
1. ALPINISTIČNI TEČAJNIK

Alpinistični tečajnik (v nadaljevanju tečajnik) je vsak član PD, ki obiskuje alpinistično šolo ali 
jo je obiskoval v preteklosti in še ni potekel rok, v katerem je dolžan napredovati na 
strokovno raven mlajšega pripravnika.

Tečajnik opravi alpinistično šolo, če v enemu letu, kolikor praviloma traja alpinistična šola, 
posluša najmanj 70% predavanj in se udeleži najmanj 70% skupnih tur v okviru alpinistične 
šole ter uspešno opravi teoretični in praktični izpit alpinistične šole. Udeležbo evidentira vodja 
alpinistične šole. 

Tečajniki so neaktivni člani AO-ja in jim ne pripadajo ugodnosti članov.

Tečajniška doba se uspešno zaključi z napredovanjem na strokovno raven mlajšega 
pripravnika. 

Pogoji za napredovanje so:

• opravljena alpinistična šola, 

• opravljeni preizkusi znanja, 

• opravljenih vsaj 4 vzponov v kopni skali, katerih skupna višina je 1000 m, 

• opravljen vsaj en alpinistični pristop in en vzpon v snežni smeri (grapi),

• uradno imenovanje na strokovno raven mlajšega pripravnika. 

Izjemoma lahko svet alpinistov odseka podaljša status tečajniku za največ eno leto po 
končani alpinistični šoli, ki jo je obiskoval.

Tečajnik izgubi status tečajnika, kadar:
• ne napreduje v času enega leta po končani alpinistični šoli, ki jo je obiskoval, 

• izstopi iz AO ali PD, 

• mu na podlagi kršitve pravil takšno kazen izreče častno razsodišče AO. 

Tečajnik sme:
• do uspešno opravljenega teoretičnega in praktičnega izpita plezati v gorah le v navezi 

z alpinistom, ki je član ŠAO Velenje in z dovoljenjem vodje šole, 

• po uspešno opravljenem teoretičnem in praktičnem izpitu plezati v gorah le z 
alpinistom, 

• plezati v gorah v navezi s starejšim pripravnikom le na skupnih turah AO in z 
dovoljenjem vodje skupne ture pod pogojem, da je v isti smeri prisoten alpinist ŠAO 
Velenje, 

• plezati v plezalnih vrtcih z dovoljenjem vodje šole smeri, ki niso daljše od enega 
raztežaja, 
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• plezati daljše športnoplezalne smeri v navezi z vsaj enako usposobljenim soplezalcem 
z dovoljenjem vodje šole ter po uspešno opravljenem praktičnem in teoretičnem 
izpitu, 

• plezati v tujih gorah le v navezi z alpinistom in z dovoljenjem vodje šole. 

Tečajnik izrecno ne sme:
• solirati, 

• plezati nenavezan smeri, težjih od III+ (tri plus) po UIAA lestvici 

• plezati nenavezan, če ni polnoleten 

2. MLAJŠI PRIPRAVNIK

Mlajši pripravnik postane vsak tečajnik, ki izpolnjuje pogoje, navedene v prejšnji točki. 

Doba se uspešno zaključi z napredovanjem na strokovno raven starejšega pripravnika. 

Pogoji za napredovanje so:

• opravljeni preizkusi znanja, 

• eno leto status mlajšega pripravnika,

• opravljenih vsaj 15 vzponov v kopni skali, od tega mora biti vsaj 5 smeri, ki niso 
opremljene s svedrovci in vsaj dve preplezani v vodstvu težavnosti IV (štiri) po UIAA 
lestvici, 

• opravljenih vsaj 10 zimskih vzponov, od tega vsaj 5 plezalnih (grape, slapovi), 

• uradno imenovanje na strokovno raven starejšega pripravnika. 

Mlajši pripravnik izgubi status, kadar:

• izstopi iz AO ali PD, 

• kadar ne napreduje na strokovno raven starejšega pripravnika v obdobju dveh let,

• mu na podlagi kršitve pravil takšno kazen izreče častno razsodišče AO. 

Mlajši pripravnik sme:

• plezati v gorah v navezi z alpinistom, 

• plezati v gorah v navezi s starejšim pripravnikom in z dovoljenjem sveta alpinistov, 

• plezati v gorah v navezi z mlajšim pripravnikom in z dovoljenjem sveta alpinistov, 

• plezati v tujih gorah v navezi z alpinistom, 

• plezati v tujih gorah v navezi s starejšim pripravnikom in z dovoljenjem sveta 
alpinistov, 
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• plezati športno plezalne smeri z vsaj enako usposobljenim soplezalcem. 

Mlajši pripravnik izrecno ne sme:
• solirati, 

• plezati nenavezan smeri, težjih od IV (štiri) po UIAA lestvici. 

• plezati nenavezan, če ni polnoleten 

3. STAREJŠI PRIPRAVNIK

Starejši pripravnik postane vsak mlajši pripravnik, ki izpolnjuje pogoje, navedene v prejšnji točki. 

