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PEDAGOGIKA

 
 
 
PEDAGOGIKA je veda, ki se ukvarja s prenašanjem znanja in se pojavlja vedno in 
povsod, kadar gre za prenos znanja. Zajema vse discipline, ki se ukvarjajo s 
poučevanjem in prenosom znanja na splošno. 
 
Pomeni, da jo trener pri svojem delu nujno in vedno uporablja za prenašanje svojega 
znanja, ki si ga je pridobil na podlagi lastnih izkušenj, dela z otroki, izobraževanja ali 
samostojnega raziskovanja.  
 
Znanost o vzgoji se imenuje PEDAGOGIKA. Beseda »pedagogika« ima naslednji izvor in 
zgodovinski razvoj: v antični Grčiji so imeli bogataši hišnega sužnja, ki je varoval 
gospodarjeve otroke, jih vodil v šolo ipd. Tak hišni suženj, varuh otrok, se je imenoval 
»paidagogos, (gr. pais – otrok, deček, agein – voditi, peljati). Kasneje so imeli v antičnem 
Rimu bogati patriciji (plemiči) izobražene grške sužnje, ki so vzgajali in izobraževali njihove 
otroke. Imenovali so jih »pedagoge«. Tako je postal ta izraz počasi naziv za vzgojitelja. Prvi, 
ki je uporabil besedo »pedagogika« za oznako o vzgoji in ta izraz tudi uveljavil v znanosti, je 
bil nemški pedagog in filozof Friderik Herbart, ki je leta 1804 napisal knjigo z naslovom 
Obča pedagogika. 
 
Pedagogika kot znanost o vzgoji in njene posebne znanstvene discipline (med katere sodi tudi 
didaktika) se pri svojem znanstvenem raziskovanju povezujejo z drugimi znanostmi in 
uporabljajo pri tem njihova dognanja. Mednje sodijo predvsem: filozofija, sociologija, 
psihologija, medicina, teorija sistemov itd. 
 
Kar pomeni, da je za pedagoško znanost značilen interdisciplinarni pristop, ki omogoča 
celostno reševanje pedagoških problemov, ki se pojavljajo v odnosu učitelj-učenec oziroma 
trener-tekmovalec.  
 
Za tistega, ki se pripravlja na poklic vzgojitelja, učitelja ali trenerja in za onega, ki to že je, je 
temeljito poznavanje pedagoške teorije eden od temeljev njegove poklicne usposobljenosti in 
izobraženost, ali kakor bi rekli stari Latinci: »Conditio sine qua non!« (Pogoj brez katerega ni 
nič.) 



 
 

DIDAKTIKA 

in 

NAČRTOVANJE PROCESA TRENIRANJA 

 

DIDAKTIKA je pojem grškega izvora, ki ima več pomenov. DIDAKTIKA je pedagoška 
veda, ki se ukvarja z načrtovanjem učenja, s problemi učne vsebine (koliko ur posvetite 
posameznemu področju, predmetu, vsebinam) in izbiranjem tem oz. učnih vsebin.  

Pomeni, da jo trener pri svojem delu nujno in vedno uporablja za pripravo letnega 
načrta vadbe v katerem jasno opredeli cilje, način dela, metode, vsebine,  čas vadbe ter 
predvidi vse ostale pomembne dejavnike, ki lahko vplivajo na končni cilj – visok 
tekmovalni dosežek. 

Načrtovanje procesa treniranja je osnova za uspešno delo trenerja. Če govorimo o 
načrtovanju kot celoti, lahko med sestavine načrtovanja štejemo:  

1. NAČRT DELA – pripravi in sprejme ga krovna organizacija * 
2. LETNI DELOVNI NAČRT – pripravi in sprejeme ga klub ali društvo 
3. OSEBNI NAČRT TRENIRANJA – pripravi ga trener 
4. OSEBNE PRIPRAVE ZA TRENINGE – pripravi jih trener 

Vsi dokumenti skupaj so hierarhično med seboj povezani in v primeru, da obstajajo, je 
smiselno, da eden drugega ne izključujejo in da skupaj tvorijo neločljivo celoto. Zraven 
je potrebno omeniti tudi načrt dela selektorja – v primeru, da je nekdo od varovancev 
vključen v reprezentanco in se načrt dela selektorja prepleta z načrtom dela reprezentance. 

NAČRT DELA je dokument, ki ga ponavadi sprejme »komisija za vzgojo in izobraževanje« 
ali drugo delavno telo, ki skrbi za izobraževanje strokovnega kadra v najvišji krovni 
organizaciji. V takšnem osnovnem načrtu dela je ponavadi opredeljeno vsako področje 
izobraževanja posebej in vsak predmet posebej. 

 
 
Pa si zaradi bolj natančnega razumevanja zgoraj omenjenih pojmov na nekaj primerih poglejmo 
kako so pojmi kot so; načrt dela, letni načrt, osebni načrt trenerja, osebna priprava med seboj 
povezani in razvrščeni oziroma vsebinsko zastavljeni. 



Primer št.1:  
 
Iz primera je razvidno kako ima Komisija za športno plezanje v svojem načrtu zastavljeno 
izobraževanje in v kakšnem odnosu je do izvajalcev izobraževanja. 
 
Komisija za športno plezanje - kot krovna organizacija na področju športnega plezanja - ima 
področje izobraževanja za pridobivanje športnih in strokovnih nazivov urejeno s Pravilnikom 
o vzgoji in izobraževanju (glej prilogo št. 1) na področju športnega plezanja. Tega so sprejeli 
člani KŠP-ja na eni od svojih rednih sej in je kot tak postal uraden in obvezujoč. 
V tem pravilniku je natančno določeno področje izobraževanja v športnem plezanju ter 
postopki in pogoji za pridobitev posameznih športnih in strokovnih nazivov. V njem so 
zapisane zahteve, pogoji, ki jih mora trener izpolnjevati, predmetnik in vsebine.  
 

 
Seminar za trenerje športnega plezanja 1 – 2007/2008 

- INFO - 
  

Pogoji za prijavo na seminar: 
 
Kandidat za naziv »trener ŠP 1« mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

 član PZS in član kluba/odseka, ki je registriran pri KŠP 
 končana najmanj 3 letna poklicna šola 
 2 leti staža kot IŠP 1 in veljavna licenca 
 organizacija in vodenje vsaj enega tečaja športnega plezanja  
 v celoti izpolnjen obrazec  »Prijava na seminar za trenerje športnega plezanja 1« 
 izjava kandidata o zdravstvenem stanju  
 plačana kotizacija 

 
Potek seminarja: 

Teoretični del iz naslednjih tem: 
 prva pomoč  
 poškodbe pri športnem plezanju (razširjeno od IŠP 1) 
 prehrana športnih plezalcev  
 fiziološke osnove športnega treniranja in trening športnih plezalcev  
 psihološka priprava in taktika vzpona pri športnem plezanju  
 specialna tehnika prostega plezanja 
 pedagogika  

 
Praktični del: 

 specialna tehnika prostega plezanja  
 seminarska naloga 

 

Pomeni, da mora društvo ali klub oziroma posameznik, ki mu je KŠP poverila izpeljavo 
takšnega izobraževanja, svoj program prilagoditi oziroma narediti na podlagi programa  
oziroma Pravilnika o vzgoji in izobraževanju.  

Kako bo predavanje potekalo, kdo bo predaval, kje in na kakšen način ter koliko časa bo 
predavanje trajalo, pa se lahko med seboj dogovorijo vsi ostali vpleteni za realizacijo 
izobraževanja.  



