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SPLOŠNE DOLOČBE
1.člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa izobraževanja, postopke in pogoje za pridobitev športnih nazivov ter
strokovnih nazivov na področju športnega plezanja.
2.člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi po tem pravilniku imajo naslednji pomen:
1. KŠP-PZS je Komisija za športno plezanje - Planinska zveza Slovenije.
2. Vodja izobraževanj na KŠP-PZS je fizična oseba, ki ga imenuje izvršni odbor KŠP-PZS
3. Športno plezalne smeri so do pol raztežaja dolge smeri, ki so opremljene v skladu s standardi
KŠP-PZS.
4. Pol raztežaja dolge smeri so smeri, pri katerih lahko varujoči plezalca varno spusti na tla preko
sidrišča (umetne plezalne stene, naravna plezališča).
5. Varovanje z vrha je način plezanja, kjer je plezalec z vrvjo varovan preko sidrišča na vrhu
smeri.
6. Plezanje z varovanjem z vrha je način plezanja, kjer je plezalec z vrvjo varovan preko sidrišča
na vrhu smeri.
7. Varovanje plezalca v vodstvu je način varovanja, kjer plezalec sproti vpenja vrv v komplete.
8. Plezanje v vodstvu je način plezanja, kjer plezalec sproti vpenja vrv v komplete.
9. ZSpo je zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98), ki je prenehal veljati 24. 6. 2017.
10. ZŠpo-1 je zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17), ki je začel veljati 24. 6. 2017.

1.
2.

3. člen
(športni nazivi)
Športni nazivi v športnem plezanju so:
Pripravnik športnega plezanja (v nadaljevanju PŠP)
Športni plezalec (v nadaljevanju ŠP)

3.
4.

4. člen
(strokovni nazivi)
Strokovni nazivi v športnem plezanju so:
Vaditelj športnega plezanja (v nadaljevanju VŠP)
Trener športnega plezanja (v nadaljevanju TŠP)
ŠPORTNI NAZIVI
Pripravnik športnega plezanja

5. člen
(začetna šola športnega plezanja)
Naziv PŠP se pridobi z udeležbo začetne šole športnega plezanja (v nadaljevanju ZŠŠP)
in uspešno opravljenim izpitom, ki se organizira ob zaključku ZŠŠP.
6. člen
(izvajalec ZŠŠP)
(1) Izvajalec programa ZŠŠP je lahko društvo, ki je član KŠP-PZS.
(2) ZŠŠP lahko načrtujejo in organizirajo strokovno usposobljeni delavci z veljavno licenco
s področja športnega plezanja (v nadaljevanju strokovni delavec) druge stopnje.
(3) ZŠŠP lahko izvajajo in spremljajo strokovni delavci z veljavno licenco s področja
športnega plezanja prve ali druge stopnje.
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(4) Izjema za izvajanje in spremljanje ZŠŠP iz prejšnjih odstavkov so seminarji, vaje in
izpiti prve pomoči, kjer predavateljem in članom izpitne komisije ni potrebno imeti strokovnih
nazivov s področja športnega plezanja.
7.člen
(program ZŠŠP)
Program ZŠŠP mora trajati najmanj 50 ur. V okviru teh ur mora zajemati vsaj 20 ur vadbe
na športno plezalnih smereh na umetnih ali naravnih stenah. Vsebovati mora tudi seminarje in vaje
iz naslednjih tem:
- kratka zgodovina športnega plezanja (razvoj športnega plezanja v Sloveniji, tekmovalni uspehi
slovenskih plezalcev, organizacija PZS in delovanje društev)
- etični kodeks in varstvo narave (Etični kodeks, plezalna etika, upoštevanje lokalnih posebnosti
plezališč, ohranjanje smeri in sidrišč, projekt OSP)
- ogrevanje in raztezanje v športnem plezanju (splošno ogrevanje, specialno ogrevanje, raztezne
in sprostilne vaje)
- plezalna tehnika (stopanje, prestopanje, prijemanje, preprijemanje, osnovni položaj, plezalno
zaporedje, prehajanje med ravnotežnimi položaji.)
