPK 3. Brodej Saša (2002) – Šaleški AO

Kadeti Kadetinje

1. Črep Lovro (2004) – Šaleški AO 1. Čopar Sara (2005) – ŠPO PD Celje-Matica

2. Jaki Jaka (2005) – DRPK 1. Novak Liza (2004) – ŠPO PD Celje-Matica

3. Cerar Božič Tanej  (2005) – ŠPO PD Radovljica 3. Rekar Rosa (2005) – PK FA

Starejši dečki Starejše deklice

1. Jurekovič Gorazd (2006) – ŠPO PD Radovljica 1. Mlakar Starič Zala (2006) – PK FA

2. Margon Matevž (2006) – ŠPD Korenjak 2. Rakar Tinka (2007) – ŠPO PD Radovljica

3. Zore Timon (2006) – ŠPO APD Kozjak Maribor
3. Križnar Drejc (2006) – PK FA

3. Drašler Zarja (2006) – ŠPD Korenjak

Mlajši dečki Mlajše deklice  

1. Čreslovnik Lan (2008) – ŠD Balvanija 1. Isak Naja (2009) – ŠD Balvanija

2. Sedmak Nace (2008) – ŠD Balvanija 2. Gliebe Žana (2008) – AK Ravne

3. Peršin Šantej Svit (2008) – DEŠ 3. Bobnar Teja (2008) – GŠD Bricalp

Cicibani Cicibanke

1. Stanovnik Martin (2010) – ŠPD Korenjak 1. Brnot Mrak Tia (2010) – ŠD Balvanija

2. Oblak Maks (2011) – ŠPD Korenjak 2. Bobnar Tina (2010) – GŠD Bricalp

3. Meke Rožle (2010) – PS DPČ Šmartno 3. Pirš Neva (2010) – ŠD Balvanija

Klubski pokal:
1. ŠPO PD Celje-Matica

2. ŠPO PD Radovljica

3. PK Kamnik

4. ŠD Balvanija

5. ŠPD Korenjak

Skupno uvrščenih 32 klubov s točkami.
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NAJUSPEŠNEJŠI V TURNEM SMUČANJU 
V LETU 2021

Komisija za gorske športe PZS je ob koncu pretekle tekmovalne 
sezone sklenila, da razglasi najuspešnejšega turnega smučarja in 

turno smučarko.
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Luka Kovačič 
(Društvo za razvoj turnega smučanja)  
najuspešnejši turni smučar
Luka je v letu 2021 ponovno dokazal, da je konkurenčen najboljšim 
turnim smučarjem na svetu. Na svetovnem prvenstvu v Andori je 
v kategoriji članov v disciplini vzpon dosegel odlično 12. mesto, v 
disciplini posamezno pa 16. mesto. Na domačih tekmah je praktično 
nepremagljiv in je v sezoni 2020/21 postal državni prvak tako v 
šprintu  kot tudi v vzponu.

Klemen Španring (Turnosmučarski klub 
LiMa) 
Priznanja perspektivnim
Na svetovnem prvenstvu v Andori je v kategoriji mladincev v 
disciplini vzpon dosegel odlično 8. mesto.

 Karmen Klančnik Pobežin 
(Turnosmučarski klub LiMa) 
najuspešnejša turna smučarja 
Karmen je že kar nekaj časa naša najboljša tekmovalna turna smučarka 
in praktično nepremagljiva na domačih tekmovanjih. V sezoni 2020/21 
je tako zanesljivo osvojila naslov državne prvakinje tako v šprintu  kot 
tudi v vzponu.



32

PARTNERJI V LETU 2021

Vseh letošnjih uspehov in doseženih rezultatov seveda ne bi mogli uresničiti brez pomoči 
nekaterih sponzorjev in donatorjev ter seveda države. Tako bi se radi ob tej priložnosti 

iskreno zahvalili vsem, ki so kakorkoli pripomogli, da slovensko plezanje drži korak s svetovnim 
vrhom. Hvala v imenu vseh.
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