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Planinska zveza Slovenije je na tradicionalnem alpinisticno-plezalnem veceru podelila priznanja za vrhunske dosezke v alpinizmu, sportnem plezanju 
in turnem smucanju za leto 2021. - -

JASNA PALADIN 

Ljubljana - Narrien izbora 
Planinske zveze Slovenije 
(PZS) ter njenih kornisij za 
alpinizem,' sportno pleza
nje in gorske sporte je ovre
dnotiti najkakovostnejse al
pinisticnevzpone, vrhunske 
sportnoplezalne dosezke in 
uspehe v turnem smucanju 
ter javnosti predstaviti naj
vidnejse dosezke v i:eh spor~ 
tnih panogah. - -

_ Najuspesnejsa sportna ple- -
zalka je ze petic zapored J anja 
Garnbret (Saleski AO), naju
spesnejsi sportri.i plezalec pa 
prvic Luka Potoc;ai (SPO PD 
Radovljica) . » V letu 2021 sem 
zagotovosemsebiintudichu
gim dokazal, kaksi;le rezulta
te sem sposoben dosec:i. Dru
go mesto v tezavnosti na sve
tovnem prvenstvu pri devet
najstih letih kaze moj poten
dal tudi za prihajajoce sezo
ne in seveda olimpijske igre. 
Konkurenca je_ ze _ med Slo
vend zelo _zahtevna in veseli 
me, da je tako. Priznanje za 
najuspesnejsega sportnega 

plezalca je dobra motivad
ja in potrditev, da se je v_i-ed
no truditi in trdo trenirati ,<< · 
je po prejetju priznanja po
vedal Potocar_ Priznanja za 
vrhunske dosezke na, tekmo
vanjih v sportnem plezanju · 

- so od Gorenjcev prejeli: Mia 
Krampl (AO PD Kranj), Vita 
Lukan (SPO PD Radovlji
ca), Lucka Rakovec (PK FA), 
Anze Peliarc (AO PD Kranj), 
Domen Skofic (SPO PD Ra
dovljica) ter Gregor Vezo
nik m Milan ]?reskar (oba PK 
·Kamnik) : Priznanja perspek-_ 
tivnim sportnim plezalcem 
so med drugimi prejeli: Zala 
Mlakar Staiic (PK FA), Go
razd jurekovic (SPO PD Ra
dovljica) in Timotej Rom
sak (PK Kamnik), 

Na)uspesnejsa alpinistka 
preteklega leta je Anja Pe
tek (AK llinka), najuspesnej
si alpinist leta 2021 pa Luka 
Strazar (Akademski alpini
sticni odsek)- Najperspek
tivnejsi alpinist 2021 je Kri
stof Frelih (AO PD Rado
vljica) , priznanje za poseb
ne dosezke v alpinizmu pa 

Zmaj za zmemost 

je od Gorenjcev prejel Nejc 
Marc:ic {AO Pb Radovljica) . 
Ker zaradi epide~je koro
navirusa fani ni bilci podeli-
1:ve priznanj, je Kornisija za 
alpinizem PZS razglasila 
tudi najuspesnejse v alpiniz
mu V letu-2020: Saro Jaklic 
(AO PD Kranj) in Marijo Jeg~ 
lie (AO PD Ljublfana-Matica) 
ter Luko Lindica (AO PD Ce-
lje-Matica)- · 

Letosnji prejemnik prizna
nja za zivljenjsko delo v alpi
nizrnu je alpirust, gorski re
sevalec, morjeplovec m sve
tovni popothik Dusan Ku
kovec, starosta Sale~kega al
pinisticnega odseka (SAO) 
µi GRZS __: Postaje Celje, ki 
je tudi eden najstarej~ih alpi
nistov in gorskih resevalcev 
prinas. 