- vrvna tehnika (uporaba plezalne opreme, osmica, šestica, navezovanje in priprava na plezanje,
dvojno preverjanje, polbičev vozel, varovanje z vrha z gri-grijem, ploščico in polbičem, plezanje z
varovanjem z vrha, vpenjanje kompletov pri plezanju v vodstvu, varovanje plezalca v vodstvu z grigrijem, ploščico in polbičem, plezanje v vodstvu, dvojno prevezovanje, enojno prevezovanje,
kavbojski vozel, bičev vozel, nevaren vstop z glavno vrvjo, nevaren vstop z uporabo popkovine,
izpenjanje kompletov s previsne smeri, aktivno dinamično varovanje, padanje in varovanje pri
padcih)
- prva pomoč (pristop k neodzivni osebi, temeljni postopki oživljanja, stabilni bočni položaj, osnove
oskrbe ran, osnove oskrbe zvinov, osnove oskrbe izpahov in zlomov)
8. člen
(izpit za pridobitev naziva PŠP)
(1) Po zaključeni ZŠŠP se opravlja izpit, ki zajema naslednje vsaj naslednje vsebine:
- plezalna tehnika;
- demonstracija tehnike stopanja, prestopanja, prijemanja in preprijemanja,
- demonstracija osnovnega položaja, plezalnega zaporedja in prehajanja med ravnotežnimi
položaji,
- vrvna tehnika;
- demonstracija vozlov in razlaga njihove uporabe (osmica, šestica, polbičev vozel, bičev vozel,
kavbojski vozel),
- demonstracija priprave na plezanje,
- demonstracija plezanja v vodstvu, vpenjanja kompletov in padca,
- demonstracija aktivnega in dinamičnega varovanja ter varovanja pri padcu,
- demonstracija dvojnega in enojnega prevezovanja,
- demonstracija nevarnega vstopa z glavno vrvjo in z uporabo popkovine,
- demonstracija pobiranja kompletov s previsne smeri,
- prva pomoč;
- demonstracija pristopa k neodzivni osebi,
- demonstracija stabilnega bočnega položaja,
- demonstracija osnove oskrbe ran,
- demonstracija osnove oskrbe zvinov,
- demonstracija osnove oskrbe izpahov in zlomov.
9. člen
(pridobitev naziva PŠP)
Naziv PŠP pridobi vsak tečajnik, ki je končal ZŠŠP in v vodstvu preplezal vsaj 10 različnih
športno plezalnih smeri katerekoli težavnosti ter uspešno opravil izpit.
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Športni plezalec
10. člen
(pridobitev naziva)
Naziv ŠP se pridobi z uspešno opravljenim izpitom za ŠP.
11. člen
(izpitni roki)
(1) Razpis izpitnih rokov za pridobitev naziva ŠP KŠP-PZS objavi najkasneje en mesec
pred prvim izpitnim rokom.
(2) Za pridobitev naziva ŠP KŠP-PZS objavi dva izpitna roka.
12. člen
(izvajanje izpitnih rokov)
(1) KŠP-PZS je izvajalec izpitov za ŠP.
(2) Izpite ocenjuje izpitna komisija, ki jo pred vsakim izpitom sestavi vodja izobraževanja
na PZS-KŠP.
(3) Člani izpitne komisije morajo biti strokovni delavci.
(4) Izjema iz prejšnjega odstavka so izpiti prve pomoči, kjer članom izpitne komisije ni
potrebno imeti strokovnih nazivov s področja športnega plezanja.
