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SPLOŠNE INFORMACIJE

KDO ORGANIZIRA USPOSABLJANJA
Usposabljanja planinskih kadrov potekajo pod okriljem 
Komisije za usposabljanje in preventivo PZS (KUP). Izvajalci 
posameznih usposabljanj so: Vodniška komisija, Komisija za 
alpinizem, Mladinska komisija, Komisija za varstvo gorske 
narave, Komisija za planinske poti, Komisija za športno ple-
zanje in meddruštveni odbori planinskih društev (MDO PD). 

KAKO SE PRIJAVIŠ 
Po predhodnem dogovoru na planinskem društvu in pre-
verjanju, če izpolnjuješ pogoje za prijavo (glej usposablja-
nje, za katero se prijavljaš), izpolniš prijavnico, ki jo najdeš 
na spletni strani komisije, ki akcijo izvaja. Prijavnice izpolni 
čitljivo z velikimi tiskanimi črkami. Obvezno tudi napi ši, na 
katero usposabljan je se prijavljaš in datum usposablja-
nja (posebna rubrika v prijav nici). Eno prijavnico uporabi 
le za eno usposabljanje in eno osebo. Kot veljav no bomo 
šteli samo tisto prijavo, ki bo poleg prijavnice obsegala vse v 
pogojih navedene obrazce in dokumente. Prijave zbiramo 
do razpisnega roka oziroma do zasedbe prostih mest 
(glej usposabljanje, za katero se prijavljaš). Prijavnico pošlješ 
na naslov:

Planinska zveza Slovenije 
(ime komisije, ki izvaja usposabljanje) 
p. p. 214 
1001 Ljubljana

Dodatne informacije lahko dobiš pri strokovnih sodelavcih 
posameznih komisij v času uradnih ur: ponedeljek, petek od 
8. do 14. ure, sreda od 8. do 15. ure:

VK, MK:•	  Veronika Susman, 01/43-45-689, 
veronika.susman@pzs.si;
KA, KTK:•	  Matjaž Šerkezi, 01/43-45-686,  
matjaz.serkezi@pzs.si;
KPP, KVGN:•	  Klemen Petek, 01/43-45-683,  
klemen.petek@pzs.si;
KŠP:•	  Tomo Česen, 041/643-945,  
tomo.cesen@pzs.si.



PZS 20127

Splošne informacije

PRIJAVNI POGOJI
Pogoji za udeležbo so za vsako usposabljanje posebej nave-
deni pri razpisu (glej usposabljanje, za kate ro se prijavljaš). 

VODSTVA USPOSABLJANJ
Vodstva usposabljanj sestavljajo inštruktorji in predavatelji, 
ki imajo iz kušnje tudi s pedagoškim delom, poklicno ali pri-
učeno, želja vseh pa je svoje znanje in izkušnje posredova ti 
drugim. Za večino usposabljanj velja, da pride na štiri ude-
ležence programa en inštruktor. Tako so prog rami izvedeni 
varno ter kakovostno, zaradi stalnega stika udeležencev 
z vodstvom pa je omogočeno tudi veliko individualnega 
dela. 

PREDVIDENI STROŠKI USPOSABLJANJ  IN PLAČILNI POGOJI
Stroški usposabljanj so sestavljeni iz kotizacije in ostalih 
stroškov.

Podobno kot v preteklem obdobju smo tudi v letošnjem letu 
kandidirali za sredstva Evropskega socialnega sklada. V pri-
meru, da bomo ta sredstva uspeli pridobiti, bo kotizacija za 
udeležencev akcij usposabljanj brezplačna. Udeleženci akcij 
oz. planinska društva, ki bodo svoje člane napotila na uspo-
sabljanje, pa krijejo ostale stroške: stroške oskrbe (bivanje in 
prehrana), nezgodno zavarovanje za čas trajanja akcije in po 
programu predvideno literaturo.

Računi bodo izstavljeni po koncu usposabljanja, pri vodni-
ških tečajih A pa v drugi polovici trajanja tečaja.

Stroški posameznih akcij bodo objavljeni na spletni strani 
PZS.

ODPOVED UDELEŽBE S STRANI PRIJAVLJENEGA UDELEŽENCA IN 
VRAČILO SREDSTEV

Prijavljeni udeleženec ima pravico pisno odpovedati udelež-
bo, kar sporoči na zgoraj navedeni naslov. V tem primeru ima 
PZS pravico zadržati del stroškov . Višina zadr žanega zneska 
je odvisna od časa, v katerem je udeleženec odpovedal svo-
jo udeležbo na usposabljanju, in sicer:

od 10 do 7 dni pred začetkom akcije - 10 % višine •	
stroškov ;
manj kot 7 dni pred začetkom akcije - 50 % višine •	
stroškov .
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Plačila ste izjemoma oproščeni na podlagi zdravniškega potrdila, s katerim 
potrjujete, da se iz opravičljivih vzrokov ne more udeležiti usposabljanja, na 
katerega ste prijavljeni. 

Prijavljeni ima pravico dobiti zamenjavo, ki mora izpolnjevati razpisane pogo-
je. S tem odpadejo stroš ki odpovedi usposabljanja.

V kolikor se prijavljeni udeleženec ni udeležil usposabljanja in ni pisno odpo-
vedal svoje udeležbe na usposabljanju, je dolžan poravnati 50 % višine stro-
škov.

ODPOVED USPOSABLJANJA S STRANI  IZVAJALCA USPOSABLJANJA
PZS si pridržuje pravico, da odpove izvedbo usposabljanja najpozneje pet dni 
pred odhodom, če je po trebno število prijavljenih premajhno oziroma zaradi 
drugih objektivnih razlogov. PZS lahko v primeru slabih vremen skih razmer v 
dogovoru s prijavljenimi udeleženci spremeni tudi v razpisu navedeno lokaci-
jo ali datum usposab ljanja. 

ZDRAVNIŠKO POTRDILO
Zdravniško potrdilo je ob prijavi obvezno za vse programe, kjer se to zahte-
va. Obrazec zdravniškega potr dila izpolni in izda osebni zdravnik na podlagi 
zdrav stvenega stanja. Potrdilo ne sme biti starejše od treh mesecev. 
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http://mk.pzs.si

MLADINSKA KOMISIJA

MENTORJI PLANINSKIH SKUPIN
Mentor planinske skupine je aktiven član  planinske organizacije, ki mu je bil 
podeljen strokovni naziv Mentor planinske skupine. Z enotnim strokovnim 
nazivom označujemo člane ne glede na spol.

Usposabljanje za mentorja planinske skupine je oblika strokovnega izpopol-
njevanja pedagoških delav cev s področja planinstva. 

SEMINAR ZA MENTORJE PLANINSKIH SKUPIN 
Program osnovnega usposabljanja za Mentorje planinskih skupin je name-
njen pridobitvi strokov ne usposobljenosti za vodenje planinskih skupin v pla-
ninskih društvih, vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, dijaških domovih, fakulte-
tah in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti.

CILJI USPOSABLJANJA
Z usposabljanjem za strokovni naziv mentor planinske skupine želimo udele-
žence seznaniti:

s planinsko dejavnostjo;•	
z oblikami in vsebinami organizirane planinske dejavnosti;•	
s postopki varnega vodenja posameznih oblik planinske dejavnosti;•	
z nalogami, pravicami ter dolžnostmi, ki izhajajo iz strokovnega naziva.•	

Mentorje planinskih skupin usposabljamo za uresničevanje naslednjih nalog:
organiziranje in spodbujanje celoletne planinske dejavnosti za posa-•	
mezne starostne skupine v planinskem društvu po programu, ki ga je 
sprejel Zbor mladinskih odsekov;
skrb za planinsko dejavnost v vrtcih, šolah in drugih zavodih s področja •	
vzgoje in izobraževanja v sodelovanju z vodstvi zavodov;
priprava, izvedba in analiza vsakoletnega programa planinske skupine •	
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ter posameznih oblik planinske dejavnosti;
formalno ali neformalno prenašanje lastnih poklicnih pedagoških znanj •	
na prostovoljne strokovne delavce v športu na področja planinstva;
skrb za stalno lastno dodatno in nadaljevalno licenčno usposabljanje ter •	
samoizobraževanje.

POGOJI ZA UDELEŽBO IN OBVEZNOSTI UDELEŽENCEV 
Kandidat za mentorja planinskih skupin mora ob prijavi izpolnjevati naslednje 
pogoje:

dosežena VI. ali VII. stopnja šolske izobrazbe katere koli usmeritve s pe-•	
dagoško smerjo, študent višjega letnika ali absolvent katere koli usmeri-
tve s pedagoško smerjo;
ustrezno zdravstveno stanje;•	
poznavanje vsebine Planinske šole;•	
dveletna predhodna aktivnost v planinstvu in•	
članstvo v planinskem društvu, ki je član Planinske zveze Slovenije.•	

Študentje morajo namesto izpolnjevanja pogoja dveletne predhodne aktiv-
nosti v planinstvu opraviti v času usposabljanja šestmesečno pedagoško pra-
kso (vodenje planinske skupine) v planinskem društvu, ki je član PZS.

Za uspešen konec usposabljanja mentorjev planinskih skupin je potrebna ak-
tivna udeležba (80 % celote in pri praktičnem delu 80 % ur) ter oddaja semi-
narske naloge, ki jo mentor naloge oceni s pozitivno oceno. Teme seminarskih 
nalog določi pristojni organ Planinske zveze Slovenije. Mentorji in ocenjevalci 
nalog so predavatelji in člani vodstva posameznega usposabljanja. 

STROKOVNI NAZIV
Zadnji dan usposabljanja udeleženci usposabljanja prejmejo potrdilo o ude-
ležbi, ki ga izda nosilec usposabljanja. Ko udeleženec opravi vse izpitne obve-
znosti, mu nosilec usposabljanja z ugotovitvenim sklepom podeli strokovni 
naziv mentor planinske skupine. 

Z enotnim nazivom mentor planinske skupine označujemo udeležence pro-
grama ne glede na spol. Licenca za opravljanje strokovnega dela na podro-
čju planinstva velja eno leto. Mentorji planinskih skupin so ob izdaji diplome 
o usposobljenosti vpisani v register mentorjev planinskih skupin, ki ga vodi 
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Mladinska komisija. Vsaka diploma je evidentirana tudi v registru usposobljenih stro-
kovnih delavcev. Z dnem vpisa v register mentorjev planinskih skupin velja prva licen-
ca za opravljanje strokovnega dela na področju planinstva za dobo do oddaje poročila 
o delu v prihodnjem letu. 

Mentor planinske skupine mora vsako leto podaljševati licenco za opravljanje strokov-
nega dela na področju planinstva. Pogoj za podaljšanje je do 15. julija oddan  izpolnjen 
obrazec za registracijo in podrobno pisno poročilo o delu v preteklem šolskem letu. 
Pisno poročilo mora vsebovati poročilo o izvedenem programu planinske skupine in 
izvedenih posameznih oblikah planinske dejavnosti. Pisno poročilo je lahko kopija po-
ročila o delu v preteklem letu, ki ga mentor planinske skupine odda ravnatelju šole, v 
kolikor je razviden prispevek mentorja k izvedenim aktivnostim. 

Pogoj za obnovitev licence je enkrat na tri leta aktivna udeležba na katerem koli semi-
narju licenčnega usposabljanja, ki ga je potrdil pristojni organ PZS (npr. vodnik PZS, 
mentor planinskih skupin, vaditelj orientacije PZS itd.) ali njegovem izpopolnjevanju, 
ali pristojni organ MK PZS (v letu 2012 so to seminar družabnost v gorah, posvet vodij 
planinskih taborov in seminar orientacije). 

Za uspešno končan licenčni seminar je potrebna 100 % udeležba pri teoretičnem in 
praktičnem delu. Po klasifikaciji Strokovnega sveta Vlade Republike Slovenije za šport 
se pridobi naziv strokovni delavec 1. 

NAČIN PRIJAVE
Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije. 
Prijavi priložite tudi izjavo o ustreznem zdravstvenem stanju.

kdaj 15. 7. - 21. 7. 2012

ura začetka 12:00

kje pus bavšica

št. udeležencev 25

rok prijave 15. 6. 2012

Mladinska Komisija
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IZPOPOLNJEVANJE ZA MENTORJE PLANINSKIH SKUPIN
Izpopolnjevanje za mentorje (licenčni seminar) je namenjeno tako strokov-
nemu izpopolnjevanju kot tudi izmenjavi mnenj o različnih problematikah s 
tega področja dela. Med vsemi seminarji, ki se uveljavljajo kot izpopolnjeva-
nje za mentorje, je ta edini, ki je namenjen izključno mentorjem. 

Kot izpopolnjevanje za mentorje veljajo tudi seminar orientacije, seminar dru-
žabnosti v gorah ter posvet za vodje taborov. V primeru udeležbe na licenč-
nem usposabljanju, ki ga je potrdil pristojni organ Planinske zveze Slovenije 
ali njegovem izpopolnjevanju, je vaša licenca na novo potrjena za dobo treh 
let.

kdaj 15. - 16. 9. 2012

ura začetka 9:00

kje pus bavšica

št. udeležencev 25

rok prijave 14. 8. 2012

PLANINSKA ORIENTACIJA
Pomen obvladovanja orientacijskih znanj je poznan vsakomur, ki se neorgani-
zirano odpravlja v gore ali kamor koli v naravo, torej takrat, ko se je potrebno 
zanesti na lastna znanja in izkušnje. Še posebno so ta znanja uporabna, ko 
nam ni dovolj hoja po označenih planinskih poteh ali v težavnih vremenskih 
pogojih. 

