
Plezalna stena Koper

Prikaz izgleda:

Razlaga:

• Na 1 m2 se običajno postavi 8 do 10 plezalnih oprimkov. 

Število je odvisno od starosti otrok, ki plezalno steno uporablja. Manjši otroci potrebujejo 

oprimke bolj gosto postavljene

• V vaši situaciji velja postaviti oprimke v spodnji in zgornji pas. Tako se zadosti 

standardu za otroška igrala, po katerem za plezalne stene do 1,6m ni potrebno 

zagotoviti dodatne podlage.

• Zgoraj malo bolj na gosto, da lahko plezajo tudi manjši otroci.

• Na 1 tekoči meter se postavi 10 do 12 oprimkov – 4 spodaj, 6 do 8 zgoraj

• Število oprimkov: za 30 tekočih metrov se postavi 360 oprimkov

• Cena za plezalni oprimek je 35€



• Cena materiala (vijak, lepilo) je 2,5€ na oprimek

• Cena dela (vrtanje, lepljenje in vijačenje) je 3,5€ na oprimek

• Cena zmontiranega oprimka: 41€

• Cena ostalo (ostali drobni material in potni stroški) je 70€

• Izračun: 

o 30 tekočih metrov: 14.830€

Primer srednje velikega plezalca

Primer vijakov (tip1 ali tip2 – izbira je odvisna od situacije) in lepila:

Kamniti plezalni oprimki:

Kamniti plezalni oprimki SMART STONES KIDS so unikatni, ročno izdelani in najbolj zdravi plezalni 

oprimki, izdelani iz najbolj čvrstega kraškega kamna in primerni za vse, ki se radi vzpenjajo z naravo na 

dlani. Izdelani so po evropskemu standardu za plezalne oprimke in imajo pridobljen certifikat 

skladnosti z evropskim standardom za plezalne oprimke SIST EN 12572-3. Vsak oprimek je testiran z 

obremenitvijo 160 do 170 kg, površinsko obdelan, da je roki prijazen in impregniran proti vdoru vlage 



in maščob. Kamniti plezalni oprimki SMART STONES KIDS so primerni tako za notranjo kot zunanjo 

uporabo. 



Grafična obdelava stene:

• Predlagamo pripravo grafita celotne plezalne stene, s katerim bi narisali elemente, ki 

predstavljajo izziv otrokom (igra na plezalni steni)

• Grafiko se pripravi v sodelovanju z investitorjem – pripravi se lokalno vsebino (morje, 

ribe, znamenitosti, …)

• Cena priprave grafike je 650€

• Cena izdelava grafita je 51€ na m2 – 2,5mx30m=75m2 – skupaj torej: 3.825€

• Izvede se v sodelovanju z Leonom Zuodarjem:

Leon ZuodarLeon ZuodarLeon ZuodarLeon Zuodar (1977) je končal študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v 

Ljubljani leta 2004. Leta 2005 je skupaj z Mihom Pernetom ustanovil slikarsko skupino Beli sladoled in 

istoimensko zinovsko založbo, ki se navdušuje nad drugačno, marginalno in eksperimentalno risbo. Za 

svoje delo sta leta 2011 prejela nagrado skupine OHO. Samostojno se Zuodar ukvarja z risbo, grafiko in

slikarstvom, v galeriji Hiše kulture v Pivki pa je vodja ustvarjalnega programa ter od leta 2016 vodja 

zinovske čitalnice Zinko Tiček. 

• Referenca – Štopar na Viču - Ljubljana:

• Primer iger: Plezalec se dotakne črk svojega imena, črk besed, se dotakne števil od 1 

do 10, …



• V primeru stene na zidu se pripravi igro plezanja iz ene strani do določenega znaka, 

nato nazaj do drugega in naprej do zadnjega, … 

• Primer igre s črkami in številkami:

Ponudba:

• Plezalni oprimki: 14.760€

• Izdelava grafita z igrami: 4.475€

• Projekt skupaj: 19.305€ (Cena je brez ddv – nismo davčni zavezanec)



Za dodatna vprašanja in usklajevanja smo na voljo na:

041 381 612

martin@smartstones.pro

                                       

  Martin Simčič


