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SPLOŠNE DOLOČBE
1.člen
Ta pravilnik opredeljuje delo na področju izobraževanja v športnem plezanju ter postopke in
pogoje za pridobitev posameznih športnih in strokovnih nazivov.
2.člen
Na področju športnega plezanja imamo športne nazive in nazive strokovnih delavcev.
3.člen
Športni nazivi so:
-pripravnik športnega plezanja
-športni plezalec 1
-športni plezalec 2
4.člen
Nazivi strokovnih delavcev na področju športnega plezanja so:
-vaditelj športnega plezanja
-inštruktor športnega plezanja 1
-inštruktor športnega plezanja 2
-trener športnega plezanja 1
-trener športnega plezanja 2
Na osnovi »Pravil o usposabljanju strokovnih delavcev v športu« in v skladu s programom
usposabljanja strokovnih delavcev na področju športnega plezanja, ki ga je potrdil Strokovni
svet za šport Republike Slovenije, se tem strokovnim delavcem prizna naslednja stopnja
usposobljenosti:
-vaditelj športnega plezanja (1.stopnja)
-inštruktor športnega plezanja 1 (2.stopnja)
-inštruktor športnega plezanja 2 (3.stopnja)
-trener športnega plezanja 1 (2.stopnja)
-trener športnega plezanja 2 (3.stopnja)
Program usposabljanja lahko poteka za vsak naziv ločeno, lahko pa tudi skupno v tistih sklopih,
ki se za posamezne nazive prekrivajo.
5.člen
PZS-KŠP je nosilec in izvajalec vseh programov usposabljanja za nazive strokovnih delavcev
na področju športnega plezanja v Republiki Sloveniji. Za izvajalce pa lahko pooblasti tudi druge
pravne osebe, ki so dolžne izvajati potrjen program v enakem obsegu, na enak način in z
ustreznimi licenciranimi strokovnimi kadri, ki jih potrdi KŠP.
6.člen
Izpit za naziv pripravnik športnega plezanja se po opravljeni začetni plezalni šoli (ki so jo vodili
usposobljeni strokovni kadri z veljavno licenco) opravlja na nivoju plezalnega kluba, odseka ali
samostojne plezalne šole. Vsi izpiti za ostale nazive se opravljajo na nivoju KŠP.
7.člen
Začetno šolo športnega plezanja lahko vodijo in izvajajo samo usposobljeni strokovni kadri z
veljavno licenco. Trajati mora najmanj 40 ur in mora obsegati teoretična predavanja in praktične
vaje iz naslednjih tem:
 zgodovina športnega plezanja (samo mejniki)
 tipične poškodbe (poudarek na preventivi)
 ogrevanje in raztezne vaje
 trening (samo praktične osnove)
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etični kodeks in varstvo narave
oprema
plezalna tehnika (praktične osnove)
vozli: osmica, bičev, polbičev, prusikov, podaljševalni
navezovanje
varovanje soplezalca, različni varovalni pripomočki: samozatezni-gri-gri, ploščice (običajne,
reverso), spuščanje soplezalca
plezanje v vodstvu, vpenjanje
prevezovanje na sidrišču
spuščanje po vrvi
prva pomoč

8.člen
Nadaljevalno šolo športnega plezanja lahko vodijo in izvajajo samo usposobljeni strokovni kadri
z veljavno licenco. Nadaljevalna šola služi za utrjevanje vseh tem začetne šole s poudarkom na
plezalni in vrvni tehniki, obiskovanju različnih naravnih plezališč in pripravi na izpit za športnega
plezalca 1.
9.člen
Šolo športnega plezanja za daljše športno plezalne smeri (več raztežajev) lahko vodijo in
izvajajo samo usposobljeni strokovni kadri z veljavno licenco. Trajati mora najmanj 100 ur in
mora obsegati teoretična predavanja in praktične vaje iz naslednjih tem:
 plezanje daljših športno plezalnih smeri (oprema in obleka, celostna priprava na vzpon,
etični kodeks, športna pravila)
 osnove iz vremenoslovja
 osnove iz izrazoslovja
 tehnika plezanja
 vozli: osmica, bičev, polbičev, prusikov, podaljševalni, francoski, kravatni, kavbojski, mulin,
polvozel, garda
 izdelava varovališč
 varovanje prvega in drugega v navezi, menjava na varovališču
 spuščanje iz dolgih smeri
 vzpenjanje po vrvi
 reševanje soplezalca (dvig, spust)
 uporaba metuljev in zatičev

