
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE 
Komisija za športno plezanje 
 
 

 

PRAVILNIK O  OPREMLJANJU  SLOVENSKIH PLEZALIŠ Č   
 
 
 

SPLOŠNE DOLOČBE  
 

1.člen 
Ta pravilnik opredeljuje izobraževanje in licenciranje opremljevalcev, način opremljanja 
slovenskih plezališč in kriterije za povrnitev stroškov pri opremljanju v okviru Komisije za 
športno plezanje (KŠP) pri Planinski zvezi Slovenije ( PZS ). 
 
 

2. člen 
Obnovo plezališč vodi s strani KŠP izbrani Vodja obnove plezališč, ki v okviru svojih pristojnosti 
ureja administrativne in operativne postopke, vodi evidence in pripravlja potrebna poročila. Za 
pomoč in svetovanja se po potrebi vključi tudi zunanje sodelavce. 
 
 

3. člen 
K obnovi plezališč spada preopremljanje obstoječih in opremljanje novih smeri v plezališčih, 
kakor tudi opremljanje večraztežajnih  športno-plezalnih smeri. Vse smeri morajo biti urejene in 
opremljene v skladu z navodili in normami priročnika KŠP »Opremljanje plezališč«. 
 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN LICENCIRANJE OPREMLJEVALCEV 
 
 

4.člen 
Organizacija in izvedba tečaja za opremljevalce plezalnih smeri je v pristojnosti KŠP. 
 
 

5.člen 
KŠP razpiše in izvede tečaj za opremljevalce plezalnih smeri, če z razpisom za dodelitev 
opreme ali kakorkoli drugače ugotovi zadosten interes med potencialnimi opremljevalci. Razpis 
se izvede na enak način kot razpis za dodelitev opreme. 
 
 

6. člen 
Na tečaj se lahko prijavi vsakdo, ki je dosegel naziv športni plezalec ali alpinist.  
 
 

7. člen 
Tečaj obsega teoretični in praktični del s poudarkom na praktičnem delu in se zaključi z izpitom. 
Vsi udeleženci prejmejo veljavni priročnik KŠP »Opremljanje plezališč«, kjer so zbrana vsa 
potrebna navodila za delo.  
 
 

 8. člen 
Z opravljenim izpitom pridobi kandidat naziv Opremljevalec športno-plezalnih smeri in licenco za 
samostojno opremljanje. Pridobljeni naziv KŠP uradno potrdi z izdajo diplome.  



    
 

9.člen 
Za izvedbo tečaja in izpitov KŠP določi potrebno število licenciranih opremljevalcev, ki so 
upravičeni do povračila stroškov po pogojih, ki veljajo za ostala izobraževanja znotraj KŠP. 
 
 

10. člen 
Register opremljevalcev z licenco vodi KŠP.  
Licence se potrjujejo na vsaka 3 leta, pogoj za podaljšanje pa so vsaj tri plezalne smeri 
opremljene z lepljenjem. Če opremljevalec iz karšnegakoli subjektivnega razloga tega pogoja ne 
izpolni, izgubi licenco, ponovno pa si jo lahko pridobi po pogojih iz 11. člena. V primeru  
objektivnih razlogov  KŠP pogoje za podaljšanje določi z ustreznim aneksom za vsak primer 
posebej. 
Opremljevalec, ki ne opremlja z materialom KŠP, mora za podaljšanje licence vsaj en mesec 
pred potekom le-te na KŠP predložiti poročilo o svojem delu v zadnjih treh letih; v nasprotnem 
primeru licenco izgubi. Za ponovno pridobitev licence mora opremljevalec zaprositi KŠP v 
skladu z 11.členom. 
 
 

11. člen 
Opremljevalci, ki so se kadarkoli v preteklosti že udeležili tečaja za opremljevalce in se žele 
vpisati v register ter pridobiti licenco, morajo za le-to individualno zaprositi KŠP ali opraviti izpit 
iz 7. člena tega pravilnika. O individualnih prošnjah odloča KŠP na osnovi celostne presoje 
kandidatovega preteklega dela. 
 
 
 

DODELJEVANJE OPREME 
 
 

12.člen 
Oprema za obnovo plezališč se dodeljuje na osnovi razpisa, ki ga KŠP objavi na spletni strani 
KŠP in pošlje na vse pri KŠP registrirane klube in odseke. 
 
 

13. člen 
Na razpis se do določenega roka lahko prijavi klub/odsek (ali posamezni član takega kluba), ki 
je registriran pri KŠP ter ima vsaj enega licenciranega opremljevalca plezalnih smeri. Le-ta 
mora v prijavi nastopati kot  odgovorna oseba oz. vodja del.  
Prijava mora biti poslana izključno na razpisnem obrazcu, pri čemer morajo biti izpolnjeni vsi 
zahtevani podatki in v primeru vloge za nova plezališča priložena vsa potrebna dovoljenja.  
 
