POROČILO O DELOVANJU SKLADA SLOVENSKIH PLEZALIŠČ IN PROJEKTA
OSP V 2018
SREDSTVA
Sredstva za opremljanje plezališč so prišla od Fundacije za Šport (15.057€) in donacij posameznikov,
klubov in podjetij (8.933,20€). Sredstva FŠO so se porabila za nakup svedrovcev, vršnih vponk, enega
vrtalnika, potrošne robe (ščetke, SIKA ipd.) in permanentnih kompletov. Za plačilo dela je bilo
izplačanih 3191,6€, nekaj malega je bilo še materialnih stroškov delovanja Sklada. Ostala sredstva bodo
prenešena v 2019.

BAZA IN PREGLED PLEZALIŠČ, SEZNAM OPREMLJEVALCEV
Prek ankete, poslane na vse znane naslove opremljevalcev, smo dobili seznam 45 aktivnih
opremljevalcev smeri. Od takrat naprej o zadevah glede Sklada obveščamo samo to skupino.
V februarju smo zagnali projekt pregleda plezalnih smeri. Opremljevalce smo prosili, da pregledajo čim
večje število smeri in podatke vnesejo v spletno tabelo. Delo ni plačano, so pa opremljevalci za svoje
delo nagrajeni z obiski v plezalnih centrih. Zadeva je le deloma uspešna, nekaj plezališč je bilo
pregledanih, še zdaleč pa ni dokončana. Upamo, da se bo v tem letu pregled nadaljeval.

OPREMLJANJE SMERI
Plan dela in predlogi lokacij za preopremljanje v 2018 so bili:
Črni Kal
Mišja peč
Osp
Bohinjska bela
Pod Reško planino

Čolnišče
Logarska dolina
Završnica
Turnc
Kotečnik

Nomenj
100 permanentnih
kompletov

V maju smo izvedli razpis za dodelitev opreme za opremljanje plezališč. Prvič po novem sistemu, kjer
se na razpis niso prijavljali klubi, temveč direktno opremljevalci z licenco. Na ta način smo izboljšali
sledljivost dodeljene opreme in nadzor nad dogajanjem pri opremljanju. Prijavilo se je 8
opremljevalcev.
Po planu smo opremljali v Črnem Kalu, Mišji peči, Bohinjski beli, Kotečniku. Organizirali smo večjo
bolting akcijo v Črnem Kalu, ki je potekala v dveh delih in v okviru katere smo se lotili sistematičnega
urejanja smeri, od menjave vršnih vponk, menjave prašičjih repkov, dovrtavanja in menjave starih
svedrovcev. V Kotečniku je bil preopremljen celoten sektor Oboki. Vrtali smo še v Iškem Vintgarju,
Čiginju, Pod Škalo, Pri Pavru, v Burjakovih pečeh, Matvozu, na Čreti, v Kamnitem gradu in Snoviku.
Skupno smo v okviru Projekta OSP v 2018 zavrtali 746 svedrovcev in 78 sidrišč. Za delo in potne
stroške je bilo izplačanih 3191,6€.

1

Poleg menjave svedrovcev in sidrišč smo v 2018 začeli akcijo menjave dotrajanih fiksnih kompletov.
Kupili smo 151 permanentnih kompletov znamke Fixe, nekaj začasnih kompletov pa je bilo narejenih
iz statične vrvi, maillona in jeklene vponke. 93 Fixe kompletov je bilo nameščenih v Mišji Peči, Ospu,
Retovju, Bohinjski beli, Snoviku, Kupljeniku in Kotečniku. Začasni kompleti so bili nameščeni v
Kotečniku in Mišji Peči. Akcija je naletela na zelo pozitiven odziv plezalcev.
Narejenega je bilo veliko dela in za nami je uspešno leto. Vsekakor pa bi lahko z večjo odzivnostjo
opremljevalcev lahko naredili še več. Upamo, da bo z opravljenimi prvimi izplačili v novem letu
odzivnost porasla. Predvsem si želimo več angažmaja opremljevalcev v plezališčih, ki so v planu
opremljanja Sklada plezališč za leto 2019.

PREDLOG PLANA LOKACIJ PREOPREMLJANJA ZA 2019:
Osp - Babna
Bohinjska bela
Kotečnik
Črni Kal
Mišja peč

Vipavska Bela
Završnica
Logarska dolina
Čerjan
Iški Vintgar

Pod Reško planino
Močilnik
Turnc
Nomenj
Čolnišče

Prioriteta za večjo opremljevalsko akcijo za 2019 je zagotovo Babna. Potrebno je ugotoviti, kaj se dogaja z
zemljiščem ob plezališču v Ospu, in kakšne perspektive ima sektor Za vasjo.

SEMINAR ZA OPREMLJEVALCE PLEZALIŠČ
Ker je med plezalci kar nekaj zanimanja za opremljanje smeri, predlagamo v prvi polovici 2019 organizacijo
seminarja za opremljevalce plezališč. Na ta način bi dobili nove in motivirane opremljevalce, ki bi v
prihodnje izvrševali poslanstvo Sklada plezališč. V času seminarja bi lahko preopremili eno do dve manjši
plezališči.