Primer št.2: 

V slovenskem šolstvu je to urejeno takole: 

URADNI UČNI NAČRT 

 

LETNI DELOVNI NAČRT 

 

LETNI UČNI NAČRT 

 

OSEBNA PEDAGOŠKA PRIPRAVA 

 

URADNI UČNI NAČRT je dokument, sprejet na državni ravni. Strokovni svet RS za 
splošno izobraževanje, je tisti organ, ki sprejme URADNI UČNI NAČRT. Uradni učni 
načrt predstavlja obvezujoč dokument za vse ostale učne načrte. 

LETNI DELOVNI NAČRT je dokument, ki ga pripravi vsaka šola posebej. V njem določi 
vsebine, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega dela. S takšnim načrtom dela določi 
potek dela in vse aktivnosti skozi celo šolsko leto. V njem so določene naloge vseh 
posameznikov in skupin. Skratka, vse stvari, ki omogočajo uresničevanje programa 
osnovne šole. 

LETNI UČNI NAČRT je učiteljev dokument, ki predstavlja izvedbeno varianto uradnega 
učnega načrta. Je šolski dokument, ki ga učitelj naredi vsako leto. Z njim določi kako in na 
kakšne način bo uresničeval zastavljene cilje. 

OSEBNA PEDAGOŠKA PRIPRAVA  je kratka učiteljeva priprava na vsako uro posebej. 
V njej je natančno določeno, kako in na kakšen način, s katerimi metodami in sredstvi bo 
realiziral vsako uro posebej. 

 

Ker pa je na področju športa vse skupaj malo drugače in ne tako natančno določeno pa 
je smiselno, da si pogledamo naslednji primer, s katerim se bomo največkrat srečali pri 
našem načrtovanju procesa treniranja. 



Primer št. 3 

Teoretično bi moralo biti to tako! 

Društvo ali klub bi moralo imeti (vsaj zaželeno bi bilo) svoj načrt dela, ki bi bil 
nekakšna različica letnega načrta dela, ki velja v šolstvu. Pomeni, da bi bile v njem 
zapisane in postavljene stvari enake (le da za področje športne panoge, ki jo 
društvo/klub goji) kot v letnem načrtu dela, ki velja za šolstvo.  

V skladu s takšnim dokumenta bi moral trener narediti svoj OSEBNI LETNI NAČRT 
in OSEBNE PRIPRAVE ZA DELO na treningih. 

 

V praksi pa bi moralo biti vsaj tako! 

V osnovi je trenerjeva naloga, da ima za vsak trening/vadbeno enoto izdelano svojo 
OSEBNO PRIPRAVO, v kateri je določeno kako bo trening izgledal in kaj oziroma kako se 
bo na treningu delalo. Ta OSEBNA PRIPRAVA TRENERJA mora biti sestavni del 
TRENERJEVEGA LETNEGA NAČRTA, v katerem je točno določeno področje 
treniranja, vsebine,  znanje,  število vadbenih enot, sistem treniranja, obdobja, cilji….. In ta 
kot tak, se mora ujemati z LETNIM NAČRTOM društva ali kluba – ponavadi gre bolj kot za 
načrt za smernice, želje ali cilje vodje oziroma predsednika društva, saj v praksi redko 
obstajajo društva, ki imajo takšen načrt – posebej za področje treniranja - narejen. Ponavadi 
imajo program dela, v katerem je zelo široko zastavljeno celotno delo, ki ga v društvu 
opravljajo. 

 

In če sedaj povzamemo, je naloga trenerja: 

1. Da v društvu kjer bo delal povpraša ali imajo NAČRT DELA, ki ga mora upoštevati pri 
svojem načrtovanju oziroma ali imajo kakšne posebne želje, cilje in ambicije oziroma 
smernice, za katere menijo, da jih mora kot trener vključiti v svoj program oziroma načrt dela.  

2. Da izdela LETNI NAČRT DELA. 

3. Da izdela OSEBNE PRIPRAVE. 

4. Da izpelje ZASTAVLJENO DELO in URESNIČI CILJE 



 

AD 1.  

Načrt dela društva je dokument, ki ga - kot smo rekli - pripravi društvo/klub oziroma 
določen organ društva ali strokovno delovno telo, ki ga društvo imenuje. V načrtu dela 
društva naj bi bile podane vsaj smernice, namen in cilji, kako naj se dela z mladimi plezalci. 
Iz njega bi moralo biti razvidno: 

• koliko članov naj bi imelo društvo,  
• koliko vadbenih skupin naj bi v društvu delovalo (začetniki, nadaljevalci, perspektivci, 

tekmovalci…), 
• kako velike naj bi bile skupine in koliko terminov ima vsaka skupina na voljo, 
• kakšna je oziroma naj bi bila kadrovska zasedba (koliko trenerjev, inštruktorje, 

vaditeljev…),  
• pogoji dela 
• …  

AD 2.  

Letni načrt dela je trenerjev dokument, ki predstavlja izvedbeno varianto načrta dela 
kluba ali društva oziroma, če te društvo ali klub nima, potem je to njegov osebni letni  načrt 
dela, ki mora vsebovati, naslednje stvari: 

•  število varovancev v skupini, ki jo trenira  
•  skupno število mesecev/tednov/vadbenih enot 
•  znanja oziroma področja na katerih je potrebno delati oziroma jih natrenirati 
•  telesne značilnosti in gibalne sposobnosti 
•  vedenjske posebnosti učencev 
•  zdravstvene posebnosti učencev  
•  cilje (cilji naj bodo razdeljeni na kratkoročne srednjeročne, dolgoročne in etapne) si  
•  vsebine, s katerimi bo uresničil zastavljene cilje (opredeli predvideno število ur, ki jih bo   
    namenil posameznim vsebinam, metodične enote in naloge;  
•  materialne pogoje dela in ostale pripomočke in tehnična sredstva  
•  prostor 



 

AD. 3  

Osebne priprave trenerja naj bodo narejene kratko pregledno in jasno. Narejene naj bodo 
tako, da so za trenerja uporabne – funkcionalno. Lahko so narejeno kot zbornik v bloku ali na 
posameznih listih papirja. Vsekakor pa naj bodo narejena tako, da je iz njih razviden: 

Datum treninga 
 
Čas trajanja ene vadbene enote – treninga.  
 
Pripravljalni del 
• V katerem pozdravi varovance in jih z nekaj stavki zmotivira za delo.  
• Opredeli naloge in vaje za splošno ogrevanje ter naloge in vaje za specialno ogrevanje. 
 
Glavni del  
• V katerem so jasno izbrane vsebine s kateri uresničuje cilje, ki si jih je zastavil za 
   posamezni trening (Npr.: vsaj 8 uspešno preplezanih balvanov dolgih med 5 in 7 gibov ali   
  koliko ponovite in serij bo posameznik naredil) 
• Cilji morajo biti jasno zastavljeni, natančno določeni in uresničljivi, da jih lahko sproti ali  
   na kocu preverja.  
• V njih določi metodične postopke in metode dela s katerimi se bo lotil dela (Mednje 

sodijo:  
   razlaga demonstracija, označevanje…). 
• Izbere ustrezne oblike (skupinska, individualna, v parih…). 
• Določi organizacijo treninga (kje bo kdo plezal, koliko bo nagnil premično steno, kje se bo  
   plezalo z vrvjo…) 
• Če je potrebno izdela oziroma skicira potek ali shemo iz katere so jasno razvidne naloge. 
 
Zaključni del 
• V zaključnem delu se posveti vajam za raztezanje, analiziranje in sproščanje.  