13.člen
(pogoji za pristop)
(1) Za pristop k izpitom ŠP je potrebno izpolnjevati naslednje pogoje:
- članstvo PZS in članstvo društva, ki je član KŠP
- v tekočem koledarskem letu dopolnjena starost 15 let
- naziv PŠP
- predloženo klubsko potrdilo o v vodstvu preplezanih 30 različnih športno plezalnih smeri katere
koli težavnosti
- skladno z razpisom in pravočasno izpolnjena prijavna dokumentacija ter plačana kotizacija
14. člen
(izpit za pridobitev naziva ŠP)
(1) Izpit za ŠP je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela ter vsebuje naslednje
vsebine:
- kratka zgodovina športnega plezanja
razlaga razvoja športnega plezanja v Sloveniji in svetu, tekmovalni uspehi slovenskih
plezalcev, organizacija PZS in delovanje društev
- etični kodeks in varstvo narave
razlaga etičnega kodeksa in plezalne etika, lokalnih posebnosti plezališč, ohranjanja smeri in
sidrišč, projekta OSP
- ogrevanje in raztezanje v športnem plezanju
razlaga splošnega ogrevanja, specialnega ogrevanja, razteznih in sprostilnih vaj
- plezalna tehnika;
- demonstracija tehnike stopanja, prestopanja, prijemanja in preprijemanja,
- demonstracija osnovnega položaja, plezalnega zaporedja in prehajanja med ravnotežnimi
položaji
- vrvna tehnika;
- demonstracija vozlov in razlaga njihove uporabe (osmica, šestica, polbičev vozel, bičev vozel,
kavbojski vozel),
- demonstracija priprave na plezanje,
- demonstracija plezanja v vodstvu, vpenjanja kompletov in padca,
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- demonstracija aktivnega in dinamičnega varovanja ter varovanja pri padcu,
- demonstracija dvojnega in enojnega prevezovanja,
- demonstracija nevarnega vstopa z glavno vrvjo in z uporabo popkovine,
- demonstracija pobiranja kompletov s previsne smeri,
- prva pomoč;
- demonstracija pristopa k neodzivni osebi,
- demonstracija stabilnega bočnega položaja,
- demonstracija osnove oskrbe ran,
- demonstracija osnove oskrbe zvinov,
- demonstracija osnove oskrbe izpahov in zlomov.
Kompetence športnih nazivov v športnem plezanju
15. člen
(1) Posamezniki z nazivom PŠP in ŠP, ki so dopolnili 18 let, so usposobljeni za samostojno
plezanje in varovanje v športno plezalnih smereh tako na naravnih, kot tudi na umetnih stenah.
STROKOVNI NAZIVI
Vaditelj športnega plezanja
16. člen
(nosilec in izvajalec usposabljanj)
(1) Nosilec usposabljanja za pridobitev naziva VŠP je KŠP-PZS.
(2) Izvršni odbor KŠP-PZS pred vsakim razpisom usposabljanja za pridobitev naziva
VŠP določi izvajalca usposabljanj.
17.člen
(pogoji za pristop)
Pogoji za vključitev v program usposabljanja za pridobitev naziva VŠP so:
- članstvo PZS in članstvo društva, ki je član KŠP
- starost vsaj 18 let
- najmanj srednja poklicna izobrazba
- naziv športni plezalec ali naziv alpinist
- opravljeni sprejemni izpiti, ki vključuje demonstracijo osnovne vrvne tehnike in demonstracije
tehnike plezanja
18. člen
(pridobitev naziva)
(1) Za dokončanje mora udeleženec uspešno opraviti vse izpite in opraviti hospitacije.
(2) Udeleženec lahko opravlja izpit, če:
- se je udeležil najmanj 80% obveznih vsebin in najmanj 80% posebnih vsebin
- je izpolnil vse pogoje, ki so za pristop k izpitu določeni v razpisu usposabljanja.
(3) Izpit obsega teoretični preizkus znanja obveznih vsebin ter teoretični in praktični
preizkus znanja posebnih vsebin.
19. člen
(vsebine VŠP)
(1) Usposabljanje za pridobitev naziva VŠP traja 80 ur, hospitacije pa trajajo 20 ur.
Usposabljanje vsebuje seminarje in vaje iz obveznih in posebnih vsebin.