10.člen
V kolikor poteka plezalna šola v naravnih plezališčih (do pol raztežaja dolgih smereh), je za vse
otroke do dopolnjenega 14. leta starosti uporaba plezalne čelade obvezna. V plezalnih šolah, ki
vključuje tudi plezanje daljših športno plezalnih smereh, pa je uporaba plezalne čelade obvezna
za vse.
11.člen
Športno plezalne smeri so smeri, ki so opremljene v skladu s standardi, ki so predpisani v
skripti KŠP »Opremljanje plezališč«
Pol raztežaja dolge smeri so tiste, kjer plezalca varujoči lahko varno spusti preko sidrišča na tla
(umetne plezalne stene, naravna plezališča). Smeri z več raztežaji pa morajo v skladu s
sprejetimi standardi poleg vmesnega varovanja imeti urejena tudi vsa varovališča.
12.člen
Pri tistih nazivih, kjer je sestavni del izpita (ali pa sprejemni izpit) praktični preizkus plezanja
smeri, morajo le-te biti znane najmanj 2 tedna pred izpitom, če potekajo v naravnem plezališču.
V kolikor so smeri na umetni steni, morajo kandidati imeti na voljo za študij smeri vsaj 2 dni.
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13.člen
Za posamezen naziv je v določenih temah prisotnost obvezna. Z njimi so kandidati seznanjeni
pred začetkom usposabljanja za določen naziv.
14.člen
Pri vseh nazivih, kjer je kot pogoj določena starost, se kandidat lahko udeleži usposabljanja in
opravlja izpit, če bo v tistem letu dopolnil zahtevano starost. Formalno pa se mu naziv in
pristojnosti v zvezi z njim prizna šele takrat ko dejansko dopolni starostni pogoj. Prav tako se
mu šele takrat podeli diploma.
15.člen
Pri vseh nazivih, kjer je kot pogoj določen plezalni staž se le-ta razume od dneva pristopa v
plezalno šolo.
16.člen
Pri vseh strokovnih nazivih je potrebno poleg predpisanih strokovnih tem upoštevati še vse
splošne predmete (v kolikor se ti razlikujejo od že predpisanih v tem pravilniku), ki jih za
posamezne stopnje predvidevajo republiška Pravila o usposabljanju strokovnih delavcev v
športu.
17.člen
Relacije med posameznimi nazivi, stopnje strokovne usposobljenosti ter potrebno število ur
usposabljanja so prikazani v »Shemi izobraževanja«, ki je v prilogi tega pravilnika.
18.člen
Vprašanja, ki se nanašajo na usposabljanje in izpite različnih nazivov in ki niso urejena s tem
pravilnikom, se urejajo s sklepi KŠP v skladu z njenim poslovnikom. Ti sklepi so lahko sestavni
del razpisa za usposabljanje in pridobitev posameznih nazivov.
19.člen
Podroben katalog potrebnih znanj ter kriteriji in izvedba izpitov so za vse nazive posebej
določeni v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
20.člen
Predpisano število in težavnost preplezanih športno plezalnih smeri je določeno za vsak naziv
posebej v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika. Za tiste nazive, za katere so pogoj smeri z
več raztežaji, se upoštevajo tudi smeri (seveda če ustrezajo po dolžini oziroma težavnosti), ki
niso v celoti opremljene po standardih športnega plezanja (skalne alpinistične smeri).
ŠPORTNI NAZIVI
I.PRIPRAVNIK ŠPORTNEGA PLEZANJA
Pripravnik športnega plezanja postane vsak tečajnik, ki je končal začetno šolo, preplezal vsaj
10 različnih športno plezalnih smeri (katerihkoli težav) z varovanjem od spodaj in uspešno
opravil izpit iz praktičnega dela:
 vozli: osmica, bičev, polbičev, prusikov, podaljševalni, kavbojski
 navezovanje
 varovanje soplezalca, različni varovalni pripomočki: samozatezni-gri-gri, ploščice (običajne,
reverso), spuščanje soplezalca
 plezanje v vodstvu, vpenjanje
 prevezovanje na sidrišču
 spuščanje po vrvi
 prva pomoč

