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Slovenski športni plezalci, ki se po svetu merijo z najboljšimi plezalci in pri tem dosegajo odlične rezultate, 
se bodo zadnji novembrski konec tedna potegovali še za zadnje točke v seštevku tekem državnega 
prvenstva. Od petka, 24. 11. 2017, do nedelje, 26. 11. 2016, bo namreč potekal finale državnega 
prvenstva v športnem plezanju ali krajše 12. Plezalni dnevi Kranja.  
 
Letošnji Plezalni dnevi Kranja bodo posebni tudi zaradi praznovanja 70. obletnice ustanovitve 
Alpinističnega odseka pri Planinskem društvu Kranj. Slavnostno praznovanje bomo začeli že v sredo, 
22. 11., z dogodkom 70 let imam – Z Andrejem Štremfljem, ko bomo skupaj z dolgoletnim članom AO 
Kranj in letošnjim prejemnikom nagrade PZS za življenjsko delo na področju alpinizma razmišljali o 
prehojeni poti. Praznovanje bomo nadaljevali v petek, 24. 11., kjer bo v okviru dogodka 70 let imam – Z 
Nejcem Zaplotnikom predvajanje filma Manaslu – Pot h gori, pot k prijatelju. Ob vsakem praznovanju se 
spodobi tudi dobro poveseliti, zato v soboto, 25. 11., po zaključku finala v težavnosti pripravljamo PDK žur 
v KluBaru s skupino The Unimogs Band. V nedeljo popoldan ob 17.00 pa bo sledilo še zaključno dejanje 
praznovanja: 70 let imam – S posebnimi gosti, ko nas bodo ti popeljali skozi bogato zgodovino AO Kranj.
   
 
Poleg nedeljskega balvanskega finala, popestrenega z glasbo in svetlobnimi efekti, ki ga bo otvorila 
žonglerska in ognjena skupina Čupakabra, nikakor ne zamudite tudi sobotnega večernega finala v 
težavnostnem plezanju, pred katerim nas čaka nastop športnega kluba za ritmično gimnastiko Bleščica. 
Postavljavci smeri bodo letos zagotovo začinili linijo v smeri, da bo tekmovanje zanimivo in napeto, saj 
bodo nastopili plezalci, ki po najvišjih odličjih posegajo tudi na tekmovanjih s svetovno konkurenco.   
 
Uradni, tekmovalni del bo sicer tako kot že nekaj let potekal v dveh disciplinah (v težavnostnem in 
balvanskem plezanju), v katerih se bodo tekmovalci pomerili v petih starostnih kategorijah. Dvorana bo 
tako od petka do nedelje brez dvoma vrvela od navdušenja športnikov in njihovih navijačev. Na Plezalnih 
dnevih Kranja se vsako leto mešata veselje in smeh, spodbudni vzkliki in kriki napora. Nekaterim tečejo 
solze razočaranja, spet drugi kipijo od ponosa, za ene je to čas poraza in za druge čas zmagoslavja. Splezati 
čim višje in čim hitreje, spodbujati prijatelje, nabirati izkušnje, se pohvaliti z dosežki, sprejeti poraz in 
spletati nova poznanstva: vse to je del tekem športnega plezanja in še posebej zaključnega dejanja 
državnega prvenstva. 
 
Naj še omenimo, da se bodo lahko otroci ves čas prireditve zabavali v otroškem ustvarjalnem kotičku. 
Poleg tega bo na ogled tudi skrivnostni svet pajkov in plazilcev, ki nam ga bo približala razstava eksotičnih 

živali Bioexo. Marsikaj zanimivega in uporabnega se bo zagotovo našlo tudi na stojnicah. 
 
Podrobnejši program in sveže novice si lahko ogledate na naši spletni strani http://pdk.aokranj.com ali na 
Facebooku: https://www.facebook.com/PlezalniDneviKranja/. Utrip dogajanja lahko začutite tudi prek 
videoposnetka na spodnji povezavi: http://www.youtube.com/watch?v=wnoy0LVmzPI. 
 
Uspeh prireditve je v veliki meri odvisen od prostovoljnega dela članov AO Kranj, seveda pa prireditve na 

tako visokem nivoju ne bi mogli izpeljati brez podpore sponzorjev in donatorjev. Lepo vas vabimo k 
sodelovanju, da novico skupaj ponesemo med ljudmi, pa tudi da bi dogajanje na tej že uveljavljeni 
športni prireditvi z vašo pomočjo prenesli tudi tistim, ki zadnji novembrski vikend ne bodo mogli biti z 
nami. 
 
Na vse dogodke je vstop prost! 
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