 

 

AD. 4  

Da lahko izpelje zastavljeno delo, se mora dogovoriti za ustrezne pogoje dela, ustrezno 
opremo, pomoč, podporo, materialna sredstva, učne pripomočke,  didaktična in ostala 
sredstva za poučevanje in treniranje….  ti mu predstavljajo osnovni pogoj in hkrati odskočno 
desko za načrtovano, strokovno in sistematično delo, ki ga pripelje do uresničitve 
zastavljenih ciljev. 



 

Primer št. 4 

Hipotetičen  primer na podlagi izmišljenih vsebin in pogojev za boljše razumevanje 
nalog trenerja pri načrtovanju in izbiranju vsebin. 

1. OSNOVNO IZHODIŠČE ZA DELO 

1.1. V klubu so nas povabili, ker potrebujejo strokovnjaka na področju športnega 
 plezanja, tj. trenerja športnega plezanja. Za nas so se odločili, ker so slišali, da  smo 
 dobri. Ponudili so nam: 
 

- 12 EUR na uro 
- skupino 7. otrok starih med 10 in 14 let, ki plezajo že štiri leta in se na tekmah za DP  
   v povprečju uvrščajo v sredino – med 15 in 10 mestom ter zunaj na pogled plezajo   
   med 6a in 6b+. 
- dvakrat tedensko vadbo po 150 minut in enkrat  na teden po 180 minut (skupaj tri  
   vadbene enote na teden) 
- povračilo potnih stroškov v primeru plezalnih izletov oziroma treningov v naravnih   
  plezališčih 
- na voljo so nam dali zadovoljive pogoje dela (vso potrebno plezalno opremo za  
   vadbo na mali steni v velikosti 40 m2  in veliki steni 10 m + okoli 100 oprimkov, ki 
jih   
   lahko poljubno nameščamo, možnost izposoje video kamere)  

 
1.2. Od nas zahtevajo oziroma pričakujejo (stvari, ki so si jih zastavili v načrtu dela 
 kluba): 
 

- korekten in odgovoren odnos  
- skrbno pripravljen program dela  
- napredek, ki se bo pokazal v skali (do konca leta deset 7a NP, pet 7a+ NP, in vsaj   
   dve 7b RP) 
- napredek, ki se bo pokazal na plastiki na tekmovanjih (vsaj pet uvrstitev med prvih   
  pet na DP v težavnosti in vsaj tri uvrstitve med prve tri na DP na balvanih) 
- kratka poročila o delu na vsake tri mesece (analiza dela v skupini, kratka analiza   
   vsakega posameznika, uresničeni etapni cilji,…)  
- individualno načrtovanje 
- skupinsko načrtovanje 
- pripravo individualnih trinogov – doma 
- pripravo načrta dela preko poletja, ko ni vodenih treningov 
- podrobno analizo dela ob koncu prvega dela sezone 
- podrobno analizo dela ob koncu drugega dela sezone 
- sklepno poročilo dela ob koncu sezone za celo leto 
- uresničen končni cilj 

2.0. POGAJANJA IN USKLAJEVANJA  

 Stvari dobro premislimo in prespimo. Si ogledamo pogoje dela in se pozanimamo 
 o klubu, bodočih varovanci, pogojih dela…ter poskušamo v vse to vpeti naše pogleda, 
 našo filozofijo dela, način dela, svoje pogoje…. In se nato poskušamo uskladiti 
 oziroma pogoditi.  



 Ko smo sklenili dogovor lahko pričnemo s svojim delom. Pripravimo načrt dela – ki je 
 za enkrat zelo splošen. 

3.0. PREVERJANJE IN OPAZOVANJE ZAČETNEGA STANJA   

 Spoznamo se z varovanci, se jim predstavimo in na kratko ter jasno povemo, kakšen je 
 naš način dela. Sledi nekaj treningov namenjenih opazovanju in iskanju šibkih točk 
 oziroma dobrih stvari.treningih, ter spoznavanju posameznikov ter njihovih ciljev ter 
 ambicij.  Nato izvedem testiranje, ki nam pove začetno stanje vsakega posameznika in 
 nam omogoča, da svoj načrt dela dopolnimo oziroma uredimo do potankosti in ga 
 prilagodimo vsakemu posamezniku (osebne priprave).  

4.0. ZAČETEK PROCESA TRENIRANJA 

 O načrtu dela seznanimo predsednika društva oziroma predpostavljenega. 
 Priporočljivo je, da ko je program dela izdelan in usklajen s klubom, prosimo 
 predsednika klub, da skliče sestanek s starši naših varovancev, na katerem  
 predstavimo naš način dela.. 

 »Takoj naslednji dan« začnemo s procesom treniranja oziroma uresničevanjem 
 svojega načrta dela.  

5.0. PROCES TRENIRANJA 

 Treninge vodimo na podlagi svojega načrta dela. V okviru tega: opazujemo, 
 popravljamo, učimo, demonstriramo, zapisujemo, pišemo dnevnik, analiziramo, 
 popravljamo, usklajujemo, načrtujemo, sodelujemo s starši, učitelji,... 

 



Primer št. 5 
 
 

Kratka osebna priprav trenerja 
 
Datum: 12. 03. 2006  Čas vadbe: 18.00 – 20.30 (150´)  Prostor: bolderca 
 
Pripravljalni del (30´ – 40´): 
Na začetku povem resnično zgodbo o prijatelju plezalcu…. 
Ustaljeno samostojno ogrevanje 10´ 
Specialno ogrevanje z specifičnimi vajami vodim sam 15´ 
Uplezavanje; cca 5 – 10 minut 
 
Glavni del - največja moč skozi težke balvanske probleme (100´): 
Trije balvani (3 – 5 gibov ) na steni z naklonom 70° (pazim, da velikost in obliko oprimkov 
prilagajam posameznikom in spolu ter utrujenosti oziroma plezalni tehniki posameznika)  
Trije balvani (2 – 4 gibov) na steni z naklonom 45°  
Dva balvana (3 – 5 gibov) na steni z naklonom 70° 
* Pazim, da velikost - obliko oprimkov prilagajam posameznikom in spolu ter utrujenosti oziroma plezalni tehniki posameznika!  
Izplezavanje: 3 – 8  minut 
 
Zaključni del (10´ – 20´): 
– dihanje – samoanaliza – raztezne vaje 
  
 



Primer št. 6 

Razporejanje in ciklizacija 
Trenerjev načrt dela naj bi bil narejen na podlagi pravilnega razporejanja in ciklizacije. 
Pomeni, da v svoj program dela vključi vse vsebine skupaj, jih združi in pravilno 
umesti.  
Pomeni, da predvidi kdaj, kje, koliko časa in na kakšen način bo razvijal določene lastnosti 
oziroma sposobnosti kot so: moč, vzdržljivost v moči, lokalno vzdržljivost, tehniko, 
gibljivost, ravnotežje, koncentracijo, itd, da se sposobnosti in vsebine med seboj ne bodo 
ovirale temveč dopolnjevale in v smislu napredka seštevale. 
 
 

 
 
 
Življenje označujejo cikli in človeške lastnosti niso nobena izjema. Ciklizacija je namenjena 
reševanju teh problemov z organiziranjem priprav in kvalitetnega načrta dela tako da se 
obdobja vrhunskih sposobnosti načrtujejo za pravi čas. 
 
 

 
 
 



 
Hipotetičen primer – izsek iz prvega cikla – plana dela, ki je del trenerjevega načrta dela  
 
 

1. faza (največja moč – 8 tednov) 
 

PONEDELJEK 
01. 01. 

TOREK 
02. 01. 

SREDA 
03. 01. 

ČETRTEK 
04. 01. 

PETEK 
05. 01. 

SOBOTA 
06. 01. 

NEDELJA 
07. 01. 