5

Pripravnik športnega plezanja je usposobljen za samostojno plezanje in varovanje, ko dopolni
18 let in sicer v vseh do pol raztežaja dolgih smeri na umetnih stenah in v naravnih plezališčih.
II.ŠPORTNI PLEZALEC 1 (v nadaljevanju ŠP 1)
Kandidat za naziv »ŠP 1« mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 dopolnjena starost 16 let
 ima preplezano predpisano število in težavnost športno plezalnih smeri
 v celoti in čitljivo izpolnjen obrazec " Prijava na izpit za naziv športni plezalec 1"
 plačana kotizacija
 opravljen izpit za pripravnika športnega plezanja
Uspešno mora opraviti izpit in sicer:
Teoretični del iz naslednjih tem:
 zgodovina športnega plezanja (samo mejniki)
 tipične poškodbe (poudarek na preventivi)
 trening (samo praktične osnove)
 etični kodeks in varstvo narave
 oprema
 plezalna tehnika (praktične osnove)
Praktični del:
 vozli: osmica, bičev, polbičev, prusikov, podaljševalni, kavbojski
 navezovanje in postopki pred začetkom plezanja
 varovanje soplezalca, različni varovalni pripomočki: samozatezni-gri-gri, ploščice (običajne,
reverso), spuščanje soplezalca
 plezanje v vodstvu, vpenjanje
 prevezovanje na sidrišču
 spuščanje po vrvi
 prva pomoč
Športni plezalec 1 je usposobljen za samostojno plezanje in varovanje, ko dopolni 18 let in
sicer v vseh do pol raztežaja dolgih smeri na umetnih stenah in v naravnih plezališčih.
Naziv športni plezalec 1 se avtomatsko prizna tudi vsem tistim, ki so opravili izpit za naziv
alpinist.
III.ŠPORTNI PLEZALEC 2 (v nadaljevanju ŠP 2)
Kandidat za naziv »športni plezalec 2« mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 dopolnjena starost 18 let
 vsaj 3 leta plezalnega staža
 ima preplezano predpisano število in težavnost športno plezalnih smeri
 v celoti in čitljivo izpolnjen obrazec " Prijava na izpit za naziv športni plezalec 2"
 plačana kotizacija
Uspešno mora opraviti izpit in sicer:
Teoretični del iz naslednjih tem:
 plezanje daljših športno plezalnih smeri (oprema in obleka, celostna priprava na vzpon,
etični kodeks, športna pravila)
 osnove iz vremenoslovja
 osnove iz izrazoslovja
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Praktični del:
 vozli: osmica, bičev, polbičev, prusikov, podaljševalni, francoski, kravatni, kavbojski, mulin,
polvozel, garda
 izdelava varovališč
 varovanje prvega in drugega v navezi, menjava na varovališču
 spuščanje iz dolgih smeri
 vzpenjanje po vrvi
 reševanje soplezalca (dvig, spust, spust s ponesrečenim)
 uporaba metuljev in zatičev
 prva pomoč
V kolikor kandidat nima že naziva ŠP 1, mora poleg zgoraj naštetih vsebin opraviti še vse
izpite, ki so pogoj za ŠP 1.
Športni plezalec 2 je usposobljen za samostojno plezanje in varovanje v vseh športno plezalnih
smereh. V kolikor določene smeri zahtevajo kakršnakoli alpinistična znanja, mora biti »ŠP 2«
dodatno usposobljen z znanjem, ki jih takšne smeri zahtevajo.
STROKOVNI NAZIVI
I.VADITELJ ŠPORTNEGA PLEZANJA
Kandidat za naziv »vaditelj« mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 član PZS in član kluba/odseka, ki je registriran pri KŠP
 končana najmanj 3 letna poklicna šola
 dopolnjena starost 18 let
 najmanj 1 leto staža kot ŠP 1
 v celoti izpolnjen obrazec " Prijava na seminar za vaditelja športnega plezanja"
 plačana kotizacija
Uspešno mora opraviti izpit in sicer:
Teoretični del iz naslednjih tem:
 prva pomoč
 zgodovina in organiziranost športnega plezanja
 poškodbe pri športnem plezanju in preventiva
 etični kodeks športnih plezalcev
 razvoj gibljivosti, ogrevanje, raztezne vaje
 pedagoške in didaktične osnove ter organizacija dela z mladimi
 oprema športnega plezalca, varovanje in vrvna tehnika pri športnem plezanju
Praktični del:
 vozli: osmica, bičev, polbičev, prusikov, podaljševalni, kavbojski
 navezovanje in postopki pred začetkom plezanja
 varovanje soplezalca z različnimi varovalnimi pripomočki in spuščanje soplezalca
 prevezovanje na sidrišču
 spuščanje po vrvi
 prva pomoč
Vaditelj športnega plezanja je usposobljen za vodenje in izvajanje plezalnih tečajev oziroma
začetnih šol samo na umetnih stenah. Za vse to potrebuje veljavno licenco. V naravnih
plezališčih pa je za izvajanje prej omenjene dejavnosti potrebna prisotnost inštruktorja.
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II. INŠTRUKTOR ŠPORTNEGA PLEZANJA 1 (v nadaljevanju IŠP 1)
Kandidat za naziv »IŠP 1« mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 član PZS in član kluba/odseka, ki je registriran pri KŠP
