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POVZETEK 

V diplomskem delu predstavljamo, kako je poskrbljeno za varnost predšolskih otrok pri 

plezanju v naravnih plezališčih, v katerih opažamo vse večji porast obiska s strani družin z 

omenjeno skupino otrok.  

Cilji diplomskega dela so bili ugotoviti, kako starši oziroma druge odrasle osebe skrbijo za 

varnost otrok pri plezanju v naravnih plezališčih, ugotoviti, ali pogostost plezanja v naravnih 

plezališčih vpliva na stopnjo težavnosti preplezanih smeri in ugotoviti, ali starost otrok vpliva 

na število preplezanih smeri med enim obiskom naravnega plezališča.  

Podatke o varnosti smo pridobili s pomočjo kontrolne liste in neformalnega anketnega 

vprašalnika v obdobju med oktobrom 2012 in junijem 2013. V vzorec smo zajeli 30 

predšolskih otrok in njihovih staršev oziroma drugih odraslih oseb, ki so skrbele za otroke v 

naravnem plezališču.  

Zbrane atributivne podatke o uporabljeni opremi in pravilnem ravnanju z njo smo ustrezno 

obtežili z vidika varnosti na podlagi strokovnega mnenja inštruktorjev plezanja ter jih obdelali 

s statističnim paketom SPSS. Opazovali smo frekvence in opisno statistiko posameznih 

spremenljivk ter njihovo medsebojno povezanost preverili s hi-kvadrat preizkusom in 

Pearsonovim koeficientom korelacije. Statistično značilnost hipotez smo preverjali na ravni 5 

% tveganja (p ≤ 0,05). 

Na osnovi podatkov, pridobljenih s pomočjo kontrolne liste in neformalnega anketnega 

vprašalnika, smo prišli do ugotovitve, da imajo otroci za 30 % boljšo opremo kot odrasli in da 

je kar 90 % anketirancev formalno plezalno izobraženih. To kaže, da so odrasli, ki skrbijo za 

varnost predšolskih otrok v naravnih plezališčih, po večini dobro osveščeni o pravilnem 



varovanju in uporabi plezalne opreme ter posledično dobro skrbijo za varnost predšolskih 

otrok v naravnih plezališčih.  

Rezultati so pokazali, da ni povezave med pogostostjo obiska naravnih plezališč in stopnjo 

težavnosti preplezanih smeri, lahko pa trdimo, da starejši otroci med enim obiskom naravnega 

plezališča preplezajo več smeri kot mlajši. 
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SUMMARY 

The thesis deals with safety aspects of pre-school children exercising rock-climbing activities 

in natural crags. The latter tend to get visited more and more frequently by young families 

with the aforementioned group of children. 

The goals of this study were to evaluate how well parents or foster parents exercise safety 

measures when climbing with children in natural crags, to evaluate whether the climbing 

frequency affects the maximal grade of the routes climbed by children, and to find out 

whether the age of children affects the number of routes climbed during the crag visit. 

The data regarding climbing safety were collected by means of a check-list and an informal 

questionnaire between October 2012 and June 2013. The sample consisted of 30 parties of 

pre-school children and their parents or foster parents, climbing in natural crags. 

The collected attributive data regarding the equipment used during climbing and its proper use 

were weighted from the safety point of view, based on expert opinion of climbing instructors. 

The data were analyzed using the SPSS statistics software package. The frequencies and 

descriptive statistics of individual variables as well as their cross correlations were monitored. 

The hypotheses under consideration were tested against a 95 % confidence level (p ≤ 0.05). 

Based on the analyzed data, we have concluded that children on average use 30 % better 

equipment compared to the equipment used by the adults belaying children. Furthermore, 90 

% of the adults are formally educated regarding climbing activities. This leads to the 

conclusion that parents or foster parents have mastered proper belaying techniques and know 

well how to properly use the climbing equipment. Consequently they take good safety 

precautions when climbing with pre-school children in natural crags. 



The statistical data analysis did not show strong correlation between the frequency of the crag 

visits and the maximal grade climbed by children. However, we can confirm that older 

children tend to climb more routes during a crag visit, compared to their younger colleagues. 
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1 UVOD 

Plezanje človeka spremlja že vse od začetka njegovega razvoja in spada med najosnovnejša 

gibanja. Spočetka je bilo plezanje primarna potreba človeka, saj je vzorec plezanja uporabljal 

za iskanje hrane, gradnjo bivališča in iskanje zavetja. Naši predniki so najprej znali plezati in 

šele nato hoditi, kar pomeni, da je plezanje filogenetsko starejše od hoje (Leskošek, 2003a).  

V splošno sprejeti terminologiji uporabljamo termin plezanje za različne oblike gibanja, npr. 

otrok spleza na stol, na stopnico, na tobogan ipd. V pričujočem diplomskem delu pa se 

osredotočamo na športno plezanje, katerega bistvo je premagovanje strmih ali celo previsnih 

sten, praviloma višjih od 10 metrov, z različnimi razčlembami. Termin plezanje, kot ga 

uporabljamo v tem diplomskem delu, nazorno predstavi Leskošek (2003a), ki pravi, da o 

plezanju govorimo takrat, kadar za gibanje po strmem terenu poleg nog uporabljamo tudi 

roke, s katerimi se pritegujemo in opiramo.  

Danes se plezanje pojavlja predvsem kot oblika rekreacije v obdobju modernega tempa 

življenja. Plezajo ljudje vseh starosti, od predšolskih otrok do starostnikov. S plezanjem 

razvijamo moč trupa, rok in prstov, gibljivost v ramenskem in kolčnem sklepu ter 

koordinacijo gibanja in ravnotežje (Moscha, 2004). Za otroke je to še posebej pomembno, saj 

omenjenih gibalnih sposobnosti še nimajo popolnoma razvitih. Otroci s plezanjem razvijajo 

predvsem moč, koordinacijo gibanja in ravnotežje (Videmšek in Visinski, 2001). 

Pleza se lahko po umetnih športnoplezalnih stenah, različnih konstrukcijah, umetnih in 

naravnih tvorbah, najpogosteje pa v urejenih športnoplezalnih smereh v skali, v naravnih 

plezališčih, ki imajo status športnega objekta v naravi (Jereb, 2012). Zaradi vse večje 

priljubljenosti športnega plezanja se je v zadnjem času močno povečal obisk naravnih 

plezališč in s tem tudi število plezajočih predšolskih otrok.  

Glede na naraščajočo popularnost športnega plezanja ter spreminjajočo se starostno strukturo 

obiskovalcev plezališč, ki marsikdaj spominjajo na družinske izletniške točke, se vprašanje o 

varnosti najmlajših obiskovalcev le-teh postavlja kar samo. Pri plezanju je varnost namreč 

izrednega pomena.  
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Za uspešno plezanje se mora plezalec počutiti varno, zato mora poskrbeti za varne okoliščine. 

Varovanje začetnika je še posebej odgovorno, saj ga lahko že z najmanjšo in na videz 

nepomembno nerodnostjo odvrnemo od nadaljnjih poskusov plezanja (Guček, 2010). 

Kot redni obiskovalci naravnih plezališč opažamo, da za varnost otrok ni vedno pravilno 

poskrbljeno. V pričujočem diplomskem delu zato želimo ugotoviti, kako starši oziroma druge 

odrasle osebe skrbijo za varnost otrok pri plezanju v naravnih plezališčih.  
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2 PREDMET IN  PROBLEM 

V diplomskem delu preučujemo, kako starši oziroma druge odrasle osebe skrbijo za varnost 

predšolskih otrok pri plezanju v naravnih plezališčih. Ugotavljamo, kakšno opremo 

uporabljajo odrasli in otroci, ali jo znajo pravilno uporabljati ter kakšne postopke varovanja in 

spuščanja uporabljajo. Varnost je namreč bistvenega pomena za uspešno plezanje in od 

odraslih je odvisno, kako bodo poskrbeli za varnost in posledično tudi uspešnost plezanja 

otrok. 

2.1 PLEZALNE SPOSOBNOSTI PREDŠOLSKEGA OTROKA 

Plezanje se začne pojavljati takoj, ko otrok obvlada lazenje in ga radovednost preusmeri na 

raziskovanje višje ležečih površin. To so osnove plezanj, ki pa se nadalje razvijejo, ko otrok 

shodi, in ko si v večji meri okrepi mišice rok in ramenskega obroča (Pistotnik, Pinter in 

Dolenc, 2002). 

2.1.1 PLEZANJE KOT NARAVNA OBLIKA GIBANJA  

Človek že od nekdaj rad pleza. V davnini je bila to njegova življenjska potreba, saj je vzorec 

plezanja uporabljal za iskanje hrane, na drevesih si je gradil bivališča, iskal zavetje pred 

plenilci ter visoko s krošenj oprezal za plenom (Moscha, 2004). Pravimo, da je plezanje eno 

od naravnih oblik gibanja, kar pomeni, da spada med najosnovnejša gibanja človeka, ki se 

pojavijo v razvoju, ne glede na to, ali se jih učimo ali ne (Pistotnik, 2003). Kot filogenetsko 

gibanje se plezanje pojavi še pred hojo. Še preden otrok shodi, že pleza na višje predmete 

(Videmšek in Visinski, 2001). Plezanje kot naravno obliko gibanja uvrščamo v skupino 

lokomocij, kamor spadajo vsa premikanja telesa v prostoru (Pistotnik, 2003). Leskošek 

(2003a) pravi, da je plezanje gibanje po strmem terenu, kjer poleg nog uporabljamo tudi roke. 

Slednje za gibanje v lažjem terenu oziroma v lažjih smereh uporabljamo samo za ravnotežje, 

v težjih smereh pa se z njimi tudi pritegujemo in opiramo.  

2.1.2 RAZVOJ PLEZALNIH SPOSOBNOSTI PREDŠOLSKEGA OTROKA  

Van Harrewegen in Molenbroek (2004) v svojem poročilu raziskave o plezalnih sposobnostih 

otrok ugotavljata, da prve zametke plezanja otrok pokaže okoli 1. leta starosti.  
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Otrok star 1–1,5 leta se povleče za robove pohištva, začne hoditi, dela korake do 20 cm v 

višino (stopnice, blazine), plazi se čez manjše grbine in nizke ovire. Pri tej starosti otrok še ne 

razume, kaj je višina in v njej ne vidi nobene nevarnosti.  

Pri starosti 1,5–2 let se hoja izboljša, otrok pleza na tobogan in se spusti po njem, premaguje 

več zaporednih stopnic, stopi prek ovire, poskuša ohranjati ravnotežje, vendar še ne pozna 

svojih lastnih meja.  

V starosti 2–3 let ima otrok več ravnotežja, pleza višje, spoznava, kaj je mogoče in kaj ne, 

predvsem pa, kaj mu je dovoljeno, a kljub temu še nima strahu pred višino. 

Ko je otrok star 3–4 leta, ima že dobro ravnotežje, skače z objektov, visi na palici, sedi na 

majhnih predmetih ter se včasih ustraši višine.  