 
 

POČITEK 

 
 

POČITEK 

 
 

POČITEK 

 
 

POČITEK 

 
 

POČITEK 

 
 

POČITEK 

 
 

POČITEK 
 
 

PONEDELJEK 
08. 01. 

TOREK 
09. 01. 

SREDA 
10. 01. 

ČETRTEK 
11. 01. 

PETEK 
12. 01. 

SOBOTA 
13. 01. 

NEDELJA 
14. 01. 

TELOVADNICA 
 

MAX MOČ 
(prsti rok) 

»Zgibi na deski« 
+ 

GIBLJIVOST 
in  

RAVNOTEŽJE 
+ 

MAX MOČ 
(prsti rok) 

»ročkanje na 
oprimkih« 

 

POČITEK 

TELOVADNICA 
 

 MOČ 
(celotnega telesa) 
»Delo po postajah« 

+ 
LOK. 

VZDRŽLJIVOST 
»40´ plezanja« 

+ 
GIBLJIVOST 

 
 

 
 
 
 
 

Velika stena  
Kranj 

18.00 – 20.00 

TELOVADNICA 
 

MAX MOČ 
(prsti rok) 

»Zgibi na deski« 
+ 

GIBLJIVOST 
in  

RAVNOTEŽJE 
+ 

MAX MOČ 
(prsti rok) 

»bavanski problemi« 
(3 do 5 gibov) 

 
 
 
 
 
 
 
POČITEK 

DOMA 
 

MAX MOČ 
(trup) 
»Vaje« 

 
GIBLJIVOST 

PONEDELJEK 
15. 01. 

TOREK 
16. 01. 

SREDA 
17. 01. 

ČETRTEK 
18. 01. 

PETEK 
19. 01. 

SOBOTA 
20. 01. 

NEDELJA 
21. 01. 

TELOVADNICA 
 

MAX MOČ 
(prsti rok) 

»Zgibi na deski« 
+ 

GIBLJIVOST 
in  

RAVNOTEŽJE 
+ 

MAX MOČ 
(prsti rok) 

»ročkanje na 
oprimkih« 

 

POČITEK 

TELOVADNICA 
 

 MOČ 
(celotnega telesa) 
»Delo po postajah« 

+ 
LOK. 

VZDRŽLJIVOST 
»40´ plezanja« 

+ 
GIBLJIVOST 

 
 

 
 
 

Velika stena  
Kranj 

18.00 – 20.00 

TELOVADNICA 
 

MAX MOČ 
(prsti rok) 

»Zgibi na deski« 
+ 

GIBLJIVOST 
in  

RAVNOTEŽJE 
+ 

MAX MOČ 
(prsti rok) 

»bavanski problemi« 
(3 do 5 gibov) 

PLEZANJE 
 

10 – 12 smeri 
8 smeri za dve 
oceni nižje od 

najtežje 
preplezane 

smeri na pogled 
2 – 4 smeri 

za eno oceno 
nižje od 
najtežje 

preplezane 
smeri na pogled 

 
 
 

POČITEK 

PONEDELJEK 
22. 01. 

TOREK 
23. 01. 

SREDA 
24. 01. 

ČETRTEK 
25. 01. 

PETEK 
26. 01. 

SOBOTA 
27. 01. 

NEDELJA 
28. 01. 

TELOVADNICA 
 

MAX MOČ 
(prsti rok) 

»Zgibi na deski« 
+ 

GIBLJIVOST 
in  

RAVNOTEŽJE 
+ 

MAX MOČ 
(prsti rok) 

»ročkanje na 
oprimkih« 

 

POČITEK 

TELOVADNICA 
 

 MOČ 
(celotnega telesa) 
»Delo po postajah« 

+ 
LOK. 

VZDRŽLJIVOST 
»40´ plezanja« 

+ 
GIBLJIVOST 

 
 

 
 
 

Velika stena  
Kranj 

18.00 – 20.00 

TELOVADNICA 
 

MAX MOČ 
(prsti rok) 

»Zgibi na deski« 
+ 

GIBLJIVOST 
in  

RAVNOTEŽJE 
+ 

MAX MOČ 
(prsti rok) 

»bavanski problemi« 
(3 do 5 gibov) 

 
 
 
 
 
 
 

POČITEK 

DOMA 
 

MAX MOČ 
(trup) 
»Vaje« 

 
GIBLJIVOST 

PONEDELJEK 
29. 01. 

TOREK 
30. 01. 

SREDA 
31. 01. 

ČETRTEK 
01. 02. 

PETEK 
02. 02. 

SOBOTA 
03. 02. 

NEDELJA 
04. 02. 

TELOVADNICA 
 

MAX MOČ 
(prsti rok) 

»Zgibi na deski« 
+ 

GIBLJIVOST 
in  

RAVNOTEŽJE 
+ 

MAX MOČ 
(prsti rok) 

»ročkanje na 
oprimkih« 

POČITEK 

TELOVADNICA 
 

 MOČ 
(celotnega telesa) 
»Delo po postajah« 

+ 
LOK. 

VZDRŽLJIVOST 
»40´ plezanja« 

+ 
GIBLJIVOST 

 
 

 
 
 

Velika stena  
Kranj 

18.00 – 20.00 

TELOVADNICA 
 

MAX MOČ 
(prsti rok) 

»Zgibi na deski« 
+ 

GIBLJIVOST 
in  

RAVNOTEŽJE 
+ 

MAX MOČ 
(prsti rok) 

»bavanski problemi« 
(3 do 5 gibov) 

PLEZANJE 
 

10 – 12 smeri 
8 smeri za dve 
oceni nižje od 

najtežje 
preplezane 

smeri na pogled 
2 – 4 smeri 

za eno oceno 
nižje od 
najtežje 

preplezane 
smeri na pogled 

 
 
 
 
 

POČITEK 



 
PONEDELJEK 

05. 02. 
TOREK 
06. 02. 

SREDA 
07. 02. 

ČETRTEK 
08. 02. 

PETEK 
09. 02. 

SOBOTA 
10. 02. 

NEDELJA 
11. 02. 

TELOVADNICA 
 

MAX MOČ 
(prsti rok) 

»Zgibi na deski« 
+ 

GIBLJIVOST 
in  

RAVNOTEŽJE 
+ 

MAX MOČ 
(prsti rok) 

»ročkanje na 
oprimkih« 

 

POČITEK 

TELOVADNICA 
 

 MOČ 
(celotnega telesa) 
»Delo po postajah« 

+ 
LOK. 

VZDRŽLJIVOST 
»40´ plezanja« 

+ 
GIBLJIVOST 

 

 
 
 
 
 

Velika stena 
Tržič 

18.00 – 20.00 

TELOVADNICA 
 

MAX MOČ 
(prsti rok) 

»Zgibi na deski« 
+ 

GIBLJIVOST 
in  

RAVNOTEŽJE 
+ 

MAX MOČ 
(prsti rok) 

»bavanski problemi« 
(3 do 5 gibov) 

 
 
 
 
 
 
 

POČITEK 

DOMA 
 

MAX MOČ 
(trup) 
»Vaje« 

 
GIBLJIVOST 

PONEDELJEK 
12. 02. 

TOREK 
13. 02. 

SREDA 
14. 02. 

ČETRTEK 
15. 02. 

PETEK 
16. 02. 

SOBOTA 
17. 02. 

NEDELJA 
18. 02. 

TELOVADNICA 
 

MAX MOČ 
(prsti rok) 

»Zgibi na deski« 
+ 

GIBLJIVOST 
in  

RAVNOTEŽJE 
+ 

MAX MOČ 
(prsti rok) 

»ročkanje na 
oprimkih« 

 

POČITEK 

TELOVADNICA 
 

 MOČ 
(celotnega telesa) 
»Delo po postajah« 

+ 
LOK. 