Orientacijska znanja in izkušnje si lahko pridobivamo na različne načine: v 
šolskem sistemu, preko vzgojno-izobraževalnih akcij, pa tudi s samostojnim 
učenjem. Pomembno je, da pridobljeno znanje utrjujemo v praksi tako na pla-
ninskih izletih kot pri ostalih izletih v naravo in s tem nabiramo pomembne 
izkušnje za iznajdljivost na neznanih terenih. Za ta namen so planinska ter 
tudi ostala orientacijska tekmovanja pravi naslov.
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STROKOVNI NAZIV
Z izobraževanjem v okviru Odbora za orientacijo MK PZS je možno pridobiti 
strokovni naziv “Vadi telj orientacije PZS”, ki prinaša dolžnosti in pravice ime-
tniku naziva. 

Program usposabljanja je namenjen pridobitvi strokovne izobrazbe za:
poučevanje orientacije v okviru planinskih društev in Planinske zveze •	
Slovenije (kjer je to določe no);
vzgajanje in usposabljanje udeležencev za vaditelje orientacije PZS;•	
organiziranje in izvajanje planinskih orientacijskih tekmovanj; •	
tekmovanje na planinskih orientacijskih tekmovanjih (POT);•	
dopolnitev znanja iz orientacije za vodnike PZS, mentorje planinskih •	
skupin in druge strokovne kadre v planinski organizaciji.

Uspešno opravljen Seminar orientacije je prvi korak za pridobitev tega stro-
kovnega naziva, saj je za pridobitev naziva potrebno uspešno opraviti tudi 
“Seminar za traserje in organizatorje POT”.

Po uspešno opravljenih obeh seminarjih se pridobi naziv Pripravnik za vaditelja 
orien tacije PZS. Pripravništvo se zaključi, ko pripravnik do roka odda izdelano  
seminarsko nalo go na podlagi resnično iz vede nega planinskega orientacij-
skega tekmovanja pod mentorstvom registriranega vaditelja orienta ci je PZS. 
Seveda mora biti seminarska naloga pozitivno ocenjena.

Za pristop k izobraževanju za pridobitev strokovnega naziva je potrebno iz-
polnjevanje splošnih pogojev: 

starost vsaj 17 let;•	
dosežena IV. stopnja šolske izobrazbe (končana srednja poklicna šola) ali •	
v procesu izobraževanja in
predhodna enoletna aktivnost v planinskem društvu.•	

Po podeljenem strokovnem nazivu je za podaljševanje licence za opravljanje 
strokovnega dela na področju planinstva potrebno izpolniti naslednje pogo-
je:

vsaka tri leta poslati poročilo o svoji orientacijski  •	
dejavnosti in
vsaka tri leta udeležba na dodatnem licenčnem usposabljanju (velja od •	
leta 2004 naprej).
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SEMINAR ORIENTACIJE

PREDSTAVITEV
Odbor za orientacijo pri Mladinski komisiji PZS organizira 
poseben seminar orientacije za vse, ki nameravajo pouče-
vati orientacijo v okviru planinskih društev, organizirati ali 
tekmovati na planinskih orientacijskih tekmovanjih in bolje 
obvladovati gibanje v brezpotju.

ZA KOGA
Seminar je namenjen predvsem absolventom Pla nin ske 
šole, vodnikom PZS in mentorjem planinskih skupin. Seveda 
se ga lahko udeležijo tudi vsi drugi, ki jih zanima orientaci-
ja. Seminarja se zaradi vsebinskega značaja lahko udeležijo 
tudi slušatelji, ki ne izpolnjujejo splošnih pogojev za prido-
bitev strokovnega naziva (glej zgornje poglavje), vendar ne 
morejo pridobiti naziva.

Udeleženec seminarja mora pred priho dom na seminar ob-
vladati osnovno branje karte, osnovno upora bo kompasa in 
se znati gibati s pomočjo tega na nezahtevnem terenu. Ime-
ti mora risalno orodje, kompas in po možnosti višinomer. 
Prav tako mora obvladati snov poznavanja gorstev in sveta 
(tere na) ter planinsko izrazoslovje.

GRADIVO ZA SEMINAR
Obvezno gradivo za seminar je priročnik ORIENTACIJA IN 
TOPOGRAFIJA (različni avtorji, Zveza tabor nikov Slovenije, 
1990 ali 1999). Seznam gradiva najdete na mk.pzs.si.

kdaj 27. 9. - 30. 9. 2012

ura začetka 10:30

kje menina

št. udeležencev 15

rok prijave 27. 8. 2012

 
NAČIN PRIJAVE

Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov Mladinske komisije 
Planinske zveze Slovenije. Prijavi priložite tudi izjavo o ustre-
znem zdravstvenem stanju. Obrazec za prijavo in izjavo naj-
dete na mk.pzs.si.
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IZPOPOLNJEVANJE ZA VADITELJE ORIENTACIJE 
PZS 

Namen izpopolnjevanj za vaditelje orientacije PZS je, da se 
obnavljajo znanja vaditeljev orientacije PZS, pridobljena na 
seminarjih Odbora za orientacijo MK PZS. To niso zaprta izo-
braževanja, ampak so vabljeni tudi vsi, ki še niso vaditelji 
orientacije PZS, a se vseeno veliko ukvarjajo z orientacijo in 
bi želeli svoje znanje dopolniti oz. osvežiti. Dosedanja izpo-
polnjevanja so se izkazala kot zelo koristna in kakovostna in 
so udeležencem dala veliko novih izkušenj.

ZA KOGA
Na izpopolnjevanje so vabljeni vsi vaditelji orientacije PZS 
in tudi vsi ostali aktivni člani planinskih društev, ki bi želeli 
osvežiti ali poglobiti znanja s področja orientacije.

PROGRAM IZPOPOLNJEVANJA 
merjenje na karti – kartometrija;•	
risarski izdelki;•	
novosti na področju orientacije ter•	
problematika planinskih orientacijskih tekmovanj.•	

kdaj 13. - 14. 10. 2012

ura začetka 18:00

kje andrejev dom na slemenu

št. udeležencev 20

rok prijave 13. 9. 2012

SEMINAR ZA TRASERJE IN ORGANIZATORJE POT
Seminar za traserje in organizatorje planinskih orientacijskih 
tekmovanj je namenjen vsem tistim, ki že obvladajo znanja s 
področja orientacije, želeli pa bi pridobiti znanja s področja 
organiziranja in trasiranja planinskih orientacijskih tekmo-
vanj. Zato se za udeležbo na Seminarju za traserje in organi-
zatorje POT zahteva od udeležencev obvladovanje vsebine 
Seminarja orientacije. Ta znanja si lahko udeleženec pridobi 
z udeležbo na Seminarju orientacije, z udeležbo na drugih 
vzgojno-izobraževalnih akcijah ali s samoizobraževanjem.

ZA KOGA
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Seminar je namenjen predvsem absolventom Seminarja orientacije in tistim 
društvenim delavcem, ki v organizirajo oz. bi želeli organizirati planinska 
orientacijska tekmovanja, pa nimajo ustreznih znanj. Seminarja se vsekakor 
lahko udeležijo tudi drugi zainteresirani, če imajo potrebno predznanje s po-
dročja orientacije.

PROGRAM SEMINARJA
predstavitev orientacijskih tekmovanj;•	
zgodovina planinskih orientacijskih tekmovanj;•	
pravila in zakonska ureditev;•	
varstvo narave pri organizaciji POT;•	
priprava, izvedba in analiza POT;•	
praktična izvedba POT.•	

GRADIVO
Obvezna literatura je učbenik Planinska orientacijska tekmovanja (Glavnik, 
Jordan, Rotovnik, 2002, PZS).

kdaj 2. - 4. 11. 2012

ura začetka 18:00

kje koča na kopitniku

št. udeležencev 20

rok prijave 2. 10. 2012

MLADINSKI VODITELJ
Program izobraževanja mladih v planinski organizaciji z nazivom Mladinski 
voditelj je Mladinska komisija PZS pripravila z namenom, da se v planinski 
organizaciji še poveča zavedanje o pomembnosti mladih za razvoj organiza-
cije ter da se bodo lahko mladi s pridobljenim znanjem aktivneje vključevali v 
različne oblike delovanja na vseh ravneh planinske organizacije.

Program ni potrjen s strani Strokovnega sveta Vlade RS za šport.

S programom Mladinski voditelj mladinska komisija nudi izobraževanje, ki 
mlade usposablja in dodatno motivira za aktivno vključevanje v delo matič-



17 PZS 2012

nega mladinskega odseka. Planinska društva s temi mladostniki pridobijo ka-
der za vodenje organizacijskega delovanja dela mladih, vodenje planinskih 
skupin, pomoč pri organiziranju in izvajanju različnih mladinskih akcij (tabori, 
zimovanja, skupni izleti, srečanja, programa Ciciban planinec in Mladi plani-
nec ipd.), organiziranje in izvajanje Planinske šole, pomoč na planinskih izletih 
po lahkih poteh, nudenje pomoči vodnikom PZS in mentorjem PS pri vodenju 
in pri izvedbi planinskih orientacijskih tekmovanj.

Program izobraževanja zajema:
znanje Planinske šole z dodanimi izbranimi vsebinami s področja dru-•	
žabnosti v gorah, aktivnega delovanju mladih v planinski organizaciji, 
planinskih taborov in drugih oblik oz. vsebin organizirane planinske 
dejavnosti in postopki varnega vodenja posameznih oblik planinske 
dejavnosti;
krepitev veščin za varnejše gibanje v gorskem svetu preko praktičnega •	
dela na planinskem učnem poligonu, delavnic prve pomoči, spoznava-
nja gorske reševalne službe, gibanja po zahtevnejših gorskih terenih, 
bivakiranja in planinskih tur;
spoznavanje in krepitev zavedanja o programih mladinske komisije, •	
ki mlade vodijo skozi starostno prilagojeno usposabljanje: programa 
Ciciban planinec in Mladi planinec, planinska orientacijska tekmovanja 
tekmovanje Mladina in gore;
krepitev kompetenc voditeljstva na področju komunikacije, vrednote-•	
nja, pobudništva, samoiniciative, vzorništva, vrstniškega učenja, dela s 
posameznikom in s skupino;
prepoznavanje osebnih motivov in možnosti za nadaljnjo osebno rast v •	
okviru planinske dejavnosti. Predstavitve možnosti nadaljevalnih izobra-
ževanj v okviru Mladinske komisije in drugih komisij PZS.

Ocenjevanje tečajnikov poteka skozi celoten proces izobraževanja. Ob za-
ključku tečaja se opravlja tudi sprejemni izpit za usposabljanje za vodnika PZS. 
V kolikor je kandidat uspešen, je oproščen opravljanja sprejemnega izpita za 
nadaljnja tri leta. Po koncu tečajnega dela sledi pripravniška doba, v kateri 
mora kandidat izdelati seminarsko nalogo oz. aktivno sodelovati na področju 
dela mladih v matičnem mladinskem odseku. Po opravljeni pripravniški dobi 
pripravnik prejme naziv Mladinski voditelj.

Mladinska Komisija
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kdaj 28. 7. - 5. 8. 2012

kje pus bavšica

ura začetka: 12:00

cena 165 €

št. udeležencev 25 (iz posameznega 
pd največ 4)

rok prijave 31. 5. 2012

NAČIN PRIJAVE
Izpolnjeno prijavnico, ki jo najdete na spletni strani Mladinske komisije 
http://mk.pzs.si pošljite na naslov Mladinske komisije Planinske zveze Slove-
nije. Prijavi priložite tudi izjavo o ustreznem zdravstvenem stanju ter obrazec 
za prijavo na izobraževanje za mladinske voditelje.

Izobraževanja se lahko udeležijo mladostniki od 16. leta starosti (končan 
prvi letnik srednje šole). Pogojno se lahko prijavijo mladostniki z zaključeno 
osnovno šolo, ki ob prijavi svoje predznanje in interes izkažejo z motivacij-
skim pismom. Njihove prijave bo sprejelo ali zavrnilo vodstvo izobraževanja, 
o njihovi odločitvi bodo vsi pogojno prijavljeni obveščeni najmanj en mesec 
pred akcijo.
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http://vk.pzs.si

VODNIŠKA KOMISIJA
V tabelah na naslednjih straneh najdete usposabljanja, ki jih v letu 2012 raz-
pisuje Vodniška komisija PZS. Prijavnice so dostopne na spletni strani VK:  
http://vk.pzs.si

Natančnejše informacije o poteku posameznega usposabljanja bodo vsi 
prijavljeni prejeli po elektronski pošti.

TEČAJI ZA VODNIKE PZS
Rok prijav je 2 meseca pred začetkom tečaja, pri tečaju A pa dva meseca 
pred sprejemnim izpitom.

LAHKE KOPNE TURE - KATEGORIJA A
Usposabljanje za vodnike PZS kategorije A je osnovno vodništvo. Za giba-
nje se uporablja pred vsem hoja, posebna tehnična znanja niso potrebna. Po 
uspešno opravljenih obveznostih lahko vodnik PZS kategorije A vodi:

lahke označene poti;•	
lahke neoznačene poti.•	

USPOSABLJANJE ZA LAHKE KOPNE TURE SESTAVLJAJO:
sprejemni izpit in preizkusna tura;•	
tečaj;•	
seminarska naloga in izpit;•	
pripravništvo. •	

Sprejemni izpit in preizkusna tura
Sprejemni izpit in preizkusna tura sta začetni del usposabljanja, ki je name-
njen preverjanju teoretičnega in praktičnega planinskega znanja prijavljenih 
kandidatov, predstavitvi pomena in dela prostovoljnega vodništva ter po-
drobnejšemu seznanjanju z vsebinami tečaja. Sprejemni izpit in preizkusna 
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tura sta obvezna za vse prijavljene kandidate, veljata pa 1 leto. Kot nadome-
stilo za sprejemni izpit velja opravljen tečaj za Mladinskega voditelja, če od 
tečaja niso minila več kot 3 leta.