Med 4. in 6. letom se razvijejo vse glavne motorične sposobnosti. Do 4. leta starosti ni vidnih 

razlik v plezalnih sposobnostih med dečki in deklicami, kasneje pa dečki razvijejo več moči v 

okončinah kot deklice. Pri 6 letih večina otrok lahko izvaja osnovne gibalne naloge na stopnji 

odraslega človeka in se začne učiti težjih gibanj, npr. voziti kolo. Šestletnik ima enake 

plezalne sposobnosti kot odrasel človek in doseže stabilno stopnjo plezalnih sposobnosti. Pri 

6 letih otrok postane močnejši in večji, kar mu pomaga, da pleza višje in na različne objekte. 

Pri tej starosti tudi že razume, zakaj določena tehnika plezanja deluje bolje (Van Harrewegen 

in Molenbroek, 2004).  

S plezanjem otrok razvija splošno moč telesa, posebno krepi mišice rok in ramenskega 

obroča, koordinacijo gibanja in ravnotežje (Videmšek in Visinski, 2001). Plezanje ima 

pozitivne učinke tudi na osebnostne in socialne lastnosti. Otrok pridobiva na samozavesti, 

odločnosti, koncentraciji, povečanju frustracijske tolerance, zmanjšanju agresivnosti, učenju 

smiselnega ravnanja in hkrati razvija gibalne spretnosti, s katerimi si lahko pomaga pri 

premagovanju zaprek v naravi (Jereb, 2012).  

2.1.3 RAZLOGI ZA PLEZANJE  

Predšolski otroci še ne vidijo posledic plezanja na določen objekt ali čezenj. Plezajo zaradi 

potrebe po odkrivanju svoje okolice in pregleda nad njo, razvijanja svojih motoričnih 

sposobnosti po vseh možnih poteh, želje pokazati se pred drugimi in biti na drugi strani 

objekta, oponašati obnašanje drugih otrok in odraslih ter zaradi vznemirjenosti biti na vrhu 
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visokega objekta. Plezanje sodi tudi v vse vrste fantazijske igre otroka (Van Harrewegen in 

Molenbroek, 2004).  

2.2 OSNOVE ŠPORTNEGA PLEZANJA 

Športno plezanje je priljubljena, najvarnejša oblika plezanja, pri katerem med plezanjem 

dolgih smeri partner varuje plezalca z vrvjo, na nizkih stenah (balvanih) pa za varno plezanje 

zadostujejo debele blazine nameščene pod steno. Športno plezanje je dokaj nova športna 

panoga, ki je zaradi atraktivnosti in enostavnosti gibanja zelo priljubljena in razširjena med 

ljudmi. Poleg vrhunskih športnih plezalcev in tekmovalcev se s športnim plezanjem ukvarja 

vedno več ljudi vseh starosti. Tako postaja športno plezanje rekreativni šport in šport 

prenekaterih družin, s tem pa tudi šport otrok (Jereb, 2012).  

Kot množični šport je športno plezanje možno tako na naravnih kot na umetnih stenah. Ker se 

raziskovalni del pričujočega diplomskega dela nanaša na naravna plezališča, se bomo v 

naslednjih odstavkih osredotočili na športno plezanje v naravnih plezališčih.  

2.2.1 NARAVNA PLEZALIŠ ČA 

Naravna plezališča imajo status športnega objekta v naravi. V Sloveniji je njihova uporaba 

brezplačna, kar pa ne velja za nekatere druge države (Jereb, 2012). 

Pod pojmom naravno plezališče navadno razumemo eno ali več bližnjih sten, ki imajo enoten 

dostop. Večja plezališča so zaradi boljše preglednosti razdeljena v sektorje, ki predstavljajo 

posamezno steno ali samo njen del. Pod naravna plezališča uvrščamo tudi balvanska 

plezališča, ki vključujejo večje število bližnjih balvanov z označenimi problemi (Leskošek, 

2003a).  

Varno plezanje je možno le v primerno urejenih plezališčih. Urejeni morajo biti tudi odnosi z 

lastniki zemljišč, na katerih so plezališča in dostopne poti.  

Leskošek (2003a) navaja, da ima dobro urejeno plezališče:  

• urejen dostop na izhodišče: zaželeno je, da je v bližini plezališča kamp; parkirni 

prostor mora biti dovolj velik, da na njem plezalci parkirajo tudi ob vikendih in 

praznikih;  
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• urejen dostop pod steno: imeti mora utrjene, nezaraščene poti z oznakami (smer, čas) 

do plezališča oziroma njegovih sektorjev;  

• urejen prostor pod steno: zlasti ob strmih in blatnih pobočjih je potrebno primerno 

urediti teren, odstraniti večje skale, ostanke dreves ipd., kar bi lahko ogrožalo plezalce 

ali varujoče;  

• urejene smeri: skalne površine in razpoke morajo biti očiščene prahu, zemlje, lusk, 

kamnov (če so nevarni), lišajev in zelenja; svedrovci za vmesno varovanje morajo biti 

varni, po možnosti lepljeni, nameščeni v ustrezni liniji in dovolj na gosto; sidrišča 

morajo biti urejena tako, da je možno spuščanje takoj po vzponu ali vsaj po 

prevezovanju; ob vstopu v smer so lahko smeri tudi označene z imenom in težavnostjo 

smeri.  

2.2.2 PLEZALNA SMER  

Plezalna smer je navidezno določen pas v steni, kjer poteka vzpon plezalca. Smeri so 

zavarovane s svedrovci, ki nam služijo za varovanje, hkrati pa pokažejo približen potek smeri. 

Na vrhu smeri je nameščeno sidrišče za spust (Klofutar, 2010).  

V Sloveniji za opremljanje novih in obnovo že obstoječih smeri v naravnih plezališčih skrbijo 

licencirani opremljevalci smeri, ki morajo opraviti tečaj za opremljevalca smeri. Tečaj, ki 

obsega teoretični in praktični del in se zaključi z izpitom, je v pristojnosti Komisije za športno 

plezanje Slovenije. Tečaj lahko opravlja vsakdo, ki je dosegel naziv športnega plezalca ali 

alpinista. Z opravljenim izpitom pridobi kandidat naziv Opremljevalec športnoplezalnih smeri 

in licenco za samostojno opremljanje (Česen, 2006).  

Slovenija ima razmeroma veliko naravnih plezališč, ki so po večini dobro opremljena. Velika 

večina plezališč je opisana v vodniku Slovenija: športnoplezalni vodnik (Skok, 2012), ki 

vsebuje opise 92 plezališč. Čeprav je v slovenskih plezališčih okoli 4400 smeri, je lažjih 

razmeroma malo. Poleg tega so smeri pogosto slabše opremljene (stari svedrovci, večje 

razdalje med njimi, neurejena sidrišča) in redko jih najdemo več v enem plezališču. Številna 

dobra plezališča najdemo takoj za slovensko mejo (Istra, okolica Trsta). Pri večini slovenskih 

plezališč je največji problem parkiranje in urejen dostop do plezališča. Veliko slovenskih 

plezališč leži na privatnem zemljišču in zaradi nespoštovanja dogovorov prihaja do 
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konfliktov, ki lahko pripeljejo do zaprtja plezališča. Največ nestrinjanj med plezalci in 

domačini oziroma lastniki zemljišč nastaja v plezališčih Kotečnik in Osp.  

2.2.3 OCENJEVANJE TEŽAVNOSTI PLEZALNE SMERI  

Vsaka plezalna smer ima svojo oceno težavnosti. Ta plezalcem pove, kakšne težave lahko 

pričakujejo med plezanjem. Oceno običajno predlaga prvi plezalec, ponavljavci pa jo lahko 

popravijo, če se jim zdi, prenizka ali previsoka. Ocena je podana na osnovi subjektivnega 

občutka težav, ki jih plezalec občuti med plezanjem, in je tako izpostavljena napakam 

(Leskošek, 2003a). 

Za ocenjevanje težavnosti obstaja več težavnostnih lestvic, ki so se razvile v različnih 

državah. Poznamo npr. francosko, UIAA, yosemitsko, avstralsko idr. težavnostno lestvico. Pri 

nas se je včasih uporabljala UIAA lestvica, v zadnjem času pa smo sprejeli francoski način 

ocenjevanja smeri (Klofutar, 2010). 

Francoska težavnostna lestvica označuje probleme z arabsko številko in malimi črkami a, b in 

c, lahko pa tudi s plusom (+). Sega od 1 do (trenutno) 9b+. Uporablja se v večjem delu 

Evrope.  

2.3 VRSTE ŠPORTNEGA PLEZANJA 

Športno plezanje lahko opredelimo tudi kot varno prosto skalno plezanje. Pri prostem 

plezanju za napredovanje in počivanje uporabljamo samo naravne razčlembe. Kline, vrv in 

drugo opremo uporabljamo samo za varovanje, za njih se ne smemo pritegovati ali v njih 

počivati. Športno plezanje je samo prosto (Leskošek, 2003a).  

2.3.1 BALVANSKO PLEZANJE  

Balvani, imenovani tudi osamelci, so velike skale, ki jih je v dolino prinesel ledenik ali so se 

odtrgale iz sten in prikotalile v dolino. Za plezanje se običajno uporabljajo balvani, ki so le 

izjemoma višji od 5 metrov. K tej vrsti športnega plezanja štejemo tudi plezanje v spodnjih 

delih visokih balvanov in sten ter plezanje na umetnih balvanih, tj. malih umetnih plezalnih 

stenah. Za plezanje in varovanje ne potrebujemo nobenih pripomočkov razen plezalk, 

magnezije in blazine, s katero omilimo doskoke in padce (Leskošek, 2003a).  
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Slika 1: Balvansko plezanje (Vir: Redelonghi, M.). 

2.3.2 KRATKE SMERI  

Med športno plezanje v kratkih smereh štejemo smeri, ki niso daljše od enega raztežaja. 

Večina smeri v plezališčih je dolgih do pol raztežaja, tj. od okoli 30 do 35 metrov. Plezanje 

kratkih smeri glede na balvansko plezanje zahteva dodatno opremo in znanje, ki izhaja iz 

varovanja z vrvjo. V smereh so že vnaprej nameščeni svedrovci, na njihovem vrhu pa sidrišča. 

Plezalec poleg vrvi potrebuje še komplete (dve vponki, povezani s trakom), s katerim vrv 

vpne v svedrovce. Varovalec pa potrebuje varovalno napravo, s katero ustavi padec plezalca 

oziroma s katero ga spusti na tla po uspešnem vzponu (Leskošek, 2003a).  

2.3.3 DOLGE SMERI  

Športno plezanje v dolgih smereh predstavljajo vzponi v več raztežajev dolgih smereh. Večina 

dolgih smeri je podobnega značaja kot kratke smeri, ki jih najdemo v plezališčih. Vsi 

svedrovci za vmesno varovanje so že nameščeni, na koncu raztežaja pa nas čakajo sidrišča, ki 

so že pripravljena za varovanje ali spust. Slednji je potreben, če smeri ne uspemo preplezati 

ali kadar se spustimo z vrha smeri, s čimer se izognemo dolgim ali neprijetnim sestopom. 

