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Zadeva:  RAZPIS - USPOSABLJANJE ZA Inštruktorja planinske vzgoje 
 
Inštruktor planinske vzgoje (v nadaljevanju IPV) je strokovni delavec za področje planinstva, ki se v 
okviru Planinske zveze Slovenije usposablja že od leta 1970. Gre za kader z najširšim spektrom znanj, 
ki lahko deluje na vseh področjih planinskega delovanja, najintenzivneje pa se usmerja v izvajanje in 
bogatenje sistemov usposabljanj planinske organizacije.   
 
Usposabljanje bo izvedeno v okviru OUP PZS, vodil ga bo Martin Šolar (PD Boh. Bistrica).  
 
Predvideni terminski plan izvedbe usposabljanja: 

 Kdaj Kje Kaj 

I. del1 25., 26. 1. 2020 Sedež PZS, Ljubljana. Uvodni vikend. 

II. del 7., 8. 3. 2020 Koča pri izviru Završnice. Zimski del. 

III. del 18., 19. 4. 2020 PUS Bavšica. Letni del. 

IV. del 16., 17. 5. 2020 Žalec in okolica. Tekmovanje v orientaciji. 

V. del 12., 13. 6. 2020 Sporočeno naknadno. Zaključna tura. 

 
 

ROK ZA PRIJAVO (obvezno upoštevati!): Torek, 7. januar 2020.  
Prijave sprejemamo izključno v elektronski obliki na naslov: usposabljanje.preventiva@pzs.si, pod 
Zadevo se vpiše: Prijava IPV 2020.  

• Prijava naj bo v enem PDF dokumentu. Vse prijave bodo potrjene. V kolikor potrditve ne 
prejmete, prijava ni veljavna oz. ni bila sprejeta.  

• Prav tako bodo neveljavne prijave, ki bodo poslane na drug e-naslov ali v tiskani obliki po 
pošti. 

 
Program usposabljanja je pripravila in sprejela Komisija za vzgojo in izobraževanje Planinske zveze 
Slovenije (4. 1. 2001, dopolnitve 21. 12. 2004 in 27. 5. 2009). V nadaljevanju so navedeni splošni in 
posebni pogoji za pristop k usposabljanju. Kandidat jih mora izpolnjevati najkasneje na dan prijave. 
Navedeni so tudi pogoji za dokončanje programa.  
 
Ostale informacije in programi so dosegljivi pri strokovni službi PZS (e-kontakt: matjaz.serkezi@pzs.si). 
 
 
 

 
1 Prvi dan uvodnega vikenda bo potekal v okviru posveta OUP PZS, namenjenega vsem 
predavateljskim kadrom PZS. 
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SPLOŠNI POGOJI: 
• želja po strokovnem delu na področju planinskega usposabljanja,  
• primerno zdravstveno stanje, 
• starost vsaj 21 let,  
• vsaj VI. stopnja šolske izobrazbe, tudi študent absolvent ali študent, vpisan v zadnji letnik 

študija2, 
• registriran vodnik PZS z veljavno licenco v zadnjih 3 letih, 
• doseženi vodniški kategoriji vsaj B in D, 
• tri leta od potrditve kategorij B in D, 
• članstvo v planinskem društvu, ki je član Planinske zveze Slovenije, 
• priporočilo enega izmed inštruktorjev planinske vzgoje, ki ima veljavno licenco za opravljanje 

strokovnega dela na področju planinstva in 
• priporočilo matičnega planinskega društva, ki je član Planinske zveze Slovenije. 

 
POSEBNI POGOJI: 

• vsaj 5 predavanj iz tem Planinske šole ali Vodniškega učbenika v zadnjih 10 letih, 
• vsaj 5 opravljenih tur po različnih zahtevnejših označenih plezalnih poteh v tujini (zahtevnosti 

vsaj C ali 3 oz. primerljive) v zadnjih 10 letih3, 
• vsaj 5 različnih kopnih oz. letnih alpinističnih vzponov vsaj III. težavnostne stopnje lestvice 

UIAA in višjih od 100 m relativne višinske razlike v zadnjih 10 letih, 
• vsaj 5 vodenih celodnevnih tur zahtevnosti B kategorije kot glavni vodnik v zadnjih 10 letih in  
• vsaj 5 vodenih celodnevnih tur zahtevnosti D kategorije kot glavni vodnik v zadnjih 10 letih. 

 
POGOJI ZA DOKONČANJE PROGRAMA: 

• 100 % in aktivna udeležba na usposabljanju,  
• opravljeni praktični izpiti pri predmetu Didaktika v planinstvu,  
• pozitivno ocenjena seminarska naloga in njena predstavitev, 
• uspešno opravljena izpitna tura, 
• uspešno opravljen učni nastop, 
• uspešno opravljeno inštruktorsko pripravništvo4. 

 
 
 
 
 

 
2 V primeru manjšega števila prijav bo o morebitni vključitvi kandidatov s V. stopnjo izobrazbe na 
podlagi ostalih priporočil in referenc odločal vodja usposabljanja. 
 
3 V primeru manjšega števila prijav bo o morebitni vključitvi kandidatov, ki so del vzponov primerljive 
zahtevnosti opravili v Sloveniji, odločal vodja usposabljanja. Odloči se lahko tudi za sprejetje 
kandidatov s primerljivimi in izkazljivimi alpinističnimi izkušnjami. 
 
4 Po uspešno opravljenih izpitnih obveznostih postane kandidat pripravnik za IPV. Pripravnik je lahko 
največ tri leta. V tem času mora kot član vodstva sodelovati na celotnem usposabljanju za vodnike PZS 
lahke kopne ture, zahtevne kopne ture ali lahke snežne ture, kjer pod mentorstvom drugega člana 
vodstva, ki je IPV, izvede vsaj eno teoretično predavanje in sodeluje pri izvedbi vsaj dveh praktičnih 
tem. Po končanem usposabljanju njegov mentor poda pisno mnenje in mu podeli oceno uspešno ali 
neuspešno. V kolikor prejme oceno neuspešno, lahko s soglasjem OUP PZS ponovi pripravništvo pri 
drugem mentorju. V kolikor je tudi pri ponovnem opravljanju pripravništva ocenjen z oceno neuspešno, 
pripravnik ne more več ponoviti pripravništva in mu posledično preneha veljati naziv pripravnik za IPV. 
inštruktorja planinske vzgoje. 
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