Sprejemni izpit obsega vprašanja iz naslednjih tem: Organizacija planinstva, 
Zgodovina planinstva in alpinizma doma in v svetu, Geologija in poznavanje 
gorstev, Poznavanje in varstvo gorske narave, Planinsko izrazje in opis poti, 
Planinska pota, Vremenoslovje, Orientacija, Nevarnosti v gorah ter Osebna in 
tehnična oprema.  

Na sprejemnem izpitu se preverja tudi poznavanje osnovnih planinskih voz-
lov: ambulantni, bičev, polbičev, kavbojski, kravatni, osmica, prusikov, varo-
valni in podaljševalni vozel. 

Na preizkusni turi se preverja kondicijska pripravljenost, znanje iz gibanja in 
ustreznost opreme, ki jo uporabljajo prijavljeni kandidati.

Literatura za sprejemni izpit:
Skupina avtorjev: Učbenik PLANINSKA ŠOLA, Planinska zveza Slovenije, •	
Ljubljana 2004.

Tečaj
Tečaj traja dvanajst polnih dni. Pri deljeni izvedbi se tečaj izvaja ob vikendih 
na različnih lokacijah, običaj no so to planinske koče, medtem ko poteka str-
njeni tečaj v Planinskem učnem središču Bavšica. 

Pri obeh izvedbah je vsebina tečaja enaka, program obsega vsebine po Pred-
metniku in Učnem načrtu za vodnike PZS kategorije A. V okviru tečaja bodo 
izvedene tudi najmanj tri ture in bivak na prostem. Pomem ben del tečaja je 
tudi družabnost oziroma utrjevanje vezi med tečajniki in vodstvom tečaja.

Seminarska naloga in izpit
Seminarska naloga je pisna priprava na izpitno turo. Izpitna tura pa je praktič-
ni del izpita. Semi narsko nalo go kandidati napišejo do dogovorjenega roka 
pred izpitom, pri strnjeni obliki uspo sabljanja pa med teča jem. Teoretični del 
izpita so pisni testi, ki se pišejo iz predavanih tem na tečaju.
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Pripravništvo
Po uspešno opravljenih izpitnih obveznostih postane kandidat pripravnik za 
vodnika lahke kopne ture - kategorija A. Kandidat je lahko pripravnik največ 
tri leta. V tem času mora pod nadzorom voditi:

če je usposabljanje sklenil z oceno •	 opravil: najmanj osem različnih tur, 
pri najmanj treh registriranih vodnikih enake ali višje kategorije;
če je usposabljanje sklenil z oceno •	 uspešno opravil: najmanj pet različ-
nih tur, pri najmanj dveh registriranih vodnikih enake ali višje kategorije.

Od vodnika Planinske zveze Slovenije ali gorskega vodnika, pri katerem je pri-
pravnik vodil, mora pridobiti pisno mnenje o opravljenem vodenju.

Rok za zaključek usposabljanja je do 31. decembra leta, v katerem poteče tre-
tje leto od dne, ko kandidat postane pripravnik za A-kategorijo. 

sprejemni izpit in preizkusna tura za 
pridobitev kategorije a na deljenem 

tečaju
pu vk pzs 11. 2. - 12. 2. 11. 2. - 12. 2.

tečaj za kategorijo a pu vk  pzs marec–junij 
šest vikendov (12 dni) 9. – 10. 6.

sprejemni izpit in preizkusna tura za i. 
izmeno strnjenega tečaja

tečaj za kategorijo a, i. izmena

pu vk pzs
pu vk pzs

12. 5. - 13. 5.
23. 6. -  4. 7.

12. 5. - 13. 5.
v okviru 

tečaja

sprejemni izpit in preizkusna tura za 
ii. izmeno strnjenega tečaja

tečaj za kategorijo a, ii. izmena

pu vk pzs
pu vk pzs

19. – 20. 5.
4. 7. – 15. 7.

19. 5. – 20. 5. 
v okviru 

tečaja

PRIJAVNI POGOJI
1. Splošni prijavni pogoji so:

starost najmanj 18 let ob začetku tečaja;•	
dosežena IV. stopnja šolske izobrazbe (končana srednja poklicna šola) ali •	
dijak 4. letnika srednje šole;
uspešno opravljen sprejemni izpit iz snovi Planinske šole;•	
uspešno opravljena preizkusna tura;•	
petletna predhodna aktivnost v planinstvu;•	
članstvo v planinskem društvu, ki je član Planinske zveze Slovenije;•	
ustrezno zdravstveno stanje in•	
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sposobnost samostojnega gibanja na turah, ki so za eno stopnjo težje •	
od tiste, za katero si prizadeva pridobiti pravico vodenja. 

2. Posebni prijavni pogoji za kategorijo A so:

kandidat za vodnika mora biti sposoben samostojnega gibanja na turah, ki 
so za kategorijo višje od tur A-kategorije. Zato morajo kandidati za vodnika 
Planinske zveze Slovenije lahke kopne ture – kategorije A  v zadnjih petih letih 
opraviti:

najmanj 10 različnih kopnih tur nad gozdno mejo po lahkih poteh;•	
najmanj 10 različnih kopnih tur po označenih zahtevnih ali zelo zahtev-•	
nih poteh in
najmanj 3 različne lahke kopne ture v vlogi pomočnika vodnika.•	

Kandidat dokazuje izpolnjevanje posebnih pogojev s seznamom opravljenih 
tur. Posebne pogoje mora kandidat izpolniti do dneva začetka tečaja.

Obrazce najdete na spletni strani VK pod rubriko Prijavnice – Prijava na tečaj.

Popolna prijava, poslana do roka, vsebuje:
izpolnjen obrazec Prijavnica in osebni list;•	
izpolnjen obrazec Seznam opravljenih tur;•	
izpolnjen obrazec Pomočnik vodnika;•	
zdravniško potrdilo in izjavo o ustreznem zdravstvenem stanju;•	
fotokopijo osebne izkaznice.•	

ZAHTEVNE KOPNE TURE - KATEGORIJA B
Na usposabljanju za vodnike PZS kategorije B se poglobi in razširi znanja z 
osnovnega usposabljanja; poudarek je na temi Gibanje in tehnika vodenja. 
Pri hoji in gibanju se uporabljajo tudi tehnična znanja. Po uspešno opravljenih 
obveznostih lahko vodnik PZS kategorije B vodi:

vse kar je opisano pri kategoriji A;•	
zahtevne in zelo zahtevne označene poti;•	
zahtevne neoznačene poti;•	
lahka brezpotja.•	
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USPOSABLJANJE ZA ZAHTEVNE KOPNE TURE SESTAVLJAJO:
tečaj;•	
seminarska naloga in izpit;•	
pripravništvo. •	

Tečaj kategorije B traja štiri polne dni, običajno v planinski koči in njeni okolici. 
Na tečaju se izvede vsaj ena tura.

Program obsega vsebine po Učnem načrtu za vodnike PZS kategorije B. Semi-
narska naloga je pisna priprava na izpitno turo. Kandidati jo napišejo do do-
govorjenega roka pred izpitom. Teoretični del izpita so pisni testi, ki se pišejo 
iz predavanih tem na tečaju. Praktični del izpita je izpitna tura. Pripravništvo 
poteka enako kot pri kategoriji A, le da morajo pripravniške ture po zahtevno-
sti ustrezati zahtevnosti tur za kategorijo B.

Razpisana usposabljanja za zahtevne kopne ture v letu 2011:

tečaj za kategorijo b, 
1. skupina  pu vk pzs zelenica 10. 5. – 13. 5. 2. 6. – 3. 6.

tečaj za kategorijo b, 
2. skupina pu vk pzs češka koča 24. 5. – 27. 5. 16. 6. – 17. 6.

PRIJAVNI POGOJI
Kandidat za vodnika Planinske zveze Slovenije zahtevne kopne ture B-katego-
rije mora ob prijavi izpolnjevati splošne in posebne pogoje.

Splošni pogoji so:
članstvo v planinskem društvu, ki je član Planinske zveze Slovenije;•	
ustrezno zdravstveno stanje in•	
sposobnost samostojnega gibanja na turah, ki so za eno stopnjo težje •	
od tiste, za katero si prizadeva pridobiti pravico vodenja. 

Posebni pogoji

Usposabljanja se lahko udeležijo vodniki Planinske zveze Slovenije, ki so uspo-
sabljanje za A-kategorijo sklenili s pozitivno oceno in imajo veljavno licenco 
za opravljanje strokovnega dela na področju planinstva.

Kandidat za Vodnika Planinske zveze Slovenije zahtevne kopne ture – kategorije 
B mora biti sposoben samostojnega gibanja na turah, ki so za kategorijo višje 
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od tur B kategorije. Zato morajo kandidati v zadnjih petih letih opraviti:
najmanj 5 različnih kopnih tur po zahtevnih in zelo zahtevnih poteh;•	
najmanj 15 različnih kopnih tur po zahtevnih in zelo zahtevnih poteh •	
nad gozdno mejo;
najmanj 5 različnih kopnih brezpotij in•	
najmanj 3 različne zahtevne ali zelo zahtevne kopne ture v vlogi pomoč-•	
nika vodnika.

Kandidat dokazuje izpolnjevanje posebnih pogojev s seznamom opravljenih 
tur. Posebne pogoje mora kandidat izpolniti do dneva prijave na izpitno turo.

Obrazce najdete na spletni strani VK pod rubriko Prijavnice – Prijava na tečaj.

Popolna prijava, poslana do roka, vsebuje:
izpolnjen obrazec Prijavnica in osebni list;•	
izpolnjen obrazec Seznam opravljenih tur;•	
izpolnjen obrazec Pomočnik vodnika;•	
izjavo o ustreznem zdravstvenem stanju;•	

ZELO ZAHTEVNE KOPNE TURE - KATEGORIJA C
Na usposabljanju za vodnike PZS kategorije C je še poseben poudarek na temi 
Gibanje in tehnika vo denja. Pri hoji in gibanju se uporabljajo različna tehnična 
znanja. Vodnik PZS kategorije C vodi:

vse kar je opisano pri kategoriji B;•	
zelo zahtevne neoznačene poti;•	
zahtevna in zelo zahtevna brezpotja.•	

USPOSABLJANJE ZA ZELO ZAHTEVNE KOPNE TURE SESTAVLJAJO:
tečaj;•	
seminarska naloga in izpit;•	
pripravništvo. •	

Tečaj traja tri polne dni. Program obsega vsebine po Učnem načrtu za vodnike 
PZS kategorije C. Semi narska naloga je pisna priprava na izpitno turo. Kandi-
dati jo napišejo do dogovorjenega roka pred izpi tom. Pisnih testov ni. Prak-
tični del izpita je izpitna tura. Pripravništvo poteka enako kot pri kate goriji 
A, le da morajo pripravniške ture po zahtevnosti ustrezati zahtevnosti tur za 
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kategorijo C. 

Razpisano usposabljanje za zelo zahtevne kopne ture v letu 2011: 

tečaj za kategorijo c  pu vk pzs naknadno 14. 9. – 16. 9. 6.  – 7. 10.

PRIJAVNI POGOJI
Kandidat za vodnika Planinske zveze Slovenije zelo zahtevne kopne ture - C 
kategorije mora ob prijavi izpolnjevati splošne in posebne pogoje.

Splošni pogoji so:
članstvo v planinskem društvu, ki je član Planinske zveze Slovenije,•	
 primerno zdravstveno stanje in•	
sposobnost samostojnega gibanja na turah, ki so za eno stopnjo težje •	
od tiste, za katero si prizadeva pridobiti pravico vodenja. 

Posebni pogoji

Usposabljanja se lahko udeležijo vodniki Planinske zveze Slovenije zahtevne 
kopne ture – kategorije B, ki so usposabljanje sklenili s pozitivno oceno in ima-
jo veljavno licenco za opravljanje strokovnega dela na področju planinstva.

Kandidat za vodnika Planinske zveze Slovenije zelo zahtevne kopne ture - ka-
tegorija C mora biti sposoben samostojnega - gibanja na turah, ki so za kate-
gorijo višje od tur C-kategorije. Poleg tega morajo kandidati v zadnjih petih 
letih opraviti:

najmanj 20 različnih kopnih tur po brezpotju nad gozdno mejo;•	
najmanj 10 različnih kopnih plezalnih vzponov vsaj II. težavnostne sto-•	
pnje (UIAA) in
najmanj 10 različnih kopnih plezalnih vzponov vsaj III. težavnostne •	
stopnje (UIAA).

Kandidat dokazuje izpolnjevanje posebnih pogojev s seznamom opravljenih 
tur. Posebne pogoje mora kandidat izpolniti do dneva prijave na izpitno turo.

Obrazce najdete na spletni strani VK pod rubriko Prijavnice – Prijava na tečaj.

Popolna prijava, poslana do roka, vsebuje:
izpolnjen obrazec Prijavnica in osebni list;•	
izpolnjen obrazec Seznam opravljenih tur;•	
izjavo o ustreznem zdravstvenem stanju. •	
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LAHKE SNEŽNE TURE - KATEGORIJA D
Usposabljanje za vodnike PZS kategorije D je osnovno sne-
žno usposabljanje za gibanje in vodenje po zas neženem 
terenu. Poudarek je na temi Gibanje in tehnika vodenja in 
Orientaciji v snegu ter Nevar nostih, ki jih prinese zima in 
sneg. Pri hoji in gibanje se uporabljajo tudi tehnična znanja, 
predvsem uporaba cepina in derez. Po uspešno opravljenih 
obveznostih lahko vodnik PZS kategorije D v snežnih razme-
rah vodi:

lahke označene in neoznačene poti v snegu;•	
zimsko markirane poti;•	
organizirane in varovane zimske pohode.•	

USPOSABLJANJE ZA LAHKE SNEŽNE TURE SESTAVLJAJO:
tečaj;•	
seminarska naloga in izpit;•	
pripravništvo. •	

Tečaj traja štiri polne dni, običajno v planinski koči in okolici. 
Na tečaju se izvede vsaj ena tura in bivak na prostem.