VZDRŽLJIVOST 
»40´ plezanja« 

+ 
GIBLJIVOST 

 

 
 
 
 

Velika stena 
Tržič 

18.00 – 20.00 

TELOVADNICA 
 

MAX MOČ 
(prsti rok) 

»Zgibi na deski« 
+ 

GIBLJIVOST 
in  

RAVNOTEŽJE 
+ 

MAX MOČ 
(prsti rok) 

»bavanski problemi« 
(3 do 5 gibov) 

PLEZANJE 
 

10 – 12 smeri 
8 smeri za dve 
oceni nižje od 

najtežje 
preplezane 

smeri na pogled 
2 – 4 smeri 

za eno oceno 
nižje od 
najtežje 

preplezane 
smeri na pogled 

 
 
 
 
 
 

POČITEK 
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SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1.člen 
Ta pravilnik opredeljuje delo na področju izobraževanja v športnem plezanju ter postopke in pogoje za 
pridobitev posameznih športnih in strokovnih nazivov. 
 

2.člen 
Na področju športnega plezanja imamo športne nazive in nazive strokovnih delavcev. 
 

3.člen 
Športni nazivi so:  
-pripravnik športnega plezanja 
-športni plezalec 1 
-športni plezalec 2 
 

4.člen 
Nazivi strokovnih delavcev na področju športnega plezanja so: 
-vaditelj športnega plezanja 
-inštruktor športnega plezanja 1 
-inštruktor športnega plezanja 2 
-trener športnega plezanja 1 
-trener športnega plezanja 2 
 
Na osnovi »Pravil o usposabljanju strokovnih delavcev v športu« in v skladu s programom 
usposabljanja strokovnih delavcev na področju športnega plezanja, ki ga je potrdil Strokovni svet za 
šport Republike Slovenije, se tem strokovnim delavcem prizna naslednja stopnja usposobljenosti: 
 
-vaditelj športnega plezanja (1.stopnja) 
-inštruktor športnega plezanja 1 (2.stopnja) 
-inštruktor športnega plezanja 2 (3.stopnja) 
-trener športnega plezanja 1 (2.stopnja) 
-trener športnega plezanja 2 (3.stopnja) 
 
Program usposabljanja lahko poteka za vsak naziv ločeno, lahko pa tudi skupno v tistih sklopih, ki se 
za posamezne nazive prekrivajo. 
 

5.člen 
PZS-KŠP je nosilec in izvajalec vseh programov usposabljanja za nazive strokovnih delavcev na 
področju športnega plezanja v Republiki Sloveniji. Za izvajalce pa lahko pooblasti tudi druge pravne 
osebe, ki so dolžne izvajati potrjen program v enakem obsegu, na enak način in z ustreznimi 
licenciranimi strokovnimi kadri, ki jih potrdi KŠP. 
 

6.člen 
Izpit za naziv pripravnik športnega plezanja se po opravljeni začetni plezalni šoli (ki so jo vodili 
usposobljeni strokovni kadri z veljavno licenco) opravlja na nivoju plezalnega kluba, odseka ali 
samostojne plezalne šole. Vsi izpiti za ostale nazive se opravljajo na nivoju KŠP. 



 
7.člen 

Začetno šolo športnega plezanja lahko vodijo in izvajajo samo usposobljeni strokovni kadri z veljavno 
licenco. Trajati mora najmanj 40 ur in mora obsegati teoretična predavanja in praktične vaje iz 
naslednjih tem: 

 zgodovina športnega plezanja (samo mejniki) 
 tipične poškodbe (poudarek na preventivi)  
 ogrevanje in raztezne vaje  
 trening (samo praktične osnove) 
 etični kodeks in varstvo narave 
 oprema 
 plezalna tehnika (praktične osnove) 
 vozli: osmica, bičev, polbičev, prusikov, podaljševalni 
 navezovanje 
 varovanje soplezalca, različni varovalni pripomočki: samozatezni-gri-gri, ploščice (običajne, 

reverso), spuščanje soplezalca 
 plezanje v vodstvu, vpenjanje 
 prevezovanje na sidrišču 
 spuščanje po vrvi 
 prva pomoč 

 
8.člen 

Nadaljevalno šolo športnega plezanja lahko vodijo in izvajajo samo usposobljeni strokovni kadri z 
veljavno licenco. Nadaljevalna šola služi za utrjevanje vseh tem začetne šole s poudarkom na plezalni 
in vrvni tehniki, obiskovanju različnih naravnih plezališč in pripravi na izpit za športnega plezalca 1. 
 

9.člen 
Šolo športnega plezanja za daljše športno plezalne smeri (več raztežajev) lahko vodijo in izvajajo 
samo usposobljeni strokovni kadri z veljavno licenco. Trajati mora najmanj 100 ur in mora obsegati 
teoretična predavanja in praktične vaje iz naslednjih tem: 

 plezanje daljših športno plezalnih smeri (oprema in obleka, celostna priprava na vzpon, etični 
kodeks, športna pravila) 

 osnove iz vremenoslovja 
 osnove iz izrazoslovja 
 tehnika plezanja 
 vozli: osmica, bičev, polbičev, prusikov, podaljševalni, francoski, kravatni, kavbojski, mulin, 

polvozel, garda 
 izdelava varovališč 
 varovanje prvega in drugega v navezi, menjava na varovališču 
 spuščanje iz dolgih smeri 
 vzpenjanje po vrvi 
 reševanje soplezalca (dvig, spust) 
 uporaba metuljev in zatičev 

 
 
 

10.člen 
V kolikor poteka plezalna šola v naravnih plezališčih (do pol raztežaja dolgih smereh), je za vse otroke 
do dopolnjenega 14. leta starosti uporaba plezalne čelade obvezna. V plezalnih šolah, ki vključuje tudi 
plezanje daljših športno plezalnih smereh, pa je uporaba plezalne čelade obvezna za vse. 
 

11.člen 
Športno plezalne smeri so smeri, ki so opremljene v skladu s standardi, ki so predpisani v skripti KŠP 
»Opremljanje plezališč« 
Pol raztežaja dolge smeri so tiste, kjer plezalca varujoči lahko varno spusti preko sidrišča na tla 
(umetne plezalne stene, naravna plezališča). Smeri z več raztežaji pa morajo v skladu s sprejetimi 
standardi poleg vmesnega varovanja imeti urejena tudi vsa varovališča. 
 

12.člen 
Pri tistih nazivih, kjer je sestavni del izpita (ali pa sprejemni izpit) praktični preizkus plezanja smeri, 
morajo le-te biti znane najmanj 2 tedna pred izpitom, če potekajo v naravnem plezališču. V kolikor so 
smeri na umetni steni, morajo kandidati imeti na voljo za študij smeri vsaj 2 dni. 



 
13.člen 

Za posamezen naziv je v določenih temah prisotnost obvezna. Z njimi so kandidati seznanjeni pred 
začetkom usposabljanja za določen naziv. 
 

14.člen 
Pri vseh nazivih, kjer je kot pogoj določena starost, se kandidat lahko udeleži usposabljanja in opravlja 
izpit, če bo v tistem letu dopolnil zahtevano starost. Formalno pa se mu naziv in pristojnosti v zvezi z 
njim prizna šele takrat ko dejansko dopolni starostni pogoj. Prav tako se mu šele takrat podeli diploma. 
 

15.člen 
Pri vseh nazivih, kjer je kot pogoj določen plezalni staž se le-ta razume od dneva pristopa v plezalno 
šolo. 
 