Doba se uspešno zaključi z napredovanjem na strokovno raven alpinista.  Pogoji za napredovanje 
so:

• polnoletnost kandidata, 

• kandidat spoštuje in izvaja določila častnega kodeksa slovenskih planincev, statuta 
alpinističnega odseka in alpinističnega pravilnika, 

• kandidat je predlagan s strani AO, 

• kandidat se je v zadnjih dveh letih aktivno udeleževal akcij (skupne ture, alpinistična šola, 

delovne akcije) AO, 

• kandidat vsaj dve leti aktivno pleza (tečajniška doba ni vključena),

• za sprejem med alpiniste morajo izpolnjevati trenutno veljavne pogoje PZS-ja

Starejši pripravnik izgubi status, kadar:

• izstopi iz AO ali PD, 

• ne napreduje na strokovno raven alpinista v roku treh let,

• mu na podlagi kršitve pravil takšno kazen izreče častno razsodišče AO. 

Izjemoma lahko svet alpinistov odseka podaljša status starejšemu pripravniku za največ dve 
leti.

Starejši pripravnik sme:

• plezati v gorah v navezi z alpinistom, 

• plezati v gorah v navezi s starejšim pripravnikom smeri do težavnosti V+ (pet plus) po 

UIAA lestvici, 

• plezati v gorah v navezi s starejšim pripravnikom smeri težje od V+ (pet plus) po UIAA 

lestvici in z dovoljenjem sveta alpinistov, 
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• plezati v gorah z mlajšim pripravnikom z dovoljenjem sveta alpinistov, 

• izjemoma plezati v gorah s tečajnikom na skupnih turah AO in z dovoljenjem vodje 
skupne ture pod pogojem, da je v isti smeri prisoten alpinist ŠAO Velenje. 

Starejši pripravnik izrecno ne sme:

• solirati. 

4. ALPINIST

Alpinist postane vsak starejši pripravnik, ki izpolnjuje pogoje, navedene v prejšnji točki. 

Kandidatom, ki uspešno opravijo izpit za alpinista pri KA, AO povrne vsaj 50% kotizacije. 

Alpinist ali alpinistični inštruktor sme plezati s komerkoli v okviru prej navedenih omejitev. Solira 
na lastno odgovornost in če s tem ne ogroža drugih članov AO ali tečajnikov.

Splošni pogoji so:
• Starost vsaj 18 let oz. dopolnjena starost 18 let v tekočem letu,
• predhodna triletna alpinistična aktivnost v alpinističnem kolektivu (leto od vpisa v šolo +3 

leta – tečajnik (1 leto), mlajši pripravnik (1 leto), starejši pripravnik (1 leto)),
• članstvo v planinskem ali plezalnem društvu ali klubu, ki je član Planinske zveze Slovenije,
• opravljen teoretični in praktični izpit iz snovi alpinistične šole v matičnem alpinističnem 

odseku (podpiše alpinistični inštruktor, ki ima veljavno licenco za opravljanje 
strokovnega dela na področju planinstva in alpinizma in ki hkrati ni načelnik  odseka oz. 
kluba),

• pisni predlog matičnega alpinističnega odseka (podpis načelnika/predsednika odseka/
kluba),

• primerno zdravstveno stanje (kandidat jamči s podpisom izjave v prijavnici).

Posebni pogoji:
Kandidat za alpinista oziroma pripravnika mora biti sposoben samostojnega plezanja in vodenja 
naveze, zato mora opraviti:

• Vsaj 30 različnih kopnih – letnih alpinističnih vzponov v dveh različnih gorstvih,  od 
tega mora biti 5 vzponov višjih od 500 metrov relativne višinske razlike in vsaj 5 
vzponov kot prvi v navezi v IV. Težavnostni stopnji lestvice UIAA,

• vsaj 15 zimskih alpinističnih tur (pristopi,  smeri, ledni slapovi (nad 100m), turni smuki) 
od česar mora biti vsaj 5 smeri in

• vsaj en alpinistični vzpon = alpinistična tura (pristop) na vrh nad 3500 m (v 
evropskih podnebnih razmerah),

pri čemer smeri, ki imajo sidrišča opremljena s svedrovci ne pridejo v poštev.

5. ALPINISTIČNI INŠTRUKTOR

Alpinistični Inštruktor postane vsak alpinist, ki izpolnjuje spodaj navedene pogoje ter uspešno 

opravi izpit pred izpitno komisijo Planinske zveze Slovenije
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Splošni pogoji so:
• Starost najmanj 21 let,
• dosežena V. stopnja šolske izobrazbe – končana srednja šola,
• primerno zdravstveno stanje,
• kandidat za alpinističnega inštruktorja mora biti član enega od planinskih društev,  ki je 

včlanjeno v Planinsko zvezo Slovenije,
• kandidat za alpinističnega inštruktorja mora biti registriran alpinist pri Komisiji za 

alpinizem

Posebni pogoji:
• Vsaj tri leta alpinističnega staža
• želja po strokovnem delu pri usposabljanju alpinistov,
• prijava matičnega alpinističnega odseka,
• kot alpinist mora imeti opravljenih najmanj 30 vzponov s tečajniki in pripravniki – 15 

kopnih od tega jih je lahko 5 v plezališču in 15 zimskih 
• priporočilo enega izmed alpinističnih inštruktorjev,  ki ima veljavno licenco za opravljanje 

strokovnega dela na področju planinstva in alpinizma (podpiše inštruktor, ki ni 
načelnik/predsednik odseka/kluba) 

• Priporočilo matičnega planinskega društva, ki je član Planinske zveze Slovenije (podpis 
načelnika/predsednika odseka/kluba).
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