Program obsega vsebine po Učnem načrtu za vodnike PZS 
kategorije D. Seminarska naloga je pisna pripra va na izpitno 
turo. Kandidati jo napišejo do dogovorjenega roka pred iz-
pitom. Teoretični del izpita so pisni testi, ki se pišejo iz pre-
davanih tem na tečaju. Praktični del izpita je izpitna tura. 
Pripravništvo poteka enako kot pri kategoriji A, le da morajo 
pripravniške ture po zahtevnosti in razmerah (snežne) ustre-
zati turam za kategorijo D.

Razpisana usposabljanja za lahke snežne ture v letu 2011:

tečaj za kategorijo d,
1. skupina  pu vk pzs zelenica 9. - 12. 2. 3. - 4. 3.

tečaj za kategorijo d,
2. skupina pu vk pzs groHot 23. - 26. 2. 10. - 11. 3.

PRIJAVNI POGOJI
Kandidat za vodnika Planinske zveze Slovenije lahke snežne 
ture - kategorija D  mora ob prijavi izpolnjevati splošne in 
posebne pogoje.

Splošni pogoji so:
članstvo v planinskem društvu, ki je član Planinske •	

PZS 2012
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zveze Slovenije;
ustrezno zdravstveno stanje in•	
sposobnost samostojnega gibanja na turah, ki so za •	
eno stopnjo težje od tiste, za katero si prizadeva prido-
biti pravico vodenja. 

Posebni pogoji

Usposabljanja se lahko udeležijo vodniki Planinske zveze 
Slovenije lahke kopne ture – kategorije A, ki so osnovno 
usposabljanje sklenili s pozitivno oceno in imajo veljavno 
licenco za opravljanje strokovnega dela na področju planin-
stva. 

Kandidat za vodnika Planinske zveze Slovenije lahke snežne 
ture - kategorija D mora biti sposoben samostojnega giba-
nja na turah, ki so za kategorijo višje od tur kategorije D. 
Zato morajo kandidati v zadnjih petih letih opraviti:

najmanj 10 različnih tur po lahkih označenih poteh v •	
snegu;
najmanj 5 različnih tur po zahtevnih označenih poteh •	
v snegu in
najmanj 3 različne lahke snežne ture v vlogi pomočni-•	
ka vodnika.

Kandidat dokazuje izpolnjevanje posebnih pogojev s sezna-
mom opravljenih tur. Posebne pogoje mora kandidat izpol-
niti do dneva prijave na izpitno turo.

Obrazce najdete na spletni strani VK pod rubriko Prijavnice 
– Prijava na tečaj.

Popolna prijava, poslana do roka, vsebuje:
izpolnjen obrazec Prijavnica in osebni list;•	
izpolnjen obrazec Seznam opravljenih tur;•	
izpolnjen obrazec Pomočnik vodnika;•	
izjavo o ustreznem zdravstvenem stanju.•	

LAHKI TURNI SMUKI - KATEGORIJA G
Usposabljanje za vodnike PZS kategorije G je osnovno uspo-
sabljanje za turno smučanje in vodenje turnih smukov. Pou-
darek je na tehniki gibanja s smučmi, smučanju in vodenju 
turnih smukov, Orienta ciji v snegu ter Nevarnostih, ki jih 
prinese zima in sneg. Po uspešno opravljenih obveznostih 
lahko vodnik PZS kategorije G v snežnih razmerah vodi:

vse iz kategorije D;•	
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lahke turne smuke.•	

USPOSABLJANJE ZA LAHKE TURNE SMUKE SESTAVLJAJO:
tečaj;•	
seminarska naloga in izpit;•	
pripravništvo. •	

Tečaj traja štiri polne dni. Na tečaju se izvede vsaj ena tura.

Program obsega vsebine po Učnem načrtu za vodnike PZS G-kategorije. Semi-
narska naloga je pisna pri prava na izpitni turni smuk. Kandidati jo napišejo 
do dogovorjenega ro ka pred izpitom. Pisnih testov ni. Praktični del izpita je 
izpitni turni smuk. Pripravništvo poteka enako kot pri kategoriji A, le da mora-
jo pripravniške ture oziroma pripravniški turni smuki po zahtevnosti ustrezati 
turnim smukom za kategorijo G.

Razpisano usposabljanje za lahke turne smuke v letu 2011: 

tečaj za kategorijo g  pu vk pzs planina na kraju 24. – 26. 2. 10. – 11. 3.

PRIJAVNI POGOJI
Kandidat za vodnika Planinske zveze Slovenije lahki turni smuki – kategorija G 
mora ob prijavi izpolnjevati splošne in posebne pogoje.

Splošni pogoji so:
članstvo v planinskem društvu, ki je član Planinske zveze Slovenije;•	
ustrezno zdravstveno stanje in•	
sposobnost samostojnega gibanja na turah, ki so za eno stopnjo težje •	
od tiste, za katero si prizadeva pridobiti pravico vodenja. 

Posebni pogoji

Usposabljanja se lahko udeležijo vodniki Planinske zveze Slovenije lahke ko-
pne ture – kategorije A in lahke snežne ture – kategorije D (če se izpit za D 
in G kategorijo opravlja istočasno, kategorija D ni pogoj), ki so usposabljanje 
sklenili s pozitivno oceno in imajo veljavno licenco za opravljanje strokovnega 
dela na področju planinstva. 

Kandidat za vodnika Planinske zveze Slovenije lahki turni smuki – kategorija 
G mora biti sposoben samostojnega gibanja na turah, ki so za kategorijo višje 
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od tur G-kategorije. Zato morajo kandidati obvladati prvine smučanja in v za-
dnjih petih letih opraviti:

najmanj 10 različnih lahkih turnih smukov in •	
najmanj 5 različnih zahtevnih turnih smukov.•	

Kandidat dokazuje izpolnjevanje posebnih pogojev s seznamom opravljenih 
tur. Posebne pogoje mora kandidat izpolniti do dneva prijave na izpitno turo.

Obrazce najdete na spletni strani VK pod rubriko Prijavnice – Prijava na tečaj.

Popolna prijava, poslana do roka, vsebuje:
izpolnjen obrazec Prijavnica in osebni list;•	
izpolnjen obrazec Seznam opravljenih tur;•	
izjavo o ustreznem zdravstvenem stanju.•	

ZAHTEVNE SNEŽNE TURE - KATEGORIJA E
Na  usposabljanju za zahtevne snežne ture vodnik PZS razširi svoja znanja 
predvsem na temi Gibanje in tehnika vodenja. Pri hoji se uporabljajo tudi teh-
nična znanja. Po uspešno opravljenih obveznostih lahko vodnik PZS katego-
rije E  v snežnih razmerah vodi:

vse kar je opisano pri kategorijah C in D;•	
zahtevne označene in neoznačene poti v snegu;•	
lahka in zahtevna brezpotja v snegu.•	

USPOSABLJANJE ZA ZAHTEVNE SNEŽNE TURE SESTAVLJAJO:
tečaj;•	
seminarska naloga in izpit;•	
pripravništvo za kategorijo E. •	

Tečaj traja dva dni. Na tečaju se izvede vsaj ena tura.

Program obsega vsebine po Učnem načrtu za vodnike PZS kategorije E. Semi-
narska naloga je pisna priprava na praktični del izpita - izpitno turo. Kandidati 
jo napišejo do dogovorjenega roka pred izpitom. Pisnih testov ni. Pripravni-
štvo poteka enako kot pri kate goriji A, le da morajo pripravniške snežne ture 
po zahtevnosti ustrezati turam za kategorijo E.
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Razpisano usposabljanje za zahtevne snežne ture  v letu 2011: 

tečaj za kategorijo e  pu vk pzs naknadno 16. – 19. 2. 17. – 18. 3. 

PRIJAVNI POGOJI
Kandidat za vodnika Planinske zveze Slovenije zahtevne snežne ture – E kate-
gorije mora ob prijavi izpolnjevati splošne in posebne pogoje.

Splošni pogoji so:
članstvo v planinskem društvu, ki je član Planinske zveze Slovenije;•	
 primerno zdravstveno stanje in•	
sposobnost samostojnega gibanja na turah, ki so za eno stopnjo težje •	
od tiste, za katero si prizadeva pridobiti pravico vodenja. 

Posebni pogoji

Usposabljanja se lahko udeležijo vodniki Planinske zveze Slovenije lahke sne-
žne ture – kategorije D, ki imajo hkrati tudi zelo zahtevne kopne ture – katego-
rijo C in so osnovno snežno usposabljanje sklenili s pozitivno oceno ter imajo 
veljavno licenco za opravljanje strokovnega dela na področju planinstva. 

Kandidat za vodnika Planinske zveze Slovenije zahtevne snežne ture – kate-
gorija E mora biti sposoben samostojnega gibanja na turah, ki so za kategorijo 
višje od tur E-kategorije. Zato morajo kandidati v zadnjih petih letih opraviti:

najmanj 10 različnih tur po zahtevnih ali zelo zahtevnih označenih poteh •	
v snegu in
najmanj 5 različnih zimskih plezalnih vzponov.•	

Kandidat dokazuje izpolnjevanje posebnih pogojev s seznamom opravljenih 
tur. Posebne pogoje mora kandidat izpolniti do dneva prijave na izpitno turo.

Obrazce najdete na spletni strani VK pod rubriko Prijavnice – Prijava na tečaj.

Popolna prijava, poslana do roka, vsebuje:
izpolnjen obrazec Prijavnica in osebni list;•	
izpolnjen obrazec Seznam opravljenih tur;•	
izjavo o ustreznem zdravstvenem stanju.•	
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ZAHTEVNI TURNI SMUKI - KATEGORIJA H
Program usposabljanja vodnik Planinske zveze Slovenije zahtevni turni smu-
ki – kategorija H je najvišja stopnja usposabljanja vodnikov Planinske zveze 
Slovenije in je namenjen nadaljevalnemu snežnemu usposabljanju vodnikov 
Planinske zveze Slovenije lahki turni smuki – kategorija G, zahtevne snežne 
ture – kategorija E in kopnemu usposabljanju vodnikov Planinske zveze Slo-
venije zelo zahtevne kopne ture – kategorija C. Vodnik Planinske zveze Slove-
nije zahtevni turni smuki – kategorija H se ob zelo zahtevnem letnem in zim-
skem vodništvu usposablja za zahtevnejše turno-smučarsko vodništvo. Zanj 
je poleg hoje pozimi z derezami in cepinom potrebno še odlično obvladanje 
smučanja in hoje s smučmi, obvladovanje posebnih orientacijskih znanj ter 
obvladovanje zavarovanja poti v zimskih razmerah.

S podelitvijo H-kategorije vodenja lahko vodnik Planinske zveze Slovenije 
vodi po lahkih označenih poteh ter lahkih neoznačenih poteh (iz kategorije 
A), po zahtevnih označenih poteh, zelo zahtevnih označenih poteh, zahtev-
nih neoznačenih poteh, lahkih brezpotjih, načelno do snežne meje, vključno s 
posameznimi snežišči (iz kategorije B), po zelo zahtevnih neoznačenih poteh, 
zahtevnem brezpotju, načeloma v kopnem in s pričakovanimi snežišči, posa-
mezne odstavke v skali se zavaruje za prehod udeležencev (iz kategorije C), 
po lahkih označenih in lahkih neoznačenih poteh v snegu, zimsko markiranih 
poteh, organizirane in varovane zimske pohode (iz kategorije D), zahtevne 
označene poti in zahtevne neoznačene poti v snegu ter lahko in zahtevno 
brezpotje v snegu (iz kategorije E), lahke turne smuke (iz kategorije G) in zah-
tevne turne smuke. 

Program usposabljanja obsega 2 uri teorije, 16 ur praktičnega dela in 46 ur 
izpitnih obveznosti, skupaj 64 ur. Izpitne obveznosti obsegajo: pisne in ustne 
izpite, izpitno turo (6 ur), seminarsko nalogo (10 ur).  

Pripravništvo poteka enako kot pri kategoriji A, le da morajo pripravniške sne-
žne ture oz. pripravniški turni smuki po zahtevnosti ustrezati turam za kate-
gorijo H.

Kandidat za vodnika Planinske zveze Slovenije zahtevni turni smuki – katego-
rija H mora ob prijavi izpolnjevati splošne in posebne pogoje.
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Splošni pogoji so:
članstvo v planinskem društvu, ki je član Planinske zveze Slovenije;•	
 primerno zdravstveno stanje in•	
sposobnost samostojnega gibanja na turah, ki so za eno stopnjo težje •	
od tiste, za katero si prizadeva pridobiti pravico vodenja.  

Razpisano usposabljanje  v letu 2011: 

tečaj za kategorijo H  pu vk pzs naknadno 1. – 4. 3. 24. – 25. 3. 

Posebni pogoji

Usposabljanja se lahko udeležijo vodniki Planinske zveze Slovenije lahki turni 
smuki – kategorije G in zahtevne snežne ture – kategorije E, ki so usposablja-
nji sklenili s pozitivno oceno in imajo veljavno licenco za opravljanje strokov-
nega dela na področju planinstva.

Kandidat za vodnika Planinske zveze Slovenije zahtevni turni smuki – katego-
rija H mora biti sposoben samostojnega gibanja na turah, ki so za kategorijo 
višje od tur H-kategorije. Zato morajo kandidati v zadnjih petih letih opraviti:

najmanj 10 različnih zahtevnih turnih smukov in •	
najmanj 5 različnih zelo zahtevnih turnih smukov.•	

Kandidat dokazuje izpolnjevanje posebnih pogojev s seznamom opravljenih 
tur. Posebne pogoje mora kandidat izpolniti do dneva prijave na izpitno turo.