 

14. člen 
V primeru nadelave popolnoma novega plezališča lahko prijavitelj kandidira v primeru, da le-to 
nudi možnost nastanka vsaj 10 smeri katerihkoli težavnosti dolžine vsaj 10 m . Kvaliteta 
kamnine mora omogočati varno plezanje.  
Ob prijavi je potrebno priložiti dovoljenje za poseg v naravo in lastniško soglasje. Za pomoč pri 
pridobivanju teh dovoljenj se lahko kandidat obrne tudi na KŠP. 
 
 

15. člen 
Vlogo, ki ne ustreza zahtevam tega pravilnika, lahko KŠP zavrne. KŠP lahko zavrne ali le delno 
odobri katerokoli vlogo, če presega predvidene okvire nabave opreme s strani KŠP za tekoče 
leto.  



Do dodelitve opreme so upravičeni le klubi/odseki, ki so za tekoče leto registrirani pri KŠP.  
Ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev se oprema dodeljuje tako, da se zagotavlja sprotno 
porabo ter enakomeren razvoj po celotni Sloveniji. 
 
 
 
 

PREVZEM OPREME 
 

16. člen 
S prevzemom opreme se opremljevalec obveže, da bo opremo namestil v skladu z navodili v 
veljavnem priročniku KŠP »Opremljanje plezališč«, da bo pri tem odgovorno uporabil vse svoje 
znanje in izkušnje ter da bo ravnal v skladu z etičnim kodeksom slovenskih plezalcev. 
V primeru, da delo ni bilo opravljeno v skladu z navodili, lahko KŠP zahteva od opremljevalca, 
da ga popravi. Če se to ne zgodi, potem lahko opremljevalec za vedno izgubi pravico 
kandidature na razpis za dodelitev opreme kakor tudi povračil stroškov pri opremljanju.  
 
 

17. člen 
Opremljevalec, ki mu ni uspelo opraviti nameravanega dela, mora vzroke za to pisno pojasniti 
KŠP. Po dogovoru s KŠP lahko neporabljeno opremo obdrži in delo dokonča naslednjo sezono 
ali pa jo vrne KŠP. 
 
 

18. člen 
Delo je zaključeno, ko opremljevalec:  
• v primeru preopremljanja obstoječih smeri namesti vse varovalne kline in sidrišča v izbranih 
smereh ter odstrani staro opremo in z lepilom prekrije stare luknje  
• v primeru opremljanja novih smeri namesti vse varovalne kline in sidrišča v izbranih smereh ter 
smeri očisti in pripravi za plezanje. V kolikor smeri še niso primerne (varne) za plezanje, je 
potrebno v njihove prve varovalne kline namestiti rdeč trak, smeri pa urediti v razumnem času. 
• v primeru povsem novih plezališč uredi tudi varno dostopno pot in prostor pod smermi ter 
poskrbi za ustrezno parkirišče 
 
 

19. člen 
Po zaključku del opremljevalec pripravi natančno poročilo (na predpisanem obrazcu, ki ga 
prejme ob prevzemu opreme) in ga pošlje vodji obnove plezališč. V primeru opremljanja novih 
smeri oz. plezališč je potrebno k poročilu dodati tudi preprosto skico smeri z imeni, ocenami in 
dostopom v novo plezališče.  
V primeru, da je KŠP dolžna pripravljati delna poročila o porabi namenskih sredstev, lahko 
vodja obnove plezališč od opremljevalcev kadarkoli zahteva tudi delna poročila. 
 
 
 

IZPOSOJA VRTALNEGA STROJA 
 

20.člen 
Vrtalni stroj KŠP si lahko izposodi vsakdo, ki ima veljavno licenco za opremljevalce plezalnih 
smeri in namerava opremljati športno-plezalne smeri. Ob prvi izposoji izposojevalec prejme in 
podpiše prejem Navodil za delo z vrtalnim strojem, Navodil za polnjenje baterij ter Splošnih 
pogojev in navodil za uporabo vrtalnega stroja.  
Ob vsaki izposoji mora izposojevalec podpisati izposojo vrtalnega stroja v obrazcu evidence 
uporabe.  
Vrtalni stroj KŠP je namenjen izključno opremljanju plezalnih smeri, izposojevalec mora ravnati 
z njim v smislu dobrega gospodarja in ga vrniti v stanju kot ga je prejel.  



 
 

21. člen 
Vrtalni stroj se v času, ko ni v uporabi, nahaja pri vodji obnove plezališč, ki je dolžan skrbeti za 
njegovo vzdrževanje ter dosledno voditi evidenco uporabe in vzdrževanja. 
 
 

22. člen 
Vrtalni stroj se načeloma uporablja samo na območju države Slovenije, v kolikor ni zaseden, pa 
KŠP lahko odobri uporabo tudi izven Slovenije in sicer za tista področja, ki jih slovenski plezalci 
obiskujejo v večjem številu. 
Terminsko se izposoja v skladu z dogovorom med zainteresiranimi, KŠP pa lahko za potrebe 
tečajev in izpitov ter na osnovi posebnih določb tega pravilnika odredi tudi prednostno uporabo.  
 