16.člen 
Pri vseh strokovnih nazivih je potrebno poleg predpisanih strokovnih tem upoštevati še vse splošne 
predmete (v kolikor se ti razlikujejo od že predpisanih v tem pravilniku), ki jih za posamezne stopnje 
predvidevajo republiška Pravila o usposabljanju strokovnih delavcev v športu. 
  

17.člen 
Relacije med posameznimi nazivi, stopnje strokovne usposobljenosti ter potrebno število ur 
usposabljanja so prikazani v »Shemi izobraževanja«, ki je v prilogi tega pravilnika. 
 

18.člen 
Vprašanja, ki se nanašajo na usposabljanje in izpite različnih nazivov in ki niso urejena s tem 
pravilnikom, se urejajo s sklepi KŠP v skladu z njenim poslovnikom. Ti sklepi so lahko sestavni del 
razpisa za usposabljanje in pridobitev posameznih nazivov.  
 

19.člen 
Podroben katalog potrebnih znanj ter kriteriji in izvedba izpitov so za vse nazive posebej določeni v 
prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika. 
 

20.člen 
Predpisano število in težavnost preplezanih športno plezalnih smeri je določeno za vsak naziv posebej 
v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika. Za tiste nazive, za katere so pogoj smeri z več raztežaji, se 
upoštevajo tudi smeri (seveda če ustrezajo po dolžini oziroma težavnosti), ki niso v celoti opremljene 
po standardih športnega plezanja (skalne alpinistične smeri). 
 
 

ŠPORTNI NAZIVI 
 

I.PRIPRAVNIK ŠPORTNEGA PLEZANJA 
 
Pripravnik športnega plezanja postane vsak tečajnik, ki je končal začetno šolo, preplezal  vsaj 10 
različnih športno plezalnih smeri (katerihkoli težav) z varovanjem od spodaj  in uspešno opravil izpit iz 
praktičnega dela: 

 vozli: osmica, bičev, polbičev, prusikov, podaljševalni, kavbojski 
 navezovanje 
 varovanje soplezalca, različni varovalni pripomočki: samozatezni-gri-gri, ploščice (običajne, 

reverso), spuščanje soplezalca 
 plezanje v vodstvu, vpenjanje 
 prevezovanje na sidrišču 
 spuščanje po vrvi 
 prva pomoč 

 
Pripravnik športnega plezanja je usposobljen za samostojno plezanje in varovanje, ko dopolni 18 let in 
sicer v vseh do pol raztežaja dolgih smeri na umetnih stenah in v naravnih plezališčih.  



 
II.ŠPORTNI PLEZALEC 1 (v nadaljevanju ŠP 1) 
 
Kandidat za naziv »ŠP 1« mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

 dopolnjena starost 16 let 
 ima preplezano predpisano število in težavnost športno plezalnih smeri 
 v celoti in čitljivo izpolnjen obrazec " Prijava na izpit za naziv športni plezalec 1" 
 plačana kotizacija 
 opravljen izpit za pripravnika športnega plezanja 

 
Uspešno mora opraviti izpit in sicer: 
Teoretični del iz naslednjih tem: 

 zgodovina športnega plezanja (samo mejniki) 
 tipične poškodbe (poudarek na preventivi) 
 trening (samo praktične osnove) 
 etični kodeks in varstvo narave 
 oprema 
 plezalna tehnika (praktične osnove) 

 
Praktični del: 

 vozli: osmica, bičev, polbičev, prusikov, podaljševalni, kavbojski 
 navezovanje in postopki pred začetkom plezanja 
 varovanje soplezalca, različni varovalni pripomočki: samozatezni-gri-gri, ploščice (običajne, 

reverso), spuščanje soplezalca 
 plezanje v vodstvu, vpenjanje 
 prevezovanje na sidrišču 
 spuščanje po vrvi 
 prva pomoč 

 
Športni plezalec 1 je usposobljen za samostojno plezanje in varovanje, ko dopolni 18 let in sicer v 
vseh do pol raztežaja dolgih smeri na umetnih stenah in v naravnih plezališčih.  
 
Naziv športni plezalec 1 se avtomatsko prizna tudi vsem tistim, ki so opravili izpit za naziv alpinist. 
 
 
III.ŠPORTNI PLEZALEC 2 (v nadaljevanju ŠP 2) 
 
Kandidat za naziv »športni plezalec 2« mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

 dopolnjena starost 18 let 
 vsaj 3 leta plezalnega staža 
 ima preplezano predpisano število in težavnost športno plezalnih smeri 
 v celoti in čitljivo izpolnjen obrazec " Prijava na izpit za naziv športni plezalec 2" 
 plačana kotizacija 

 
Uspešno mora opraviti izpit in sicer: 
Teoretični del iz naslednjih tem: 

 plezanje daljših športno plezalnih smeri (oprema in obleka, celostna priprava na vzpon, etični 
kodeks, športna pravila) 

 osnove iz vremenoslovja 
 osnove iz izrazoslovja 

 



 
 
Praktični del: 

 vozli: osmica, bičev, polbičev, prusikov, podaljševalni, francoski, kravatni, kavbojski, mulin, 
polvozel, garda 

 izdelava varovališč 
 varovanje prvega in drugega v navezi, menjava na varovališču 
 spuščanje iz dolgih smeri 
 vzpenjanje po vrvi 
 reševanje soplezalca (dvig, spust, spust s ponesrečenim) 
 uporaba metuljev in zatičev 
 prva pomoč 

 
V kolikor kandidat nima že naziva ŠP 1, mora poleg zgoraj naštetih vsebin opraviti še vse izpite, ki so 
pogoj za ŠP 1.  
 
Športni plezalec 2 je usposobljen za samostojno plezanje in varovanje v vseh športno plezalnih 
smereh. V kolikor določene smeri zahtevajo kakršnakoli alpinistična znanja, mora biti »ŠP 2« dodatno 
usposobljen z znanjem, ki jih takšne smeri zahtevajo.  
 

 
STROKOVNI NAZIVI 

 
 
I.VADITELJ ŠPORTNEGA PLEZANJA 
 
Kandidat za naziv »vaditelj« mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

 član PZS in član kluba/odseka, ki je registriran pri KŠP 
 končana najmanj 3 letna poklicna šola 
 dopolnjena starost 18 let 
 najmanj 1 leto staža kot ŠP 1   
 v celoti izpolnjen obrazec " Prijava na seminar za vaditelja športnega plezanja" 
 plačana kotizacija 

 
 
Uspešno mora opraviti izpit in sicer: 
Teoretični del iz naslednjih tem: 

 prva pomoč  
 zgodovina in organiziranost športnega plezanja  
 poškodbe pri športnem plezanju in preventiva  
 etični kodeks športnih plezalcev  
 razvoj gibljivosti, ogrevanje, raztezne vaje  
 pedagoške in didaktične osnove ter organizacija dela z mladimi   
 oprema športnega plezalca, varovanje in vrvna tehnika pri športnem plezanju  

 
 
Praktični del: 

 vozli: osmica, bičev, polbičev, prusikov, podaljševalni, kavbojski 
 navezovanje in postopki pred začetkom plezanja 
 varovanje soplezalca z različnimi varovalnimi pripomočki in spuščanje soplezalca 
 prevezovanje na sidrišču 
 spuščanje po vrvi 
 prva pomoč 

 
Vaditelj športnega plezanja je usposobljen za pomoč inštruktorjem pri vodenju in izvajanju plezalnih 
tečajev oziroma začetnih šol na umetnih stenah. Za vse to potrebuje veljavno licenco. 
 
Naziv vaditelj se lahko prizna tudi tistemu, ki v programu usposabljanja za IŠP ne opravi vzpona s 
sprotnim nameščanjem varovanja v smeri s težavnostjo, ki se zahteva. 