Obrazce najdete na spletni strani VK pod rubriko Prijavnice – Prijava na tečaj.

Popolna prijava, poslana do roka, vsebuje:
izpolnjen obrazec Prijavnica in osebni list;•	
izpolnjen obrazec Seznam opravljenih tur;•	
izjavo o ustreznem zdravstvenem stanju.•	

TEČAJ ZA INŠTRUKTORJE PLANINSKE VZGOJE
Za kakovostno in strokovno izvedena usposabljanja za vodnike PZS so po-
trebni tudi dobri inštruktorji pla ninske vzgoje, ki so pripravljeni svoje vodni-
ško znanje posredovati naprej. Tečaj za inštruktorje planinske vzgoje razpisuje 
Komisija za usposabljanje in preventivo PZS (KUP PZS) v sodelovanju z Vodni-
ško komisijo PZS. 
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POGOJI ZA UDELEŽBO NA TEČAJU ZA INŠTRUKTORJA PLANINSKE VZGOJE SO:
kandidat za inštruktorja planinske vzgoje mora do zadnjega dne za prijavo na 
usposabljanje izpolnjevati splošne in posebne pogoje.

Splošni pogoji so:
želja po strokovnem delu na področju planinskega usposabljanja;•	
primerno zdravstveno stanje;•	
starost vsaj 21 let;•	
dosežena vsaj VI. stopnja šolske izobrazbe, tudi študent absolvent ali •	
študent, vpisan v zadnji letnik študija;
registriran vodnik PZS z veljavno licenco v zadnjih 3 letih;•	
doseženi vodniški kategoriji vsaj B in D;•	
tri leta od potrditve kategorije B ali D vodenja;•	
članstvo v planinskem društvu, ki je član Planinske zveze Slovenije;•	
potrdilo KUP PZS o uspešno opravljenem skupnem seminarju za inštruk-•	
torje v Planinski zvezi Slovenije, ki ni starejše od treh let (ta pogoj velja 
od začetka izvajanja skupnega seminarja);
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 izvedenih predavanj iz tem Planinske šole ali Vodniškega učbenika •	
v zadnjih 10 letih;
vsaj 5 opravljenih tur po različnih zahtevnejših označenih plezalnih po-•	
teh v tujini (zahtevnosti vsaj C ali 3 oz. primerljive) v zadnjih 10 letih;
vsaj 5 različnih kopnih oz. letnih alpinističnih vzponov vsaj III. težavno-•	
stne 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 vo-•	
dnik v zadnjih 10 letih in
vsaj 5 vodenih celodnevnih tur zahtevnosti D-kategorije kot glavni •	
vodnik v zadnjih 10 letih.
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PREDVIDEN POTEK TEČAJA
Tečaj za inštruktorje planinske vzgoje se bo predvidoma začel v januarju 2012 
in končal v juniju 2012. 

Rok za prijavo je 01. december 2011.

Največje možno število udeležencev na tečaju za inštruktorje planinske vzgo-
je je 12.

Po opravljenem tečaju izdelajo pripravniki za inštruktorje planinske vzgo-
je seminarsko nalogo. V času pripravništva se morajo kot aktivni člani vod-
stva udeležiti tudi enega izmed časovno daljših tečajev za vodnike PZS. Po  
izpolnjenih pogojih pripravništva, ki lahko traja največ tri leta, se novim in-
štruktorjem planinske vzgoje podeli znak ter se jih vpiše na seznam inštruk-
torjev z licencami za posamezne teme. 

Prijava naj vsebuje:
izpolnjen obrazec Prijavnica in osebni list;•	
kratek gorniški življenjepis z navedbo dosedanjih gorniških usposabljanj •	
in ostalih organizacijsko-pedagoško obarvanih aktivnosti, povezanih 
predvsem s planinstvom;
izjavo o triletnem sodelovanju pri usposabljanjih za vodnike PZS v okvi-•	
ru PZS;
priporočilo enega izmed aktivnih inštruktorjev planinske vzgoje;•	
priporočilo matičnega planinskega društva, ki je član Planinske zveze •	
Slovenije;
izjavo o ustreznem zdravstvenem stanju.•	

IZPOPOLNJEVANJA ZA VODNIKE PZS
Rok prijav je 1 mesec pred začetkom izpopolnjevanja.

Vodnik PZS mora po pridobitvi naziva vodnik PZS, ne glede na doseženo ka-
tegorijo, vsaka tri leta podaljševati licenco za opravljanje strokovnega dela na 
področju planinstva. Za podaljšanje licence za opravljanje strokovnega dela 
na področju planinstva, ki velja tri leta, se mora vodnik PZS redno na vsaka tri 
leta udeleževati dodatnih licenčnih usposabljanj oziroma izpopolnjevanj za 
vodnike PZS. Izpopolnjevanja so ločena za kopne in snežne  kategorije.
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LAHKE SNEŽNE TURE IN LAHKI TURNI SMUKI -  
KATEGORIJI D in G

V obdobju 2012-2014 se obnavljajo naslednje teme:

 
prva pomoč in reševanje

 
snežna slepota, sončarica, sončne opekline

 
razvedanje

 
orientacija v slabiH vremenskiH razmeraH in spremenljiviH 

snežniH razmeraH 

 
bivanje v naravi

 
premagovanje strmiH poledeneliH pobočij, zaustavljanje v 

primeru zdrsa 

 
prosta izbira predmeta

 
novosti na področju zaščite v primeru plazu (air bag, 

avalung, …) 

Razpisana izpopolnjevanja v snežnih razmerah v letu 2012: 

 
izpopolnjevanje v snežniH 

razmeraH pu vk pzs loka pod raduHo 10. – 11. 2. 

 
izpopolnjevanje v snežniH 

razmeraH pu vk pzs zelenica 18. – 19. 2. 

 
izpopolnjevanje v snežniH 

razmeraH pu vk pzs groHot 18. – 19. 2.

 
izpopolnjevanje v snežniH 

razmeraH pu vk pzs valvasorjev dom 10. – 11. 3.
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Prijavnice najdete na spletni strani VK pod rubriko Prijavnice – Prijava na iz-
popolnjevanje.

Popolna prijava, poslana do roka, vsebuje:
izpolnjen obrazec Prijavnica in osebni list.•	

Rok prijav: mesec dni pred izpopolnjevanjem.

Predvideni stroški izpopolnjevanja: 60 €.

LAHKE, ZAHTEVNE IN ZELO ZAHTEVNE KOPNE TURE - 
KATEGORIJE A, B in C

V obdobju 2012–2014 se obnavljajo naslednje teme:

 
prva pomoč in 

reševanje 

 
postopki oživljanja, uporaba avtomatskega defibrila-

torja

 
razvedanje 

 
osnove risanja profila ročno in s pomočjo gps 

 
bivanje v 

naravi

 
premagovanje strmiH kopniH odsekov (gibanje naveze)

samoreševanje in reševanje padlega na zavarovaniH 
poteH 

 
prosta izbira 

predmeta 

 
vodenje ljudi s posebnimi potrebami

 
Prijavnice najdete na spletni strani VK pod rubriko Prijavnice – Prijava na iz-
popolnjevanje.

Popolna prijava, poslana do roka, vsebuje:
izpolnjen obrazec Prijavnica in osebni list.•	

Rok prijav: mesec dni pred izpopolnjevanjem. Razpisana izpopolnjevanja v 
kopnih razmerah v letu 2012: 
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izpopolnjevanje v kopniH 
razmeraH

mdo 
gorenjske valvasorjev dom 20. – 21. 4. 

izpopolnjevanje v kopniH 
razmeraH

mdo dolenjske z 
belo krajino gorjanci 21. – 22. 4.

izpopolnjevanje v kopniH 
razmeraH mdo ljubljane kamniška bistrica 4. – 5. 5. 

izpopolnjevanje v kopniH 
razmeraH

mdo podravja
1. skupina boč 11. – 12. 5. 

izpopolnjevanje v kopniH 
razmeraH

mdo podravja
2. skupina boč 12. – 13. 5.

izpopolnjevanje v kopniH 
razmeraH mdo koroške groHot 11. – 12. 5.

izpopolnjevanje v kopniH 
razmeraH

mdo savinjske 
1. skupina

dom planincev 
logarska dolina 11. – 12. 5.

izpopolnjevanje v kopniH 
razmeraH

mdo savinjske 
2. skupina

dom planincev 
logarska dolina 12. – 13. 5.

izpopolnjevanje v kopniH 
razmeraH mdo zasavja lisca 19. – 20. 5.

izpopolnjevanje v kopniH 
razmeraH mdo posočja bavšica 26. – 27. 5.

izpopolnjevanje v kopniH 
razmeraH mdo notranjske krim 26. – 27. 5.

izpopolnjevanje v kopniH 
razmeraH mdo podravja

3. skupina
boč 2. - 3. 6.

izpopolnjevanje v kopniH 
razmeraH pu vk pzs bavšica 22. – 23. 9.

Vodniška Komisija
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izpopolnjevanje v kopniH 
razmeraH pu vk pzs bavšica 28. – 29. 9.

izpopolnjevanje v kopniH 
razmeraH pu vk pzs bavšica 29. – 30. 9.
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KOMISIJA ZA ALPINIZEM

ZAČETNI ALPINISTIČNI TEČAJ V KOPNIH RAZMERAH
Namen tečaja je, da tečajniki, ki so v matičnih odsekih in klubih zaključili s 
programom alpinistične šole, obnovijo in poenotijo svoje znanje ter izvedo 
nekatere novosti, predvsem pa, da si naberejo izkušenj v steni pri plezanju. 
Že nekaj let ugotavljamo, da tečajnikom oz. mlajšim pripravnikom manjka 
predvsem občutek za orientacijo v steni, kje je prav, kje je lažje. Prav tako ro-
kovanje s kladivom, kako izbiti in zabiti klin, najti pravo razpoko in to storiti 
v najkrajšem času. Gibanje v lahkem svetu in predvsem sestopanje po smeri, 
ki je mestoma ocenjena s tretjo težavnostno stopnjo. Tako ima vsak možnost 
splezati štiri smeri, ocenjene do zgornje četrte stopnje in zadnji dan, če ima 
željo, tudi voditi navezo.

Tečaj traja štiri polne dni, običajno v planinski koči in okolici. Na tečaju se izve-
de vsaj ena plezalna tura na dan.

Program obsega vsebine po Učnem načrtu za alpiniste.

usposabljanje izvajalec lokacija datum rok prijav št. 
udel.

tečaj ka uo pzs kamniško 
sedlo 4. 7. – 8. 7. 22. 6. 20

PRIJAVNI POGOJI
Tečaja se lahko udeležijo tečajniki in pripravniki alpinističnih odsekov.

Natančnejše informacije o poteku tečaja bodo vsi prijavljeni prejeli po elek-
tronski pošti na navedene naslove.

Prijavnico najdete na spletni strani KA.
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ZAČETNI ALPINISTIČNI TEČAJ V ZIMSKIH RAZMERAH
Namen tečaja je, da tečajniki, ki so v matičnih odsekih in klubih zaključili s 
programom alpinistične šole, obnovijo in poenotijo svoje znanje ter izvedo 
nekatere novosti, predvsem pa, da si naberejo izkušnje pri gibanju v zimskih 
razmerah.

Tečaj traja štiri polne dni, običajno v planinski koči in okolici. Na tečaju se izve-
de vsaj ena plezalna ali turno-smučarska tura na dan.

Program obsega vsebine po Učnem načrtu za alpiniste.

usposabljanje izvajalec lokacija datum rok prijav št. udel.

tečaj ka uo pzs zelenica 21. 3. - 25. 3. 9. 3. 20

PRIJAVNI POGOJI
Tečaja se lahko udeležijo tečajniki in pripravniki alpinističnih odsekov.

Natančnejše informacije o poteku tečaja bodo vsi prijavljeni prejeli po elek-
tronski pošti na navedene naslove.

Prijavnico najdete na spletni strani KA.

IZPITI IZ PROGRAMA ALPINIST VADITELJ
Program usposabljanja alpinist je osnovni program usposabljanja za varnejše 
izvajanje alpinistične dejavnosti, namenjen varnemu in uspešnemu delova-
nju alpinista – športnika. Alpinist se usposablja za gibanje v gorah, za hojo 
in plezanje po planinskih poteh, predvsem pa za plezanje v stenah in turno 
smučanje izven urejenih smučišč. Za vse naštete oblike je potrebno posebno 
tehnično znanje. Alpinist vaditelj se usposablja za vodenje naveze z enakovre-
dnimi soplezalci, poleg tega pa tudi za vodenje naveze z manj usposobljenimi 
– s tečajniki alpinistične šole in pripravniki za alpiniste. Program usposabljanja 
se izvaja v več delih, obvezni deli usposabljanja pa so alpinistična šola in pri-
pravništvo, ki se izvaja pod nadzorom.

Izpit traja tri polne dni in je razdeljen v tri sklope: teorija, praktični del in izpi-
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tna tura. Program obsega vsebine po Učnem načrtu za alpiniste. 

usposabljanje izvajalec lokacija datum rok prijav št. udel.

zimska in 
ledeniška teHnika ka uo pzs koča na gozdu 12. 5. naknadno 48

letna teHnika ka uo pzs koča na gozdu 13. 5. naknadno 48

teorija ka uo pzs po sloveniji 15. 5. naknadno 48

izpitna tura ka uo pzs slovenske alpe 15. 6. - 30. 9. 48

Datum popravnega roka izpitov bo znan ob razpisu.