Plezanje dolgih smeri ni tako udobno kot plezanje kratkih smeri ali balvanov, saj običajno 

zahteva dolge dostope in sestope ter dolgotrajno plezanje (Leskošek, 2003a).  
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2.4 NAČINI  PLEZANJA 

V raziskovalnem delu diplomskega dela se bomo osredotočili na plezanje kratkih smeri v 

naravnih plezališčih, saj so le-te najprimernejše za predšolske otroke. Predšolski otroci še niso 

sposobni plezati smeri dolge več raztežajev, zato bomo v naslednjih odstavkih opisali načine 

plezanja, ki so značilni za kratke smeri v naravnih plezališčih.  

Pri športnem plezanju poznamo dva glavna načina plezanja, pri katerih se značilno razlikuje 

tudi varovanje. Prvi način je plezanje v vodstvu, drugi pa plezanje z varovanjem od zgoraj 

(preko vrha). Predšolski otroci večinoma plezajo z varovanjem od zgoraj, kasneje pa se 

preizkusijo tudi s plezanjem v vodstvu. V nadaljevanju bomo zato predstavili oba načina.  

2.4.1 PLEZANJE Z VAROVANJEM OD ZGORAJ  

Pri plezanju z varovanjem od zgoraj oziroma preko vrha (ang. top-rope) poteka vrv od 

plezalca do varovalca preko sidrišča na vrhu smeri. Plezalec se naveže na enega od prostih 

koncev vrvi, praviloma na tistega, ki poteka skozi komplete v smeri. Na drugem koncu vrvi 

naredimo vozel in smo pozorni, da vrv pod vrhom ni prepletena. Varujoči vstavi vrv v 

varovalni pripomoček, ki ga vpne v svoj plezalni pas ali v trdno varovalno točko (npr. 

svedrovec, drevo). Posebno previdni moramo biti pri varovanju v prvih metrih, ko plezalec 

najbolj zaniha in se vrv najbolj raztegne. Plezalec lahko v takšnem primeru še vedno pade in 

trdo prileti na tla (Klofutar, 2010). Padci pri temu načinu plezanja običajno niso veliki. Če 

varujoči pozorno pobira vrv, so dolgi največ kakšen meter, v prečkah in previsih pa plezalec 

le zaniha na vrvi (Leskošek, 2003b).  
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Slika 2: Plezanje z varovanjem od zgoraj (Vir: Redelonghi, M.). 

2.4.2 PLEZANJE V VODSTVU  

Plezanje v vodstvu pomeni, da eden od plezalcev začne plezati s tal in sproti vpenja vrv v 

komplete, dokler ne doseže sidrišča (Leskošek, 2003b). 

Plezanje v vodstvu zahteva večjo previdnost in plezalsko znanje. Znati moramo pravilno in 

spretno vpenjati vrv, sproti vpenjati komplete, se zavedati položaja vrvi pred padcem ipd. 

(Guček, 2010). Padci pri plezanju v vodstvu so običajno mnogo daljši kot padci pri plezanju z 

varovanjem preko vrha. Dvojni razdalji od zadnjega klina moramo prišteti še raztezek vrvi, 

njen zdrs skozi varovalno napravo in »lok«, ki nastane zaradi ohlapne vrvi (Leskošek, 2003b). 

Padec v vodstvu je lahko, posebej za začetnika, travmatična izkušnja, ki se lahko konča s 

poškodbo, in ki lahko za dalj časa vnese strah pred plezanjem v vodstvu. Za začetnike je 

priporočljivo, da sprva plezajo v vodstvu le v odlično opremljenih smereh in smereh, ki 

zahtevajo že poznane in utrjene plezalne prvine (Guček, 2010). Tak način plezanja je za 

predšolske otroke, ki šele začenjajo s športnim plezanjem, manj primeren, saj je vprašljiva 

pravilnost njihovega ravnanja z vrvjo in ostalimi pripomočki (kompleti, vponke z matico, 

sidrišča), kasneje pa se otroku postopoma lahko omogoči tudi plezanje v vodstvu. 
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Slika 3: Plezanje v vodstvu. 

2.5 VARNOST PRI ŠPORTNEM PLEZANJU 

Za uspešno plezanje se mora plezalec počutiti varno. Še posebej odgovorno je varovanje 

začetnika, saj ga lahko že z najmanjšo in nepomembno nerodnostjo odvrnemo od nadaljnjih 

poskusov plezanja (Guček, 2010). Za varnost pri športnem plezanju so pomembni pravilno 

izvedeni postopki in ravnanja: 

• navezovanje in dvojno preverjanje, 

• pravilna uporaba varovalnih pripomočkov, 

• osnove vrvne tehnike, 

• komunikacija med plezalcem in varovalcem ter spremljanje plezajočega, 

• zadrževanje drugih obiskovalcev plezališča pod smerjo, 

• varovanje od zgoraj, 

• varovanje pri plezanju v vodstvu, 

• položaj varujočega,  

• pobiranje vrvi, 

• vpenjanje,  
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• pravilno zaustavljanje padcev, 

• spuščanje plezajočega, 

• izbira smeri. 

 

2.5.1 NAVEZOVANJE IN DVOJNO PREVERJANJE  

Obstaja več načinov navezovanja vrvi v plezalni pas, vendar je najbolj pogosto navezovanje z 

vpleteno osmico. Na plezalni vrvi najprej naredimo osmico. Nato moramo krajši konec vrvi 

pravilno speljati skozi pas in osmico vplesti tik ob pasu, da nas pri plezanju ne moti. Vozel 

pred plezanjem dobro zategnemo, s preostalim koncem vrvi pa naredimo varovalni vozel 

(Jereb, 2012). Ne navezujemo se na manevrsko zanko pasu. Nekateri se navezujejo z vmesno 

vponko z matico, ki povezuje vozel in pas, vendar je ta način manj varen, saj prihaja do 

večjega trenja, prav tako pa se lahko navoj na matici odvije in vponka se lahko odpre in 

iztakne iz pasu.   

Ko se navežemo, izvedemo še t.i. dvojno preverjanje obeh soplezalcev (ang. partner check) 

(Klofutar, 2010). Varujoči najprej preveri sebe, če je pravilno namestil vrv v varovalo in 

slednje v plezalni pas. Preveri tudi, če je na vponka z matico zaprta. Nato preveri plezajočega, 

če ima zapet pas, in če je pravilno navezan. Tudi plezalec preveri najprej sebe, nato še 

varujočega. Nazadnje še preverimo, če je na prostem koncu vrvi narejen vozel, da nam vrv ne 

bi ušla skozi varovalo. Pri neizkušenih članih naveze je priporočljivo, da je pri preverjanju 

prisotna izkušena tretja oseba (npr. inštruktor), kar imenujemo trojno preverjanje (Leskošek, 

2003b). Ker so predšolski otroci praviloma neizkušeni, je pri njih trojno preverjanje smiselno. 



13 

 

 

Slika 4: Navezovanje. 

2.5.2 PRAVILNA UPORABA VAROVALNIH PRIPOMO ČKOV  

Na tržišču je veliko varovalnih pripomočkov, pri športnem plezanju pa se najpogosteje 

uporabljajo varovalne ploščice in Grigri.  

Varovalne ploščice 

Različni proizvajalci plezalne opreme ponujajo varovalne ploščice, ki so si med seboj zelo 

podobne in delujejo na enak način (npr. ploščica R. E. Guard, ploščica ATC/Wcable Black 

Diamond ipd.). Sorodna so jim tudi varovala, kot so npr. ATC Guide (Black Diamond), 

Reverso 4 (Petzl), Reversino (Petzl) ipd. Slednja se od ploščic razlikujejo v tem, da imajo ob 

strani dodane zobce za boljše trenje med spuščanjem. 

Uporaba je zelo enostavna; vstavljanje vrvi je enostavno, prav tako podajanje in povzemanje 

pri varovanju. Padce lahko zaustavimo dinamično in jih povežemo v spust. Varovalne 

ploščice niso samozatezne, zato zahtevajo veliko pozornost varovalca, ki mora del sile padca 

zadržati s svojo roko. Varovalne ploščice vedno vpnemo v manevrsko zanko na plezalnem 

pasu z vponko z matico. Med varovanjem s ploščico moramo imeti eno roko vedno na vrvi, ki 

poteka proti plezalcu (podajalna roka), drugo pa na vrvi, ki poteka od varovalnega 
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pripomočka do preostanka vrvi (zaviralna roka). Spodnja roka ne sme nikoli izpustiti vrvi. 

(Klofutar, 2010).  

 

Slika 5: Uporaba varovalne ploščice. 

Grigri 

Grigri je samozatezni varovalni pripomoček. Pri obremenitvi se naprava samodejno zablokira, 

pri tem pa je sila padca na roko varovalca enaka nič (Klofutar, 2010). Richardson (2008) 

navaja tri glavne prednosti samozateznih varovalnih pripomočkov. Prvič, ne potrebujemo 

nobene sile, da bi zadržali padec; drugič, ustavijo padce avtomatično; in tretjič, ne zvijajo 

vrvi. Pri Grigriju je pravilno nameščanje razmeroma lahko nadzorovati, saj je na napravi s 

skicami označeno, kako mora potekati vrv. Ko vrv namestimo v napravo, jo z vponko z 

matico vpnemo v manevrsko zanko plezalnega pasu (Leskošek, 2003b). Vseeno je potrebno 

narediti preizkus delovanja. Če vrv narobe vpnemo, naprava ne zablokira. Pri podajanju vrvi 

moramo biti pozorni, saj Grigri ob hitrem potegu zablokira (Klofutar, 2010). Zato je to 

varovalo malo manj primerno za varovanje plezalca v vodstvu, ki mu je običajno potrebno 

hitro podati vrv. Ročica za spuščanje mora biti na levi strani. Potrebno se je naučiti spuščanja 

z njo, kjer je prav tako kot pri varovalnih ploščicah pomembno, da ves čas držimo vrv s 

spodnjo (zaviralno) roko. Največja napaka uporabe Grigrija je prepričanje, da zaradi 

samozatezne funkcije pozorno varovanje ni potrebno.  
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Slika 6: Uporaba Grigija. 

2.5.3 OSNOVE VRVNE TEHNIKE  

Pri vrvni tehniki gre za učinkovito uporabo vrvi, vrvnih trakov in vozlov ter nekaterih 

tehničnih pripomočkov, ki jih uporabljamo pri navezovanju, varovanju in vzpenjanju. Za 

plezalca začetnika zadostuje poznavanje osnov vrvne tehnike, kamor spada predvsem 

poznavanje najpogosteje uporabljenih vozlov pri športnem plezanju (Moscha, 2004). Vozli, ki 

se uporabljajo pri športnem plezanju, so preprosti ter se dajo hitro zavezati in razvezati. 

Najpogosteje rabljeni vozli so naslednji. 

Osmica  

Osmica je največkrat uporabljen vozel pri športnem plezanju. Največkrat uporabimo vpleteno 

osmico za navezovanje ter osmico na koncu vrvi, ki preprečuje zdrs vrvi skozi varovalni 

pripomoček (Klofutar, 2010). 

Šestica  

Vozel šestica se najpogosteje uporablja za povezavo dveh glavnih vrvi pri spustu ob vrvi 

(Alpiročnik). Pri športnem plezanju ga običajno naredimo na koncu vrvi, da prepreči njen zdrs 

skozi varovalno napravo.  
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Slika 7: Osmica (A) in šestica (B). 

