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Komisija za Športno Plezanje 2015
SPLOŠNE INFORMACIJE

KDO ORGANIZIRA USPOSABLJANJA

Usposabljanja planinskih kadrov potekajo pod okriljem Odbora za usposabl-
janje in preventivo PZS (OUP). Izvajalci posameznih usposabljanj so: Vodniška 
komisija, Komisija za alpinizem, Mladinska komisija, Komisija za varstvo gor-
ske narave, Komisija za planinske poti, Komisija za športno plezanje, Komisija 
za turno kolesarstvo in meddruštveni odbori planinskih društev (MDO PD). 

KAKO SE PRIJAVIŠ 

Po predhodnem dogovoru na planinskem društvu in preverjanju, če izpol-
njuješ pogoje za prijavo (glej usposabljanje, za katero se prijavljaš), izpolniš 
prijavnico, ki jo najdeš na spletni strani komisije, ki akcijo izvaja. Prijavnice 
izpolni čitljivo z velikimi tiskanimi črkami. Obvezno tudi napiši, na katero 
usposabljanje se prijavljaš in datum usposabljanja (posebna rubrika v 
prijavnici). Eno prijavnico uporabi le za eno usposabljanje in eno osebo. Kot 
veljavno bomo šteli samo tisto prijavo, ki bo poleg prijavnice obsegala vse v 
pogojih navedene obrazce in dokumente. Prijave zbiramo do razpisnega 
roka oziroma do zasedbe prostih mest (glej usposabljanje, za katero se pri-
javljaš). Prijavnico pošlješ na naslov:

Planinska zveza Slovenije 
Komisija za športno plezanje 
p. p. 214 
1001 Ljubljana

Dodatne informacije lahko dobiš pri strokovnem sodelavcu Komisije za šport-
no plezanje v času uradnih ur: ponedeljek in četrtek od 9. do 15. ure, sreda od 
9. do 17. ure in petek od 9. do 13. ure (v torek ni uradnih ur):

   Tomo Česen, 041/643-945, tomo.cesen@pzs.si.
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PRIJAVNI POGOJI

Pogoji za udeležbo so za vsako usposabljanje posebej navedeni pri razpisu 
(glej usposabljanje, za katero se prijavljaš). 

VODSTVA USPOSABLJANJ

Vodstva usposabljanj sestavljajo inštruktorji in predavatelji, ki imajo izkušnje 
tudi s pedagoškim delom, poklicno ali priučeno, želja vseh pa je svoje znan-
je in izkušnje posredovati drugim. Za večino usposabljanj velja, da pride na 
štiri udeležence programa en inštruktor. Tako so programi izvedeni varno ter 
kakovostno, zaradi stalnega stika udeležencev z vodstvom pa je omogočeno 
tudi veliko individualnega dela. 

PREDVIDENI STROŠKI USPOSABLJANJ IN PLAČILNI POGOJI

Stroški usposabljanj so sestavljeni iz kotizacije in ostalih stroškov. Stroški po-
sameznih akcij bodo objavljeni na spletni strani komisije.

ODPOVED UDELEŽBE S STRANI PRIJAVLJENEGA UDELEŽENCA IN VRAČILO 
SREDSTEV

Prijavljeni udeleženec ima pravico pisno odpovedati udeležbo, kar sporoči na 
zgoraj navedeni naslov. V tem primeru ima PZS pravico zadržati del stroškov. 
Višina zadržanega zneska je odvisna od časa, v katerem je udeleženec odpo-
vedal svojo udeležbo na usposabljanju, in sicer:

•	 do 10 dni pred začetkom akcije - 10 % višine stroškov;
•	 manj kot 10 dni pred začetkom akcije - 50 % višine stroškov.

Plačila ste izjemoma oproščeni  na podlagi zdravniškega potrdila, s katerim 
potrjujete, da se iz opravičljivih vzrokov ne morete udeležiti usposabljanja, na 
katerega ste prijavljeni. 
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Prijavljeni ima pravico dobiti zamenjavo, ki mora izpolnjevati razpisane pogo-
je. S tem odpadejo stroški odpovedi usposabljanja. 

http://ksp.pzs.si

KOMISIJA ZA ŠPORTNO PLEZANJE

IZPITI IZ PROGRAMA ŠPORTNI PLEZALEC 1
Izpit za športnega plezalca 1 je nadaljevanje osnovnega programa plezalne 
šole, ki jo izvajajo z licenciranimi strokovnimi kadri plezalni klubi, alpinistični 
odseki, športnoplezalni odseki ali samostojne plezalne šole. 

