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KDO ORGANIZIRA USPOSABLJANJA
Usposabljanja planinskih kadrov potekajo pod okriljem Odbora za usposabljanje in preventivo PZS (OUP). Izvajalci posameznih usposabljanj so: Vodniška
komisija, Komisija za alpinizem, Mladinska komisija, Komisija za varstvo gorske narave, Komisija za planinske poti, Komisija za športno plezanje, Komisija
za turno kolesarstvo in meddruštveni odbori planinskih društev (MDO PD).

KAKO SE PRIJAVIŠ
Po predhodnem dogovoru na planinskem društvu in preverjanju, če izpolnjuješ pogoje za prijavo (glej usposabljanje, za katero se prijavljaš), izpolniš
prijavnico, ki jo najdeš na spletni strani Vodniške komisije: http://vk.pzs.si. Prijavnico izpolni čitljivo z velikimi tiskanimi črkami in jo podpiši. Obvezno tudi
napiši, na katero usposabljanje se prijavljaš in datum usposabljanja (posebna rubrika v prijavnici). Eno prijavnico uporabi le za eno usposabljanje in
eno osebo. Kot veljavno bomo šteli samo tisto prijavo, ki bo poleg prijavnice
obsegala vse v pogojih navedene obrazce in dokumente. Prijave zbiramo od
objave razpisa do razpisnega roka oziroma do zasedbe prostih mest (glej
usposabljanje, za katero se prijavljaš). Prijavnico pošlješ na naslov:
Planinska zveza Slovenije
Vodniška komisija
p. p. 214
1001 Ljubljana
Dodatne informacije lahko dobiš pri strokovni sodelavki v času uradnih ur:
ponedeljek in četrtek od 9. do 15. ure, sreda od 9. do 17. ure in petek od 9.
do 13. ure (v torek ni uradnih ur): Veronika Susman, 01/43-45-689, vodniska.
komisija@pzs.si
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PRIJAVNI POGOJI
Pogoji za udeležbo so za vsako usposabljanje posebej navedeni pri razpisu
(glej usposabljanje, za katero se prijavljaš).

VODSTVA USPOSABLJANJ
Vodstva usposabljanj sestavljajo inštruktorji in predavatelji, ki imajo izkušnje
tudi s pedagoškim delom, poklicno ali priučeno, želja vseh pa je svoje znanje in izkušnje posredovati drugim. Za večino usposabljanj velja, da pride na
štiri udeležence programa en inštruktor. Tako so programi 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.
Žal za leto 2015 še nimamo odobrenih sredstev Evropskega socialnega sklada. V kolikor sredstev ne bomo uspeli pridobiti, bo potrebno poravnati celoten strošek usposabljanja (kotizacija, stroški oskrbe (bivanje in prehrana),
nezgodno zavarovanje za čas trajanja akcije, vodniška majica (pri tečaju A, B,
C in kopnih izpopolnjevanjih), pri tečaju A pa še: vodniški našitek, vodniška izkaznica, vodniška značka in Vodniški učbenik). V kolikor bomo sredstva uspeli
pridobiti, bo znesek za plačilo ustrezno znižan.
Računi bodo izstavljeni po koncu usposabljanja, pri vodniških tečajih A pa v
drugi polovici trajanja tečaja.
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ODPOVED UDELEŽBE S STRANI PRIJAVLJENEGA UDELEŽENCA IN VRAČILO
SREDSTEV
Prijavljeni udeleženec ima pravico pisno odpovedati udeležbo, kar sporoči na
zgoraj navedeni naslov. V tem primeru ima PZS pravico zadržati del stroškov.
Višina zadržanega zneska je odvisna od časa, v katerem je udeleženec odpovedal svojo udeležbo na usposabljanju, in sicer:
• do 10 dni pred začetkom akcije - 10 % višine stroškov;
• manj kot 10 dni pred začetkom akcije - 50 % višine stroškov.
Plačila ste izjemoma oproščeni na podlagi zdravniškega potrdila, s katerim
potrjujete, da se iz opravičljivih vzrokov ne morete udeležiti usposabljanja, na
katerega ste prijavljeni.
Prijavljeni ima pravico dobiti zamenjavo, ki mora izpolnjevati razpisane pogoje. S tem odpadejo stroški odpovedi usposabljanja.
Samoplačniki morajo strošek usposabljanja plačati pred začetkom akcije.

VODNIŠKA KOMISIJA
V tabelah na naslednjih straneh najdete usposabljanja, ki jih v letu 2015 razpisuje 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.
Stroškom kopnega izpopolnjevanja ter tečajem A, B in C je dodanih
10,00 € za vodniško majico.
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TEČAJI ZA VODNIKE PZS