 končana najmanj 3 letna poklicna šola
 dopolnjena starost 21 let
 najmanj 3 leta plezalnega staža in najmanj 1 leto staža kot ŠP 1
 ima preplezano predpisano število in težavnost športno plezalnih smeri
 v celoti izpolnjen obrazec " Prijava na seminar za inštruktorje športnega plezanja1"
 izjava kandidata o zdravstvenem stanju
 plačana kotizacija
Uspešno mora opraviti izpit in sicer:
Teoretični del iz naslednjih tem:
 prva pomoč
 zgodovina in organiziranost športnega plezanja
 poškodbe pri športnem plezanju in preventiva
 ureditev plezališč, umetne stene in varstvo narave
 etični kodeks športnih plezalcev
 razvoj gibljivosti, ogrevanje, raztezne vaje
 trening športnih plezalcev (praktične osnove)
 pedagoške in didaktične osnove ter organizacija dela z mladimi
 osnovna tehnika prostega plezanja
 oprema športnega plezalca, varovanje in vrvna tehnika pri športnem plezanju
Praktični del:
 vzpon s sprotnim nameščanjem varovanja v smeri določene težavnosti (glej prilogo)
 vozli: osmica, bičev, polbičev, prusikov, podaljševalni, kavbojski, francoski
 navezovanje in postopki pred začetkom plezanja
 varovanje soplezalca z različnimi varovalnimi pripomočki in spuščanje soplezalca
 plezanje v vodstvu, vpenjanje
 prevezovanje na sidrišču
 spuščanje po vrvi
 izdelava varovališča in varovanje
 samoreševanje
 tehnika prostega plezanja
 prva pomoč
Inštruktor športnega plezanja 1 je usposobljen in pristojen za samostojno učenje športnega
plezanja v vseh do pol raztežaja dolgih smereh na umetnih stenah in naravnih plezališčih. Prav
tako je usposobljen in pristojen za organizacijo, vodenje in izvajanje vseh vrst tečajev
športnega plezanja, ki vključujejo plezanje do pol raztežaja dolgih smeri na umetnih stenah in
naravnih plezališčih. Za vse to potrebuje veljavno licenco.
III. INŠTRUKTOR ŠPORTNEGA PLEZANJA 2 (v nadaljevanju IŠP 2)
Kandidat za naziv »inštruktor športnega plezanja 2« mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 član PZS in član kluba/odseka, ki je registriran pri KŠP
 končana najmanj 3 letna poklicna šola
 dopolnjena starost 21 let
 najmanj 1 leto staža kot IŠP 1
 vsaj 5 let plezalnega staža
 ima preplezano predpisano število in težavnost športno plezalnih smeri
 v celoti izpolnjen obrazec »Prijava na seminar za inštruktorje športnega plezanja 2«
 izjava kandidata o zdravstvenem stanju
 plačana kotizacija
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Pred pričetkom seminarja mora opraviti sprejemni izpit in sicer uspešno (z rdečo piko)
preplezana smer določene težavnosti (glej prilogo).
Uspešno mora opraviti izpit in sicer:
Teoretični del iz naslednjih tem:
 plezanje daljših športno plezalnih smeri (oprema in obleka, celostna priprava na vzpon,
etični kodeks, športna pravila)
 osnove iz vremenoslovja
 osnove iz izrazoslovja
Praktični del:
 izpitna tura
 vozli: osmica, bičev, polbičev, prusikov, podaljševalni, francoski, kravatni, kavbojski, mulin,
polvozel, garda
 izdelava različnih varovališč
 varovanje prvega in drugega v navezi, varovanje z vsemi vrstami varovalnih pripomočkov,
menjava na varovališču
 spuščanje iz dolgih smeri
 vzpenjanje po vrvi
 reševanje soplezalca (dvig, spust, spust s ponesrečenim)
 improvizacija
 uporaba vseh sodobnih pripomočkov za plezanje, varovanje in spuščanje
 uporaba metuljev in zatičev
Tistim kandidatom, ki imajo opravljen izpit za alpinista, jim ni potrebno opravljati teoretičnega
dela iz vremenoslovja in izrazoslovja.
Inštruktor športnega plezanja 2 je usposobljen in pristojen za samostojno učenje športnega
plezanja v vseh športno plezalnih smereh. Prav tako je usposobljen in pristojen za organizacijo,
vodenje in izvajanje vseh vrst tečajev plezanja v športno plezalnih smereh. Za vse to potrebuje
veljavno licenco.
V kolikor določene smeri zahtevajo kakršnakoli alpinistična znanja, mora biti »IŠP 2« dodatno
usposobljen z znanjem, ki jih takšne smeri zahtevajo. V takšnih primerih mora imeti opravljen
vsaj izpit za alpinista.
IV. TRENER ŠPORTNEGA PLEZANJA 1 (v nadaljevanju trener ŠP 1)
Kandidat za naziv »trener ŠP 1« mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 član PZS in član kluba/odseka, ki je registriran pri KŠP
 končana najmanj 3 letna poklicna šola
 2 leti staža kot IŠP 1 in veljavna licenca
 organizacija in vodenje vsaj enega tečaja športnega plezanja
 v celoti izpolnjen obrazec »Prijava na seminar za trenerje športnega plezanja 1«
 izjava kandidata o zdravstvenem stanju
 plačana kotizacija