Po opravljenem izpitu je športni plezalec 1 je usposobljen za samostojno ple-
zanje in varovanje, ko dopolni 18 let, in sicer v vseh do pol raztežaja dolgih 
smereh na umetnih stenah in v naravnih plezališčih. 

Izpit traja en dan (teorija in praksa), v primeru večjega števila prijavljenih pa 
dva dni.

izpit izvajalec lokacija datum rok prijav št. udel.

teorija + praksa kšp pzs kranj januar 2015 naknadno Glede na 
prijave

popravni rok ksp pzs kranj FeBruar 2015 naknadno Glede na 
prijave

PRIJAVNI POGOJI

•	 dopolnjena starost 16 let (v skladu s Pravilnikom o vzgoji in izobraževanju 
na področju športnega plezanja lahko izpit opravljajo vsi, ki bodo v letu 
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2014 to starost dopolnili);
•	 ima preplezano predpisano število in težavnost športno plezalnih smeri 

(najmanj 30 različnih športno plezalnih smeri – katerih koli težav - preple-
zanih z varovanjem od spodaj);

•	 v celoti in čitljivo izpolnjen obrazec »Prijava na izpit za naziv športni ple-
zalec 1«;

•	 plačana kotizacija;
•	 opravljen izpit za pripravnika športnega plezanja.

Vse ostale podrobnejše informacije bodo na voljo v razpisu, ki bo poslan re-
gistriranim klubom in objavljen na spletni strani KŠP.

SEMINAR IN IZPITI ZA NAZIV INŠTRUKTOR ŠPORTNEGA 
PLEZANJA 1 (V OKVIRU TEGA TUDI ZA VADITELJE ŠPORTNEGA 
PLEZANJA)

Temeljni cilj je usposobiti kandidate za samostojno učenje športnega plezan-
ja v vseh do pol raztežaja dolgih smereh na umetnih stenah in naravnih pleza-
liščih. Poleg tega pa tudi za organizacijo, vodenje in izvajanje vseh vrst tečajev 
športnega plezanja, ki vključujejo plezanje do pol raztežaja dolgih smeri na 
umetnih stenah in naravnih plezališčih.

Program je povezan oziroma je nadgradnja programa za pridobitev športne-
ga naziva športni plezalec 1, ki je osnovni program usposabljanja na področju 
športnega plezanja.

usposaBljanje izvajalec lokacija datum rok prijav št. udel.

teorija + 
praksa kšp pzs kranj FeBruar - april  2015 naknadno Glede na 

prijave
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PRIJAVNI POGOJI

•	 član PZS in član kluba/odseka, ki je registriran pri KŠP;
•	 končana najmanj 3-letna poklicna šola;
•	 dopolnjena starost 18 let; 
•	 najmanj 3 leta plezalnega staža in najmanj 1 leto staža kot športni plezalec 

1;
•	 v celoti izpolnjen obrazec »Prijava na seminar za inštruktorje športnega 

plezanja 1«;
•	 izjava kandidata o zdravstvenem stanju;
•	 plačana kotizacija;
•	 najmanj 150 različnih športno plezalnih smeri preplezanih z varovanjem 

od spodaj, od tega najmanj 10 smeri z oceno 6a (ženske) in 6b (moški).

Vse ostale podrobnejše informacije bodo na voljo v razpisu, ki bo poslan re-
gistriranim klubom in  objavljen na spletni strani KŠP.

LICENČNI SEMINAR ZA TRENERJE, INŠTRUKTORJE ŠPORTNEGA 
PLEZANJA 1, VADITELJE

Trener, Inštruktor športnega plezanja 1 in vaditelj športnega plezanja mora 
vsaka tri leta podaljševati licenco za opravljanje strokovnega dela na področju 
športnega plezanja. 

Pogoji za uspešno končan seminar:

•	 udeležba in aktivno sodelovanje na seminarju;
•	 najmanj 30 športno plezalnih smeri, preplezanih z varovanjem od spodaj, 

v zadnjih 3 letih.

Seminar traja en dan. 

Program obsega vsebine po Pravilniku o vzgoji in izobraževanju na področju 
športnega plezanja.
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usposaBljanje izvajalec lokacija datum rok prijav št. udel.

seminar

(prva pomoč, vrvna 
tehnika in oprema)

kšp pzs kranj FeBruar 2015 naknadno Glede na 
prijave

Vse ostale podrobnejše informacije bodo na voljo v razpisu, ki bo poslan re-
gistriranim klubom in objavljen na spletni strani KŠP.
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