PRIJAVNI POGOJI
Splošni pogoji so:

starost vsaj 18 let oz. dopolnjena starost 18 let v tekočem letu;•	
predhodna triletna alpinistična aktivnost v alpinističnem kolektivu (leto •	
od vpisa v šolo +3 leta – tečajnik (1 leto), mlajši pripravnik (1 leto), starej-
ši pripravnik (1 leto);
članstvo v planinskem ali plezalnem društvu ali klubu, ki je član Planin-•	
ske zveze Slovenije;
opravljen teoretični in praktični izpit iz snovi alpinistične šole v matič-•	
nem alpinističnem odseku (podpiše alpinistični inštruktor, ki ima ve-
ljavno licenco za opravljanje strokovnega dela na področju planinstva 
in alpinizma in ki hkrati ni načelnik odseka oz. kluba);
pisni predlog matičnega alpinističnega odseka (podpis načelnika/pred-•	
sednika odseka/kluba);
primerno zdravstveno stanje (kandidat jamči s podpisom izjave v prijav-•	
nici).

Posebni pogoji

Kandidat za alpinista oziroma pripravnika mora biti sposoben samostojnega 
plezanja in vodenja naveze, zato mora opraviti:

vsaj 30 različnih kopnih – letnih alpinističnih vzponov v •	 dveh različnih 
gorstvih, od tega mora biti:
5 vzponov višjih od 500 metrov relativne višinske razlike kot prvi ali •	
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izmenično in
5 vzponov z oceno IV (po UIAA lestvici) in 200 m oziroma najmanj 5 •	
raztežajev	kot	prvi	ali	izmenično;
vsaj 15 zimskih alpinističnih tur (pristopi, smeri, ledni slapovi (nad 100 •	
m), turni smuki) od česar mora biti vsaj 5 smeri kot prvi ali izmenično in
vsaj en •	 alpinistični vzpon = alpinistična tura (pristop) na vrh nad 
3500 m (v evropskih podnebnih razmerah), pri čemer smeri, ki imajo 
sidrišča opremljena s svedrovci, ne pridejo v poštev.

Neupoštevanje vzponov z oceno IV, ki niso opravljeni v hribih - Gradiška in Po-
draška tura, Staničev vrh, Velik vrh v vzhodnem pobočju Kočne in podobno.

Kandidat dokazuje izpolnjevanje posebnih pogojev s seznamom opravljenih 
tur. Posebne pogoje mora kandidat izpolniti do dneva prijave na izpit.

Natančnejše informacije o poteku izpita bodo vsi prijavljeni prejeli po elek-
tronski pošti na navedene naslove.

IZPITI IZ PROGRAMA ALPINISTIČNI INŠTRUKTOR
Program usposabljanja alpinistični inštruktor je nadaljevalni program uspo-
sabljanja za alpinista. Alpinistični inštruktor je izvajalec usposabljanja za al-
piniste.

Alpinistični inštruktor je strokovni delavec v športu na področju planinstva 
in alpinizma z najširšo oziroma splošno usposobljenostjo. S svojim znanjem 
sodeluje na vseh področjih planinskega in alpinističnega delovanja, največji 
del pa je usmerjen v sistem usposabljanja v planinski organizaciji.

 
Alpinistični inštruktor se usposablja za prenašanje alpinističnih veščin in znanj 
oziroma za izvajanje usposabljanja alpinistov. Alpinistični inštruktor aktivno 
sodeluje pri vodenju alpinistične šole v alpinističnih odsekih in pri izvajanju 
dejavnosti Komisije za alpinizem Planinske zveze Slovenije. Dejavnost alpini-
stičnih inštruktorjev je plezanje in vodenje navez v okviru pedagoškega ozi-
roma andragoškega procesa, prenašanje znanja, veščin in izkušenj s področja 
varnosti v gorah, enakovredno pa so v ta proces vključena znanja, ki odpirajo 
in vzpodbujajo poglobljen odnos do gora in odnos do sočloveka v gorah.
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Izpit traja pet polnih dni in je razdeljen v tri sklope: teorija, seminar in izpit. 

Program obsega vsebine po Učnem načrtu za alpiniste. 

usposabljanje izvajalec lokacija datum rok prijav št. udel.

začetek seminarja z 
lednim plezanjem ka uo pzs po sloveniji konec januarja naknadno 20

Podrobnejši program seminarja in izpitov bo znan ob razpisu.

PRIJAVNI POGOJI
Splošni pogoji so:

starost najmanj 21 let,•	
dosežena V. stopnja šolske izobrazbe (končana srednja šola),•	
primerno zdravstveno stanje;•	
kandidat za alpinističnega inštruktorja mora biti član enega od PD, ki je •	
vključeno v Planinsko zvezo Slovenije;
kandidat za alpinističnega inštruktorja mora biti registriran alpinist pri •	
Komisiji za alpinizem.

Posebni pogoji:
vsaj tri leta alpinističnega staža;•	
želja po strokovnem delu pri usposabljanju alpinistov;•	
prijava matičnega alpinističnega kolektiva;•	
kot alpinist mora imeti opravljenih najmanj 30 vzponov s tečajniki v •	
zadnjih treh letih v okviru alpinistične šole, od tega poleti 10, pozimi 10 
in v ledu 10;
opravljeni vzponi z oceno V in višji od 500 m v zadnjih 3 letih•	
priporočilo enega izmed alpinističnih inštruktorjev, ki ima veljavno licen-•	
co za opravljanje strokovnega dela na področju planinstva in alpinizma 
in
priporočilo matičnega planinskega društva, ki je član Planinske zveze •	
Slovenije.

Študenti in diplomanti Fakultete za šport, vodniki Planinske zveze Slovenije in 
inštruktorji planinske vzgoje se v usposabljanje vključujejo pod enakimi splo-
šnimi in posebnimi pogoji.

Uvedba	plezanja	smeri	z	oceno	6a	v	plezališču	kot	del	praktičnega	izpita.
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Natančnejše informacije o poteku izpita bodo vsi prijavljeni prejeli po elek-
tronski pošti na navedene naslove.

LICENČNI SEMINAR ZA ALPINISTIČNE INŠTRUKTORJE
Alpinistični inštruktor mora vsaka tri leta podaljševati licenco za opravljanje 
strokovnega dela na področju planinstva in alpinizma. Pogoj je, da je bil v letu 
pred iztekom licence aktiven na najmanj petih akcijah in da se je vsaj enkrat 
na tri leta udeležil licenčnega usposabljanja za alpinistične inštruktorje, ki ga 
je potrdil pristojni organ Planinske zveze Slovenije.

Za uspešno končan dodatni licenčni seminar je potrebna 100 % udeležba pri 
teoretičnem in praktičnem delu. Za uspešno končan nadaljevalni licenčni se-
minar je potrebna udeležba, ki je predpisana s programom usposabljanja.

Predavateljsko licenco za izvajanje licenčnih seminarjev pridobijo ustrezno 
usposobljeni strokovni delavci v športu na področju planinstva in alpinizma, 
ki so na seznamu odbora Planinske zveze Slovenije, pristojnega za podelje-
vanje licenc za opravljanje strokovnega dela na področju planinstva in alpi-
nizma.

Če alpinistični inštruktor licence za opravljanje strokovnega dela na podro-
čju planinstva in alpinizma ne podaljša dvakrat zapored (obdobje šestih let), 
mora pred udeležbo na dodatnem licenčnem usposabljanju ponovno opraviti 
inštruktorsko pripravništvo. Pripravništvo, ki ga mora mentor oceniti z oceno 
uspešno opravil, mora opraviti do dneva prijave na dodatni licenčni seminar.

Seminar traja dva dni v različnih letnih časih in v slovenskih Alpah ali tujini. 

Program obsega vsebine po Učnem načrtu za alpiniste. 

usposabljanje izvajalec lokacija datum rok prijav št. udel.

seminar ka uo pzs naknadno marec naknadno 40

Natančnejše informacije o poteku seminarja bodo vsi prijavljeni prejeli po ele-
ktronski pošti na navedene naslove.

Vse ostale podrobnejše informacije bodo na voljo v razpisih za posamezne ak-
cije, ki bodo poslane registriranim klubom in objavljene na spletni strani KA.



PZS 201245

Komisija za Športno Plezanje

http://ksp.pzs.si

KOMISIJA ZA ŠPORTNO PLEZANJE

IZPITI IZ PROGRAMA ŠPORTNI PLEZALEC 1
Izpit za športnega plezalca 1 je nadaljevanje osnovnega programa plezalne 
šole, ki jo izvajajo z licenciranimi strokovnimi kadri plezalni klubi, alpinistični 
odseki, športnoplezalni odseki ali samostojne plezalne šole. 

Po opravljenem izpitu je športni plezalec 1 je usposobljen za samostojno ple-
zanje in varovanje, ko dopolni 18 let, in sicer v vseh do pol raztežaja dolgih 
smereh na umetnih stenah in v naravnih plezališčih. 

Izpit traja en dan (teorija in praksa), v primeru večjega števila prijavljenih pa 
dva dni.

izpit izvajalec lokacija datum rok prijav št. udel.

teorija + praksa kšp pri pzs kranj 21. 1. - 22. 1. naknadno glede na 
prijave

popravni rok ksp pri pzs kranj 18. 2. - 19. 2. naknadno glede na 
prijave

PRIJAVNI POGOJI
Kandidat za naziv ŠP 1 mora izpolnjevati naslednje pogoje:

dopolnjena starost 16 let;•	
ima preplezano predpisano število in težavnost športnoplezalnih smeri;•	
v celoti in čitljivo izpolnjen obrazec Prijava na izpit za naziv športni •	
plezalec 1;
plačana kotizacija;•	
opravljen izpit za pripravnika športnega plezanja.•	

Posebni pogoji

Kandidat mora imeti preplezanih z varovanjem od spodaj najmanj 30 različ-
nih športnoplezalnih smeri (katerih koli težav). Natančnejše informacije o iz-
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pitu bodo prejeli vsi pri KŠP registrirani klubi, razpis pa bo objavljen tudi na 
spletni strani KŠP.

SEMINAR IN IZPITI ZA NAZIV INŠTRUKTOR ŠPORTNEGA 
PLEZANJA 1 (V OKVIRU TEGA TUDI ZA VADITELJE ŠPORTNEGA 
PLEZANJA)

Temeljni cilj je usposobiti kandidate za samostojno učenje športnega plezanja 
v vseh do pol raztežaja dolgih smereh na umetnih stenah in naravnih plezali-
ščih. Poleg tega pa tudi za organizacijo, vodenje in izvajanje vseh vrst tečajev 
športnega plezanja, ki vključujejo plezanje do pol raztežaja dolgih smeri na 
umetnih stenah in naravnih plezališčih.

Program je povezan oziroma je nadgradnja programa za pridobitev športne-
ga naziva športni plezalec 1, ki je osnovni program usposabljanja na področju 
športnega plezanja.

usposabljanje izvajalec lokacija datum rok prijav št. udel.

teorija + praksa kšp pri pzs kranj februar  2011 naknadno glede na 
prijave

PRIJAVNI POGOJI
Splošni pogoji

Kandidat za naziv inštruktor športnega plezanja 2 mora izpolnjevati naslednje 
pogoje:

član PZS in član kluba/odseka, ki je registriran pri KŠP•	
končana najmanj 3 letna poklicna šola•	
dopolnjena starost 18 let  •	

Posebni pogoji
najmanj 3 leta plezalnega staža in najmanj 1 leto staža kot športni ple-•	
zalec (za pogoje glej Pravilnik KŠP o vzgoji in izobraževanju na področju 
športnega plezanja)
najmanj 150 različnih športno plezalnih smeri preplezanih z varovanjem •	
od spodaj, od tega najmanj 10 smeri z oceno 6a (ženske) in 6b (moški)
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SEMINAR IN IZPITI IZ PROGRAMA INŠTRUKTOR ŠPORTNEGA 
PLEZANJA 2

Program usposabljanja inštruktor športnega plezanja 2 (v nadaljevanju IŠP2) 
je nadaljevalni program usposabljanja za inštruktorja športnega plezanja 1. 
IŠP 2 je izvajalec usposabljanja za športne plezalce s poudarkom na plezanju 
dolgih športnoplezalnih smeri.

IŠP 2 je usposobljen in pristojen za samostojno učenje športnega plezanja 
v vseh športnoplezalnih smereh. Prav tako je usposobljen in pristojen za or-
ganizacijo, vodenje in izvajanje vseh vrst tečajev plezanja v športnoplezalnih 
smereh. Za vse to potrebuje veljavno licenco.

V kolikor določene smeri zahtevajo kakršna koli alpinistična znanja, mora biti 
IŠP 2 dodatno usposobljen z znanjem, ki jih takšne smeri zahtevajo. V takšnih 
primerih mora imeti opravljen vsaj izpit za alpinista.

Program obsega vse predvidene teme, ki so opredeljene za IŠP 2 v Pravilniku 
o vzgoji in izobraževanju na področju športnega plezanja. 

usposabljanje izvajalec lokacija datum rok prijav št. udel.

teorija + praksa kšp pri pzs kranj april  2011 naknadno glede na 
prijave

izpit kšp pri pzs kranj sporočen ob 
razpisu

glede na 
prijave

PRIJAVNI POGOJI
Splošni pogoji

Kandidat za naziv inštruktor športnega plezanja 2 mora izpolnjevati naslednje 
pogoje:

član PZS in član kluba/odseka, ki je registriran pri KŠP;•	
končana najmanj 3-letna poklicna šola;•	
dopolnjena starost 21 let;•	
najmanj 1 leto staža kot IŠP 1; •	
vsaj 5 let plezalnega staža;•	
ima preplezano predpisano število in težavnost športnoplezalnih smeri•	
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v celoti izpolnjen obrazec Prijava na seminar za inštruktorje športnega •	
plezanja 2;
izjava kandidata o zdravstvenem stanju;•	
plačana kotizacija.•	

Pred začetkom seminarja mora opraviti sprejemni izpit, in sicer uspešno (z 
rdečo piko) preplezana smer določene težavnosti (glej posebne pogoje).

