
 

 

OKVIRNI PROGRAM ZA LETO 2018 

Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja 
Komisija za gorske športne je stalna komisija, ki v okviru PZS skrbi za tekmovalno ledno plezanje in 

tekmovalno turno smučanje. Zastopa interese in usklajuje delo odsekov, društev oz. klubov, ki gojijo 

omenjeni disciplini. Med najpomembnejšimi nalogami so ureditev sistema državnih prvenstev in 

pokalov, promocijo tekmovalnega turnega smučanja in lednega plezanja, sodelovanje z drugimi 

komisijami in državnimi ter mednarodnimi organizacijami in zvezami. 

 

osnovna predstavitev delovanja v načrtovanem letu za organ in za podrejene organe  
 

Plan in opis dela – tekmovalno turno smučanje termin 

Organizacija 

- registracija klubov 

- urejanje spletne strani 

- sodelovanje FŠ in MŠŠ 

- sodelovanje mednarodna zveza ISMF 

- priprava razpisov za vse dejavnosti 

- kategorizacija 

Celo leto 

 

Državno prvenstvo republike Slovenije za člane 

-izdaja tekmovalnih licenc 

-izvedba tekem po programu  

Zima 

Članska reprezentanca 

- nastopi na svetovnem in evropskem pokalu po programu 

- treningi in priprave po programu 

Celo leto 

Mladinska reprezentanca 

- nastopi v svetovnem pokalu in mednarodnih tekmah 

- treningi in priprave po programu 

Celo leto 

Članska reprezentanca 

- Evropsko prvenstvo 

 

februar 

2018 

Mladinska reprezentanca  



 

 

- Evropsko prvenstvo februar 

2018 

Razglasitev najuspešnejših športnikov za 2017 februar 2018 

 
 

Plan in opis dela – tekmovalno ledno plezanje termin 

Organizacija 

-registracija klubov 

-urejanje spletne strani 

-sodelovanje FŠ in MŠŠ 

-sodelovanje mednarodna zveza UIAA 

-priprava razpisov za vse dejavnosti 

-kategorizacija 

Celo leto 

 

Državno prvenstvo republike Slovenije za člane 

-izdaja tekmovalnih licenc 

-izvedba tekem po programu  

Jesen-zima 

Članska reprezentanca 

- nastopi na svetovnem pokalu po programu 

- treningi in priprave po programu 

Celo leto 

Mladinska reprezentanca 

- nastopi na evropskem mladinskem pokalu po programu 

- treningi in priprave po programu 

Celo leto 

Zimske olimpijske igre Pjeongchang Februar 2018 

Članska reprezentanca 

-svetovno prvenstvo ,  

 

2019 

Mladinska reprezentanca 

Svetovno prvenstvo 

Februar 2018 

 

Evropsko prvenstvo  



 

 

Januar/februar 2018 

Urejanje in opremljanje slovenskih plezališč 

Klubi samostojno 

 

Celo leto 

 

Strokovno izobraževanje 

- licenčni seminar za državne sodnike 

Pred začetkom 

državnega prvenstva 

Razglasitev najuspešnejših športnikov za 2017 Januar 2018 

 
 

 

Strokovni sodelavec       Načelnik KGŠ 

Tomo Česen        Jasna Pečjak 

 

 