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

Vodnik Planinske zveze Slovenije lahke kopne ture –
kategorija A

Termin

Vrsta usposabljanja

Lokacija

Rok prijav

7.-8. 2. 2015

sprejemni izpit za deljeni tečaj za vodnika PZS lahke kopne ture - kategorija A

Pl. dom na Zasavski
Sveti gori

7. 12. 2014

21.-22. 2. 2015

deljeni tečaj za vodnika PZS - lahke kopne ture kategorija A, 1. del

Valvasorjev dom
pod Stolom

28. 2.-1. 3. 2015

deljeni tečaj za vodnika PZS - lahke kopne ture kategorija A, 2. del

Domžalski dom na
Mali planini

28.3.-29. 3. 2015

deljeni tečaj za vodnika PZS - lahke kopne ture kategorija A, 3. del

Koča pri Jelenovem
studencu

11.-12. 4. 2015

deljeni tečaj za vodnika PZS - lahke kopne ture kategorija A, 4. del

PUS Bavšica

9.-10. 5. 2015

deljeni tečaj za vodnika PZS - lahke kopne ture kategorija A, 5. del

Kranjska koča na
Ledinah

6.-7. 6. 2015

deljeni tečaj za vodnika PZS - lahke kopne ture kategorija A, izpit

Kranjska koča na
Ledinah

16.-17. 5. 2015

sprejemni izpit za 1. izmeno tečaja za vodnika PZS lahke kopne ture - kat. A

Dom na Zelenici

28. 6.-8. 7. 2015

tečaj za vodnika PZS - lahke kopne ture - kategorija
A, 1. izmena

PUS Bavšica

1. 8. 2015

izpitna tura tečaja za vodnika PZS - lahke kopne
ture - kategorija A, 1. izmena

znano naknadno

30. 5.- 31. 5. 2015

sprejemni izpit za 2. izmeno tečaja za vodnika PZS lahke kopne ture - kat. A

Dom na Zelenici

8.7.-18.7.2015

tečaj za vodnika PZS - lahke kopne ture - kategorija
A, 2. izmena

PUS Bavšica

8. 8. 2015

izpitna tura tečaja za vodnika PZS - lahke kopne
ture - kategorija A, 2. izmena

znano naknadno

16. 3. 2015

30. 3. 2015
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OPIS IN NAMEN
Program usposabljanja vodnik Planinske zveze Slovenije lahke kopne ture – A
kategorija je osnovni program usposabljanj (prostovoljnih) vodnikov Planinske zveze Slovenije. Vodnik Planinske zveze Slovenije lahke kopne ture – A
kategorije se usposablja za osnovno vodništvo, kjer se za gibanje po gorah
uporablja predvsem hoja, posebna tehnična znanja pa niso potrebna. S podelitvijo A kategorije vodenja lahko vodnik vodi po lahkih označenih poteh ter
lahkih neoznačenih poteh. Program usposabljanja se lahko izvaja sklenjeno
ali v več delih.
Dejavnost vodnikov Planinske zveze Slovenije – vodenje je pedagoški in andragoški proces, prenašanje znanj, veščin in izkušenj s področja varnosti v gorah, enakovredno pa so v ta proces vključena znanja, ki odpirajo in spodbujajo
poglobljen odnos do gora in odnos do sočloveka v gorah. Vodniki Planinske
zveze Slovenije lahke kopne ture –kategorije A poleg vodenja v sodelovanju
z mentorji planinskih skupin izvajajo programe Ciciban in Mladi planinec. Organizirajo in izvajajo planinsko šolo – minimalni program vsebin, ki naj bi jih
za varnejše in doživetij polno gibanje poznal vsak obiskovalec gorskega sveta.
S svojim delom uresničujejo tudi širša programska načela Planinske zveze Slovenije, kamor v prvi vrsti uvrščamo naravovarstveno delovanje in sodelovanje
na planinskem področju z vzgojno-izobraževalnimi zavodi.
Program usposabljanja obsega 54 ur teorije, 100 ur praktičnega dela in 76 ur
za utrjevanje, ponavljanje in izpite, skupaj 230 ur. Utrjevanje, ponavljanje in
izpiti obsegajo: pisne in ustne izpite, izpitno turo (6 ur), seminarsko nalogo (10
ur) in pripravništvo (30 ur).
Program usposabljanja vodnik Planinske zveze Slovenije lahke kopne ture –
kategorije A je osnovni program usposabljanj (prostovoljnih) vodnikov Planinske zveze Slovenije in ima skupne predmete z vsemi programi usposabljanj za vodnike Planinske zveze Slovenije. Program ima skupne predmete tudi
s programi usposabljanj vaditelj orientacije Planinske zveze Slovenije, mentor
planinske skupine in inštruktor planinske vzgoje. Program usposabljanja je v
celoti usklajen s programi licenčnega usposabljanja.
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Program vsebuje in razširja vse vsebine, ki jih predvidevajo Pravila o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, ki jih je sprejel Strokovni svet Republike
Slovenije za šport.

POGOJI VPISA
K osnovnemu usposabljanju za pridobitev naziva vodnik Planinske zveze Slovenije lahke kopne ture –kategorije A je mogoče pristopiti na podlagi uspešno opravljenega sprejemnega izpita in uspešno opravljene preizkusne ture.
Kandidat za vodnika Planinske zveze Slovenije lahke kopne ture –kategorije A
mora ob prijavi izpolnjevati še splošne in posebne pogoje.

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

Posebni pogoji
Kandidat za vodnika mora biti sposoben samostojnega gibanja na turah, ki
so za kategorijo višje od tur kategorije A. Zato morajo kandidati za vodnika
Planinske zveze Slovenije lahke kopne ture –kategorije A v zadnjih petih letih
opraviti:
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• 10 različnih kopnih tur nad gozdno mejo po lahkih označenih ali neoznačenih poteh;
• 10 različnih kopnih tur po zahtevnih ali zelo zahtevnih označenih poteh;
• 3 različne lahko kopne ture v vlogi pomočnika vodnika.
Kandidat dokazuje izpolnjevanje posebnih pogojev s seznamom opravljenih
tur. Posebne pogoje mora kandidat izpolniti ob prijavi.

POGOJI NAPREDOVANJA
Znanje udeležencev programa usposabljanja se ocenjuje s pozitivno oceno uspešno opravil ali zelo uspešno opravil in negativno oceno ni opravil.

POGOJI DOKONČANJA
Za uspešen konec usposabljanja za vodnika Planinske zveze Slovenije lahke
kopne ture –kategorija A mora biti kandidat aktivno udeležen na usposabljanju (80 % celote in pri praktičnem delu 80 % ur), opraviti mora teoretične
in praktične izpite, oddati seminarsko nalogo (pri 6.2. Načrtovanje, izvedba,
analiza akcij), ki jo mentor naloge oceni kot opravil ter opraviti obvezno pripravništvo. Teoretični izpiti se opravljajo pri vseh predmetih, praktični izpiti pa
predmetih 3. Prva pomoč in reševanje, 5. Razvedanje, 6. Učenje in vodenje in
8. Bivanje v naravi.
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 uspešno opravil: najmanj osem različnih tur, pri najmanj treh registriranih vodnikih enake ali višje kategorije;
• če je usposabljanje sklenil z oceno zelo uspešno opravil: najmanj pet različnih tur, pri najmanj dveh registriranih vodnikih enake ali višje kategorije.
Od vodnika Planinske zveze Slovenije ali gorskega vodnika, pri katerem je pripravnik vodil, mora pridobiti pisno mnenje o opravljenem vodenju.
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Rok za zaključek usposabljanja je do 31. decembra leta, v katerem poteče tretje leto od dne, ko
kandidat postane pripravnik za A kategorijo.

Osnovna literatura za sprejemni izpit:
• Več avtorjev (2011) Planinska šola - učbenik. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije. ISBN: 9616156-58-6.

Predvideni stroški tečaja:
• sprejemni izpit: 65,00 € (pri obeh oblikah tečaja);
• tečaj: 502,00 €.
V stroške tečaja je že všteta vodniška majica (10 €), ki jo kandidat prejme po uspešno opravljenem pripravništvu.
Kandidat dokazuje izpolnjevanje posebnih pogojev s seznamom opravljenih tur. Posebne pogoje mora kandidat izpolniti do dneva prijave na tečaj.
Obrazce najdete na spletni strani VK.
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.

