
 

 

Ljubljana, 10.1.2018 
 

KOMISIJA ZA GORSKE ŠPORTE 
POROČIL0 ZA LETO 2017 

 
1. Vsebina posameznega letnega poročila 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 (Jasna Pečjak) in člani 
komisije (Iztok Cukjati, Milan Šenk,  Žiga Šter in Andrej Pečjak ). 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.  
 

Zbor dejavnosti  
Zbor načelnikov, 14.april 2017 v Kamniku, prisotni načelnik in člani IO KGŠ, predsednik PZS Bojan 
Rotovnik, strokovni sodelavec KA Matjaž Šerkezi in načelniki/namestniki 6 klubov/odsekov. Glavne 
vsebine: poročila 2016, plani za 2017. 
 

Sestava in dejavnost organa v letu poročanja   
 

Organ vodja in namestnik Člani  

IO komisije  Jasna Pečjak, ŠPO 
Domžale 

Iztok Cukjati, PK Extrem 
Milan Šenk, AO Jezersko 
Žiga Šter, AO Kranj 
Andrej Pečjak, ŠPO Domžale 

 

 

 

 

Članska reprezentanca – tekmovalno turno smučanje 

V letošnjem letu se je slovenska reprezentanca v tekmovalnem turnem smučanju udeležila vikenda 

tekmovanj svetovnega pokala v Andori in svetovnega prvenstva v Italiji. Poleg omenjenega so se 



 

 

tekmovalci udeležili tudi nekaterih drugih mednarodnih tekem z vrhunsko udeležbo ostalih 

tekmovalcev (Mountain Attack v Avstriji, Sella Ronda v Italiji, Pierra Menta v Franciji idr.). 

Sezono nastopanja v svetovnem pokalu ocenjujem kot dobro, vendar pri tem ostaja še naprej 

nerešeno vprašanje financiranja in organiziranosti trenažnega procesa na najvišji ravni. Z 

zavedanjem, da je prav turno smučanje najresnejši kandidat za novo panogo na olimpijskih igrah leta 

2022 več različnih reprezentanc zelo sistematično pristopa k delu s tekmovalci. Na ta način se 

pojavljajo vedno večje razlike med reprezentancami, ki delujejo na amaterski ravni (kamor sodi tudi 

slovenska) in ekipami, ki imajo profesionalno podporo (Italija, Francija, Švica, Španija, Avstrija).  

Prav slednje – sprememba organiziranosti in financiranja – bo bistveno za nadaljnji razvoj 

tekmovalnega turnega smučanja v Sloveniji. 

Svetovno prvenstvo, 23. februar - 2. Marec, Alpago &Piancavallo (Italija) 

Karmen Klančnik: 10. mesto na tekmi v šprintu in 22. mesto v vzponu 

Nejc Kuhar: 18. mesto na tekmi v vzponu in 23. mesto na posamični tekmi 

Luka Kovačič: 12. mesto na tekmi v vzponu (mlajši člani) in 10. mesto na posamični tekmi (mlajši 

člani) 

Anže Šenk: 56. mesto na tekmi v vzponu 

Svetovni pokal, 20.- 21. Januar, Andora 

Karmen Klančnik: 22. mesto v tekmi posamezno in 19. mesto na tekmi v vzponu 

Luka Kovačič: 15. mesto v tekmi posamezno (mlajši člani) in 35. mesto na tekmi v vzponu 

Anže Šenk: 35. mesto v tekmi posamezno in 55. mesto na tekmi v vzponu 

Nejc Kuhar: 15. mesto na tekmi v vzponu 

Izvedene aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori, odprave …) 

Naziv 
aktivnosti 

Termin in 
lokacija 

Št. 
udeležencev 

in vodja 

Namen 

4 tekme za 
Slovenski 
pokal 

Januar – 
februar 
Jezersko, 
Krvavec, 
Javornik, 
Okrešelj 

Skupno 59 
tekmovalcev 

Nacionalni sistem tekmovanja 
 

Članska reprezentanca – tekmovalno ledno plezanje 
Reprezentanco v tekmovalnem lednem plezanju je v sezoni 2016/2017 sestavljalo pet članov - Janez 

Svoljšak in Nace Grgorinič pri moških in Sara Jaklič, Marija Jeglič in Maja Šuštar pri ženskah. 



