
Maja Vidmar ( 1985), športna plezalka in svetovna prvakinja  
 

Maja je začela plezati leta 1997 v Plezalnem klubu Škofja Loka in kot 

članica mladinske reprezentance v športnem plezanju že leta 2000 postala 

skupna zmagovalka evropskega mladinskega pokala.                                    

Leta 2002 je stopila v vrste članske reprezentance, istega leta v Italiji 

dosegla prvi finale na tekmah za svetovni pokal in prav tako prvo medaljo v 

svetovnem pokalu – srebrno v l'Aprici.                                                                

Leta 2005 je v Šanghaju prvič zmagala na tekmah za svetovni pokal, leto 

pozneje pa je prvič slavila na domači tekmi za SP v Kranju, kjer je zmagala 

tudi leta 2007, sicer pa trinajstkrat nastopila v finalu, kar je rekord te 

tekme.                                                                                                                  

Leto 2007 je bilo Majino leto, saj je s šestimi zaporednimi zmagami, česar 

ni presegla še nobena druga tekmovalka, postala zmagovalka skupnega 

seštevka svetovnega pokala. Dve leti pozneje si je priplezala še zmago na 

svetovnih igrah na Tajvanu in v skali preplezala svojo najtežjo smer, Attila 

lunga (8c+) z rdečo piko, ter leta 2010 smer Humildes pa casa (8b+) na 

pogled.                                                                                                                   

V svoji bogati karieri je Maja zbrala 12 zmag na tekmah za svetovni pokal, 

35 stopničk, dve medalji s svetovnega prvenstva ter enkrat prvo, dvakrat 

drugo in dvakrat tretje mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala.                                                                                   

»Leto 2007 je bilo zagotovo vrhunec moje kariere. Romanov načrt treninga in 

moja močna volja po napredovanju in doseganju zastavljenih ciljev sta bila 

pravi recept! Poleg dobrih treningov se je tudi na tekmah poklopilo. 'Padla' 

sem v tekmovalni oziroma zmagovalni ritem in nizala zmago za zmago ... z 

zadnjo tekmo v Kranju sem tako nanizala šest zaporednih zmag na tekmah za 

svetovni pokal in si priborila pokal za skupno zmago.Moji načrti so seveda 

plezalni, plezalni v širšem pomenu, ne le tekmovalni kot prej, saj me zanima 

predvsem skala, odkrivanje novih plezališč, novih krajev, od športno-plezalnih 

smeri do več raztežajnih, vleče me v balvane pa tudi v hribe ... skratka v 

plezanje, kjer najbolj zaživim in kjer ne zmanjka izzivov! S svojimi 

dolgoletnimi izkušnjami pa bi rada mlajšim pomagala na poti do uresničitve 

njihovih sanj in pri izpolnjevanju plezalnih ciljev.« ( Gore-ljudje 2.4.2016).                                                                                                   

Vidmarjeva je od začetka pa do leta 2009 trenirala pod vodstvom Romana 

Krajnika, trenerja in selektorja slovenske reprezentance v športnem 

plezanju, ki o karieri svoje dolgoletne varovanke pove: »Maja Vidmar je s 

svojimi uspehi definitivno pustila velik pečat tako v slovenskem kot tudi 

svetovnem športnem plezanju. S svojimi najboljšimi rezultati, kot je recimo 

skupna zmaga v svetovnem pokalu v letu 2007,  je s šestimi zaporednimi 

zmagami še vedno edina ženska v svetovnem pokalu s takšnim rezultatom.         

V času, ko je posegala po najboljših rezultatih, je Maja poskrbela tudi za 



bistveno večjo prepoznavnost športnega plezanja pri nas.  Za njo je izjemna 

kariera športne plezalke in s tem si zagotovo zasluži tudi zaključek na visoki 

ravni, na domači steni v Škofji Loki, kjer se je njena bogata kariera tudi 

začela.« 

 
Marjan Luževič, november 2016 