Uspešno mora opraviti izpit in sicer:
Teoretični del iz naslednjih tem:
 prva pomoč
 poškodbe pri športnem plezanju (razširjeno od IŠP 1)
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prehrana športnih plezalcev
fiziološke osnove športnega treniranja in trening športnih plezalcev
psihološka priprava in taktika vzpona pri športnem plezanju
specialna tehnika prostega plezanja
pedagogika

Praktični del:
 specialna tehnika prostega plezanja
 seminarska naloga
Trener športnega plezanja 1 ima vse pristojnosti kot IŠP 1, poleg tega pa je usposobljen in
pristojen za načrtovanje, organiziranje, vodenje in izvajanje treninga športnih plezalcev. Za vse
to potrebuje veljavno licenco.
V. TRENER ŠPORTNEGA PLEZANJA 2 (v nadaljevanju trener ŠP 2)
Kandidat za naziv »trener ŠP 1« mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 član PZS in član kluba/odseka, ki je registriran pri KŠP
 najmanj 1 leto izkušenj kot trener ŠP 1 in veljavna licenca
 vsaj eno leto vodenja treningov v okviru kluba (registriranega pri KŠP)
 v celoti izpolnjen obrazec »Prijava na seminar za trenerje športnega plezanja 2«
 izjava kandidata o zdravstvenem stanju
 plačana kotizacija
Uspešno mora opraviti izpit in sicer:
Teoretični del iz naslednjih tem:
 prva pomoč
 teorija športnega plezanja
 pedagogika
 fiziologija športnega treniranja
 načrtovanje specialnega treninga športnih plezalcev
 psihološka priprava športnika
 specialna tehnika prostega plezanja
Praktični del:
 specialna tehnika prostega plezanja
 seminarska naloga
Trener športnega plezanja 2 je usposobljen in pristojen za načrtovanje, organiziranje, vodenje
in izvajanje treninga športnih plezalcev. Prav tako ima vse usposobljenosti in pristojnosti kot
IŠP 1. Za vse to potrebuje veljavno licenco.
LICENČNI SEMINARJI
Vsi pridobljeni športni nazivi ali nazivi strokovnih delavcev v športnem plezanju so trajni.
Za veljavnost licence strokovnih nazivov je obvezna udeležba na licenčnem seminarju.
Potrjevanje licenc je potrebno za vse strokovne nazive v športnem plezanju in sicer na vsake 3
leta.
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Licenčni seminarji za različne nazive so lahko skupni v tistih sklopih, ki so enaki pri vseh
nazivih.
Vsebine oziroma teme licenčnih seminarjev so lahko različne oziroma jih je več. Potrjuje jih
KŠP na predlog vodje licenčnih seminarjev. Obvezne vsebine licenčnih seminarjev ter pogoji za
obnovitev licence pa so razvidni iz naslednje tabele:
Za naziv
Vaditelj
IŠP 1