KANALI OBVEŠČANJA, PRETOK INFORMACIJ IN MEDIJSKA POJAVNOST
Preko komunikacijskih kanalov Projekta OSP smo celo leto širilo sporočilo Sklada plezališč o potrebi po skrbi
za plezališča in prispevku plezalcev. Osrednja kanala sta Facebook in Instagram profil Projekta OSP. Poleg
tega nam je PR služba PZS pomagala pri stiku z novinarji in Projekt OSP se je pojavil v številnih osrednjih
nacionalnih medijih:
• Nočni obisk: Štefan Wraber, vodja projekta OSP (1.program Radia Slovenija)
• 'Plezanje je postal šport za vsakogar, a ob tem ne smemo pozabiti tudi na naravo' (24ur.com)
• »Nekaj simboličnih evrov pa lahko vsak ljubitelj naravnih plezališč donira brez slabe vesti« (Siol.net)
• Projekt OSP – da bodo plezališča še naprej brezplačna (MMC RTV Slovenija)
• Nova pomlad slovenskih plezališč (Dnevnik)
• Športno plezanje doživlja razmah, vse bolj priljubljena naravna plezališča (STA)
• V stenah tudi turisti s polnimi denarnicami (Večer)
• Ko je učilnica skala in vrtanje vanjo nagrada (Delo)
• Doživetja narave: projekt OSP (Radio Ognjišče, od 6. minute)
• Planinska zveza Slovenije za varnost primorskih plezališč (Radio Koper)
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• Projekt OSP za prihodnost slovenskih plezališč (Si21.com)
• Kakšno je stanje v slovenskih plezališčih? (NaProstem.si)
• Projekt OSP za prihodnost slovenskih plezališč (MojaObčina.si)
• Projekt OSP ali kako bodo skrbeli za slovenska plezališča (Dnevne novice)
V oktobru je bila plezališčem namenjena celotna številka Planinskega vestnika, kjer je bilo poslanstvo Projekta
OSP predstavljeno prek več prispevkov različnih avtorjev. Prispevki so poobjavljeni na spletni strani Projekta
OSP.
Preko medijev in z osebnimi stiki smo se trudili urejati tudi stanje z domačini in infrastrukturno na občinski
ravni. Tako je bilo naše sodelovanje v Projektu LIKE ključno, da se je uredilo novo parkirišče v Mišji peči. To je
prvi večji korak k ureditvi situacije v Ospu in rešitev velikega vprašanja parkiranja. Na naših kanalih smo
pogosto opozarjali na obnašanje in etični kodeks, sprožili pa smo tudi malo večjo kampanjo glede parkiranja
v Mišji, ki je imela odmev tudi med tujimi plezalnimi mediji. V sodelovanju z Zavodom za varstvo narave Piran
obveščamo plezalce o stanju na območju Kraškega roba in razvoju dogodkov, ki se tičejo plezanja.

TEČAJNIŠKIH 5 IN ZAVEZNIK PLEZALIŠČ
V 2018 smo planirali poleg plezalcev k donacijam nagovarjati tudi plezalne klube in podjetja. To smo v drugi
polovici leta začeli z akcijama Tečajniških 5 in Zaveznik plezališč. Prva nagovarja klube, predvsem tiste, ki so
organizatorji tečajev in s tem posredno in neposredno povečujejo obremenitev plezališč. Pogoj za pristop k
akciji je donacija v višini 5€ na vsakega prijavljenega tečajnika v tekočem letu. Do sedaj je k akciji pristopilo
14 klubov. Zaveznik plezališč je akcija, ki nagovarja podjetja, predvsem tista, ki delujejo na področju plezanja.
Njihov prispevek je možen v obliki donacije ali sponzorstva, v rangih od 250€, 500€, 1000€ ali 2500€. Vsak
rang je predstavljen z ocenami od 6a-9a. Vsi zavezniki so objavljeni na spletni strani Projekta OSP, večji tudi
na socialnih omrežjih. Z akcijo smo zaenkrat zbrali 4750€, v kratkem pričakujemo še nekaj Zaveznikov.
Vsi prijavljeni klubi in podjetja so dobili logotip akcije, ki ga lahko uporabijo na svojih objavah in s tem izkažejo
pripadnost Projektu OSP in skrb za prihodnost plezališč.

VIZIJA 2019
V tem letu bi radi še okrepili položaj Projekta OSP na slovenski plezalni sceni in z dobrim delom dokazali, da
je Projekt OSP nujen za prihodnost in razvoj plezališč. Radi bi povečali višino prejetih sredstev, da bi lahko
plačali vse delo v plezališčih in postali manj odvisni od javnih sredstev. Poleg projektov, ki so v teku, bi radi
zagnali tudi projekt ureditve pravnega statusa plezališč.

Za Sklad slovenskih plezališč
Štefan Wraber

V Ljubljani

Jurij Ravnik

19.1.2018

Rajko Zajc
Miha Jarm
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