Bičev vozel 

Bičev vozel uporabljamo za pripenjanje na sidrišče. Običajno ga uporabljamo, kadar plezamo 

daljšo smer, kjer so potrebna vmesna varovališča. Pri športnem plezanju se s tem vozlom 

pripenjamo tam, kjer je teren pod smerjo nevaren. Bičev vozel delamo le na vrvi, katere oba 

konca nista prosta (Klofutar, 2010).  

Polbičev vozel 

Polbičev vozel lahko uporabimo za varovanje, kadar na voljo nimamo novejših varovalnih 

pripomočkov. Pri njegovi uporabi moramo biti pozorni na orientacijo vratc vponke z matico, 

ki mora biti obvezno na drugi strani kot varovalni pramen vrvi, s katero nadzorujemo trenje. 

Njegova prednost je, da ustvarja veliko trenja in s tem omogoča zaustavljanje tudi najhujših 

padcev neposredno na sidrišče (Alpiročnik).  

 

Slika 8: Bičev (A) in polbičev vozel (B). 
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2.5.4 K OMUNIKACIJA MED PLEZALCEM IN VAROVALCEM  

Plezalec in varovalec oziroma soplezalec se morata med plezanjem jasno in nedvoumno 

sporazumevati (Jereb, 2012). Pomembno je, da se pravilne komunikacije učimo že od prvega 

vzpona naprej in se je dosledno držimo (Klofutar, 2010).  

Komunikacija na začetku smeri 

1. Po dvojnem preverjanju, varovalec reče: »Varujem!« 

2. Plezalec, ki začne plezati: »Plezam!« ali »Grem!« 

3. Varovalec potrdi varovanje: »Varujem!« 

Komunikacija med plezanjem 

1. Plezalec: »Popusti!« ali »Napni!« 

2. Varovalec potrdi, da je slišal plezajočega: »V redu!« 

Na vrhu smeri 

1. Plezalec: »Napni, na vrhu sem!« ali »Zategni!« 

2. Varovalec potrdi, da je slišal plezajočega: »V redu, držim!« ali »OK!« 

3. Plezalec, ko je pripravljen na spust: »Spuščaj!« 

4. Varovalec: »Spuščam!« ali »OK!« 

Pomembno je, da varovalec ves čas plezanja spremlja plezalca, mu pomaga z nasveti o smeri 

(če jo je sam že plezal in če plezalec to želi) in ga spodbuja. Pogosto varovalci namreč 

klepetajo z ostalimi, se pogovarjajo po telefonu, gledajo drugam ipd., sploh če uporabljajo 

samozatezna varovala.  

2.5.5 ZADRŽEVANJE DRUGIH OBISKOVALCEV PLEZALIŠ ČA POD SMERJO 

Pozorni moramo biti, da se pod smerjo ne nahajajo drugi obiskovalci plezališča, saj lahko ob 

morebitnem padcu plezalec poškoduje sebe in/ali njih. Plezalec lahko sproži kamenje ali mu 

iz rok pade komplet ali kak drug pripomoček, ki prav tako lahko poškoduje tiste, ki se 

nahajajo pod smerjo. Redni obiskovalci plezališč opažamo, da se pod smerjo velikokrat 

nahajajo otroci in domače živali (običajno psi). Otroci se zamotijo z igro, medtem ko starši 

plezajo. Starši so običajno preveč zaposleni s plezanjem oziroma varovanjem, da bi opazili, 

kako hitro se njihov otrok znajde pod smerjo in s tem spravlja v nevarnost sebe in druge. 
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2.5.6 VAROVANJE OD ZGORAJ  

Pri varovanju od zgoraj poteka vrv od varovalca do plezalca preko sidrišča na vrhu smeri. Pri 

tem varovanju je pomembno, da varovalec pravilno vstavi vrv v varovalno napravo in da na 

prostem koncu vrvi naredimo vozel, ki prepreči morebiten zdrs vrvi skozi varovalno napravo. 

Posebno previdno moramo varovati v prvih metrih, ko plezalec ob padcu najbolj zaniha in se 

vrv najbolj raztegne. V takšnem primeru lahko plezalec pade do tal oziroma podrsa po tleh 

(Klofutar, 2010). Plezalec pri takšnem načinu varovanja ne sme plezati višje od sidrišča, saj 

lahko takšno početje privede do izpetja vrvi iz sidriščne vponke. Ker le-ta predstavlja edino 

točko vpetja vrvi, izpetje lahko privede do resne nesreče. Posebno pozorni moramo biti pri 

varovanju predšolskih otrok, saj se še ne zavedajo nevarnosti plezanja nad sidrišče.  

2.5.7 VAROVANJE PRI PLEZANJU V VODSTVU  

Varovanje pri plezanju plezalca, ki pleza v vodstvu oziroma naprej, se začne, še preden ta 

vpne vrv v prvi komplet. Dokler tega ne stori, ga varujemo z rokami kot pri balvanskem 

plezanju (Leskošek, 2003b). Varovalec mora spremljati gibe plezalca, pri katerih obstaja 

verjetnost, da bo plezalec padel na hrbet ali da bo z glavo udaril ob tla. Morebiten padec 

poskuša ublažiti z rokami (Grilc, 2003). Ko plezalec pleza in pravilno vpenja komplete (o tem 

več v nadaljevanju), mora varovalec poskrbeti , da pravočasno podaja vrv in jo tudi pobira, če 

je to potrebno. Posebno pozoren mora biti varovalec v trenutku vpenjanja, saj je morebiten 

padec v tistem trenutku zelo dolg. Ves čas varovanja je potrebno spremljati vzpon plezalca in 

morebitne padce zaustaviti čim bolj dinamično (Klofutar, 2010).  

2.5.8 POLOŽAJ VARUJO ČEGA 

Varujoči ne sme ovirati plezalca ali predstavljati nevarnosti zanj ali za plezalce v sosednjih 

smereh. S pomikanjem naprej, nazaj, levo in desno od plezajočega mora varujoči zagotoviti, 

da ne bo oviral plezalca z vrvjo, medtem ko ta pleza. Namen premikanja varujočega je tudi 

spremljanje plezajočega, ki bi se sicer skril za rob ali previs (Leskošek, 2003b). Varujoči ne 

sme stati neposredno pod plezalcem, saj bi v primeru padca slednji padel direktno nanj 

(Klofutar, 2010). Leskošek (2003b) navaja, naj bo v primeru navpične smeri varujoči rahlo 

odmaknjen od stene nazaj in vstran. Odmik rahlo vstran zagotavlja, da se plezajoči med 

plezanjem in padcem ne zadeva ob vrv, odmik nazaj pa je potreben zaradi boljšega pregleda 

nad plezajočim. Slednji odmik ne sme biti prevelik (kot med tlemi in črto, ki povezuje 
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varujočega s plezalcem, mora biti večji kot 60°), saj lahko ob padcu varujočega vrže naprej po 

tleh ali v steno, padec pa se lahko zelo podaljša. Pri plezanju v previsnih smereh je odmik 

varujočega vstran še bolj pomemben, saj je nihaj plezajočega ob padcu večji in s tem 

močnejši. Podobno je pri plezanju prečk, ki so lahko še nevarnejše, saj lahko plezalec zaniha 

vstran v sosednjo smer, kjer lahko zadane v rob, v plezalca iz sosednje smeri ali njegovo vrv. 

2.5.9 POBIRANJE VRVI  

Varujoči mora med vzponom plezajočega sproti pobirati vrv, sicer se naredi lok, ki podaljša 

morebiten padec. Plezajoči mora varovalca opozoriti na lok z opozorilom »Poberi!« in 

počakati, da varovalec to stori. Če varujoči ne more dovolj hitro pobirati vrvi (debelejša vrv, 

hitro napredujoči plezalec itd.), mora plezajočega opozoriti, naj pleza počasneje oziroma 

počaka (Leskošek, 2003b). Pri varovanju predšolskih otrok je priporočljivo, da je vrv ves čas 

nekoliko napeta, saj je tako občutek varnosti večji. 

2.5.10 VPENJANJE 

Pravilno in hitro vpenjanje je pomemben dejavnik varnega in uspešnega plezanja (Klofutar, 

2010). Ko plezalec pride v doseg svedrovca, zavzame čim bolj varen in udoben položaj, iz 

katerega bo lahko v svedrovec vpel komplet in nato še vrv. Če je vpenjanje težavno, pred tem 

opozorimo varujočega, v katerem trenutku naj poda vrv. Pri plezanju navzgor so lahko 

vponke, v katere vpnemo vrv, obrnjene v poljubno smer, pri plezanju prečk pa morajo biti 

obrnjene v nasprotno smer od smeri našega gibanja (npr. če prečimo v levo, morajo biti vratca 

vponke obrnjena v desno). Vrv vedno vpenjamo tako, da konec vrvi, na katerega smo 

navezani, poteka skozi vponko proč od stene, sicer se lahko ob morebitnem padcu izpne iz 

vponke (Leskošek, 2003b). 

2.5.11 PRAVILNO ZAUSTAVLJANJE PADCEV  

Klofutar (2010) navaja, da ob padcu sile obremenijo celotni varovalni sistem: vrv, komplete, 

svedrovce, varovalni pripomoček, varovalca in plezalca. Kombinacija elastične plezalne vrvi 

in pravilnega varovanja omogoča, da so padci pri športnem plezanju relativno udobni in varni. 

Pri padcu sila v vrvi doseže svoj maksimum, ko se vrv popolnoma raztegne. To silo 

imenujemo ulovitvena sila (ang. impact force). Richardson (2008) navaja, da ulovitveno silo 

ob padcu delno zmanjšujejo dinamični elementi v celotnem varovalnem sistemu; vlakna vrvi 
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se raztegnejo, ustvarja se trenje čez vponke, vozli se zategujejo, varovalec se premakne, del 

vrvi zdrsi skozi varovalni pripomoček. Ob tem vsi ti elementi prestrežejo del energije, ki se 

sprosti ob padcu. Preostali del se razdeli med plezalca, varovalca in varovalni sistem. V 

zadnjem vpetem kompletu se seštejeta ulovitvena sila in sila, ki jo zadrži varovalec. To 

pomeni, da je sila na zadnji komplet skoraj dvakrat večja (natančneje 1,66-krat večja) kot 

ulovitvena sila, ki deluje na plezalca. Varovalec poskuša ulovitveni sunek padca zmanjšati z 

dinamičnim varovanjem. Pomembno je, da je vrv ravno prav ohlapna in da v trenutku padca 

varovalec naredi korak oziroma odskoči v smer potega (Klofutar, 2010). Resnost padca je 

odvisna tudi od faktorja padca (ang. fall factor), ki je definirana z razmerjem med razdaljo 

padca in dolžino vrvi v varovalnem sistemu (Richardson, 2008). Kaže nam silovitost padca, ki 

ni odvisna le od dolžine padca, ampak od omenjenega razmerja, saj več vrvi v varovalnem 

sistemu občutno ublaži padec (Klofutar, 2006).  