 
 
II. INŠTRUKTOR ŠPORTNEGA PLEZANJA 1 (v nadaljevanju IŠP 1) 
 
Kandidat za naziv »IŠP 1« mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

 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 ŠP 1 
 ima preplezano predpisano število in težavnost športno plezalnih smeri 
 v celoti izpolnjen obrazec " Prijava na seminar za inštruktorje športnega plezanja1" 
 izjava kandidata o zdravstvenem stanju  
 plačana kotizacija 

 
Uspešno mora opraviti izpit in sicer: 
Teoretični del iz naslednjih tem: 

 prva pomoč  
 zgodovina in organiziranost športnega plezanja  
 poškodbe pri športnem plezanju in preventiva  
 ureditev plezališč, umetne stene in varstvo narave  
 etični kodeks športnih plezalcev  
 razvoj gibljivosti, ogrevanje, raztezne vaje  
 trening športnih plezalcev (praktične osnove)  
 pedagoške in didaktične osnove ter organizacija dela z mladimi   
 osnovna tehnika prostega plezanja  
 oprema športnega plezalca, varovanje in vrvna tehnika pri športnem plezanju  

 
Praktični del: 

 vzpon s sprotnim nameščanjem varovanja v smeri določene težavnosti (glej prilogo) 
 vozli: osmica, bičev, polbičev, prusikov, podaljševalni, kavbojski, francoski 
 navezovanje in postopki pred začetkom plezanja 
 varovanje soplezalca z različnimi varovalnimi pripomočki in spuščanje soplezalca 
 plezanje v vodstvu, vpenjanje 
 prevezovanje na sidrišču 
 spuščanje po vrvi 
 izdelava varovališča in varovanje 
 samoreševanje 
 tehnika prostega plezanja 
 prva pomoč 

 
 
Inštruktor športnega plezanja 1 je usposobljen in pristojen za samostojno učenje športnega plezanja v 
vseh do pol raztežaja dolgih smereh na umetnih stenah in naravnih plezališčih. Prav tako je 
usposobljen in pristojen za organizacijo, vodenje in izvajanje vseh vrst tečajev športnega plezanja, ki 
vključujejo plezanje do pol raztežaja dolgih smeri na umetnih stenah in naravnih plezališčih. Za vse to 
potrebuje veljavno licenco. 
 
III. INŠTRUKTOR ŠPORTNEGA PLEZANJA 2 (v nadaljevanju IŠP 2) 
 
Kandidat za naziv »inštruktor športnega plezanja 2« mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

 član PZS in član kluba/odseka, ki je registriran pri KŠP 
 končana najmanj 3 letna poklicna šola  
 dopolnjena starost 21 let 
 najmanj 1 leto staža kot IŠP 1  
 vsaj 5 let plezalnega staža  
 ima preplezano predpisano število in težavnost športno plezalnih smeri 
 v celoti izpolnjen obrazec »Prijava na seminar za inštruktorje športnega plezanja 2« 
 izjava kandidata o zdravstvenem stanju  
 plačana kotizacija 



 
 
Pred pričetkom seminarja mora opraviti sprejemni izpit in sicer uspešno (z rdečo piko) preplezana 
smer določene težavnosti (glej prilogo). 
   
Uspešno mora opraviti izpit in sicer: 
Teoretični del iz naslednjih tem: 

 plezanje daljših športno plezalnih smeri (oprema in obleka, celostna priprava na vzpon, etični 
kodeks, športna pravila) 

 osnove iz vremenoslovja 
 osnove iz izrazoslovja 

 
Praktični del: 

 izpitna tura 
 vozli: osmica, bičev, polbičev, prusikov, podaljševalni, francoski, kravatni, kavbojski, mulin, 

polvozel, garda 
 izdelava različnih varovališč 
 varovanje prvega in drugega v navezi, varovanje z vsemi vrstami varovalnih pripomočkov, 

menjava na varovališču 
 spuščanje iz dolgih smeri 
 vzpenjanje po vrvi 
 reševanje soplezalca (dvig, spust, spust s ponesrečenim) 
 improvizacija 
 uporaba vseh sodobnih pripomočkov za plezanje, varovanje in spuščanje 
 uporaba metuljev in zatičev 

 
Tistim kandidatom, ki imajo opravljen izpit za alpinista, jim ni potrebno opravljati teoretičnega dela iz 
vremenoslovja in izrazoslovja. 
 
Inštruktor športnega plezanja 2 je usposobljen in pristojen za samostojno učenje športnega plezanja v 
vseh športno plezalnih smereh. Prav tako je usposobljen in pristojen za organizacijo, vodenje in 
izvajanje vseh vrst tečajev plezanja v športno plezalnih smereh. Za vse to potrebuje veljavno licenco. 
 
V kolikor določene smeri zahtevajo kakršnakoli alpinistična znanja, mora biti »IŠP 2« dodatno 
usposobljen z znanjem, ki jih takšne smeri zahtevajo. V takšnih primerih mora imeti opravljen vsaj izpit 
za alpinista. 
 
IV. TRENER ŠPORTNEGA PLEZANJA 1 (v nadaljevanju trener ŠP 1) 
 
Kandidat za naziv »trener ŠP 1« mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

 član PZS in član kluba/odseka, ki je registriran pri KŠP 
 končana najmanj 3 letna poklicna šola 
 2 leti staža kot IŠP 1 in veljavna licenca 
 organizacija in vodenje vsaj enega tečaja športnega plezanja  
 v celoti izpolnjen obrazec  »Prijava na seminar za trenerje športnega plezanja 1« 
 izjava kandidata o zdravstvenem stanju  
 plačana kotizacija 

 
 
 
Uspešno mora opraviti izpit in sicer: 
 
Teoretični del iz naslednjih tem: 

 prva pomoč  
 poškodbe pri športnem plezanju (razširjeno od IŠP 1) 
 prehrana športnih plezalcev  
 fiziološke osnove športnega treniranja in trening športnih plezalcev  
 psihološka priprava in taktika vzpona pri športnem plezanju  
 specialna tehnika prostega plezanja 
 pedagogika  

 



Praktični del: 
 specialna tehnika prostega plezanja  
 seminarska naloga 

 
 
Trener športnega plezanja 1 ima vse pristojnosti kot IŠP 1, poleg tega pa je usposobljen in pristojen 
za načrtovanje, organiziranje, vodenje in izvajanje treninga športnih plezalcev. Za vse to potrebuje 
veljavno licenco. 
 
 
V. TRENER ŠPORTNEGA PLEZANJA 2 (v nadaljevanju trener ŠP 2) 
 
Kandidat za naziv »trener ŠP 1« mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

 član PZS in član kluba/odseka, ki je registriran pri KŠP 
 najmanj 1 leto izkušenj kot trener ŠP 1 in veljavna licenca 
 vsaj eno leto vodenja treningov v okviru kluba (registriranega pri KŠP)  
 v celoti izpolnjen obrazec  »Prijava na seminar za trenerje športnega plezanja 2« 
 izjava kandidata o zdravstvenem stanju  
 plačana kotizacija 

 
Uspešno mora opraviti izpit in sicer: 
Teoretični del iz naslednjih tem: 

 prva pomoč  
 teorija športnega plezanja 
 pedagogika 
 fiziologija športnega treniranja   
 načrtovanje specialnega treninga športnih plezalcev  
 psihološka priprava športnika  
 specialna tehnika prostega plezanja  

 
 
Praktični del: 

 specialna tehnika prostega plezanja  
 seminarska naloga 

 
 
Trener športnega plezanja 2 je usposobljen in pristojen za načrtovanje, organiziranje, vodenje in 
izvajanje treninga športnih plezalcev. Prav tako ima vse usposobljenosti in pristojnosti kot IŠP 1. Za 
vse to potrebuje veljavno licenco. 
 