Obvezne vsebine seminarja
-Prva pomoč
-Celotna vrvna tehnika, morebitne
novosti v tehniki in opremi
-Prva pomoč
-Celotna vrvna tehnika, ki jo zahtevajo
pol raztežaja dolge smeri
-morebitne novosti v tehniki in opremi

IŠP 2

-Prva pomoč
-Celotna vrvna tehnika, ki jo zahtevajo
dolge športno plezalne smeri
-morebitne novosti v tehniki in opremi

Trener 1

-Prva pomoč
-Celotna vrvna tehnika, ki jo zahtevajo
pol raztežaja dolge smeri
-morebitne novosti v tehniki in opremi
-vsaj eno predavanje na temo specialni
trening
-Prva pomoč
-Celotna vrvna tehnika, ki jo zahtevajo
pol raztežaja dolge smeri
-morebitne novosti v tehniki in opremi
-vsaj eno predavanje na temo specialni
trening

Trener 2

Pogoj za obnovitev licence
-Udeležba in aktivno sodelovanje na
seminarju
-Udeležba in aktivno sodelovanje na
seminarju
- najmanj 30 športno plezalnih
smeri, preplezanih z varovanjem od
spodaj v zadnjih 3 letih
-Udeležba in aktivno sodelovanje na
seminarju
-najmanj 20 športno plezalnih smeri,
ki imajo najmanj 3 raztežaje, od
tega najmanj 10 smeri dolgih 5
raztežajev ali več in od tega vsaj
ena smer, ki ima najmanj en
raztežaj z oceno 6b (preplezan z
varovanjem od spodaj) – vse v
zadnjih 3 letih
-Udeležba in aktivno sodelovanje na
seminarju
- najmanj 30 športno plezalnih
smeri, preplezanih z varovanjem od
spodaj v zadnjih 3 letih
-Udeležba in aktivno sodelovanje na
seminarju
- najmanj 30 športno plezalnih
smeri, preplezanih z varovanjem od
spodaj v zadnjih 3 letih

PREDAVATELJI IN IZPITNA KOMISIJA
Vse predavatelje za izvedbo izobraževanja za posamezne nazive in člane izpitne komisije mora
potrditi KŠP na predlog vodje izobraževanja.
Potrebne strokovne kvalifikacije za predavatelje posameznih tem oziroma člane izpitne komisije
pa so vidni iz naslednje tabele:
Za naziv
ŠP 1
ŠP 2

Predavanja teorija
IŠP 1 (poteka na klubskem
nivoju)
IŠP 2 (poteka na klubskem
nivoju)

Predavanje praksa
IŠP1
(poteka
na
klubskem nivoju)
IŠP2
(poteka
na
klubskem nivoju)
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Izpitna komisija
IŠP1, IŠP2, trener 1
ali 2, GV, AI
IŠP2, GV, AI

Vaditelj

Različni strokovnjaki
predpisanih tem

IŠP 1

Različni strokovnjaki
predpisanih tem

IŠP 2

Različni strokovnjaki
predpisanih tem
Različni strokovnjaki
predpisanih tem

Trener 1

Trener 2

Različni strokovnjaki
predpisanih tem

IŠP 1/2 (2 leti staža)
Trener 1/2
GV, AI
IŠP ½ (2 leti staža)
Trener 1/2
GV, AI
IŠP 2 (2 leti staža)
GV, AI
Različni strokovnjaki
predpisanih tem
Trener 1 (2 leti staža)
ali trener 2
Različni strokovnjaki
predpisanih tem
Trener 1 (2 leti staža)
ali trener 2
*nosilec
predmetov
mora biti trener 2