Plezalec mora poskrbeti, da pravilno vpenja vrv, da ne pride do prevelikega trenja in da pazi 

na potek vrvi. Vrv mora pri plezanju navzgor potekati med plezalčevimi nogami, sicer se ob 

padcu lahko zaplete vanjo, pri tem ga vrv lahko opeče, pogosto pa ga sunkovito obrne na 

glavo in plezalec lahko z veliko silo zadane ob steno. Pri padcu se nikoli ne lovimo za vrv ali 

zadnji komplet. Najbolje se je med naletom postaviti v t.i. mačji položaj; z obrazom smo 

obrnjeni proti steni, roke in noge imamo rahlo pokrčene in iztegnjene pred seboj, saj tako bolj 

ublažimo nalet (Leskošek, 2003b). Mirno in sproščeno telo je manj podvrženo poškodbam, 

zato padajmo elegantno in kontrolirano. Prijemanje za vrv med padcem lahko povzroči 

opekline, zato se tega izogibajmo (Richardson, 2008). Varujoči mora ves čas spremljati 

plezalca in biti v vsakem trenutku pripravljen ustaviti padec. Ne sme zanašati, da ga bo 

plezalec pred padcem opozoril, saj so padci pogosto nepredvideni (Leskošek, 2003b). Strah 

pred padci je lahko zelo moteč in predstavlja stres tudi izkušenim plezalcem, ne samo 

začetnikom, zato je dobro, da se tudi padcev naučimo. S padanjem se moramo seznanjati 

postopno, najprej ob varovanju od zgoraj in kasneje z varovanjem pri plezanju v vodstvu 

(Leskošek, 2003b).  

2.5.12 SPUŠČANJE PLEZAJO ČEGA  

Po koncu plezanja varujoči spusti plezalca na tla. Ko plezalec pripleza na vrh smeri, se vpne v 

sidrišče (če pleza v vodstvu) in varujočemu sporoči npr.: »Napni!«, »Zategni!«, »OK! Na 
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vrhu sem, zategni!« Varujoči napne vrv, kolikor more. Ko to stori, sporoči plezalcu: »OK!« 

Ko je plezalec pripravljen, sporoči varujočemu, da ga lahko spusti: »V redu, spuščaj!« 

Varujoči potrdi, da je slišal plezalca in ga začne spuščati: »OK, spuščam!« 

Če varujoči varuje z Grigrijem, previdno povleče ročico za spuščanje. Z njenim pritegom in 

stiskanjem varujoče roke uravnava hitrost spuščanja (Leskošek, 2003b). Pri uporabi 

varovalnih ploščic moramo biti pozorni, da vrv enakomerno spuščamo skoz napravo in je 

nikoli ne izpustimo. Med spuščanjem ves čas opazuje plezalca in spuščanje začasno ustavi, če 

je ta v nerodnem položaju ali če izpenja komplete. Hitrost spuščanja naj ne bo prevelika, saj 

prekomerno segrevanje varovalne naprave škodi vrvi in lahko celo zažge plašč vrvi. Pri 

spuščanju mora plezalec zavzeti pravilen položaj, ki je sedeč z rahlo razširjenimi, skoraj 

iztegnjenimi nogami, s katerimi se rahlo odriva od stene. Ves čas mora spremljati teren, po 

katerem se giba, in paziti, da se ne obrne s hrbtom proti steni, saj lahko v tem primeru z glavo 

udari ob steno. Obračanje telesa prepreči s pravilnim odrivanjem z nogami od stene, lahko pa 

si pomaga tudi z rokami (Leskošek, 2003b). Predšolski otroci običajno še ne obvladajo 

pravilnega položaja med spuščanjem, zato jim moramo hitrost spuščanja ustrezno prilagoditi. 

2.5.13 I ZBIRA SMERI  

Raznolikost plezalnih smeri je neizmerno bogastvo plezalnega športa, ki plezalcu vedno 

znova zastavlja nove gibalne uganke (Guček, 2010). Izbirajmo smeri, ki ustrezajo našim 

plezalnim sposobnostim. Začnimo z lažjimi in raznolikimi smermi ter postopno prehajajmo k 

težjim. Predvsem za začetnike, vključno s predšolskimi otroki, je priporočljivo, da plezajo v 

smereh, v katerih ni možnosti večjih zanihanj, ki so dobro opremljene in urejene, ki ponujajo 

dobre oprimke in so primerne trenutnim plezalnim sposobnostim posameznikov.  
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2.6 OPREMA 

Za športno plezanje ne potrebujemo veliko opreme, vendar je njena pravilna izbira in pravilna 

uporaba pogoj za varno ukvarjanje s športnim plezanjem. Pri nakupu plezalne opreme 

moramo biti pozorni na oznaki UIAA1ali CE2, ki zagotavljata, da je oprema ustrezno 

testirana. Opremo moramo skrbno vzdrževati in negovati po navodilih proizvajalca, da bomo 

z njo lahko čim dlje in varno plezali. 

2.6.1 PLEZALNI ČEVLJI  

Večji del plezalnih čevljev ali plezalk prekriva guma, ki omogoča tesno oprijemanje noge, 

zato je z njimi mogoče stopati tudi na najmanjše stope in skalne razčlembe (Mocha, 2004). 

Mlač (1999) pravi, da so pri plezalnih čevljih izrednega pomena tri tehnološke sestavine: 

majhna teža, izborna prožnost, ki se kaže skozi učinkovito oprijemljivost, in največji možni 

prenos šibkih tipalnih zaznav neznatne izoblikovanosti stene v konice prstov plezalca. 

Plezalni čevlji se morajo tesno oprijemati noge, zato večina plezalcev pleza v plezalkah 

manjših številk od običajne obutve (Guček, 2003). Tiščanje in premajhni plezalniki pa niso 

priporočljivi za začetnike in otroke. Slednjim noga še raste, zato njihove rasti ne smemo 

omejevati s premajhnimi in togimi plezalniki. Otroški plezalni čevlji naj bodo udobni in 

dovolj veliki. Richardson (2008) priporoča, da plezalke obuvamo na boso nogo ali smo obuti 

le v tanke nogavice, saj imamo tako boljši občutek za oprijem plezalk.  

 

Slika 9: Otroški plezalni čevlji (Vir: www.sportiva.com, pridobljeno 7. 8. 2013). 
                                                 

1 Union Internationale des associations d`alpine / Mednarodna zveza alpinističnih združenj 

2 Conformité Européenne / evropska skladnost  
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2.6.2 PLEZALNI PAS  

Prvotna naloga plezalnega pasu je, da zadrži padlega, sile pa porazdeli na čim večjo površino. 

Pas naj bi bil konstruiran tako, da neposredni sunki sile padca ne bi delovali na najbolj 

občutljive dele telesa, kot so ledveni predel, medenica, dimlje in hrbtenica (Mlač, 1999). 

Plezalni pas naj bo enostaven za uporabo, udoben in naj nam omogoča popolno svobodo 

premikanja nog pri različnih položajih (Guček, 2003). Poznamo več vrst plezalnih pasov, v 

grobem jih delimo na sedežne, prsne in kombinirane pasove. Najpogosteje se uporablja 

sedežne pasove, za otroke pa so najbolj priporočljivi kombinirani pasovi. Ti pasovi namreč 

držijo otroška majhna ramena in noge v udobnem položaju ter preprečujejo, da bi otrok pri 

padcu ali spuščanju zdrsnil iz pasu. Otrokom dajejo občutek večje varnosti in udobja. 

Proizvajalci plezalne opreme so v zadnjih letih izdelali več pasov posebej za otroke, npr. Petzl 

Simba in Ouistiti full body child harness, Camp Bambino full body harness, Black Diamond 

Kid`s A-Bod Harness ipd. (Child climbing harness, pridobljeno 1. 12. 2012, na naslovu 

http://www.indoorclimbing.com/child-harness.html).  

 

Slika 10: Otroški kombinirani plezalni pas Mamut Elefantito (Vir: www.usoutdoor.com, pridobljeno 7. 8. 

2013). 

2.6.3 PLEZALNA VRV  

Plezalna vrv je eden najpomembnejših delov plezalne opreme, saj je naša vez z življenjem, 

zato so nadvse pomembni izbira vrvi, pravilna uporaba, vzdrževanje in pravočasna zamenjava 

z novo. Poznamo statične in dinamične vrvi. Statične so namenjene visenju, zato so močneje 

oplaščene. Pri športnem plezanju se uporablja dinamične vrvi, ki so dovolj elastične, da lahko 

plezalec ob padcu obvisi mehko, brez prehudega prestreznega sunka. Plezalne vrvi namenjene 
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športnemu plezanju so enojne in debeline od 9,5 do 11,5 mm. Dolžina vrvi je običajno od 60 

do 80 metrov. Priporočljivo je, da je sredina vrvi dobro označena, da vemo, koliko vrvi 

imamo še na voljo med samim plezanjem smeri. Pri uporabi plezalne vrvi pazimo na ostre 

robove in kamne na tleh, ki vrv poškodujejo. Prav tako po vrvi ne hodimo, pred umazanijo pa 

jo obvarujemo z uporabo platna ali za to namenjenimi vrečami, s katerimi lahko vrv tudi 

prenašamo. Življenjska doba vrvi je odvisna od njene uporabe, priporočljivo pa je, da se vrv 

ob občasni uporabi (vikendi) zamenja na 2 do 4 leta (Guček, 2003).  

 

Slika 11: Plezalna vrv (Vir: www.sportnatrgovina.si, pridobljeno 7. 8. 2013). 

2.6.4 ČELADA  

Čelada naj bi bila obvezen del plezalne opreme, vendar jo redko vidimo na glavah športnih 

plezalcev v urejenih naravnih plezališčih. Čelada ščiti pred poškodbami glave, ki jih lahko 

povzročijo padci, zdrsi, padajoče kamenje ali trki z glavo ob steno. Lobanjo ščiti pred zlomom 

tako, da udarce razširi na vso površino in lobanjsko bazo. Energijo sunka sprejme in hkrati 

ublaži. Čelada mora biti pravilno zapeta – ne preveč in ne premalo (Mlač, 1999). Ko je 

zapeta, se ne sme premikati več kot centimeter v katerokoli smer. V Sloveniji je po Pravilniku 

o vzgoji in izobraževanju na področju športnega plezanja Komisije za športno plezanje čelada 

obvezna za vse otroke do dopolnjenega 14. leta starosti in začetnike v času tečajev in 

izobraževanj (Česen, 2012). 
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Slika 12: Plezalna čelada (Vir: www.littleadventureshop.co.uk, pridobljeno 7. 8. 2013). 

2.6.5 K OMPLETI IN VPONKE  

Kompleti ali sistemi so varovalna sredstva, sestavljena iz 2 vponk in vmesnega sešitega traku. 

Uporabljajo se za vpenjanje vrvi v varovalne kline ali svedrovce v steni. Vponke so 

nepogrešljivo tehnično sredstvo, ki se uporabljajo kot usmerjevalno-povezovalni člen med 

pritrditveno točko, vrvjo in plezalcem (Mlač, 1999). Delimo jih na vponke z varovalno matico 

in brez nje. Vponke z varovalno matico vedno uporabimo za pritrditev varovalnega 

pripomočka v plezalni pas, priporočljive pa so tudi na sidriščih.  