Najuspesnejsa turna smu
carka 2021 je Karmen Klanc
nik Pobezin (TSK bMa), 
za najuspesnejsega turne
ga smucarja pa je bil ze tret
jic imenovan Luka Kova
c:ic (Drustvo za razvoj turne
ga smucanja). »Zadnja sezo
na turnega smucanja je bila 

Najuspesnejsi v letu 2021: Janja Garnbret, Dusan Kukovec, Luka Potocar in Anja 
Petek / Foto: Irena Mu~it Habjan -

zame preprosta, manj obre
menjena s tekmovanji v tuji
ni, a zac:injena s tekmovanji 
na domac:ih tleh. Zima narn · 
je postregla z odlicnirni po
goji za trening, ki seni jo iz
koristila predvsem za bazicni 

trening in pripravo za priha
jajoce sezone, pa tudi za spro
sceno zabavo na snegu z ot
roki, kar je sluzilo za dob
ro regeneradjo po tezjih tre
ningih. Nazivnaj ttirne smu
carke mi pomeni veliko, saj 

je lepa potrditev, da sem na 
dobri poti za vecja tekmova
nja naslednjih sezon in poti
homa upam, da tudi za vsto
pnico na prihajajoce olimpij
ske igre,« je povedala Kar
men Klancnik Pobezin. 

Nov'sport p~rabadminton 
Prva drzavna prvakinja je Mojca To_mazin. 

V nekem zivljenjskem obdobju se je Radovan Rakovec iz Zgornjih Bitenj spoznal s tekstilno umetnostjo 
tapiserijo in jo tudi vzljubil. - -

PETER J(OSENINA caka se nekaj dela, da se jih 
bo vec ojunacilo, prislo pog
ledat in poskusit,« pravi Pra
ss. Invalidi na vozickih igra
jo na zun~g polovid obi
cajnega ignsca za badmin-

ALENKABRUN 

Zgornje Bitnje - Sirsa jav
nost - je Radovana Rakov
ca v preteklosti ze spozna
la. Tudi skozi njegova knji
zna dela, kjer je ze pri prvem 
pomembno vlogo odigra- _ 
la simbolika barv, likov in 
stevilk. Delo Geometrija ta
rot je dozivelo kar nekaj po
natisov, saj pri vsaki nasled
nji izdaji Rakovec predstavi 
bralcu se novo nastala dela 
oziroma tapiserije. Narnrec 
ideja, ki se mu je porodila 
o geometrijskem tarotu, je 

Radovan Rakovec 

dozivela svoj izraz skozi ta
piserije, 

Sledile so tapiserije z mo
tiviko zivalskega tarota_ Ko 
smo zadnjic govorili. z njim, 
vseh se ni imel narejenih, 
nekajidejsejekomajporodi
lo. Kot je dodal karte pri geo
metrijskem tarotu, je tudi tu 
dodal dve sliki. Zacne z veli
kim pokom, kjei- se mu je za 
upodobitev zdel najprirner
nejsi morski konjicek, skisa 
predstavlja opica, carovni
ka galeb, sova veliko svece-
nico, cebela je cesarica, lev 
cesar, ljubimca upodabljata 

dva goloba, puscavnika volk, 
pikapolonica kolo srece, 
moc predstavlja slon, kaca je 
smrt, _hudic-netopir, pegaz 
upodablja poslednjo sodbo, 
sinjega kita pa je izbral za 
monda. »Vseh bo 24,« smo 
takrat izvedeli. Sedaj je ce
lota zakljucena, posprerni
la pa jo je tudi drobna knjizi
ca Zivalski haiku tarot, kjer 
je za uvod poskrbel ddr. Da
rnir Globocnik, sprenino 
besedo je spisal avtor sarn, 
za komentarje pa je ponov
no poskrbel Andrej Suster
sic : Sar. Tako sedaj najde
mo med upodobitvarni na ta-

- piserijah se divjega petelina 
kotvelikega svecenika, konja 
za koc:ijo, medved upodablja 
pravico, metulj zvezdo, jelen 
obesenca, zmaj zmemost, zi
rafa stolp, zebraluno in belo
glavi orel sonce. In zakaj se 
je Rakovec odlocil, da recirno 
za zmemost upodobi zma
ja? Razlozi, da kot je zmaj re
dek, je po njegovem mnenju 
tudi zmemost redka pri lju
deh. Doda, da sam razrnislja 
drugace, ni ujet V sablone in 
v ospredje postavlja glas sry1 
in intuidjo ter temu potem 
dodaja razumski pristop k 
stvarem. 