Posebni pogoji

Preplezanih skupno najmanj 50 skalnih (opremljenih ali neopremljenih) sme-
ri:

dolge morajo biti najmanj 3 raztežaje;•	
upoštevajo se samo smeri, ki imajo težavnost najmanj 5a (V+)  moški, •	
oziroma 4c (V) ženske;

Od teh 50 smeri mora biti najmanj:
10 smeri, ki imajo oceno najmanj 6a (5c) in so visoke najmanj 200 me-•	
trov;
10 smeri, ki imajo oceno najmanj 6b (6a), od teh morata biti vsaj 2 smeri •	
dolgi najmanj 350 metrov;
10 smeri z oceno 6c (6b), od teh mora biti vsaj 5 smeri višjih od 200 •	
metrov.

Opombe:

vse smeri mora kandidat preplezati v vodstvu ali izmenično. V smereh, kjer 
ima zahtevano težavnost samo 1 raztežaj, mora ta raztežaj kandidat preple-
zati v vodstvu.

Poslane vzpone in njihovo ustreznost bo pregledala posebna komisija.

Težavnost smeri v plezališču za sprejemni izpit: ženske 6c, moški 7a.

Natančnejše informacije o seminarju in izpitu bodo prejeli vsi pri KŠP registri-
rani klubi, razpis pa bo objavljen tudi na spletni strani KŠP.
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LICENČNI SEMINAR ZA TRENERJE, INŠTRUKTORJE 
ŠPORTNEGA PLEZANJA 1, VADITELJE

Trener, Inštruktor športnega plezanja 1 in vaditelj športnega plezanja mora 
vsaka tri leta podaljševati licenco za opravljanje strokovnega dela na področju 
športnega plezanja. 

Pogoji za uspešno končan seminar:
udeležba in aktivno sodelovanje na seminarju;•	
najmanj 30 športno plezalnih smeri, preplezanih z varovanjem od spo-•	
daj v zadnjih 3 letih.

Seminar traja en dan. 

Program obsega vsebine po Pravilniku o vzgoji in izobraževanju na področju 
športnega plezanja. 

usposabljanje izvajalec lokacija datum rok prijav št. udel.

seminar
(prva pomoč, 

vrvna teHnika in 
oprema)

kšp pri pzs kranj februar 2012 naknadno glede na prijave

Natančnejše informacije o seminarju bodo prejeli vsi pri KŠP registrirani klubi, 
razpis pa bo objavljen tudi na spletni strani KŠP.

Komisija za Športno Plezanje



50

ime komisije

PZS 2012

http://ktk.pzs.si

KOMISIJA ZA TURNO KOLESARSTVO
Komisija za turno kolesarstvo (KTK) razpisuje v letu 2012 naslednji dve uspo-
sabljanji:

usposabljanje za Turno kolesarskega vodnika I in•	
usposabljanje za Turno kolesarskega vodnika II.•	

Usposabljanje je namenjeno kandidatom, ki bi želeli voditi kolesarske izlete v 
gorski svet v okviru planinskih društev in drugih organizacij. 

Program usposabljanja je sestavljen iz dveh delov:
kolesarsko-tehničnega dela (2dni)•	
vodniškega dela (4 dni)•	

V prvem delu je pozornost namenjena tehniki vožnje in servisiranju kolesa, 
na preizkusni turi pa preverimo fizične in tehnične sposobnosti kandidatov za 
nadaljnje vodniško usposabljanje. Izveden bo tudi teoretični sprejemni izpit 
iz programa Planinske šole

V drugem delu usposabljanja je poudarek na vodniških znanjih kot je vodenje 
skupine, orientacija, nudenje prve pomoči ipd. Usposabljanje se zaključi s te-
oretičnim izpitom in izpitno turo.

Prvi del usposabljanja bo izveden 9. in 10. junija 2012 na Mozirski koči na Gol-
teh, drugi del pa od 28. junija do 1. julija 2012 na Valvazorjevem domu pod 
Stolom.

Pogoj za udeležbo na usposabljanju je popolna tehnična oprema turnega 
kolesarja (gorsko kolo, kolesarske rokavice, čelada, zaščitna očala, nahrbtnik, 
rešilna folija, komplet prve pomoči, kompas, geografska karta Stol in Begunj-
ščica PZ, kolesarski komplet za popravila na terenu, GSM telefon). Priporoča-
mo tudi ročni GPS sprejemnik.

Pogoj za udeležbo na drugem delu usposabljanja je uspešno opravljena pre-
izkusna tura z zahtevnostjo vzpona do V5 in spusta do S4 (glej http://ktk.pzs.
si/index.php?id=23) in opravljen teoretični sprejemni izpit (glej Prilogo) iz 
programa Planinske šole. Pohodniški vodniki PZS in drugi strokovni kadri PZS, 
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katerih programi vključujejo vsa znanja iz programa Planinske šole, so opro-
ščeni teoretičnega sprejemnega izpita.

TURNO KOLESARSKI VODNIK I
Turno kolesarski vodnik I je usposobljen za vodenje kolesarskih tur po javnih 
cestah, gozdnih cestah, poljskih poteh in utrjenih gozdnih vlakah, pri čemer 
zahtevnost spusta ne sme preseči stopnje S4.

Kandidat mora ob prijavi izpolnjevati naslednje pogoje:
splošni pogoji: starost najmanj 18 let, najmanj IV. stopnja šolske izo-•	
brazbe, tečaj prve pomoči v obsegu snovi, kot je opisana v učbeniku 
Planinska šola, članstvo v planinskem društvu, ki je član PZS, ustrezno 
zdravstveno stanje
posebni pogoji: uspešno opravljen teoretični sprejemni izpit in preizku-•	
sna tura, najmanj 20 samostojnih kolesarskih tur, med katerimi jih vsaj 5 
dosega zahtevnost S4.

Za uspešno dokončanje usposabljanja mora biti kandidat prisoten na celo-
tnem programu usposabljanja, opraviti mora vse izpite in v 60 dneh po izpitih 
še seminarsko nalogo, s čimer izpolni pogoje za pripravnika za Turno kolesar-
skega vodnika I. V času pripravništva mora najkasneje v treh letih po zaključku 
usposabljanja pod vodstvom mentorja uspešno voditi najmanj 5 tur, s čimer 
izpolni še zadnji pogoj za pridobitev naziva Turno kolesarski vodnik I.

TURNO KOLESARSKI VODNIK II 
Turno kolesarski vodnik II je usposobljen za vodenje kolesarskih tur po javnih 
cestah, gozdnih cestah, poljskih poteh, utrjenih gozdnih vlakah in stezah, pri 
čemer zahtevnost spusta ne sme preseči stopnje S5. Glede na to, da je pogoj 
za prijavo tudi naziv Vodnik PZS, bo kandidat usposobljen tudi za vodenje 
kombiniranih tur, ki vključujejo tudi pohodništvo (vzponi na vrhove, ki niso 
dosegljivi s kolesom itd.). 

Kandidat mora ob prijavi izpolnjevati naslednje pogoje:
splošni pogoji: starost najmanj 18. let, najmanj IV. stopnja šolske izo-•	
brazbe, članstvo v planinskem društvu, ki je član PZS, naziv Vodnik PZS 



52PZS 2012

ime komisije

najmanj A kategorije z licenco, ustrezno zdravstveno stanje,
posebni pogoji: uspešno opravljena preizkusna tura, najmanj 20 samo-•	
stojnih kolesarskih tur, med katerimi jih vsaj 5 dosega zahtevnost S5.

Za uspešno dokončanje usposabljanja mora biti kandidat prisoten na celo-
tnem programu usposabljanja, opraviti mora vse izpite in v 60 dneh po izpitih 
še seminarsko nalogo, s čimer izpolni pogoje za pripravnika za Turno kole-
sarskega vodnika II. V času pripravništva mora najkasneje v treh letih po za-
ključku usposabljanja pod vodstvom mentorja uspešno voditi najmanj 5 tur, s 
čimer izpolni še zadnji pogoj za pridobitev naziva Turno kolesarski vodnik II.

Prijava mora vsebovati:
fotokopijo osebnega dokumenta;•	
fotokopijo dokumenta najvišje dosežene stopnje izobrazbe oz. o potrdi-•	
la o šolanju;
prijavo na usposabljanje za turno kolesarskega vodnika I oz. II (KTK01-•	
Prijavnica za TKV);
zdravniško potrdilo (KTK02-Zdravniško potrdilo);•	
lastoročno podpisan pregled opravljenih kolesarskih tur (KTK03-Pregled •	
opravljenih tur):
potrdilo o opravljenem tečaju prve pomoči (lahko dokazujete s fotoko-•	
pijo veljavnega vozniškega dovoljenja);
fotokopijo planinske izkaznice s plačano članarino za tekoče leto.•	

Skrajni rok za prijave je 20.5.2012. KTK bo sproti pregledala prispele pri-
jave in kandidatom, ki ustrezajo razpisnim pogojem, poslala po pošti račune 
in program usposabljanja. Planinsko društvo oz. posameznik (samoplačnik) 
mora račun poravnati najkasneje do 8.6. 2012. Število udeležencev je omeje-
no na 25, v primeru prevelikega števila kandidatov bodo imeli prednost tisti, 
ki bodo prej vplačali stroške usposabljanja.

Za dodatne informacije pišite na e-naslov turno.kolesarstvo@pzs.si ali pokliči-
te na tel. 01 434-56-86.

UGODEN NAKUP OPREME ZA ORIENTACIJO
Za udeležence usposabljanja se bomo z dobavitelji opreme za orientacijo do-
govorili za ugodne možnosti nakupa nekaterih njihovih izdelkov, podrobnej-
še informacije o tem bomo objavili do 1.5.2012.
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dogodek izvajalec lokacija datum rok prijav št. 
udel.

usposabljanje za 
turno kolesarskega 

vodnika i
ktk pzs

mozirska koča na 
golteH

in
valvasorjev dom 

pod stolom

9. - 10. 6. 
in 

28. 6. - 1. 7.
20. 5. 2012 25

usposabljanje za 
turno kolesarskega 

vodnika ii
ktk pzs

mozirska koča na 
golteH

in
valvasorjev dom 

pod stolom

09. - 10. 6. 
in 

28. 6. - 1. 7.
20. 5. 2012 25

turno kolesarski 
tabor ktk pzs koprivna 10. - 15. 8. 10. 7. 2012 20

TURNO KOLESARSKI TABOR KOROŠKA 2011
Komisija za turno kolesarstvo PZS organizira 3. turno kolesarski tabor, ki bo 
potekal od petka 10. do srede 15. avgusta 2012 v planinskem domu pri Kumru 
v Koprivni na Koroškem. Spoznali bomo prelepe doline Koprivne, Bistre in To-
ple obkrožene z vrhovi Pece, Raduhe in Olševe. 

Turno kolesarstvo predstavlja enkratno kombinacijo odkrivanja in doživljanja 
narave na kolesu. In prav skrivnostne koroške doline pod mogočno Peco so 
naravnost fantastične za odkrivanje in doživljanje neverjetnih lepot, ki jih je 
svoj čas odkril že sam Kralj Matjaž. V pomoč pri odkrivanju smo za vas pripra-
vili kolesarski tabor, kjer se boste lahko v spremstvu izkušenih turno-kolesar-
skih vodnikov podali novim doživetjem naproti.  

POGOJI ZA UDELEŽBO:
Starost: Tečaj je namenjen celotni turno kolesarski populaciji od najmlajših 
v spremstvu starša do tistih v bolj zrelih kolesarskih letih. Temu je prilagojen 
tudi program, ki bo sestavljen tako, da bo prilagojen znanju in pripravljenosti 
udeležencev (dve zahtevnostni skupini). 

Oprema: Udeleženci morajo imeti tehnično brezhibno gorsko kolo z profi-
liranimi gumami in drugo osebno opremo, ki zagotavlja varno kolesarjenje 

Komisija za Turno Kolesarstvo
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(čelada, rokavice). Seznam potrebne opreme bodo udeleženci dobili po pri-
javi na tečaj.

Udeleženci morajo imeti ob prijavi poravnano članarino pri PD za leto •	
2012!

PROGRAM:
Udeleženci bodo imeli vsak dan na izbiro dve turi, lažjo in težjo, nekatere težje 
ture bomo zaključili s peš vzponi na vrhove. Ponedeljek (oz. glede na vremen-
sko napoved) bomo za spremembo (in počitek) namenili delavnicam: tehniki 
vožnje, servisu kolesa, opremi, načrtovanju ture, orientaciji. Tisti, ki pa bi želeli 
tudi ta dan preživeti na kolesu, pa bodo lahko kolesarili po skrivnostnih rovih 
mežiškega rudnika. Ob vsem tem bo seveda še čas za druge oblike družabno-
sti, kot so odbojka, taborni ogenj, kitara,…

Podroben program tabora bo objavljen na domači strani Komisije za turno 
kolesarstvo.
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KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI

TEČAJ ZA MARKACISTE PZS
Usposabljanje za naziv markacist obsega:

štiridnevni osnovni tečaj; •	
seminarska naloga in izpit; •	
pripravništvo - dve leti.•	

TEČAJ
Program usposabljanja obsega 12 ur teorije, 41 ur praktičnega dela in 22 ur iz-
pitnih obveznosti, skupaj 75 ur. Izpitne obveznosti obsegajo: pisni izpit, semi-
narsko nalogo in pripravništvo. Program obsega teme po predmetniku in uč-
nem načrtu za markaciste PZS.  Prijavo na tečaj je potrebno poslati na obrazcu 
Prijava na tečaj za markacista PZS, ki ga najdete na spletni strani KPP. Udele-
ženci tečaja prejmejo Priročnik za markaciste in mapo z ustreznimi pravilniki 
in obrazci, ki jih določi Komisija za planinske poti Planinske zveze Slovenije.