Rok prijav:
• deljeni tečaj za vodnika PZS - lahke kopne ture - kategorija A: 7. 12. 2014
• tečaj za vodnika PZS - lahke kopne ture - kategorija A, 1. izmena: 16. 3. 2015
• tečaj za vodnika PZS - lahke kopne ture - kategorija A, 2. izmena: 30. 3. 2015
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Vodnik Planinske zveze Slovenije, zahtevne kopne ture –
kategorija B
Termin

Vrsta usposabljanja

Lokacija

Rok prijav

14.-17. 5. 2015

tečaj za vodnika PZS - zahtevne kopne ture kategorija B, 1. izmena

Valvasorjev dom
pod Stolom

14. 3. 2015

30. 5.-31.5. 2015

tečaj za vodnika PZS - zahtevne kopne ture kategorija B, 1. izmena, izpit

Koča na Gozdu

21.-24. 5. 2015

tečaj za vodnika PZS - zahtevne kopne ture kategorija B, 2. izmena

Kranjska koča na
Ledinah

13.-14. 6. 2015

tečaj za vodnika PZS - zahtevne kopne ture kategorija B, 2. izmena, izpit

Kranjska koča na
Ledinah

21. 3. 2015

OPIS IN NAMEN
Program usposabljanja vodnik Planinske zveze Slovenije zahtevne kopne
ture – kategorija B je namenjen nadaljevalnemu usposabljanju vodnikov Planinske zveze Slovenije lahke kopne ture – kategorija A. Vodnik Planinske zveze Slovenije zahtevne kopne ture – kategorija B se ob osnovnem vodništvu
usposablja za zahtevnejše vodništvo. Osnovnemu znanju iz kategorije A so
dodana znanja uporabe vrvi, zavarovanja poti in uporabe cepina. S podelitvijo B kategorije vodenja lahko vodnik Planinske zveze Slovenije vodi po lahkih
označenih poteh ter lahkih neoznačenih poteh (iz kategorije A), poleg tega pa
še po zahtevnih označenih poteh, zelo zahtevnih označenih poteh, zahtevnih
neoznačenih poteh, lahkih brezpotjih, načelno do snežne meje, vključno s posameznimi snežišči.
Program usposabljanja obsega 8 ur teorije, 26 ur praktičnega dela in 46 ur za
utrjevanje, ponavljanje in izpite, skupaj 80 ur. Utrjevanje, ponavljanje in izpiti
obsegajo: pisne in ustne izpite, izpitno turo (6 ur), seminarsko nalogo (10 ur)
in pripravništvo (30 ur).
Program vsebuje in razširja vse vsebine, ki jih predvidevajo Pravila o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, ki jih je sprejel Strokovni svet Republike
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Slovenije za šport.

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

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

Posebni pogoji:
usposabljanja se lahko udeležijo vodniki Planinske zveze Slovenije, ki so usposabljanje za kategorijo A 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 od tur kategorije B. Zato morajo kandidati imeti:
• potrjeno kategorijo A, poleg tega pa v zadnjih petih letih opravljenih najmanj
• 20 različnih tur po zahtevnih ali zelo zahtevnih označenih poteh nad
gozdno mejo;
• 5 različnih brezpotij.
Kandidat dokazuje izpolnjevanje posebnih pogojev s seznamom opravljenih
tur. Posebne pogoje mora kandidat izpolniti ob prijavi.
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POGOJI NAPREDOVANJA
Znanje udeležencev programa usposabljanja se ocenjuje s pozitivno oceno
uspešno opravil ali zelo uspešno opravil in negativno oceno ni opravil.

POGOJI DOKONČANJA
Za uspešen konec usposabljanja za vodnika Planinske zveze Slovenije zahtevne kopne ture – kategorije B mora biti kandidat 100 % aktivno udeležen na
usposabljanju, opraviti mora teoretične in praktične izpite, oddati seminarsko
nalogo (pri 6.2. Načrtovanje, izvedba, analiza akcij), ki jo mentor naloge oceni
kot opravil ter opraviti obvezno pripravništvo. Teoretični izpiti se opravljajo pri
predmetih 2. Planinec, bio-psiho-socialno bitje, 5. Razvedanje in 8. Bivanje v
naravi, praktični izpiti pa predmetih 5. Razvedanje, 6. Učenje in vodenje ter 8.
Bivanje v naravi.
Po uspešno opravljenih izpitnih obveznostih postane kandidat pripravnik za
zahtevne kopne ture – kategorije B. Kandidat je lahko pripravnik največ tri
leta. V tem času mora pod nadzorom voditi:
• če je usposabljanje sklenil z oceno uspešno opravil: najmanj osem različnih tur, pri najmanj treh registriranih vodnikih enake ali višje kategorije;
• če je usposabljanje sklenil z oceno zelo uspešno opravil: najmanj pet različnih tur, pri najmanj dveh registriranih vodnikih enake ali višje kategorije.
Od vodnika Planinske zveze Slovenije ali gorskega vodnika, pri katerem je pripravnik vodil, mora pridobiti pisno mnenje o opravljenem vodenju.
Rok za zaključek usposabljanja je do 31. decembra leta, v katerem poteče
tretje leto od dne, ko kandidat postane pripravnik za kategorijo B.
Predvideni stroški tečaja: 283,00 €. V stroške tečaja je že všteta vodniška majica (10,00 €).
Obrazce najdete na spletni strani VK.
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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.

Rok prijav:
• tečaj za vodnika PZS - zahtevne kopne ture - kategorija B, 1. izmena: 14. 3.
2015
• tečaj za vodnika PZS - zahtevne kopne ture - kategorija B, 2. izmena: 21. 3.
2015

Vodnik Planinske zveze Slovenije zelo zahtevne kopne ture
– kat. C
Termin

Vrsta usposabljanja

Lokacija

Rok prijav

18.-20. 9. 2015

tečaj za vodnika PZS - zelo zahtevne kopne ture kategorija C

Koča na
Klemenči jami

18. 7. 2015

3.-4. 10. 2015

tečaj za vodnika PZS - zelo zahtevne kopne ture kategorija C, izpit

Koča na
Klemenči jami

OPIS IN NAMEN
Program usposabljanja Vodnik Planinske zveze zelo zahtevne kopne ture kategorija C je namenjen nadaljevalnemu usposabljanju vodnikov Planinske
zveze Slovenije zahtevne kopne ture – kategorija B. Vodnik Planinske zveze
Slovenije zelo zahtevne kopne ture - kategorija C se ob osnovnem vodništvu
usposablja za zelo zahtevno vodništvo. Osnovnemu znanju iz A in B kategorije so dodana znanja za vodenje po brezpotju, uporabo klinov in varovanja ter
posebna orientacijska znanja. S podelitvijo C 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
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označenih poteh, zahtevnih neoznačenih poteh, lahkih brezpotjih, načelno
do snežne meje, vključno s posameznimi snežišči (iz kategorije B), ter po zelo
zahtevnih neoznačenih poteh, zahtevnem brezpotju, načeloma v kopnem in
s pričakovanimi snežišči, posamezne odstavke v skali se zavaruje za prehod
udeležencev.
Program usposabljanja obsega 2 uri teorije, 16 ur praktičnega dela in 46 ur
izpitnih obveznosti, skupaj 64 ur. Izpitne obveznosti obsegajo: ustne izpite,
izpitno turo (6 ur), seminarsko nalogo (10 ur) in pripravništvo (30 ur).
Program vsebuje in razširja vse vsebine, ki jih predvidevajo Pravila o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, ki jih je sprejel Strokovni svet Republike
Slovenije za šport.