(2) Obvezne vsebine usposabljanja za pridobitev naziva VŠP so:
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- osnove gibanja človeka (gibalne sposobnosti, fizikalne zakonitosti gibanja, osnove gibalnega
nadzora in učenja)
- osnove športne vadbe (temeljni didaktični principi, metode in sredstva za razvoj gibalnih
sposobnosti, izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe)
- osnove medicine športa (osnove prve pomoči in TPO, uporaba AED, prva pomoč pri poškodbi
gibal, osnove preprečevanja poškodb v športu)
- psihosocialne osnove športa (osnove razvojne psihologije, osnove športne psihologije, družbene
razsežnosti okolja, nasilje v športu)
- odgovornost in zakonodaja v športu (pravne podlage v športu, pravne odgovornosti v procesu
športne vadbe)
(3) Posebne vsebine usposabljanja za pridobitev naziva VŠP so:
- Zgodovina športnega plezanja (Zgodovina športnega plezanja v svetu in v Sloveniji in v svetu)
- Osnove tehnike športnega plezanja (Metodologija tehnike športnega plezanja, osnovna tehnika
športnega plezanja, najpogostejše napake pri osnovni tehniki)
- Vrvna tehnika za športne plezalce (Oprema športnega plezalca, metodika učenja vrvne tehnike,
aktivno in pasivno varovanje, dinamično in statično varovanje, izdelava in uporaba sidrišč,
samoreševanje, spust po vrvi z neveščim tečajnikom, varovanje drugega v navezi, načrtovanje in
izpeljava začetne šole plezanja)
- varstvo narave in etika športnega plezanja (ureditev plezališč v Sloveniji, varstvo narave, etika
športnega plezanja, okoljevarstveni in naravovarstveni kodeks OKS-ZŠZ, projekt OSP)
- psihologija v klasičnem športnem plezanju (strah v športnem plezanju, osnove psihične priprave
športnega plezalca)
- didaktika v športnem plezanju (učne oblike, slabosti in prednosti učnih oblik, učna priprava v
športnem plezanju)
- temelji športnega plezanja (osnove funkcionalne anatomije za športne plezalce, vloga gibalnih
sposobnosti v plezanju, ustreznost metod in sredstev v različnih starostnih obdobjih, igra v
športnem plezanju)
20. člen
(opravljanje izpita)
(1) Izvajalec za posamezno usposabljanje razpiše najmanj tri izpitne roke.
(2) Izpit lahko izvaja posamezni predavatelj ali izpitna komisija, ki ju imenuje izvajalec
programa usposabljanja za vsak rok posebej. Predavatelj, ki izvaja izpit oziroma je član izpitne
komisije, mora izpolnjevati pogoje za predavatelja obveznih vsebin oziroma za nosilca posebnih
vsebin, določene s Pravilnikom o usposabljanju strokovnih delavcev v športu.
(3) Pri tretjem opravljanju izpita se imenuje izpitna komisija, ki ima predsednika in najmanj
dva člana.
(4) Izpit se vrednoti z »je opravil« ali »ni opravil«. Kandidat mora usposabljanje zaključiti
najkasneje v roku treh let od zaključka tečaja, posamezen izpit pa lahko opravlja največ trikrat. Če
kandidat v roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora tečaja ponovno udeležiti.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko v upravičenih primerih (dolgotrajna bolezen ali
poškodba, materinski dopust, očetovski dopust, starševski dopust) kandidatu rok za zaključek
usposabljanja na njegovo prošnjo podaljša, vendar ne več kot za eno leto. O tem, na podlagi vloge
kandidata, odloča izvajalec usposabljanja.
(6) Pri opravljanju izpita se vodi zapisnik. Zapisnik mora vsebovati zaporedno številko, ime
in priimek kandidata, datum in kraj rojstva, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča,
stopnjo izobrazbe, vrsto usposabljanja (ime in stopnja programa usposabljanja), datum opravljanja
izpita in oceno.
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Trener športnega plezanja
21. člen
(nosilec in izvajalec usposabljanj)
(1) Nosilec usposabljanja za pridobitev naziva TŠP je KŠP-PZS.
(2) Izvršni odbor KŠP-PZS pred vsakim razpisom usposabljanja za pridobitev naziva
TŠP določi izvajalca usposabljanj.