 

Slika 13: Komplet (A), vponka (B) in vponka z matico (C). 

2.6.6 VAROVALNI PRIPOMO ČKI  

Poznamo več vrst varovalnih pripomočkov, v osnovi pa jih delimo na: 

• samozatezne varovalne pripomočke, ki v trenutku obremenitve samodejno ustavijo vrv 

(Grigri (Petzl), Eddy (Elderid), Click up (Climbing Technology));   

• dinamične varovalne pripomočke, kjer vrv z roko ustavi varujoči (varovalne ploščice, 

osmica, polbičev vozel).  
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Zelo pomembno je, da ob nakupu varovalnega pripomočka dobro preučimo predpisane 

zahteve proizvajalca glede uporabe izdelka in jih tudi upoštevamo (Guček, 2003). Varovalni 

pripomočki, ki se največ uporabljajo pri športnem plezanju, so Grigri in varovalne ploščice. 

Njihovo delovanje in specifike smo že opisali v poglavju o pravilni uporabi varovalnih 

pripomočkov.  

Pri športnem plezanju običajno uporabljamo tudi magnezijo in vrečko za magnezijo. Z 

magnezijo si namažemo prste oziroma dlani, da preprečimo znojenje in hkrati povečamo 

trenje. Pod dodatno plezalno opremo uvrščamo tudi pomožne vrvice, najlonske trakove in 

paket prve pomoči. Oblečeni smo v udobna oblačila, ki ne smejo ovirati našega gibanja.  

Plezanje bo zares varno, če bomo obvladali naštete postopke in ravnanja, znati pa moramo 

uporabljati tudi izbrano plezalno opremo. Glede na vse večji porast obiska naravnih plezališč 

s strani družin z otroki smo želeli ugotoviti, kako starši oziroma druge odrasle osebe skrbijo 

za varnost najmlajših pri plezanju. Želeli smo ugotoviti, kakšno opremo uporabljajo odrasli in 

otroci, ali jo zanjo pravilno uporabljati ter kakšne postopke varovanja in spuščanja 

uporabljajo. Ker v Sloveniji še ni bilo opravljene raziskave na temo varnosti pri plezanju 

(predšolskih) otrok, nam je to predstavljalo še dodaten izziv, pri raziskovanju omenjene 

problematike v naravnih plezališčih.  
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3 CILJI DIPLOMSKE NALOGE 

Skladno s predmetom in problemom raziskave smo si zastavili naslednje cilje: 

• Ugotoviti, kako starši oziroma druge odrasle osebe skrbijo za varnost otrok pri 

plezanju v naravnih plezališčih. 

• Ugotoviti, ali pogostost plezanja v naravnih plezališčih vpliva na stopnjo težavnosti 

preplezanih smeri.  

• Ugotoviti, ali starost otrok vpliva na število preplezanih smeri med enim obiskom 

naravnega plezališča.  

4 HIPOTEZE 

Skladno s cilji smo oblikovali naslednje hipoteze: 

• H 1: Otroci staršev oziroma drugih odraslih oseb, ki imajo primerno plezalno opremo 

in jo pravilno uporabljajo, so tudi sami pravilno in primerno opremljeni.  

• H 2: Tisti starši oziroma druge odrasle osebe, ki so formalno plezalno izobraženi, 

pravilneje varujejo otroka in ustrezneje uporabljajo plezalno opremo. 

• H 3: Tisti otroci, ki pogosteje plezajo v naravnih plezališčih, preplezajo smeri večje 

stopnje težavnosti.  

• H 4: Starejši otroci med enim obiskom naravnega plezališča preplezajo več smeri kot 

mlajši.  

Hipoteze smo potrjevali oziroma zavračali s 5 % tveganjem (p ≤ 0,05).  
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5 METODE DELA 

5.1 METODA 

V diplomskem delu smo uporabili kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja.   

5.2 VZOREC 

Vzorec raziskave je neslučajnostni, in sicer namenski. Vanj smo zajeli 30 predšolskih otrok in 

njihovih staršev oziroma drugih odraslih oseb, ki so skrbele za otroka v naravnem plezališču. 

Minimalna starost plezajočih otrok je bila 2 leti, maksimalna starost 6 let in povprečna starost 

5 let, s standardnim odklonom 1,1 leta. 

5.3 POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV 

Podatke smo zbirali s pomočjo kontrolne liste in neformalnega anketnega vprašalnika. Za 

načrtno opazovanje plezalne opreme in njene uporabe, za postopek varovanja in spuščanja ter 

ravnanja varovalcev in plezajočih smo uporabili kontrolno listo. Neformalni anketni 

vprašalnik smo uporabili za pridobitev podatkov o: starosti otrok, začetni starosti plezanja 

otrok, pogostosti plezanja otrok v naravnih plezališčih, številu preplezanih smeri in težavnosti 

preplezanih smeri, drugih plezališčih, ki jih opazovani še obiskujejo, načinu varovanja, vrsti 

uporabljenega varovala, uporabi čelade in formalnemu plezalnemu znanju staršev oziroma 

drugih odraslih oseb.  

Podatke smo zbirali od oktobra 2012 do junija 2013 v naravnih plezališčih po Sloveniji, v 

hrvaški Istri in bližnjih plezališčih Italije.  

5.4 METODA OBDELAVE PODATKOV 

Podatke smo obdelali s statističnim paketom SPSS (Statistical Package for The Social 

Sciences) – 20.0 za Windows. Uporabili smo podprogram FREQUENCIES za izračun 

frekvence posameznih spremenljivk, za izračun opisne statistike smo uporabili podprogram 

DESCRIPTIVES, za ugotavljanje povezav med skupinama spremenljivk pa smo uporabili 

PEARSONOV KOEFICIENT KORELACIJE in T-TEST. Statistično značilnost hipotez smo 

preverjali na ravni 5 % tveganja (p ≤ 0,05).  
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6 REZULTATI IN  INTERPRETACIJA 

V nadaljevanju so prikazani in interpretirani rezultati, ki smo jih dobili s pomočjo kontrolne 

liste in neformalnega anketnega vprašalnika. Prikazali smo jih s pomočjo tabele in grafov.  

6.1 INTERPRETACIJA IZBRANIH  SPREMENLJIVK 

Izbrali smo vse relevantne spremenljivke za pregleden prikaz celotnega vzorca in vse tiste 

spremenljivke, s pomočjo katerih smo preverjali statistične značilnosti postavljenih hipotez. 

Obdelali smo jih s statističnim paketom SPSS. Atributivne spremenljivke smo pred tem 

ustrezno numerično obtežili. V nadaljevanju so izbrane spremenljivke prikazane s pomočjo 

grafov.  

 

Graf 1: Razporeditev starosti plezajočih otrok. 

Od 30 opazovanih otrok jih je bilo največ v starostni skupini od 4 do 6 let, najmanj pa v 

skupini od 2 do 3 let.  
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Graf 2: Starost začetkov plezanja v naravnih plezališčih. 

Največ otrok, kar 60 %, je začelo plezati v naravnih plezališčih pri starosti 3 let. Najmanj je 

bilo takih, ki so se v plezanju v naravnih plezališčih poizkusili pri 1,5 leta, 2 letih, 3,5 letih in 

5 letih. 

 

Graf 3: Pogostost obiska naravnih plezališč. 

Največ ankentiranih odraslih je povedalo, da naravna plezališča z otroki obiščejo dvakrat na 

mesec. Sledijo tisti, ki obiščejo naravna plezališča manj kot enkrat na mesec in tisti, ki to 
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naredijo štirikrat mesečno. Najmanjši je delež tistih ankentirancev, ki naravna plezališča z 

otoki obiščejo trikrat mesečno. 

 

Graf 4: Obiskana naravna plezališča. 

Odrasle smo vprašali, v katera naravna plezališča zahajajo z otroki. Največ anketirancev 

obišče plezališče Črni Kal in Vipavsko Belo, kjer prevladujejo smeri manjše težavnosti. 

Veliko jih zahaja tudi v plezališči Kotečnik in Napoleonico nad Trstom. Najmanj 

anketirancev z otroki zahaja v slovenska plezališča s smermi večje težavnosti, kot so Osp, 

Mišja peč in Čreta ter nekatera plezališča na Hrvaškem, v Avstriji in Italiji.  
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6.2 HIPOTEZA 1 

Otroci staršev oziroma drugih odraslih oseb, ki imajo ustrezno plezalno opremo in jo 

pravilno uporabljajo, so tudi sami pravilno in prim erno opremljeni. 

 

Graf 5: Srednje vrednosti in standardni odklon normirane vsote opreme. 

Opazovali smo, kakšno plezalno opremo imajo odrasli in kakšno otroci ter kako jo 

uporabljajo. Spremenljivke, ki smo jih opazovali, so bile vrsta pasu, velikost pasu, uporaba 

pasu, obraba pasu, uporaba čelade, pogostost uporabe čelade, velikost čelade in njeno 

nastavitev. Ko smo normirali spremenljivki vsote opreme odraslih in vsote opreme otrok, smo 

ugotovili, da so otroci deležni 30 % boljše opreme in njene uporabe kot odrasli, kar prikazuje 

graf 6. Nato smo želeli ugotoviti, ali boljša oprema odraslih korelira z boljšo opremo otrok. 

To smo preverili s pomočjo Pearsonovega koeficienta korelacije med spremenljivkama 

opreme odraslih in otrok, ki znaša 0,08, statistična značilnost pa 0,69. To pomeni, da 

omenjeni spremenljivki med seboj nista povezani. Hipoteze 1 ne moremo potrditi.  
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6.3 HIPOTEZA 2 

Tisti starši oziroma druge odrasle osebe, ki so formalno plezalno izobraženi, pravilneje 

varujejo otroka in ustrezneje uporabljajo plezalno opremo. 

 

Graf 6: Pravilnost varovanja in ustrezna uporaba opreme v povezavi s formalno plezalno 

izobrazbo. 

Za preverjanje hipoteze 2 smo uporabili podprogram Independent-Sample t-test v statističnem 

programu SPSS. Najprej smo numerično obtežili in sešteli skupek spremenljivk, ki 

predstavljajo pravilnost varovanja. To so vrsta varovanja, pravilnost navezovanja, način 

navezovanja, dvojno oziroma trojno preverjanje, pobiranje vrvi, odmik varujočega od stene, 

zadrževanje drugih pod smerjo, spremljanje plezajočega, komunikacija, uporaba varovala, 

možnost zanihanja v smeri, plezanje nad sidrišče in hitrost spuščanja. Tako smo dobili 

numerično vrednost za pravilnost varovanja. Prav tako smo numerično obtežili tudi 

spremenljivke, ki določajo ustrezno uporabo opreme odraslih. Sešteli smo vrednosti, ki smo 

jih dobili za pravilnost varovanja in ustrezno uporabo opreme, ter s programom SPSS poiskali 

srednjo vrednost in standardni odklon za skupini formalno plezalno izobraženih in formalno 

plezalno neizobraženih anketirancev. Srednji vrednosti obtežene vsote pravilnosti varovanja 

in ustrezne uporabe opreme se med skupinama razlikujeta za približno 15 % v prid formalno 



36 

 

izobraženih, vendar pa je pripadajoči raztros (standardni odklon) pri obeh skupinah relativno 

velik – od 7 do 9 odstotkov.  