POGOJI VPISA
Kandidat za vodnika Planinske zveze Slovenije zelo zahtevne kopne ture - kategorije C 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
imajo veljavno licenco za opravljanje strokovnega dela na področju planinstva.
Kandidat za vodnika Planinske zveze Slovenije zelo zahtevne kopne ture - kategorija C mora biti sposoben samostojnega gibanja na turah, ki so za katego-
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rijo višje od tur kategorije C. Poleg tega morajo kandidati imeti:
• potrjena kategorija B, poleg tega pa v zadnjih petih letih opravljenih najmanj:
• 20 različnih tur po brezpotju nad gozdno mejo (štejejo tudi dostopi in sestopi plezalnih smeri, če so dolgi nad 250 m višinske razlike);
• 10 različnih plezalnih vzponov vsaj II. ali višje težavnostne stopnje po lestvici UIAA;
• 10 različnih plezalnih vzponov vsaj III. ali višje težavnostne stopnje po lestvici UIAA.

POGOJI NAPREDOVANJA
Znanje udeležencev programa usposabljanja se ocenjuje s pozitivno oceno
uspešno opravil ali zelo uspešno opravil in negativno oceno ni opravil.

POGOJI DOKONČANJA
Za uspešen konec usposabljanja za vodnika Planinske zveze Slovenije zelo
zahtevne kopne ture - kategorija C mora biti kandidat 100 % aktivno udeležen
na usposabljanju, opraviti mora praktični izpit, oddati seminarsko nalogo (pri
6.2. Načrtovanje, izvedba, analiza akcij), ki jo mentor naloge oceni kot opravil
ter opraviti obvezno pripravništvo. Praktični izpit se opravlja pri predmetu 8.
Bivanje v naravi.
Po uspešno opravljenih izpitnih obveznostih postane kandidat pripravnik za
zelo zahtevne kopne ture - kategorije C. Kandidat je lahko pripravnik največ
tri leta. V tem času mora pod nadzorom voditi:
• če je usposabljanje sklenil z oceno uspešno opravil: najmanj osem različnih tur, pri najmanj treh registriranih vodnikih enake ali višje kategorije;
• če je usposabljanje sklenil z oceno zelo uspešno opravil: najmanj pet različnih tur, pri najmanj dveh registriranih vodnikih enake ali višje kategorije.
Od vodnika Planinske zveze Slovenije ali gorskega vodnika, pri katerem je pripravnik vodil, mora pridobiti pisno mnenje o opravljenem vodenju.
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Rok za zaključek usposabljanja je do 31. decembra leta, v katerem poteče
tretje leto od dne, ko kandidat postane pripravnik za kategorijo C.
Predvideni stroški tečaja: 317,00 €. V stroške tečaja je že všteta vodniška majica (10,00 €).
Kandidat dokazuje izpolnjevanje posebnih pogojev s seznamom opravljenih
tur. Posebne pogoje mora kandidat izpolniti do dneva prijave na tečaj.
Obrazce najdete na spletni strani VK.
Popolna prijava, poslana do roka, vsebuje:
• izpolnjen obrazec Prijavnica in osebni list;
• izpolnjen obrazec Seznam opravljenih tur;
• izjavo o ustreznem zdravstvenem stanju.
Rok prijav: 18. 7. 2014

Vodnik Planinske zveze Slovenije, lahke snežne ture –
kategorija D
Termin

Vrsta usposabljanja

Lokacija

Rok prijav

17. 1. 2015

sprejemni izpit za tečaj za vodnika PZS - lahke snežne ture
- kat. D, 1. izmena

znano naknadno

12. 12.
2014

12.-15. 2. 2015

tečaj za vodnika PZS - lahke snežne ture - kategorija D, 1.
izmena

Valvasorjev dom
pod Stolom

28.2. -1. 3. 2015

tečaj za vodnika PZS - lahke snežne ture - kategorija D, 1.
izmena, izpit

Valvasorjev dom
pod Stolom

7. 2. 2015

sprejemni izpit za tečaj za vodnika PZS - lahke snežne ture
- kat. D, 2. izmena

znano naknadno

5.-8. 3. 2015

tečaj za vodnika PZS - lahke snežne ture - kategorija D, 2.
izmena

Koča v Grohotu
pod Raduho

21.-22. 3. 2015

tečaj za vodnika PZS - lahke snežne ture - kategorija D, 2.
izmena, izpit

Koča v Grohotu
pod Raduho

5. 1. 2015
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OPIS IN NAMEN
Program usposabljanja vodnik Planinske zveze Slovenije lahke snežne ture
- kategorija D je osnovno snežno usposabljanje vodnikov Planinske zveze
Slovenije in nadaljevalni program usposabljanj vodnikov Planinske zveze Slovenije v kopnih razmerah.
Program usposabljanja vodnik Planinske zveze Slovenije lahke snežne ture kategorija D je namenjen osnovnemu snežnemu usposabljanju vodnikov Planinske zveze Slovenije lahke kopne ture –kategorija A. Vodnik Planinske zveze
Slovenije lahke kopne ture – kategorija A se ob osnovnem vodništvu v kopnih
razmerah usposablja za osnovno zimsko vodništvo. Osnovnemu znanju iz kategorije A so dodana znanja iz uporabe cepina, derez, palic, krpelj itd. S podelitvijo D kategorije vodenja lahko vodnik Planinske zveze Slovenije vodi po
lahkih označenih poteh ter lahkih neoznačenih poteh (iz kategorije A), poleg
tega pa še po lahkih označenih in lahkih neoznačenih poteh v snegu, zimsko
markiranih poteh ter organiziranih in varovanih zimskih pohodih.
Program usposabljanja obsega 13 ur teorije, 38 ur praktičnega dela in 46 ur za
utrjevanje, ponavljanje in izpite skupaj 97 ur. Utrjevanje, ponavljanje in izpiti
obsegajo: pisne in ustne izpite, izpitno turo (6 ur), seminarsko nalogo (10 ur)
in pripravništvo (30 ur).
Program vsebuje in razširja vse vsebine, ki jih predvidevajo Pravila o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, ki jih je sprejel Strokovni svet Republike
Slovenije za šport.