Obstaja se krizev pot, _ te
matika, ki jo je Radovan tudi . 

upodobil na tapiserijah. Nje
gove tapiserije so bile v pre
teklosti ze razstavljene, sem 
in tjanastane kaksna tudi po 
narocilu. Poskusno razlic:ico 
krizevega pota s stirinajsti
nii postajarni je imel nare
jeno hitro, a so bile to manj
se tapiserije. »Niso toliksne, 
kot sta originalna razlicica in 
njena nadgradnja, ki je veli
ka 170 centirnetrov krat_ 130 
centirnetrov. Prva razlicica 
pa je bila velikosti 70 krat 50, 
originalna pa 130 .centimes 
trov krat 100 centirnetrov,<< 
razlozi in pove, da je imel 
pri tej epopeji svojega vide
nja posam~zne postaje kri
zevega pota tudi pomoc dru
gih, pri originalni razlic:id pa 
celo dvoje vstajenj - duha in 
in telesa, zamislil pa si je tudi 
nekaj drugacnih slik. Zad
nja razlic:ica krizevega pota 
pa je nastajala med leti 2014 
in2018. 

Ko smo se oglasili tokrat, 
je ravno poustvarjal veliki 
pok. Zanimalo nas je, koliko 
volne porabi za eno taksno 
tapiserijo. Slaba dva kilogra
ma za kvadratni meter, izve
mo_ » Petintrideset tisoc voz
lov,« se doda. Inker so casi 
taksni,_kot so, se tudi njemu 
zgodi, da ima pri nabavi vol
ne »rahel« problem. 

Medvode ,.:. Parabadminton 
je V Slo~eniji IlOV ~port, s ka
terim se organizirano ukvar
ja skupina invalidov pod 
okriljem Badminton kluba 
Medvode. Pred kratkim so v 
domac:i dvorarii nastopili na 
prvem drzavnem prveristvu. 
Gre za badminton s prila
gojenirni pravili za-invali
de z razlicnimi vrstarni in
validnosti. Skupino vodi tre
nei Ziga Prass, -trenirati pa 
so zaceli lani okto bra, » Vadi
mo vsak torek zvecer v Med
vodah. Parabadminton je 
v svetu vse bolj popularen, 
lani je bil prvic tudi paralim
pijs~ disdplina. V krogih 
drustev invalidov se vse vec 
govori o tern sportu, nas pa 

-_ ton, kar pomeni, da morajo 
vse fogice leteti cez servisno 
mo. Pri tockovanju ni spre
memb --:- zmaga tisti, ki prvi 
osvoji dva niza do 21 tock. 

- Na prvem drzavnem prven
stvu so nasfopili trije para
badminfonisti, vsi Gorenj
d. Mojca Debeljak iz Skofje 
Loke, Mojca Tomazin iz Bri
tofa pri Kranju in Greg<! Bu
lovec iz Zirovnice. Finale je 
bil napet, MojcaTomazin in 
Grega Bulovec sta igrala tri 
nize, na koncu pa je naslov 
~avne prvakinje pripadel 
Tomazinovi. -

Udelezenci prvega drzavnega prvenstva V parabadrriintonu 
(z leve): Mojca Tomazin, Grega Bulovec, trener Ziga Frass 
in Mojca Debeljak / Foto: Peter Ko! enina -




