
 

 

ALPINIST lahko postane vsak starejši pripravnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

 

- Vsaj 45 različnih alpinističnih tur, od tega: 

• vsaj 30 različnih kopnih (letnih) alpinističnih vzponov: 

   Y  od tega najmanj 5 vzponov z oceno IV ali več in višjih od 500  

         metrov (kot prvi ali izmenično v navezi), 

   Y  od tega najmanj 5 vzponov z oceno IV ali več in višjih od 300  

         metrov kot prvi ali izmenično v navezi, 

• vsaj 15 različnih zimskih alpinističnih tur (pristopi, smeri, turni smuki, ledni  

  slapovi - vsaj 100 metrov): 

   Y  od tega 5 smeri kot prvi ali izmenično v navezi z oceno II/3 ali več, 

   Y  od tega 5 slapov kot prvi ali izmenično v navezi z oceno WI3 ali     

         več, 

   Y  od tega 5 ostalih vzponov (pristopi, turni smuki ...), 

• 1 vzpon (ali pristop) na vrh nad 3500 m. 

• ledeniški tečaj 

• smeri, ki imajo sidrišča opremljena s svedrovci, ne pridejo v poštev 

 
- sposobnost vodenja v IV. težavnostni stopnji 

- dopolnjeno starost 18 let, oziroma dopolnitev v tekočem letu, s tem da se izpit prizna šele 

po doseženi polnoletnosti 

- pozitivno mnenje izpitne komisije za pristop k izpitu 

- uspešno opravljen preizkus znanja pred izpitno komisijo Odseka: 

 
A. Teoretično 

• vse kar velja za mlajšega in starejšega pripravnika 

• fiziologija, prehrana in trening 

 
 

B. Praktično 

• vse kar velja za mlajšega in starejšega pripravnika 

1. Letna plezalna tehnika 

• spust s ponesrečenim soplezalcem 

2. Zimska plezalna tehnika 

• ledeniška naveza in reševanje iz ledeniške razpoke 

 

 
- opravljen izpit pred izpitno komisijo PZS. 

 
Kandidat, ki neuspešno zagovarja eno izmed tem: prva pomoč, nevarnosti in priprava plezalnega 

vzpona, ima pravico do ponovnega  zagovora le ene teme. Če neuspešno zagovarja dve  izmed 

ostalih tem, ima pravico do ponovnega zagovora dveh tem. 

Kandidat, ki je neuspešen pri opravljanju enega izmed praktičnih delov izpita, ima pravico do 

ponovnega opravljanja le enega dela. 
 