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

Splošni pogoji so:
• uspešno opravljena preizkusna tura (do začetka tečaja);
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• članstvo v planinskem društvu, ki je član Planinske zveze Slovenije (ob
prijavi);
• ustrezno zdravstveno stanje (ob prijavi);
• sposobnost samostojnega gibanja na turah, ki so za eno stopnjo težje od
tiste, za katero si prizadeva pridobiti pravico vodenja (ob prijavi).

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 planinstva.
Kandidat za vodnika Planinske zveze Slovenije lahke snežne ture - kategorija
D mora biti sposoben samostojnega gibanja na turah, ki so za kategorijo višje
od tur kategorije D. Zato morajo kandidati imeti:
• potrjeno kategorijo A, poleg tega pa v zadnjih petih letih opravljenih najmanj
• 10 različnih tur po lahkih označenih poteh v snegu;
• 5 različnih tur po zahtevnih označenih poteh v snegu.
Kandidat dokazuje izpolnjevanje posebnih pogojev s seznamom opravljenih
tur. Posebne pogoje mora kandidat izpolniti do dneva prijave na izpitno turo.

POGOJI NAPREDOVANJA
Znanje udeležencev programa usposabljanja se ocenjuje s pozitivno oceno
uspešno opravil ali zelo uspešno opravil in negativno oceno ni opravil.

POGOJI DOKONČANJA
Za uspešen konec usposabljanja za vodnika Planinske zveze Slovenije lahke
snežne ture - kategorija D mora biti kandidat aktivno udeležen na usposabljanju (80 % celote in pri praktičnem delu 80 % ur), opraviti mora teoretične in
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praktične izpite, oddati seminarsko nalogo (pri 6.2. Načrtovanje, izvedba, analiza akcij), ki jo mentor naloge oceni kot opravil ter opraviti obvezno pripravništvo. Teoretični in praktični izpiti se opravljajo pri vseh predmetih: 3. Prva
pomoč in reševanje, 5. Razvedanje, 6. Učenje in vodenje, 7. Varnost v gorah in
8. Bivanje v naravi.
Po uspešno opravljenih izpitnih obveznostih postane kandidat pripravnik za
lahke snežne ture – kategorije D. Kandidat je lahko pripravnik največ tri leta. V
tem času mora pod nadzorom voditi:
• če je usposabljanje sklenil z oceno uspešno opravil: najmanj osem različnih tur, pri najmanj treh registriranih vodnikih enake ali višje kategorije;
• če je usposabljanje sklenil z oceno zelo uspešno opravil: najmanj pet različnih tur, pri najmanj dveh registriranih vodnikih enake ali višje kategorije.
Od vodnika Planinske zveze Slovenije ali gorskega vodnika, pri katerem je pripravnik vodil, mora pridobiti pisno mnenje o opravljenem vodenju.
Rok za zaključek usposabljanja je do 31. decembra leta, v katerem poteče
tretje leto od dne, ko kandidat postane pripravnik za kategorijo D.
Predvideni stroški tečaja: 292,00 €.
Kandidat dokazuje izpolnjevanje posebnih pogojev s seznamom opravljenih
tur. Posebne pogoje mora kandidat izpolniti do dneva prijave na tečaj. Obrazce najdete na spletni strani VK.
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.
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Rok prijav:
• tečaj za vodnika PZS - lahke snežne ture - kategorija D, 1. izmena: 12. 12.
2014
• tečaj za vodnika PZS - lahke snežne ture - kategorija D, 2. izmena: 5. 1. 2015

Vodnik Planinske zveze Slovenije, lahki turni smuki –
kategorija G
Termin

Vrsta usposabljanja

Lokacija

Rok prijav

21. 2. 2015

sprejemni izpit za tečaj za vodnika PZS - lahki turni
smuki - kategorija G

znano naknadno

13. 1. 2015

13.-15. 3. 2015

tečaj za vodnika PZS - lahki turni smuki - kategorija G

Dom pri izviru
Završnice

21.-22. 3. 2015

tečaj za vodnika PZS - lahki turni smuki - kategorija
G, izpit

Dom pri izviru
Završnice

OPIS IN NAMEN
Program usposabljanja vodnik Planinske zveze Slovenije lahki turni smuki –
kategorija G je nadaljevalni program snežnih usposabljanj vodnikov Planinske zveze Slovenije.
Program usposabljanja vodnik Planinske zveze Slovenije lahki turni smuki –
kategorija G je namenjen nadaljevalnemu snežnemu usposabljanju vodnikov
Planinske zveze Slovenije lahke snežne ture – kategorije D. Vodnik Planinske
zveze Slovenije lahki turni smuki –kategorija G se ob osnovnem kopnem in
snežnem vodništvu usposablja za osnovno turnosmučarsko vodništvo. Poleg
hoje pozimi z derezami in cepinom je potrebno obvladati smučanje in tehniko hoje s smučmi ter obvladati posebna orientacijska znanja. S podelitvijo
G kategorije vodenja lahko vodnik Planinske zveze Slovenije vodi po lahkih
označenih poteh ter lahkih neoznačenih poteh (iz kategorije A), po lahkih
označenih in lahkih neoznačenih poteh v snegu, zimsko markiranih poteh, or-
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ganizirane in varovane zimske pohode (iz kategorije D) in lahke turne smuke.
Program usposabljanja obsega 15 ur teorije, 40 ur praktičnega dela in 46 ur
za utrjevanje, ponavljanje in izpite, skupaj 101 ure. Utrjevanje, ponavljanje in
izpiti obsegajo: pisne in ustne izpite, izpitno turo (6 ur), seminarsko nalogo (10
ur) in pripravništvo (30 ur).
Program vsebuje in razširja vse vsebine, ki jih predvidevajo Pravila o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, ki jih je sprejel Strokovni svet Republike
Slovenije za šport.

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

Splošni pogoji so:
• uspešno opravljena preizkusna tura (do začetka tečaja);
• članstvo v planinskem društvu, ki je član Planinske zveze Slovenije (ob
prijavi);
• ustrezno zdravstveno stanje (ob prijavi);
• sposobnost samostojnega gibanja na turah, ki so za eno stopnjo težje od
tiste, za katero si prizadeva pridobiti pravico vodenja (ob prijavi).