22. člen
(pogoji za pristop)
Pogoji za vključitev v program usposabljanja za pridobitev naziva TŠP so:
- članstvo PZS in članstvo društva, ki je član KŠP
- starost vsaj 18 let
- strokovni delavec 1 – športno treniranje – planinstvo-športno plezanje (VŠP)
- vsaj dve leti športno pedagoških izkušenj na področju športnega plezanja
- opravljeni sprejemni izpiti, ki vključuje demonstracijo nadaljevalne tehnike plezanja ter uspešno
splezano smerjo z oceno 7a za moške oziramo 6c za ženske (francoska lestvica ocenjevanja
plezalnih vzponov).
23. člen
(pridobitev naziva)
(1) Za dokončanje mora udeleženec uspešno opraviti vse izpite in opraviti hospitacije.
(2) Udeleženec lahko opravlja izpit, če:
- se je udeležil najmanj 80% obveznih vsebin in najmanj 80% posebnih vsebin;
- je izpolnil vse pogoje, ki so za pristop k izpitu določeni v razpisu usposabljanja.
(3) Izpit obsega teoretični preizkus znanja obveznih vsebin ter teoretični in praktični
preizkus znanja posebnih vsebin.
24. člen
(vsebine TŠP)
(1) Usposabljanje za pridobitev naziva TŠP traja 106 ur, hospitacije pa trajajo 20 ur.
Usposabljanje vsebuje seminarje in vaje iz obveznih in posebnih vsebin.
(2) Obvezne vsebine usposabljanja za pridobitev naziva TŠP so:
- osnove športnega treniranja (fiziologija človeškega gibanja, živčno-mehanske osnove gibanja,
ciklizacija, sredstva in metode športnega treniranja)
- preventiva športnih poškodb in pretreniranost (akutne in kronične poškodbe, mehanizmi
preventivnega ukrepanja)
- organizacija in upravljanje (ureditev, delovanje in financiranje športa v Sloveniji, zbirke podatkov
na področju športa, organizacija in izvedba športno plezalnih prireditev)
(3) Posebne vsebine usposabljanja za pridobitev naziva TŠP so:
- nadaljevalna tehnika športnega plezanja (osnovna tehnika športnega plezanja, najpogostejše
napake pri osnovni tehniki, osnove postavljanja plezalnih problemov, metodologija napredne
plezalne tehnike)
- psihična priprava v športnem plezanju (zastavljanje ciljev v športu, stres in predštartna
anksioznost, nivo aktivacije in tehnike sproščanja, vloga trenerja v procesu športne vadbe,
predstavljanje v športu)
- prehrana v športnem plezanju (vloga mikro in makro hranil v športnem plezanju, uravnavanje
telesne teže plezalcev v različnih starostnih obdobjih, prehranska dopolnila v športnem plezanju)
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- treniranje v športnem plezanju (specifične oblike za trening športnih plezalcev, specifična sredstva
in pripomočki za trening športnih plezalcev)
- preventiva v športnem plezanju (vaje za preventivo v športnem plezanju, uporaba ekscentričnih
kontrakcij v športnem plezanju, analiza športnega plezalca ter smernice za izboljšanje)
- paraplezanje (najpogostejše gibalne in duševne motnje, prilagoditve vadbe za osebe z potrebnimi
potrebami v športnem plezanju)
25. člen
(opravljanje izpita)
(1) Izvajalec za posamezni tečaj razpiše najmanj tri izpitne roke.
(2) Izpit lahko izvaja posamezni predavatelj ali izpitna komisija, ki ju imenuje izvajalec
programa usposabljanja za vsak rok posebej. Predavatelj, ki izvaja izpit oziroma je član izpitne
komisije, mora izpolnjevati pogoje za predavatelja obveznih vsebin oziroma za nosilca posebnih
vsebin, določene s Pravilnikom o usposabljanju strokovnih delavcev v športu.
(3) Pri tretjem opravljanju izpita se imenuje izpitna komisija, ki ima predsednika in najmanj
dva člana.