  Levenov test enakih varianc 

Vrednost F testa Signifikanca 

Pravilnost 
varovanja in 
ustrezna uporaba 
opreme 

Predpostavljene enake 
variance 0,708 0,407 

Tabela 1: Independent Samples Test. 

S t-testom za ugotavljanje razlik med skupinama smo želeli ugotoviti, ali so razlike statistično 

značilne in bi jih lahko posplošili na celotno populacijo. T-test je sicer pokazal statistično 

značilne razlike (p = 0,027) med skupinama formalno izobraženih in neizobraženih odraslih, 

vendar, t-testa ni primerno računati oziroma rezultatov ne moremo posplošiti na celotno 

populacijo, saj so variance obeh skupin občutno različne (F = 0,708). Z večjim ali bolj 

enakomernim vzorcem bi verjetno lahko ugotavljali, ali se lahko hipotezo 2 potrdi in prenese 

na celotno populacijo, tako pa lahko trdimo le, da je v našem primeru res, da tisti odrasli, ki so 

formalno plezalno izobraženi, bolje varujejo in pravilneje uporabljajo plezalno opremo.  
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6.4 HIPOTEZA 3 

Tisti otroci, ki pogosteje plezajo v naravnih plezališčih, preplezajo smeri večje stopnje 

težavnosti.  

 

Graf 7: Srednja vrednost in standardni odklon pogostosti obiska naravnih plezališč. 

 

Graf 8: Srednja vrednost in standardni odklon težavnosti preplezanih smeri. 

V hipotezi 3 smo predvidevali, da tisti otroci, ki pogosteje obiskujejo naravna plezališča, 

preplezajo smeri večje težavnosti. Srednja vrednost pogostosti obiska naravnih plezališč je 

znašala 2,5, kar pomeni, da otroci povprečno obiščejo naravna plezališča 2,5-krat na mesec. 
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Standardni odklon je znašal 1,7. Srednja vrednost težavnosti preplezanih smeri je bila 4,5, kar 

nam pove, da otroci splezajo največ smeri ocenjenih s težavnostno stopnjo 4 in 5 po francoski 

težavnostni lestvici. Standardni odklon je znašal 0,6. Pearsonov koeficient korelacije med 

pogostostjo obiska plezališč in stopnjo težavnosti smeri znaša 0,183, statistična značilnost pa 

0,333, kar pomeni, da je povezanost med spremenljivkama neznatna. Hipotezo 3 zato 

zavračamo.  
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6.5 HIPOTEZA 4 

Starejši otroci med enim obiskom naravnega plezališča preplezajo več smeri kot mlajši. 

 

Graf 9: Srednja vrednost in standardni odklon starosti otrok. 

 

Graf 10: Srednja vrednosti in standardni odklon števila preplezanih smeri. 

Srednja vrednost starosti in mediana plezajočih otrok je znašala 5 let, standardni odklon 1,1 

leta. Pri številu preplezanih smeri je srednja vrednost znašala 3,3, mediana pa 3, kar pomeni, 

da največ otrok prepleza 3 smeri v enem obisku naravnega plezališča. Standardni odklon je 
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znašal 1,1. Spremenljivki smo med seboj korelirali in Pearsonov koeficient korelacije znaša 

0,515, kar kaže na zmerno povezanost spremenljivk. Statistična značilnost znaša 0,004, kar 

pomeni, da hipotezo 4 lahko potrdimo in jo posplošimo na celotno populacijo.  
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7 RAZPRAVA 

V diplomskem delu smo preučevali, kako starši oziroma druge odrasle osebe skrbijo za 

varnost predšolskih otrok pri plezanju v naravnih plezališčih.  

Naš vzorec je zajemal 30 predšolskih otrok in njihovih staršev oziroma drugih odraslih oseb, 

ki so skrbele za otroke v naravnem plezališču. Ugotovili smo, da je bila povprečna starost 

plezajočih otrok 5 let, občuten porast števila plezajočih otrok pri 4 letih pa je v skladu z 

ugotovitvami Van Harrewegna in Molenbroeka (2004), da otrok med 4. in 6. letom razvije vse 

glavne motorične sposobnosti in doseže stabilno stopnjo plezalnih sposobnosti. Največ otrok, 

kar 60 %, pa je začelo plezati v naravnih plezališčih pri 3 letih. Večina odraslih namreč meni, 

da je otrok pri 3 letih dovolj motorično sposoben za plezanje v naravnih plezališčih, redki pa 

otroke vpeljejo v plezanje pred 3. letom.  

Največ anketirancev obišče naravna plezališča s predšolskim otrokom 2-krat mesečno. 

Večinoma so to starši plezalci, ki vzamejo otroke s seboj v plezališče. Medtem ko starši 

plezajo, se otroci zamotijo z igro, vmes pa jim starši napeljejo kakšno lažjo smer, da se tudi 

otroci poizkusijo v plezanju. Večina anketirancev ima možnost obiskati plezališča le ob 

koncih tedna, te obiske pa pogosto kroji vreme. V lepem, sončnem vremenu je v plezališčih 

pogosto srečati družine s predšolskimi otroki, kar pa ne velja za oblačne, hladne in vetrovne 

dni, ki so prevladovali tudi v času našega zbiranja vzorca. 

Ugotovili smo, da hipoteza 1 ne drži, saj otroci staršev oziroma drugih odraslih oseb, ki imajo 

ustrezno plezalno opremo in jo pravilno uporabljajo, niso nujno tudi sami pravilno in 

primerno opremljeni. V večini primerov so otroci bolje in pravilneje opremljeni kot odrasli, 

saj je srednja vrednost normiranih spremenljivk opreme pokazala, da imajo otroci za 30 % 

boljšo opremo kot odrasli. To lahko pripišemo dejstvu, da otroci ne plezajo tako pogosto kot 

odrasli in posledično tudi opreme ne uporabljajo tako pogosto, zato je le-ta novejša in manj 

obrabljena.  

V hipotezi 2 smo predvidevali, da tisti starši oziroma druge odrasle osebe, ki so formalno 

plezalno izobraženi, pravilneje varujejo otroka in ustrezneje uporabljajo plezalno opremo. To 

lahko potrdimo za naš vzorec, ki pa je premajhen, da bi rezultate lahko posplošili na celotno 
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populacijo. Od 30 anketirancev je bilo kar 27 formalno plezalno izobraženih, kar pomeni, da 

je večina odraslih, ki skrbi za otroke v naravnih plezališčih, ustrezno seznanjena s postopki 

pravilnega varovanja in uporabe plezalne opreme. To kaže na visoko stopnjo zavedanja ljudi, 

da je ustrezno znanje osnov športnega plezanja zelo pomembno, za varno in uspešno plezanje.  

V okviru hipoteze 3 smo predpostavljali, da otroci, ki pogosteje obiščejo naravna plezališča, 

splezajo smeri večje stopnje težavnosti. Ugotovili smo, da otroci v povprečju obiščejo 

naravna plezališča 2,5-krat na mesec in da splezajo največ smeri ocenjenih med 4. in 5. 

stopnjo težavnosti po francoski težavnostni lestvici. Izkazalo se je, da ni povezave med 

omenjenima spremenljivkama in da hipoteza 3 ne drži. Predšolski otroci v večini primerov ne 

plezajo načrtno in s ciljem izboljšave svojega plezanja ter težavnosti preplezanih smeri z 

vsakim novim obiskom plezališča. Tudi Van Harrewegen in Molenbroek (2004) v svoji 

raziskavi navajata, da predšolski otroci še ne vidijo posledic plezanja na določen objekt ali 

čezenj ter imajo popolnoma drugačne plezalske motive kot odrasli. Tako je stopnja težavnosti 

preplezanih smeri večinoma odvisna od izbire naravnega plezališča in nabora lažjih smeri v 

njem ter izbora smeri odraslih, ki otroku napeljejo smer in ga varujejo, ne pa od pogostosti 

obiska naravnih plezališč. 

V zadnji hipotezi smo predvidevali, da starejši otroci preplezajo več smeri kot mlajši med 

enim obiskom naravnega plezališča. Ugotovili smo, da hipoteza drži in jo lahko posplošimo 

na celotno populacijo. Tudi Van Harrewegen in Molenbroek (2004) pravita, da pri 6 letih 

otrok postane močnejši in večji, kar mu pomaga, da pleza višje in na različne objekte. Pri tej 

starosti že razume, zakaj določena tehnika plezanja deluje bolje, iz česar lahko sklepamo, da 

posledično prepleza tudi več smeri.  

Plevnik, Gerbec, Šimunič in Pišot (2010) v svoji raziskavi o značilnostih gibalnega vzorca 

plezanja 4-letnih otrok navajajo, da se boljši in slabši plezalci v načinu plezanja razlikujejo že 

zelo zgodaj. Otroci z boljšo tehniko plezanja so po izsledkih raziskave hitrejši, plezajo bolj 

skladno in so bolj samozavestni in sproščeni. 

Za primerjavo smo iz našega vzorca izluščili le 4-letnike ter pri njih ugotavljali stopnjo 

različnosti kvalitete plezanja. Za oceno omenjene kvalitete plezanja smo opazovali produkt 

števila preplezanih smeri in njihovih težavnosti, po vzoru Pistotnika (2003), ki navaja, da je  

volumen vadbe enak produktu količine in intenzivnosti le-te. Ugotavljamo, da je pri 
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omenjenemu podvzorcu 4-letnikov raztros tako izračunane plezalske sposobnosti relativno 

velik (povprečje 11,8, standardni odklon 5,3), kar tudi pri našem vzorcu kaže na velike razlike 

v plezalskih sposobnostih 4-letnikov v naravnih plezališčih. Ugotovitve Plevnika in drugih 

(2010), ki so raziskovali značilnosti plezanja po letveniku, lahko torej potrdimo tudi na našem 

vzorcu in posplošimo na plezalske sposobnosti v naravnih plezališčih.  
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8 SKLEP 

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kako starši oziroma druge odrasle osebe skrbijo za 

varnost predšolskih otrok pri plezanju v naravnih plezališčih. V prvem delu smo predstavili 

plezalne sposobnosti predšolskega otroka, osnove športnega plezanja, postopke varnega 

plezanja in plezalno opremo ter njeno uporabo. V drugem delu smo predstavili in interpretirali 

podatke, ki smo jih pridobili s pomočjo kontrolne liste in neformalnega anketnega 

vprašalnika.  

Prišli smo do ugotovitev, da imajo po večini otroci za 30 % boljšo opremo kot odrasli. Iz 

pridobljenih podatkov lahko povzamemo, da odrasli večinoma dobro skrbijo za primerno in 

ustrezno opremljenost otrok. Ne drži pa predpostavka o vzročni povezanosti ustrezne 

opremljenosti odraslih in otrok. 

Pri uporabi opreme bi izpostavili, da je le ena odrasla oseba uporabljala čelado. Glede na to, 

da smo odrasli zgled otrokom, menimo, da bi se morali odrasli bolj zavedati svoje vloge 

zgleda in posledic neuporabe tako pomembnega dela opreme, kot je čelada. 