IŠP 1/2 (2 leti staža)
Trener 1/2
GV, AI
IŠP 1/2 (2 leti staža)
Trener 1/2
GV, AI
IŠP 2 (2 leti staža)
GV, AI
Različni strokovnjaki
predpisanih tem
Trener 1 (2 leti staža)
ali trener 2
Različni strokovnjaki
predpisanih tem
Trener 1 (2 leti staža)
ali trener 2

Opomba: vsi predavatelji in člani izpitne komisije morajo imeti veljavno licenco za tekoče leto.
Za teoretični in praktični del (in za izpitno komisijo) iz prve pomoči ni potrebno imeti strokovnih
nazivov s področja športnega plezanja.
Pred pričetkom praktičnega dela izobraževanja za posamezne nazive je potreben usklajevalni
seminar vseh sodelujočih predavateljev. Na tem seminarju je potrebno pregledati in uskladiti
vse potrebne praktične postopke oziroma znanja za dotično izobraževanje.
Prav tako je potreben usklajevalni seminar vseh članov izpitne komisije pred pričetkom izpitov.
Na njem je potrebno pregledati predpisan način izvedbe izpitov in zahtevane kriterije za
uspešno opravljen izpit za posamezne nazive.
Izpitna komisija mora biti sestavljena iz najmanj 5 članov.
V kolikor je potrebno, lahko KŠP na predlog vodje izobraževanja za posamezne nazive sprejme
tudi dodatne kriterije za predavatelje oziroma člane izpitne komisije.
IZPITI
Kriteriji za uspešno opravljen izpit in izvedba izpitov za posamezne nazive morajo biti podrobno
določeni za vsak naziv posebej in so sestavni del tega pravilnika.
Rezultati in opombe za vsakega kandidata se vodijo na posebni izpitni poli za določen naziv.
Za vse nazive sta razpisana najmanj dva izpitna roka. V primeru, da je rokov več, mora biti to
posebej označeno v razpisu. V kolikor kandidat ne opravi vseh predpisanih izpitov v teh rokih,
se mora za pridobitev določenega naziva naslednjič ponovno prijaviti na seminar, plačati
kotizacijo in ponovno opraviti vse zahtevane izpite v skladu z razpisom.
KONČNE DOLOČBE
Ta pravilnik je sprejela KŠP na svoji 38. seji dne 4.7.2006 in s tem dnevom stopi v veljavo.Vse
spremembe oziroma dopolnila se urejajo z aneksi, ki jih sprejme KŠP.
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Načelnik KŠP
Tomo Česen

PRILOGE
Število in težavnost preplezanih športno plezalnih smeri, ki so pogoj za kandidate za različne
nazive v športnem plezanju.
Za naziv
ŠP1

je pogoj
Preplezanih z varovanjem od spodaj najmanj 30 različnih športno plezalnih smeri
(katerihkoli težav)

ŠP2
IŠP1

Preplezanih z varovanjem od spodaj najmanj 150 različnih športno plezalnih smeri,
od tega najmanj 10 smeri z oceno 6a (ženske) oziroma 6b (moški)

IŠP2

Preplezanih skupno najmanj 50 skalnih (opremljenih ali neopremljenih) smeri:
-dolge morajo biti najmanj 3 raztežaje
-upoštevajo se samo smeri, ki imajo težavnost najmanj 5a (V+) – moški , oziroma
4c (V) -ženske
Od teh 50 smeri mora biti najmanj:
-10 smeri, ki imajo oceno najmanj 6a (5c) in so visoke najmanj 200 metrov
-10 smeri, ki imajo oceno najmanj 6b (6a), od teh morata biti vsaj 2 smeri dolge
najmanj 350 metrov
-10 smeri z oceno 6c (6b), od teh mora biti vsaj 5 smeri višjih od 200 metrov
Opombe:
Vse smeri mora kandidat preplezati v vodstvu ali izmenično. V smereh, kjer ima
zahtevano težavnost samo 1 raztežaj, mora ta raztežaj kandidat preplezati v
vodstvu.
Poslane vzpone in njihovo ustreznost bo pregledala posebna komisija.
Težavnost smeri v plezališču za sprejemni izpit: ženske 6c, moški 7a
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