 



LICENČNI SEMINARJI 
 
Vsi pridobljeni športni nazivi ali nazivi strokovnih delavcev v športnem plezanju so trajni.  
 
Za veljavnost licence strokovnih nazivov je obvezna udeležba na licenčnem seminarju. 
 
Potrjevanje licenc je potrebno za vse strokovne nazive v športnem plezanju in sicer na vsake 3 leta. 
 
Licenčni seminarji za različne nazive so lahko skupni v tistih sklopih, ki so enaki pri vseh nazivih. 
 
Vsebine oziroma teme licenčnih seminarjev so lahko različne oziroma jih je več. Potrjuje jih KŠP na 
predlog vodje licenčnih seminarjev. Obvezne vsebine licenčnih seminarjev ter pogoji za obnovitev 
licence pa so razvidni iz naslednje tabele: 
 
 
Za naziv Obvezne vsebine seminarja Pogoj za obnovitev licence 
Vaditelj -Prva pomoč 

-Celotna vrvna tehnika, morebitne novosti 
v tehniki in opremi 

-Udeležba in aktivno sodelovanje na 
seminarju 

IŠP 1 -Prva pomoč 
-Celotna vrvna tehnika, ki jo zahtevajo pol 
raztežaja dolge smeri 
-morebitne novosti v tehniki in opremi 

-Udeležba in aktivno sodelovanje na 
seminarju 
- najmanj 30 športno plezalnih smeri, 
preplezanih z varovanjem od spodaj 
v zadnjih 3 letih 

IŠP 2 -Prva pomoč 
-Celotna vrvna tehnika, ki jo zahtevajo 
dolge športno plezalne smeri  
-morebitne novosti v tehniki in opremi 

-Udeležba in aktivno sodelovanje na 
seminarju 
-najmanj 20 športno plezalnih smeri, 
ki imajo najmanj 3 raztežaje, od tega 
najmanj 10 smeri dolgih 5 raztežajev 
ali več in od tega vsaj ena smer, ki 
ima najmanj en raztežaj z oceno 6b 
(preplezan z varovanjem od spodaj) 
– vse v zadnjih 3 letih 

Trener 1 -Prva pomoč 
-Celotna vrvna tehnika, ki jo zahtevajo pol 
raztežaja dolge smeri  
-morebitne novosti v tehniki in opremi 
-vsaj eno predavanje na temo specialni 
trening 

-Udeležba in aktivno sodelovanje na 
seminarju 
- najmanj 30 športno plezalnih smeri, 
preplezanih z varovanjem od spodaj 
v zadnjih 3 letih 

Trener 2 -Prva pomoč 
-Celotna vrvna tehnika, ki jo zahtevajo pol 
raztežaja dolge smeri  
-morebitne novosti v tehniki in opremi 
-vsaj eno predavanje na temo specialni 
trening 

-Udeležba in aktivno sodelovanje na 
seminarju 
- najmanj 30 športno plezalnih smeri, 
preplezanih z varovanjem od spodaj 
v zadnjih 3 letih 

  



 
 

PREDAVATELJI IN IZPITNA KOMISIJA 
 
Vse predavatelje za izvedbo izobraževanja za posamezne nazive in člane izpitne komisije mora 
potrditi KŠP na predlog vodje izobraževanja. 
 
Potrebne strokovne kvalifikacije za predavatelje posameznih tem oziroma člane izpitne komisije pa so 
vidni iz naslednje tabele: 
 
Za naziv Predavanja teorija Predavanje praksa Izpitna komisija 
ŠP 1 IŠP 1 (poteka na klubskem 

nivoju) 
IŠP1 (poteka na 
klubskem nivoju) 

IŠP1, IŠP2, trener 1 
ali 2, GV, AI 

ŠP 2 IŠP 2 (poteka na klubskem 
nivoju) 

IŠP2 (poteka na 
klubskem nivoju) 

IŠP2, GV, AI 

Vaditelj Različni strokovnjaki 
predpisanih tem 

IŠP 1/2 (2 leti staža) 
Trener 1/2 
GV, AI 

IŠP 1/2 (2 leti staža) 
Trener 1/2 
GV, AI 

IŠP 1 Različni strokovnjaki 
predpisanih tem 

IŠP ½ (2 leti staža) 
Trener 1/2 
GV, AI 

IŠP 1/2 (2 leti staža) 
Trener 1/2 
GV, AI 

IŠP 2 Različni strokovnjaki 
predpisanih tem 

IŠP 2 (2 leti staža) 
GV, AI 

IŠP 2 (2 leti staža) 
GV, AI 

Trener 1 Različni strokovnjaki 
predpisanih tem 
 

Različni strokovnjaki 
predpisanih tem 
Trener 1 (2 leti staža) 
ali trener 2 

Različni strokovnjaki 
predpisanih tem 
Trener 1 (2 leti staža) 
ali trener 2 

Trener 2 Različni strokovnjaki 
predpisanih tem 
 

Različni strokovnjaki 
predpisanih tem 
Trener 1 (2 leti staža) 
ali trener 2 
*nosilec predmetov 
mora biti trener 2 

Različni strokovnjaki 
predpisanih tem 
Trener 1 (2 leti staža) 
ali trener 2 

 
 
Opomba: vsi predavatelji in člani izpitne komisije morajo imeti veljavno licenco za tekoče leto. Za 
teoretični in praktični del (in za izpitno komisijo) iz prve pomoči ni potrebno imeti strokovnih nazivov s 
področja športnega plezanja. 
 
Pred pričetkom praktičnega dela izobraževanja za posamezne nazive je potreben usklajevalni seminar 
vseh sodelujočih predavateljev. Na tem seminarju je potrebno pregledati in uskladiti vse potrebne 
praktične postopke oziroma znanja za dotično izobraževanje. 
Prav tako je potreben usklajevalni seminar vseh članov izpitne komisije pred pričetkom izpitov. Na 
njem je potrebno pregledati predpisan način izvedbe izpitov in zahtevane kriterije za uspešno 
opravljen izpit za posamezne nazive.  
 
Izpitna komisija mora biti sestavljena iz najmanj 5 članov. 
 
V kolikor je potrebno, lahko KŠP na predlog vodje izobraževanja za posamezne nazive sprejme tudi 
dodatne kriterije za predavatelje oziroma člane izpitne komisije.  
 



 
IZPITI 

 
Kriteriji za uspešno opravljen izpit in izvedba izpitov za posamezne nazive morajo biti podrobno 
določeni za vsak naziv posebej in so sestavni del tega pravilnika. 
 
Rezultati in opombe za vsakega kandidata se vodijo na posebni izpitni poli za določen naziv. 
 
Za vse nazive sta razpisana najmanj dva izpitna roka. V primeru, da je rokov več, mora biti to posebej 
označeno v razpisu. V kolikor kandidat ne opravi vseh predpisanih izpitov v teh rokih, se mora za 
pridobitev določenega naziva naslednjič ponovno prijaviti na seminar, plačati kotizacijo in ponovno 
opraviti vse zahtevane izpite v skladu z razpisom. 
 
 

KONČNE DOLOČBE 
 
Ta pravilnik je sprejela KŠP na svoji 38. seji dne 4.7.2006 in s tem dnevom stopi v veljavo.Vse 
spremembe oziroma dopolnila se urejajo z aneksi, ki jih sprejme KŠP. 
 
 
 
 
Načelnik KŠP 
Tomo Česen 
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