(4) Izpit se vrednoti z »je opravil« ali »ni opravil«. Kandidat mora usposabljanje zaključiti
najkasneje v roku treh let od zaključka tečaja, posamezen izpit pa lahko opravlja največ trikrat. Če
kandidat v roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora tečaja ponovno udeležiti.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko v upravičenih primerih (dolgotrajna bolezen ali
poškodba, materinski dopust, očetovski dopust, starševski dopust) kandidatu rok za zaključek
usposabljanja na njegovo prošnjo podaljša, vendar ne več kot za eno leto. O tem, na podlagi vloge
kandidata, odloča izvajalec usposabljanja.
(6) Pri opravljanju izpita se vodi zapisnik. Zapisnik mora vsebovati zaporedno številko, ime
in priimek kandidata, datum in kraj rojstva, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča,
stopnjo izobrazbe, vrsto usposabljanja (ime in stopnja programa usposabljanja), datum opravljanja
izpita in oceno.
Kompetence strokovnih nazivov v športnem plezanju
26. člen
(1) Z pridobitvijo naziva VŠP posameznik pridobi kompetenco za izvajanje in spremljanje
procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športnega plezanja.
(2) Z pridobitvijo naziva TŠP posameznik pridobi kompetenco za načrtovanje, organizacijo,
izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športnega plezanja.
VARNOST
27. člen
(normativi za vodenje aktivnosti v naravnih plezališčih)
(1) Strokovni delavec s področja športnega plezanja lahko izvaja proces športne vadbe za do
vključno 8 posameznikov, v kolikor nimajo vsi vsaj naziv PŠP.
(2) Strokovni delavec s področja športnega plezanja lahko izvaja proces športne vadbe za do
vključno 10 posameznikov, v kolikor imajo vsi vsaj naziv PŠP.

28. člen
(uporaba čelade)
(1) Uporaba čelade je v naravnih plezališčih obvezna za udeležence ZŠŠP ali procesov
športne vadbe za posameznike brez naziva PŠP.
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(2) Posamezniki, ki nimajo naziva PŠP, morajo v naravnih plezališčih uporabljati čelado, ki
nudi zaščito tako pred padajočimi predmeti, kot tudi pred udarci od spredaj, od zadaj ter s strani.
LICENCIRANJE
29. člen
(veljavnost licence)
(1) Po pridobljenem nazivu strokovni delavec dobi licenco, ki velja 4 leta.
(2) Za obnovo ali podaljšanje licence se strokovni delavec mora udeležiti licenčnih
seminarjev.
(3) KŠP-PZS vsako leto organizira licenčni seminar za VŠP, vsaj vsako sodo leto pa tudi
licenčni seminar za TŠP.
(4) KŠP-PZS razpis za licenčne seminarje objavi vsaj en mesec pred njihovo izvedbo.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Prehod s starih na nove nazive
30. člen
(strokovna usposobljenost)
(1) Posameznikom, ki so usposobljenost prve stopnje pridobili v skladu z ZSpo, se z
udeležbo na izrednem licenčnem seminarju prizna usposobljenost prve stopnje v skladu z ZŠpo1 (VŠP).
(2) Posameznikom, ki so usposobljenost druge stopnje pridobili v skladu z ZSpo, se z
udeležbo na izrednem licenčnem seminarju prizna usposobljenost druge stopnje v skladu z ZŠpo1 (TŠP).
(3) Posameznikom, ki so usposobljenost tretje stopnje pridobili v skladu z ZSpo, se prizna
usposobljenost druge stopnje v skladu z ZŠpo-1 (TŠP).

Uveljavitev pravilnika
31. člen
(1) Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v na uradnih straneh KŠP-PZS.
(2) Določbe 27. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati 1. januarja 2020.
Drugo
32. člen
(sklepi PZS-KŠP)
(1) Vprašanja, ki se nanašajo na ZŠŠP, PŠP, ŠP, VŠP, TŠP, ki niso urejena s tem
pravilnikom, se urejajo s sklepi izvršnega odbora KŠP-PZS.
(2) Sklepi s prejšnjega odstavka so lahko sestavni del razpisa za pridobitev nazivov ŠP,
VŠP in TŠP.
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