Za naš vzorec lahko trdimo, da formalno plezalno izobraženi odrasli pravilneje varujejo 

otroka in ustrezneje uporabljajo plezalno opremo kot formalno plezalno neizobraženi. 

Podatek, da je kar 90 % anketirancev formalno plezalno izobraženih, je spodbuden in kaže, da 

so odrasli, ki skrbijo za otroka v naravnih plezališčih, v večini dobro osveščeni o pravilnem 

varovanju in uporabi plezalne opreme ter dobro skrbijo za varnost predšolskih otrok pri 

plezanju v naravnih plezališčih.  

Opozorili bi na pogosto zadrževanje drugih obiskovalcev pod smerjo. V kar 19 primerih so se 

pod smerjo zadrževali drugi obiskovalci plezališča, po večini preostali družinski člani. Odrasli 

so premalo pozorni, kako hitro se otroci, domače živali ali drugi obiskovalci znajdejo pod 

smerjo, ki jo pleza otrok, s čimer spravljajo v nevarnost sebe, plezajočega in varujočega. 

Z zavrnitvijo hipoteze 3 lahko trdimo, da ni povezave med pogostostjo obiska naravnih 

plezališč in težavnostno stopnjo preplezanih smeri s strani predšolskih otrok. Potrdimo pa 

lahko zadnjo hipotezo, da starejši otroci med enim obiskom naravnega plezališča preplezajo 

več smeri kot mlajši.  
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Glede na vse večjo popularnost športnega plezanja v Sloveniji lahko pričakujemo visok porast 

obiska naravnih plezališč, s tem pa tudi velik porast plezajočih predšolskih otrok. 

Predvidevamo, da se bodo z večjo obremenjenostjo naravnih plezališč nevarnosti v njih 

povečale, z njimi pa tudi pomen formalnega plezalnega izobraževanja in pomen varnosti naših 

najmlajših.  

 

 



47 

 

9 LITERATURA  IN  VIRI 

Alpiročnik. Alpinistični odsek Rašica in Komisija za alpinizem (PZS). Pridobljeno 30. 1. 

2013, na naslovu: http://alpirocnik.rasica.org/index.php/Glavna_stran.  

Grilc, P. (2003). Balvansko plezanje. V B. Leskošek (ur). Osnove športnega plezanja. (str. 

125–141). Univerza v Ljubljani. Fakulteta za šport. Inštitut za šport. 

Guček, V. (2010). Prvi koraki v svet vertikale. Ljubljana. Sidarta.  

Guček, V. (2003). Oprema. V B. Leskošek (ur). Osnove športnega plezanja. (str. 33–40). 

Univerza v Ljubljani. Fakulteta za šport. Inštitut za šport.  

Child climbing harness. Pridobljeno 1. 12. 2012, na naslovu 

http://www.indoorclimbing.com/child-harness.html. 

Česen, T. (2006). Pravilnik o opremljanju slovenskih plezališč. PZS. Komisija za športno 

plezanje. Pridobljeno 30. 1. 2013, na naslovu: http://ksp.pzs.si/?content=plezalisca.  

Česen, T. (2012). Pravilnik o vzgoji in izobraževanju na področju športnega plezanja. PZS. 

Komisija za športno plezanje. Pridobljeno 12. 2. 2013, na naslovu: 

http://ksp.pzs.si/UserFiles/File/Pravilnik%20o%20vzgoji%20in%20izobra%C5%BEevanju.p

df.  

Jereb, B. (2012). Športno plezanje. V ABC dejavnosti v naravi. (str. 103–135). Univerza v 

Ljubljani. Fakulteta za šport.  

Klofutar, J. (2010). Gradivo za inštruktorje športnega plezanja. Komisija za športno plezanje.  

Klofutar, J. (2006). Oprema športnega plezalca, varovanje in vrvna tehnika pri športnem 

plezanju. Gradivo za inštruktorje športnega plezanja. Komisija za športno plezanje.  

Leskošek, B. (2003a). Osnovni pojmi in pravila. V B. Leskošek (ur). Osnove športnega 

plezanja. (str. 7–32). Univerza v Ljubljani. Fakulteta za šport. Inštitut za šport.  

Leskošek, B. (2003b). Tehnika varovanja. V B. Leskošek (ur). Osnove športnega plezanja. 

(str. 41–64). Univerza v Ljubljani. Fakulteta za šport. Inštitut za šport.  



48 

 

Mlač. B. (1999). Oprema za gore in stene. Ljubljana. Planinska založba Slovenije.  

Moscha, L. (2004). Plezanje kot igra. Ljubljana. Založba Modrijan.  

Pistotnik, B., Pinter, S. in Dolenc, M. (2002). Gibalna abeceda. Univerza v Ljubljani. 

Fakulteta za šport. Inštitut za šport.  

Pistotnik, B. (2003). Osnove gibanja. Gibalne sposobnosti in osnovna sredstva za njihov 

razvoj v športni praksi. Univerza v Ljubljani. Fakulteta za šport.  

Plevnik, M., Gerbec, I., Šimunič, B. in Pišot, R. (2010). Nekatere značilnosti gibalnega vzorca 

plezanja 4- letnih otrok. V Sodobni pogledi na gibalni razvoj otroka. (str. 310–312). Univerza 

na Primorskem. Znanstveno-raziskovalno središče Koper.  

Richardson, A. (2008). Mountaineering. The essential skills for mountain walkers and 

climbers. London. A & C Black Publishers Ltd.  

Skok, J. (2012). Slovenija: športnoplezalni vodnik. Ljubljana. Sidarta. 

Van Harrewegen, J. in Molenbroek, J. (2004). Children`s climbing skills. R & T project to 

identify what products children can climb on and how they use support points while climbing 

these products. Amsterdam. ANEC. Pridobljeno 14. 12. 2012, na naslovu: 

http://www.anec.org/attachments/r&t007-04.pdf.  

Videmšek, M. in Visinski, M. (2001). Športne dejavnosti predšolskih otrok. Univerza v 

Ljubljani. Fakulteta za šport, Inštitut za šport in Zavod za šport Republike Slovenije. 



49 

 

PRILOGA 1 

NEFORMALNI KOMBINIRANI ANKETNI VPRAŠALNIK ZA DIPLOM SKO DELO 

VARNOST PREDŠOLSKIH OTROK PRI PLEZANJU V NARAVNIH PLEZALIŠČIH Z 

NUMERIČNO OBTEŽITVIJO ATRIBUTIVNIH SPREMENLJIVK (namenjen staršem 

oziroma drugim odraslim osebam, ki skrbijo za otroka v naravnih plezališčih) 

1. Koliko je star otrok, ki pleza? 
 

2. Koliko je bil otrok star, ko je prvi č poizkusil plezati v naravnem plezališču? 
 

3. Kako pogosto na mesec zahajate v naravna plezališča s predšolskim otrokom?  

<1 1 2 3 4 5 6 > 6 

 

4. Koliko smeri otrok obi čajno spleza v enem obisku naravnega plezališča? 

1 2 3 4 5 6 > 6 

 

5. Do smeri kakšne težavnosti po francoski težavnostni lestvici pleza vaš otrok? 
a) Smeri do 3. težavnostne stopnje 
b) Smeri do 4. težavnostne stopnje 
c) Smeri do 5. težavnostne stopnje 
d) Smeri težje od 5. težavnostne stopnje 

 

6. V katera naravna plezališča še zahajate z otroki? 
 

 

7. Ali otroka vedno varujete na način varovanja od zgoraj oz. top-rope? 
a) Da, 2 
b) Včasih, 1 
c) Nikoli. 0 

 

8. Katero varovalo uporabljate za varovanje otrok? 
a) Grigri, 
b) Varovalo ATC guide/Petzl Reverso/Reversino, 
c) Varovalo Click-up, 
d) Ploščico ATC/R. E. Guard, 
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e) Osmico 
f) Drugo:_____________ 

 

9. Ali otrok med plezanjem vedno nosi čelado? 
a) Da, 10 
b) Včasih, 5 
c) Nikoli. 0 

 

10. Ali ste vi opravili kakšen formalni plezalni tečaj oziroma šolo? 
a) Da, 2 
b) Ne. 0 
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PRILOGA 2 

KONTROLNA LISTA ZA NAČRTNO OPAZOVANJE VARNOSTI PREDŠOLSKIH 

OTROK PRI PLEZANJU V NARAVNIH PLEZALIŠČIH Z NUMERIČNO OBTEŽITVIJO 

ATRIBUTIVNIH SPREMENLJIVK 

OPREMA PLEZAJOČEGA: 

• PLEZALNI PAS: 

VRSTA Prsni 0 Sedežni 1 Kombinirani 2 
VELIKOST Prevelik 0 Premajhen 1 Ustrezne velikosti 

2  
OBRABA Močno obrabljen 0 Malo obrabljen 1 Ni obrabljen 2 
UPORABA Nepravilno nameščen in 

zapet 0 
Pravilno nameščen in zapet 5  

 

• ČELADA: 
 

UPORABA Da 5 Ne 0  
VRSTA Alpinistična 2 Kolesarska 1 Drugo __1_____ 
VELIKOST Prevelika 0 Premajhna 1 Ustrezne velikosti 2 
NASTAVITEV Premalo zapeta 0 Premočno zapeta 1 Ustrezno zapeta 2 

 

OPREMA VARUJOČEGA: 

• PLEZALNI PAS: 

VRSTA Prsni 0 Sedežni 1 Kombinirani 1 
VELIKOST Prevelik 0 Premajhen 1 Ustrezne velikosti 2 
OBRABA Močno obrabljen 0 Malo obrabljen 1 Ni obrabljen 2 
UPORABA Nepravilno nameščen in zapet 0 Pravilno nameščen in zapet 5  

 

• ČELADA: 
 

UPORABA Da 5 Ne 0  
VRSTA Alpinistična 2  Kolesarska 1  Drugo _1______ 
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VAROVANJE: 

VRSTA  Varovanje od zgoraj 5 Varovanje plezajočega v 
vodstvu 0 

 

PRAVILNOST NAVEZOVANJA Pravilno 10 Nepravilno 0  
NAČIN NAVEZOVANJA Z vozlom oz. vrvjo direktno 

v pas 1 
Z vponko v pas 0  

DVOJNO oz. TROJNO 
PREVERJANJE  

Da 5 Ne 0  

POBIRANJE VRVI Ustrezno 2 Neustrezno 0  
ODMIK VARUJOČEGA OD 
STENE  

Prevelik 0 Premajhen 1 Ustrezen 
2  

ZADRŽEVANJE DRUGIH POD 
SMERJO  

Da 0 Ne 5  

SPREMLJANJE PLEZAJOČEGA Da 5 Ne 0  
KOMUNIKACIJA Da 2 Ne 0  
UPORABA VAROVALA Pravilna 5 Nepravilna 0  
MOŽNOST ZANIHANJA V 
SMERI 

Da 0 Ne 2  

PLEZANJE NAD SIDRIŠČE Da 0 Ne 10  

 

SPUŠČANJE:  

HITROST Prehitro 0 Prepočasi 1  Ustrezno 2  
POLOŽAJ PLEZAJOČEGA Nepravilen 0  Pravilen 2  

 

 


