
 
Komisija za športno plezanje 

Dvorakova 9, 1000 Ljubljana 
Ljubljana, 18.4.2014 

 

 

ZADEVA: Ustanovitev sklada slovenskih plezališč 

 

Razprava o ustanovitvi sklada slovenskih plezališč, iz katerega bi se lahko delno financirala 

obnova tovrstne plezalske infrastrukture, je stara že kar nekaj časa. Predvsem iz časov, ko 

KŠP še ni pridobila v ta namen omembe vrednih javnih finančnih virov. Z leti se je to 

spremenilo in po lanski suši smo letos na Fundaciji z vlogo ponovno uspeli. Še celo več, 

dobili smo v ta namen skoraj 30.000 €. Po eni strani to ne bi smel biti problem porabiti, 

vendar je to po drugi strani precej. Potrebno je vedeti, da prispevek Fundacije predstavlja le 

50% vrednosti celega projekta opremljanja. Z drugimi besedami: kolikor porabimo od 

Fundacije, toliko moramo dodati še sami. In naš edini vir je ovrednoteno prostovoljno delo, 

izraženo v urah (na koncu seveda preračunano v €), ki jih opremljevalci porabijo za nadelavo 

plezalnih smeri. Kako bomo to uspeli v letošnjem letu, mi sicer še ni jasno, a to je že drug 

problem. 

 

Kljub vsemu je morda vredno, da poskusimo z ustanovitvijo posebnega sklada slovenskih 

plezališč. Zelo težko je reči, koliko denarja se bo steklo v ta sklad. Bomo pa po drugi strani 

morda videli ali je celotni plezalski skupnosti kaj do tega, da tudi sama prispeva delček 

sredstev za te naše športne poligone. Če se na koncu ne bo nič pozitivnega iz tega razvilo, 

bomo vsaj vedeli, da večini ni mar za to. Seveda upam, da temu ne bo tako. 

 

Spodaj sem naštel nekaj pogojev in predlogov, kaj bi bilo potrebno, seveda pa bomo veseli 

vsakršnih dobrih idej: 

 

-vzpodbuditi pri vseh uporabnikih zavest, da vsak nekaj malega prispeva za tovrstno plezalsko 

infrastrukturo 

-potrditev omenjenega sklada na Zboru KŠP (Pravilnik o skladu) 

-odprtje posebnega sklica na TRR PZS 

-100% namenska poraba sredstev – vse v zvezi z opremljanjem plezališč oziroma ureditev 

problematike v zvezi s tem 

-na Zboru KŠP izvoliti npr. 3-5 članski odbor za potrditev plana izdatkov in za nadzor financ, 

ki se zbere enkrat (dvakrat ?) letno. V njem je recimo avtomatsko en član IO KŠP, ostali naj 

bodo iz klubov. Ko se menja IO KŠP, se avtomatsko menja tudi predstavnik IO KŠP v tem 

odboru 

-na spletni strani KŠP objaviti stalen logo, kjer so vse informacije glede plačila 

-poimenska objava vseh donacij (enkrat, dvakrat ??? letno) z imeni – če se strinja 

-donator dobi nalepko Podpornik  

 

 

Tomo Česen 



Strokovni sodelavec KŠP 