Posebni pogoji:
Usposabljanja se lahko udeležijo vodniki Planinske zveze Slovenije lahke kopne ture – kategorije A in lahke snežne ture – kategorije D, 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 kategorije G. Zato morajo kandidati obvladati prvine smučanja in imeti:
• potrjeno kategorijo D;
• uspešno opravljeno preverjanje znanja smučanja na preizkusni turi, poleg
tega pa v zadnjih petih letih opravljenih najmanj:
• 10 različnih lahkih turnih smukov;
• 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.

POGOJI NAPREDOVANJA
Znanje udeležencev programa usposabljanja se ocenjuje s pozitivno oceno
uspešno opravil ali zelo uspešno opravil in negativno oceno ni opravil.

POGOJI DOKONČANJA
Za uspešen konec usposabljanja za vodnika Planinske zveze Slovenije lahki
turni smuki – G kategorija mora biti kandidat aktivno udeležen na usposabljanju (80 % celote in pri praktičnem delu 80 % ur), opraviti mora teoretične
in praktične izpite, oddati seminarsko nalogo (pri 6.2. Načrtovanje, izvedba,
analiza akcij), ki jo mentor naloge oceni kot opravil ter opraviti obvezno pripravništvo. Teoretični in praktični izpiti se opravljajo pri predmetih: 3. Prva pomoč in reševanje, 5. Razvedanje, 6. Učenje in vodenje, 7. Varnost v gorah in 8.
Bivanje v naravi.
Po uspešno opravljenih izpitnih obveznostih postane kandidat pripravnik za
lahke turne smuke –kategorija G. Kandidat je lahko pripravnik največ tri leta.
V tem času mora pod nadzorom voditi:
• če je usposabljanje sklenil z oceno uspešno opravil: najmanj osem različnih tur, pri najmanj treh registriranih vodnikih enake ali višje kategorije,
• če je usposabljanje sklenil z oceno zelo uspešno opravil: najmanj pet različnih tur, pri najmanj dveh registriranih vodnikih enake ali višje kategorije.
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Od vodnika Planinske zveze Slovenije ali gorskega vodnika, pri katerem je pripravnik vodil, mora pridobiti pisno mnenje o opravljenem vodenju.
Rok za zaključek usposabljanja je do 31. decembra leta, v katerem poteče
tretje leto od dne, ko kandidat postane pripravnik za kategorijo G.
Predvideni stroški tečaja: 317,00 €.
Kandidat dokazuje izpolnjevanje posebnih pogojev s seznamom opravljenih
tur. Posebne pogoje mora kandidat izpolniti do dneva prijave na tečaj.
Obrazce najdete na spletni strani VK.
Popolna prijava, poslana do roka, vsebuje:
• izpolnjen obrazec Prijavnica in osebni list;
• izpolnjen obrazec Seznam opravljenih tur;
• izjavo o ustreznem zdravstvenem stanju.
Rok prijav: 13. 1. 2015

Vodnik Planinske zveze Slovenije, zahtevne snežne ture –
kategorija E
Termin

Vrsta usposabljanja

Lokacija

Rok prijav

13.-15. 2. 2015

tečaj za vodnika PZS - zahtevne snežne ture - kategorija E

Dom na
Zelenici

13. 12. 2014

znano
naknadno

tečaj za vodnika PZS - zahtevne snežne ture - kategorija E,
izpit

Dom na
Zelenici

Vodniška komisija 2015

OPIS IN NAMEN
Program usposabljanja vodnik Planinske zveze Slovenije zahtevne snežne
ture – kategorija E je nadaljevalni program letnih in zimskih usposabljanj vodnikov Planinske zveze Slovenije.
Program usposabljanja vodnik Planinske zveze Slovenije zahtevne snežne
ture – kategorija E je namenjen nadaljevalnemu usposabljanju vodnikov
Planinske zveze Slovenije lahke snežne ture – kategorije D in usposabljanju
vodnikov Planinske zveze Slovenije zelo zahtevne kopne ture – kategorije C.
Poleg hoje pozimi z derezami in s cepinom je potrebno obvladovati uporabo
vrvi za zavarovanje poti ali odstavkov v zimskem brezpotju ter obvladati posebna orientacijska znanja. S podelitvijo E 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, zahtevnih 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, posamezne 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) ter zahtevne označene poti in zahtevne neoznačene poti
v snegu ter lahko in zahtevno brezpotje v snegu. Program usposabljanja se
praviloma izvaja sklenjeno.
Program usposabljanja obsega 2 uri teorije, 16 ur praktičnega dela in 46 ur
izpitnih obveznosti, skupaj 64 ur. Izpitne obveznosti obsegajo: ustne izpite,
izpitno turo (6 ur), seminarsko nalogo (10 ur) in pripravništvo (30 ur).
Program vsebuje in razširja vse vsebine, ki jih predvidevajo Pravila o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, ki jih je sprejel Strokovni svet Republike
Slovenije za šport.
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POGOJI VPISA
Kandidat za vodnika Planinske zveze Slovenije zahtevne snežne ture –kategorije E mora ob prijavi izpolnjevati splošne in posebne pogoje.

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

Posebni pogoji:
usposabljanja se lahko udeležijo vodniki Planinske zveze Slovenije lahke snežne ture – kategorije D, ki imajo hkrati tudi zelo zahtevne kopne ture – kategorijo 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 – kategorija E mora biti sposoben samostojnega gibanja na turah, ki so za kategorijo višje od tur kategorije E. Zato morajo kandidati imeti:
• potrjeni kategoriji C in D, poleg tega pa v zadnjih petih letih opravljenih
najmanj:
• 10 različnih tur po zahtevnih ali zelo zahtevnih označenih poteh v snegu;
• 5 različnih zimskih plezalnih vzponov.
Kandidat dokazuje izpolnjevanje posebnih pogojev s seznamom opravljenih
tur. Posebne pogoje mora kandidat izpolniti do dneva prijave na tečaj.

POGOJI NAPREDOVANJA
Znanje udeležencev programa usposabljanja se ocenjuje s pozitivno oceno

Vodniška komisija 2015
opravil ali uspešno opravil in negativno oceno ni opravil.