 

 

Najodmevnejše rezultate je pričakovano osvojil Janez Svoljšak, ki je v skupnem seštevku svetovnega 

pokala osvojil 7.mesto. Na najpomembnejši tekmi, svetovnem prvenstvu, pa je s 4.mestom za las 

zgrešil kolajno. 

Rezultati sezone 2017: 

SVETOVNO PRVENSTVO CHAMPAGNY EN VANOISE 

2. - 5.februar 2017 

4.mesto Janez Svoljšak, težavnost (44 tekmovalcev) 

TEKMOVANJA ZA SVETOVNI POKAL UIAA 2016/2017: 

16. - 17. december 2016,Durango, ZDA 

8. mesto Janez Svoljšak,  težavnost (27 tekmovalcev) 

16.mesto Sara Jaklič, težavnost (20 tekmovalk) 

 

7.- 8.januar 2017, Peking, Kitajska 

5.mesto Janez Svoljšak (42 tekmovalcev) 

 

13. - 15. januar 2017,  Cheong song, Koreja 

6. mesto Janez Svoljšak,  težavnost (45 tekmovalcev) 

21.mesto   Marija Jeglič, težavnost (29 tekmovalk) 

 

20. - 21. januar 2017, Saas Fee,Švica 

5. mesto Janez Svoljšak, težavnost (53 tekmovalcev) 

 

27. - 29.januar  2017, Rabenstein, Italija  

9. mesto Janez Svoljšak, težavnost  (53 tekmovalcev) 

29.mesto Nace Grgorinič 

 

19.mesto Marija Jeglič in Maja šuštar  (35 tekmovalk) 

33.Sara Jaklič  

 

Končni vrstni red svetovnega pokala 

Moški: težavnost 

7. mesto Janez Svoljšak (63 tekmovalcev s točkami)   

 

Ženske: težavnost 

32.mesto Marija Jeglič (51 tekmovalk s točkami) 

37.mesto Sara Jaklič  



 

 

42.mesto Maja Šuštar   

 
Izvedene aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori, odprave …) 

Naziv 
aktivnosti 

Termin in 
lokacija 

Št. 
udeležencev 

in vodja 

Namen 

3 tekme za 
Slovensko 
hrvaški pokal 

November 
2016 -  
 
Zagreb, 
Ravna gora, 
Češnjica 

Skupno 27 
tekmovalcev 

Nacionalni sistem tekmovanja 
 

Humarjev 
memorial 

8.marec 
Mojstrana 

11 Tradicionalna tekma v lednem plezanju 

 
Izvedena usposabljanja (tečaji, seminarji, izpopolnjevanja, šole) 
 

Naziv 
usposabljanja 

Termin in 
lokacija 

Št. 
udeležencev 
(udeležilo / 
zaključilo) 

Vodstvo Člani vodstva 

Tečaj za nove 
sodnike 

Češnjica 
25.in 26.11 2016 

2/2 Vodja Andrej Pečjak  
Nejc Šter,Jasna 
Pečjak 

Obnovitveni 
tečaj za 
slovenske 
državne in 
medn. Sodnike 

26. 11. 2016 
Češnjica 
 
 

1/1 vodja: Andrej Pečjak Nejc Šter 

 
 

PREGLEDNICA: podeljena priznanja (za 2017) 

Naziv priznanja Pogoj za prejem Št. prejemnikov 

Najuspešnejša 
ledni plezalec 

Rezultati in glasovanje KGŠ Janez Svoljšak, AO Kranj 

Najuspešnejša turni 
smučar 

Rezultati in glasovanje KGŠ Nejc Kuhar, AO Jezersko 

 
 
Strokovni sodelavec       Načelnica KGŠ 
Tomo Česen        Jasna Pečjak 

 


