Na podlagi 2 odstavka 12 . člena Statuta PZS je Upravni odbor PZS na predlog Odbora za
usposabljanje in preventivo PZS., dne 15.5.2020 sprejel:
PRAVILNIK O LICENCIRANJU STROKOVNIH DELAVCEV PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

1. člen
Ta pravilnik ureja področje licenciranja strokovnih delavcev Planinske zveze Slovenije. Pravilnik
določa postopek in pogoje za izdajo ter podaljšanje licenc za strokovne delavce v planinstvu.
2. člen
Veljavna licenca je pogoj za strokovno delo v okviru planinske organizacije.
3. člen
Licenca je izdana strokovnim delavcem pod naslednjimi pogoji:
- da imajo ustrezno izobrazbo športne smeri ali ustrezno strokovno usposobljenost,
- da so aktivni člani društva, ki je član PZS,
- da izpolnijo obveznosti iz programa izpopolnjevanja.
4. člen
Nosilec programov licenciranja znotraj PZS je Odbor za usposabljanje in preventivo (OUP PZS).
Izvajalec programov licenciranja znotraj PZS so posamezne komisije, izvajalke programov
usposabljanj.
OUP opravlja v povezavi z licenciranjem zlasti naslednje naloge:
− potrjuje programe izpopolnjevanj na predlog posameznih komisij,
− vodi sezname strokovnih delavcev z licencami v informacijskem sistemu Naveza,
5. člen
Program izpopolnjevanja po predhodnem soglasju OUP PZS, sprejme pristojna komisija. Program
izpopolnjevanja vsebuje podatke o obsegu, vsebini, dodatnih pogojih za pristop, preverjanje znanja in
priznavanje formalnih in neformalnih kompetenc.
Za uspešno končan program izpopolnjevanj je potrebna 100 % udeležba pri teoretičnem in
praktičnem delu.
Termini izpopolnjevanj morajo biti objavljeni najkasneje do 31. 12. za naslednje leto. Objavljeni so na
spletnih straneh Planinske zveze Slovenije.
Za vsak program mora v tekočem letu razpisano vsaj eno izpopolnjevanje.
V primeru upravičenih razlogov lahko izvajalec programa razpiše dodatna izpopolnjevanja, ki pa
morajo biti objavljena na spletni strani vsaj 1 mesec ali več pred začetkom izpopolnjevanj.
Izvajanje izpopolnjevanj v okviru pristojnih komisij, lahko izvajajo predavatelji, ki izpolnjujejo pogoje
po osnovnih programih usposabljanj.
6. člen
Veljavnost licenc po posameznih programih:
Program
Športno treniranje – planinstvo-alpinizem - 1. stopnja
Športno treniranje – planinstvo-alpinizem - 2. stopnja
Športno treniranje – planinstvo-športno plezanje - 1. stopnja

Veljavnost licence v letih
4
4
4

Športno treniranje – planinstvo-športno plezanje - 2. stopnja
Športno treniranje – planinstvo-tekmovalno turno smučanje - 1. stopnja
Športno treniranje – planinstvo-tekmovalno turno smučanje - 2. stopnja
Varuh gorske narave
Ostali neformalni programi usposabljanja PZS
Markacist PZS (A, B, C)
Inštruktor markacist PZS
Licenca je izdana za obdobje od 1. januarja do 31. decembra.
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7. člen
Za doseganje oz. vzdrževanje ustreznega strokovnega nivoja lahko OUP PZS v sodelovanju s pristojno
komisijo določi obvezne vsebine izpopolnjevanja ter teoretično ali praktično preverjanje znanja, ki ga
mora kandidat uspešno opraviti za podaljšanje licence.
8. člen
Po izpolnitvi obveznosti iz programa izpopolnjevanja, se strokovnemu delavcu izda potrdilo o licenci.
Kandidatu, ki je uspešno zaključil strokovno usposabljanje, se izda potrdilo o licenci za prvo licenčno
obdobje.
9. člen
V primeru, da iz razloga na strani PZS do 31. decembra niso podani pogoji za podaljšanje licence, se
veljavnost licenc podaljša najmanj do roka, ko so pogoji podani. Obdobje podaljšanja veljavnosti
določi OUP PZS v dogovoru s pristojno komisijo.
10. člen
Za reševanje pritožb v primeru zavrnitve licence posamezniku je na prvi stopnji pristojna komisija. Na
drugi stopnji je pristojen OUP PZS.
11. člen
Ta pravilnik stopi v veljavo v osmih dneh po objavi na spletni strani PZS.
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