POGOJI DOKONČANJA
Za uspešen konec usposabljanja za vodnika Planinske zveze Slovenije zahtevne snežne ture – kategorije E mora biti kandidat 100 % aktivno udeležen na
usposabljanju, opraviti mora praktične izpite, oddati seminarsko nalogo, ki jo
mentor naloge oceni kot opravil ter opraviti obvezno pripravništvo. Praktični
izpit se opravlja pri predmetu 8. Bivanje v naravi.
Po uspešno opravljenih izpitnih obveznostih postane kandidat pripravnik za
zahtevne snežne ture – kategorija E. Kandidat je lahko pripravnik največ tri
leta. V tem času mora pod nadzorom voditi:
• če je usposabljanje sklenil z oceno uspešno opravil: najmanj osem različnih tur, pri najmanj treh registriranih vodnikih enake ali višje kategorije,
• če je usposabljanje sklenil z oceno zelo uspešno opravil: najmanj pet različnih tur, pri najmanj dveh registriranih vodnikih enake ali višje kategorije.
Od vodnika Planinske zveze Slovenije ali gorskega vodnika, pri katerem je pripravnik vodil, mora pridobiti pisno mnenje o opravljenem vodenju.
Rok za zaključek usposabljanja je do 31. decembra leta, ko kandidat postane
pripravnik za kategorijo E.
Predvideni stroški tečaja: 317,00 €.
Kandidat dokazuje izpolnjevanje posebnih pogojev s seznamom opravljenih
tur. Posebne pogoje mora kandidat izpolniti do dneva prijave na tečaj.
Obrazce najdete na spletni strani VK.
Popolna prijava, poslana do roka, vsebuje:
• izpolnjen obrazec Prijavnica in osebni list;

29
• izpolnjen obrazec Seznam opravljenih tur;
• izjavo o ustreznem zdravstvenem stanju.
Rok prijav: 13. 12. 2014

Vodnik Planinske zveze Slovenije, zahtevni turni smuki –
kategorija H
termin

Vrsta usposabljanja

Lokacija

Rok prijav

6.-8. 3. 2015

tečaj za vodnika PZS - zahtevni turni smuki kategorija H

Dom na Zelenici

6. 1. 2015

znano naknadno

tečaj za vodnika PZS - zahtevni turni smuki kategorija H, izpit

Dom na Zelenici

OPIS IN NAMEN
Program usposabljanja vodnik Planinske zveze Slovenije zahtevni turni smuki
– kategorija H je nadaljevalni program snežnih zimskih usposabljanj vodnikov
Planinske zveze Slovenije.
Program usposabljanja vodnik Planinske zveze Slovenije zahtevni turni smuki
– 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 Slovenije zelo zahtevne kopne ture – kategorija C. Vodnik Planinske zveze Slovenije zahtevni turni smuki – kategorija H se ob zelo zahtevnem letnem in zimskem 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
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vodi po lahkih označenih poteh ter lahkih neoznačenih poteh (iz kategorije
A), po zahtevnih označenih poteh, zelo zahtevnih označenih poteh, zahtevnih 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, posamezne 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 zahtevne turne
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) in pripravništvo (30 ur).
Program vsebuje in razširja vse vsebine, ki jih predvidevajo Pravila o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, ki jih je sprejel Strokovni svet Republike
Slovenije za šport.

POGOJI VPISA
Kandidat za vodnika Planinske zveze Slovenije zahtevni turni smuki – kategorija H mora ob prijavi izpolnjevati splošne in posebne pogoje.

Splošni pogoji so:
• članstvo v planinskem društvu, ki je član Planinske zveze Slovenije (ob prijavi);
• primerno zdravstveno stanje (ob prijavi) in
• sposobnost samostojnega gibanja na turah, ki so za eno stopnjo težje od
tiste, za katero si prizadeva pridobiti pravico vodenja (ob prijavi).
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Posebni pogoji
Usposabljanja se lahko udeležijo vodniki Planinske zveze Slovenije lahki turni
smuki – kategorije G in zahtevne snežne ture – kategorije E, ki so usposabljanji sklenili s pozitivno oceno in imajo veljavno licenco za opravljanje strokovnega dela na področju planinstva.
Kandidat za vodnika Planinske zveze Slovenije zahtevni turni smuki – kategorija H mora biti sposoben samostojnega gibanja na turah, ki so za kategorijo
višje od tur kategorije H. Zato morajo kandidati imeti:
• potrjeni kategoriji G in E, poleg tega pa v zadnjih petih letih opravljenih
najmanj:
• 10 različnih zahtevnih turnih smukov;
• 5 različnih zelo zahtevnih turnih smukov.
Kandidat dokazuje izpolnjevanje posebnih pogojev s seznamom opravljenih
tur. Posebne pogoje mora kandidat izpolniti do dneva prijave na tečaj.

POGOJI NAPREDOVANJA
Znanje udeležencev programa usposabljanja se ocenjuje s pozitivno oceno uspešno opravil ali zelo uspešno opravil in negativno oceno ni opravil.

POGOJI DOKONČANJA
Za uspešen konec usposabljanja za vodnika Planinske zveze Slovenije zahtevni turni smuki – kategorija H mora biti kandidat 100 % aktivno udeležen na
usposabljanju, opraviti mora praktične izpite, oddati seminarsko nalogo, ki jo
mentor naloge oceni kot opravil ter opraviti obvezno pripravništvo. Praktični
izpit se opravlja pri predmetu 8. Bivanje v naravi.
Po uspešno opravljenih izpitnih obveznostih postane kandidat pripravnik za
zahtevne turne smuke – kategorija H. Kandidat je lahko pripravnik največ tri
leta. V tem času mora pod nadzorom voditi:
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• če je usposabljanje sklenil z oceno uspešno opravil: najmanj osem različnih tur, pri najmanj treh registriranih vodnikih enake ali višje kategorije;
• če je usposabljanje sklenil z oceno zelo uspešno opravil: najmanj pet različnih tur, pri najmanj dveh registriranih vodnikih enake ali višje kategorije.
Od vodnika Planinske zveze Slovenije ali gorskega vodnika, pri katerem je pripravnik vodil, mora pridobiti pisno mnenje o opravljenem vodenju.
Rok za zaključek usposabljanja je do 31. decembra leta, v katerem poteče
tretje leto od dne, ko kandidat postane pripravnik za H kategorijo.
Predvideni stroški tečaja: 317,00 €.
Kandidat dokazuje izpolnjevanje posebnih pogojev s seznamom opravljenih
tur. Posebne pogoje mora kandidat izpolniti do dneva prijave na tečaj.
Obrazce najdete na spletni strani VK.
Popolna prijava, poslana do roka, vsebuje:
• izpolnjen obrazec Prijavnica in osebni list;
• izpolnjen obrazec Seznam opravljenih tur;
• izjavo o ustreznem zdravstvenem stanju.
Rok prijav: 6. 1. 2015