Za usposabljanje po programu markacist PZS je vsako leto predvidenih vsaj 
45 udeležencev (dva tečaja).

IZPITNA LITERATURA
Več avtorjev, Priročnik za markaciste Planinske zveze Slovenije. Planinska zve-
za Slovenija. Ljubljana, 2009.

SEMINARSKA NALOGA IN IZPIT
Udeleženci tečaja pripravijo v okviru tečaja seminarsko nalogo. Vsebina semi-
narske naloge je evidenca planinskih poti in vnos v geografski informacijski 
sistem. Tečajnik vriše pot v DTK 1:25.000 in pripravi ustrezen opis poti. Teore-
tični del izpita so pisni testi, ki se pišejo iz predavanih tem na tečaju.
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PRIPRAVNIŠTVO
Po uspešno opravljenih izpitnih obveznostih postane kandidat pripravnik 
za markacista PZS. V tem času mora vsako leto pripravništva pod nadzorom 
mentorja izvesti najmanj tri različne akcije na planinskih poteh. Kandidat ima 
lahko status pripravnika največ tri leta. 

Razpisana usposabljanja za markacist pzs v letu 2011:

usposabljanje izvajalec lokacija datum št.
udel.

markacist pzs  
1. del kpp pzs koča na planini razor 12. - 13.5. 2012 25

markacist pzs  
2. del kpp pzs koča na planini razor 26. - 27.5. 2012

markacist pzs  
1. del kpp pzs krvavec 8. - 9.9. 2012 25

markacist pzs  
2. del kpp pzs kališče 22. - 23.9. 2012

PRIJAVNI POGOJI
Kandidat za markacista Planinske zveze Slovenije mora ob prijavi izpolnjevati 
naslednje splošne pogoje:

starost najmanj 18 let;•	
dosežena IV. stopnja šolske izobrazbe; •	
poznavanje snovi iz Planinske šole;•	
zmožnost samostojnega gibanja v planinskem in gorskem svetu;•	
članstvo v planinskem društvu, ki je član Planinske zveze Slovenije.•	

LICENČNO IZPOPOLNJEVANJE
Markacist PZS podaljšuje svojo licenco vsako leto na srečanju markacistov 
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odbora za planinske poti. Predložiti mora pisno poročilo o delu v preteklem 
letu, ki ga potrdi matično planinsko društvo. Na podlagi tega poročila se mu 
podaljša veljavnost naziva, kar se vpiše v njegovo izkaznico.

Markacist mora vsakih pet let opraviti dodatno licenčno usposabljanje za 
opravljanje strokovnega dela na področju planinskih poti, ki ga je potrdil pri-
stojni organ Planinske zveze Slovenije. Pogoj je, da je bil v petih letih aktiven 
na najmanj petih akcijah.

Za uspešno končan licenčni seminar je potrebna 100 % udeležba pri teoretič-
nem in praktičnem delu.

Razpisana licenča izpopolnjevanja v letu 2011:

izvajalec lokacija datum št.  udel.

kpp pzs koča na kokoši 21.4.2012 25

kpp pzs mozirska koča 9.6.2012 25

kpp pzs vrHtrebnje 25.8.2012 25

Rok za prijavo: 29.02.2012

Obrazce za prijavo najdete na spletni strani Komisije za planinske poti:  
http://kpp.pzs.si – pod rubriko Obrazci.

Komisija za Planinske Poti
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http://kvgn.pzs.si

KOMISIJA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE

USPOSABLJANJE ZA VARUHA GORSKE NARAVE
Program usposabljanja je namenjen pridobitvi strokovne usposobljenosti za:

 vzpostavitev in vzdrževanje  temeljne strokovne baze strokovnih delav-•	
cev v športu na področju planinstva na celotnem območju Slovenije, ki 
zagotavlja PZS in društvom možnost uspešnega delovanja na področju 
ohranjanja in varovanja narave;
 vodenje odsekov za varstvo gorske narave in gorsko stražo v planinskih •	
društvih (PD) in meddruštvenih odborih (MDO);
 dajanje pobud, pripravo mnenj in predlogov ter za izvajanje oziroma •	
vodenje vseh programskih aktivnosti in projektov v PD in MDO na 
področju spoznavanja, ohranjanja in varovanja gorske narave ter za 
sodelovanje s pristojnimi Zavodi RS za varstvo narave;
 načrtovanje, uresničevanje in izvajanje projektov Planinske zveze Slove-•	
nije in njenih komisij s sodelovanjem Komisije za varstvo gorske narave 
PZS, kot tudi projektov v sodelovanju s sorodnimi in nevladnimi organi-
zacijami, ki s svojim delovanjem segajo v gorski svet (CAA, CIPRA, UIAA, 
CIAPM, MF in MW);
 mentorje planinskih skupin kot oblika stalnega oziroma dodatnega •	
licenčnega usposabljanja, s katerim pridobijo poglobljena znanja s 
področja spoznavanja in varovanja gorske narave;
 vodnike PZS, ki želijo poglobiti in razširiti znanja s področja spoznava-•	
nja in varovanja gorske narave in se tako usposobiti za načrtovanje in 
izvajanje različnih oblik planinske dejavnosti s poudarjeno naravoslovno 
vsebino;
markaciste, alpiniste, turne kolesarje, gorske reševalce, ki bodo znotraj •	
svojih odsekov oziroma postaj odgovorni za področje spoznavanja in 
varovanja gorske narave;
 oskrbnike planinskih koč in njihove gospodarje, ki bi tako dodatno •	
usposobljeni lahko učinkoviteje prispevali k varovanju gorske narave in 
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zmanjševanju negativnih vplivov planinskih koč na okolje;
 pripravo in izvedbo predavanj s področja spoznavanja in varstva gorske •	
narave v okviru sistema usposabljanj Planinske zveze Slovenije.

Splošni cilji:
seznaniti s pomenom vsebin s področja spoznavanja in varovanja gor-•	
ske narave za delovanje planinske organizacije;
 doseči razumevanje pojmov, dejstev, procesov in zakonitosti s področja •	
žive in nežive narave in pestrosti življenja;
 pridobivanje dodatnih znanj, potrebnih za zaznavanje in razumevanje •	
ekoloških pojmov:
 razvijati odgovoren odnos do okolja in narave ter spodbuditi interes za •	
njegovo aktivno varovanje;
 spodbujati spoznanja, da je človek sestavni del narave;•	
 razvijati spoštovanje do vseh oblik življenja in razumevanje o medseboj-•	
ni povezanosti žive in nežive narave;
 spodbujati kritično presojanje o škodljivosti in negativnem vplivu preti-•	
ranih človekovih posegov v naravno okolje;
 seznaniti se z globalnim pomenom gorskih ekosistemov;•	
 vzpostaviti partnerstva pri aktivnostih za varovanje gorskega sveta.•	

Z usposabljanjem za strokovni naziv varuh gorske narave želimo udeležence 
seznaniti:

 s planinsko dejavnostjo in njeno organizacijo;•	
 z namenom, nalogami in metodami dela udeležencev tečaja iz varstva •	
gorske narave;
 z delovanjem okoljskih nevladnih organizacij;•	
 z naravi prijaznimi programi planinske dejavnosti;•	
 z geografijo gorskega sveta;•	
 s splošnimi ekološkimi pojmi;•	
 z zakonskimi predpisi o varstvu narave v gorah;•	
 z zavarovanimi območji in naravnimi parki;•	
 z onesnaževanjem in uničevanjem gorske narave ter vplivi množičnega •	
obiska;
 z rastlinstvom v gorah in z zaščitenimi in ogroženimi rastlinskimi vrsta-•	
mi;
 z živalstvom v gorah in zaščitenimi ter ogroženimi živalskimi vrstami.•	
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Licenčno usposabljanje obsega dodatno usposabljanje. Dodatno usposa-
bljanje je namenjeno obnavljanju obstoječega znanja, seznanjanju z novimi 
predpisi ter spoznanji na področju spoznavanja in varovanja gorske narave.

TRAJANJE USPOSABLJANJA
Program usposabljanja obsega 42 ur teorije, 18 ur praktičnega dela in 12 ur 
izpitnih obveznosti, skupaj 72 ur. Izpitne obveznosti obsegajo: pisne in ustne 
izpite ter seminarsko nalogo (10 ur).

Tečaj se lahko organizira kot celota v sklenjeni obliki ali v več delih, lahko pa 
tudi kot nadgradnja (dopolnitev) drugih programov usposabljanj, ki vsebuje-
jo teme iz poznavanja in varovanja gorske narave. V primeru, da program iz-
peljemo kot nadgradnjo drugega programa, je potrebno navesti tudi stopnjo 
predhodne usposobljenosti izbrane ciljne skupine udeležencev (primer: Tečaj 
za gorskega stražarja).

POVEZANOST Z DRUGIMI PROGRAMI
Program je usklajen s programom usposabljanja Mentor planinske skupine 
in programom usposabljanja Vodnik Planinske zveze Slovenije kategorije A 
(vodenje lahkih tur), kar udeležencem tega programa omogoča vključevanje 
v enotni sistem usposabljanja Planinske zveze Slovenije.

SESTAVLJAVCI PROGRAMA IN IZVAJALCI PROGRAMA
Program usposabljanja je pripravil Odbor za usposabljanje Komisije za var-
stvo gorske narave Planinske zveze Slovenije, potrdila pa ga je Komisija za 
varstvo gorske narave.

Izvajalec usposabljanja je Komisija za varstvo gorske narave Planinske zveze 
Slovenije oziroma njen Odbor za usposabljanje.

PREDVIDEN OBSEG VPISA
Za usposabljanje za pridobitev strokovnega naziva varuh gorske narave je 
vsako leto predvidenih 25 udeležencev.

Komisija za Varstvo Gorske Narave

PZS 2012
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usposabljanje izvajalec lokacija datum rok prijav št. udel.

tečaj
(3 vikendi) kvgn uo pzs v planinskiH 

kočaH
april, maj, 

junij 15. 2. 2012 25

POGOJI ZA VPIS
Gre za novo in specifično obliko v sistemu strokovnega usposabljanja. Udele-
ženci morajo imeti končano najmanj V. stopnjo splošne izobrazbe. Potrebne 
so tudi planinske izkušnje. Ciljne skupine so: absolventi planinske šole, tečaja 
gorništva in tečaja za varstvo narave in gorske straže, mentorji planinskih sku-
pin, mladinski voditelji, vodniki PZS, vodniki turnega kolesarstva, markacisti, 
alpinisti, gorski reševalci itd..

Za nemoteno in varno izvedbo programa potrebujejo udeleženci naslednjo 
planinsko opremo: planinski čevlji, nahrbtnik, planinski zemljevidi območja 
seminarja v merilu 1 : 25.000, fotoaparat, daljnogled.

Udeleženci tečaja pripravijo v okviru sklenjenega tečaja ali tečaja v več delih 
usposabljanja eno seminarsko nalogo. Vsebina seminarske naloge: tema s po-
dročja spoznavanja in varovanja gorske narave.

POGOJI ZA DOKONČANJE USPOSABLJANJA
Strokovni naziv varuh gorske narave pridobi udeleženec tečaja, ki je bil iz-
veden v skladu s tem programom in je opravil vse predpisane obveznosti. Z 
enotnim nazivom varuh gorske narave označujemo tako moške kot ženske 
udeležence programa. Strokovne nazive podeljuje Planinska zveza Slovenije 
oziroma Komisija za varstvo gorske narave Planinske zveze Slovenije, ki vodi 
tudi register VGN.

Strokovni naziv varuh gorske narave pridobi udeleženec tečaja, ki je prisoten 
na vseh predavanjih in pri praktičnem delu, najmanj pa pri 80 % števila ur, in 
ki je uspešno opravil pisni preizkus znanja – izpit in 60 dni po pisnem izpitu 
oddal seminarsko nalogo, pozitivno ocenjeno s strani izbranega mentorja. 
Udeleženec, ki pisnega dela izpita ne opravi pozitivno, ima možnost ustnega 
zagovora pred tričlansko komisijo zbora predavateljev tečaja, ki ga imenuje 
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Odbor za usposabljanje KVGN.

NAVEDBA NAZIVA
Zadnji dan usposabljanja udeleženci usposabljanja prejme-
jo potrdilo o udeležbi, ki ga izda nosilec usposabljanja. Ko 
udeleženec opravi vse izpitne obveznosti, mu nosilec uspo-
sabljanja z ugotovitvenim sklepom podeli naziv varuh gor-
ske narave in izda potrdilo o usposobljenosti. 

Udeležencu tečaja, ki ne izpolni vseh predvidenih obvezno-
sti, strokovnega naziva ne more pridobiti. Nad takim ugoto-
vitvenim sklepom Odbora za usposabljanje KVGN se lahko 
pritoži neposredno na Komisijo za varstvo gorske narave.

Varuh gorske narave mora vsake tri leta podaljševati licenco 
za opravljanje strokovnega dela na področju planinstva – 
varovanja gorske narave. V dodatno licenčno usposabljanje 
varuhov gorske narave se lahko vključijo vsi, ki so pridobili 
strokovni naziv varuh gorske narave.

Za uspešno končan licenčni seminar je potrebna 100 % ude-
ležba pri teoretičnem in praktičnem delu. 

Prijavnico za tečaj najdete na spletni strani KVGN.

Komisija za Varstvo Gorske Narave
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