 
 

POVRAČILA STROŠKOV OPREMLJEVALCEM 
 

23.člen 
Do povračila stroškov pri obnovi plezalnih smeri so upravičeni licencirani opremljevalci, ki so 
člani klubov/odsekov, ki so registrirani pri KŠP in so v tekočem letu namestili več kot 50 klinov  
(dvotočkovno sidrišče se šteje za 2 klina). V izjemnih primerih lahko KŠP določi tudi 
maksimalno količino, do katere se posameznemu opremljevalcu povrne stroške. Stroški se 
povračajo samo za količino nad 50, pri tem, da se do količine 20 nad 50 zaradi spremljajočih 
stroškov ne povračajo. 
Primer: Če nekdo namesti 80 varovalnih točk, se mu povrnejo stroški za 30 varovalnih točk; če 
jih pa namesti 70, se mu stroškov ne povrne. 
 
 

24. člen 
Pred povrnitvijo stroškov opravljeno delo pregleda pooblaščeni licencirani opremljevalec 
(imenuje jih KŠP), ki ugotavlja skladnost opravljenega dela z navodili v priročniku KŠP 
»Opremljanje plezališč« ter pogoji tega pravilnika. Pregled dela se opravi najkasneje v 45-ih 
dneh po prejemu popolnega poročila s strani opremljevalca. 
Pooblaščenemu opremljevalcu KŠP se za pregled povrnejo potni stroški (kilometrina po 
Uradnem listu, cestnina po veljavnih tarifah in dnevnica v višini, določeni za celotno PZS). 
Pooblaščeni opremljevalec se določi po načelu najmanjše oddaljenosti od plezališč, ki jih bo 
pregledal. Hkrati mora pregledati 2 plezališči, če sta le-ti med sabo oddaljeni manj kot 20 km. 
 
 

25. člen 
Opremljevalec, ki je delo opravil v skladu s tem pravilnikom, je, upoštevaje 23. člen tega 
pravilnika, upravičen do povračila stroškov po naslednji shemi:  
• nova smer - lepljeni klini:           10  točk / klin 
• obnovljena smer - lepljeni klini:    9  točk / klin 
• nova smer - ekspanzijski klini:      7 točk / klin 
• potni stroški v dejanski protivrednosti ( 8 l neosvinčenega 95 oktanskega bencina /100 km +   
  stroški  cestnine);  opremljevalcu pripada 1 vožnja v obe smeri na 25 nameščenih  
  varovalnih  točk  
 Vrednost točke določi KŠP v začetku leta na osnovi razpoložljivih sredstev. 
 

Izračune za posameznega opremljevalca opravi vodja obnove plezališč, potem ko mu 
pooblaščeni opremljevalec KŠP na osnovi 24. člena tega pravilnika potrdi opravljeno delo.  
Izplačilo se izvrši, ko izračun  potrdi KŠP. 
 
 



26. člen 
Opremljevalec, ki namerava kandidirati le za povračilo stroškov (opremo si priskrbi sam, vendar 
mora biti le-ta enake ali boljše kvalitete kot je oprema, ki jo nabavlja KŠP) in izpolnjuje vse 
ostale pogoje tega pravilnika, se mora ob razpisu za dodelitev opreme prav tako prijaviti in 
predložiti svoj načrt dela, pisno poročilo o opravljenem delu v preteklem letu pa predložiti KŠP 
najkasneje do 31. januarja  tekočega leta.  
 
 

 
POSEBNE DOLOČBE 

 
27.člen 

Ne glede na določila tega pravilnika lahko KŠP za posamezno leto določi plezališča, ki se bodo 
preopremljala po posebnem, vnaprej izdelanem programu. Gre za plezališča t.i. nacionalnega 
pomena, kjer trenutna opremljenost ne zagotavlja dovolj visoke stopnje varnosti. V teh primerih 
je obvezna uporaba načina opremljanja smeri z lepljenimi klini.  
 
 

28. člen 
Opremljevalce za delo v teh plezališčih izbere KŠP izmed licenciranih opremljevalcev na osnovi 
dosedanjih referenc pri opremljanju plezalnih smeri, poznavanju teh plezališč in bližine stalnega 
prebivališča. Za opremljevalce teh plezališč enako veljajo vsa ostala določila tega pravilnika. 
 
 
 

 
KONČNE DOLOČBE 

 
 

29.člen 
Vse spremembe in dopolnitve tega pravilnika se urejajo z aneksi, ki jih sprejme KŠP. 
 
 

30. člen 
Ta pravilnik začne veljati, ko ga potrdi KŠP.  
 
 

31. člen 
Na osnovi 30. člena je KŠP 7.februarja 2006 na svoji 35.seji sprejela ta pravilnik, ki s tem dnem 
stopi v veljavo.  
 
 
 
 
Načelnik KŠP 
Tomo Česen 


