
Rant Blaž (1983), športni  in balvanski plezalec  

 

 

V letu 2000 je postal Baž najuspešnejši plezalec Plezalnega kluba Škofja 

Loka. Uspehe je začel nizati že v zgodnji mladosti, saj je že trinajstleten 

skupaj z dve leti starejšim Primožem Žitnikom v  Mišji peči, preplezal 

Mrtvaški ples (8b oz. X). S tem sta postala najmlajša slovenska plezalca, ki 

jima je uspelo preplezati smer ocenjeno s čisto desetko. Dosežek je  bil 

pomemben tudi v svetovnem merilu!                     Sicer je Blaž v letu 1997 v 

evropskem mladinskem pokalu dosegel 2. mesto, 1998. leta skupno 3. mesto, 

1999. leta skupno 10. mesto in leta 2000 skupno 9. mesto. 

Na mladinskih svetovnih prvenstvih je dosegel: 

1997. leta 5. mesto v težavnosti, 

1998. leta 5. mesto v težavnosti in 7. mesto v hitrosti, 

1999. leta 8. mesto v hitrostnem plezanju  

l2000 5. mesto v hitrostnem plezanju.    

Planinska zveza Slovenije je Blažu Rantu 1994. in 1995. leta podelila 

priznanje Planinske zveze Slovenije. Za dosežene uspehe v športu je Blaž 

leta 1998 in 2000 prejel priznanje župana Občine Škofja Loka, ki se 

podeljuje mladim športnikom.                                            Po letu 2000 se je 

Blaž vse več posvečal balvanskemu plezanju.  Kot prvi Slovenec je uspel v 

balvanskem problemu, ocenjenem z Fb 7c+ (The Real Tick, Kochel). Z 

bratom Tomažem, sicer inštruktorjem plezanja, sta se  kar nekajkrat 

podala v tujino, kajti v Sloveniji je takrat še vladalo pomankanje 

balvanskih smeri in  Blažu je v Angliji uspelo kot enemu redkih ponoviti 

sloviti balvanski problem Brad Pitt (Fb 8a). 

V letih 2005 in 2006 je bil Blaž drugi na državnem prvenstvu v balvanskem 

plezanju, leta 2007 pa je postal državni prvak, hkrati pa je redno tekmoval 

v evropskem in svetovnem pokalu, kjer je bil na petih tekmah svetovnega 

pokala vedno med trideseterico najboljših.                                                                                                                                                          

Dve desetletji trdega dela, treningov in tekmovanj je Blažu odprlo vrata v 

Komisijo za športno plezanje pri Planinski zvezi Slovenije, ki uspešno skrbi 

za vzgojo mladih in za razvoj panoge športnega plezanja.   

 

 

 

 

 