TEČAJ ZA INŠTRUKTORJE PLANINSKE VZGOJE
Za kakovostno in strokovno izvedena usposabljanja za vodnike PZS so potrebni tudi dobri inštruktorji planinske vzgoje, ki so pripravljeni svoje vodniško znanje posredovati naprej. Tečaj za inštruktorje planinske vzgoje razpisuje Odbor za usposabljanje in preventivo PZS (OUP PZS) v sodelovanju z
Vodniško komisijo PZS.
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OPIS IN NAMEN
Program usposabljanja inštruktor planinske vzgoje je nadaljevalni program
usposabljanj vodnikov Planinske zveze Slovenije.
Inštruktorji planinske vzgoje so izvajalci usposabljanj vodnik Planinske zveze
Slovenije, vaditelj orientacije Planinske zveze Slovenije in mentor planinske
skupine.
Inštruktor planinske vzgoje je strokovni delavec v športu na področju planinstva z najširšo oziroma splošno usposobljenostjo. S svojim znanjem sodeluje
na vseh področjih planinskega delovanja, največji del pa je usmerjen v sistem
usposabljanj planinske organizacije. Usposabljanje inštruktorjev planinske
vzgoje sega v leto 1970, ko je Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije
pripravila prvi tečaj.
Program usposabljanja se praviloma izvaja v sedmih delih.
Program usposabljanja obsega 26 ur teorije, 75 ur praktičnega dela in 91 ur izpitnih obveznosti, skupaj 192 ur. Izpitne obveznosti obsegajo: teoretični izpit
(1 uro), pripravo seminarske naloge (30 ur), predstavitev seminarske naloge (4
ure), izpitno turo (12 ur), učni nastop (14 ur) in pripravništvo (30 ur).
Program vsebuje in razširja vse vsebine, ki jih predvidevajo Pravila o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, ki jih je sprejel Strokovni svet Republike
Slovenije za šport.
Izvajalec programa usposabljanja inštruktor planinske vzgoje je Odbor za
usposabljanje in preventivo PZS.

POGOJI VPISA
Kandidat za inštruktorja planinske vzgoje mora do zadnjega dne za prijavo na
usposabljanje izpolnjevati splošne in posebne pogoje.
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SPLOŠNI POGOJI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

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 B ali D kategorije vodenja;
članstvo v planinskem društvu, ki je član Planinske zveze Slovenije;
potrdilo OUP PZS o uspešno opravljenem skupnem seminarju za inštruktorje 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 poteh
v tujini (zahtevnosti vsaj C ali 3 oz. primerljive) v zadnjih 10 letih;
• vsaj 5 različnih kopnih oz. letnih alpinističnih vzponov vsaj III. težavnostne
stopnje lestvice UIAA in višjih od 100 m relativne višinske razlike v zadnjih
10 letih;
• vsaj 5 vodenih celodnevnih tur zahtevnosti B kategorije kot glavni vodnik
v zadnjih 10 letih in
• vsaj 5 vodenih celodnevnih tur zahtevnosti D kategorije kot glavni vodnik
v zadnjih 10 letih.
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POGOJI NAPREDOVANJA
Znanje udeležencev programa usposabljanja se ocenjuje s pozitivno oceno
opravil in uspešno opravil ter negativno oceno ni opravil. Ta stopnja usposabljanja inštruktorjev planinske vzgoje nima nadgradnje.

POGOJI DOKONČANJA
Za uspešen konec usposabljanja za inštruktorja planinske vzgoje mora:
• biti kandidat 100 % aktivno udeležen na usposabljanju;
• opraviti praktične izpite, ki se opravlja pri predmetu Didaktika v planinstvu;
• oddati in predstaviti seminarsko nalogo, ki jo mentor naloge oceni kot uspešno;
• opraviti izpitno turo;
• opraviti učni nastop ter
• opraviti obvezno inštruktorsko pripravništvo.
Po uspešno opravljenih izpitnih obveznostih postane kandidat pripravnik
za inštruktorja planinske vzgoje. Kandidat je lahko pripravnik največ tri leta.
V tem času mora kot član vodstva sodelovati na celotnem usposabljanju za
vodnike PZS lahke kopne ture, zahtevne kopne ture ali lahke snežne ture, kjer
pod mentorstvom drugega člana vodstva, ki je inštruktor planinske vzgoje
z licenco, izvede vsaj eno teoretično predavanje in sodeluje pri izvedbi vsaj
dveh praktičnih tem. Po končanem usposabljanju mentor poda pisno argumentirano mnenje o opravljenem pripravništvu za inštruktorja planinske
vzgoje, ki je lahko ocenjeno z oceno uspešno ali neuspešno opravil. V kolikor
je ocena mentorja neuspešno opravil, lahko pripravnik s soglasjem Odbora
za usposabljanje in preventivo PZS in na osnovi utemeljenih razlogov ponovi
pripravništvo pri drugem mentorju. V kolikor je tudi pri ponovnem opravljanju pripravništva ocena mentorja neuspešno opravil, pripravnik ne more več
ponoviti pripravništva in mu s tem preneha veljati naziv pripravnik za inštruktorja planinske vzgoje.
Rok za zaključek usposabljanja je tri leta od dne, ko kandidat postane priprav-
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nik za inštruktorja planinske vzgoje.

PREDVIDEN POTEK TEČAJA
Tečaj za inštruktorje planinske vzgoje se bo predvidoma začel v oktobru 2015
in končal v juniju 2016.
Rok za prijavo je 1. avgust 2015.

IZPOPOLNJEVANJA (LICENČNA
USPOSABLJANJA) ZA VODNIKE PZS
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Rok prijav je 1 mesec pred začetkom izpopolnjevanja.
Vodnik PZS mora po pridobitvi naziva vodnik PZS, ne glede na doseženo kategorijo, 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.

LAHKE, ZAHTEVNE IN ZELO ZAHTEVNE KOPNE TURE KATEGORIJE A, B in C
V obdobju 2015–2017 se obnavljajo naslednje teme:
Prva pomoč in
reševanje

Zvini in zlomi, prva pomoč in transport. Vsebina in uporaba
kompletov PZS za prvo pomoč.

Razvedanje

Načrtovanje in priprava poti s sodobnimi in klasičnimi orodji

Bivanje v naravi

Sidrišča in vrvne ograje v kopnem

Prosta izbira
predmeta

Psihologija ukrepanja v oteženih situacijah

Prijavnico najdete na spletni strani VK. Vodniška komisija je sprejela sklep,
da bo za boljšo prepoznavnost VPZS vse vodnike opremila z enakimi majicami, zato prosimo, da na prijavnici obvezno izpolnite rubriko velikost
majice in vrsto kroja (ženski/moški). Majice boste prejeli na kopnem izpopolnjevanju in je že všteta v strošek usposabljanja.
Popolna prijava, poslana do roka, vsebuje:

Termin

Vrsta licenčnega usposabljanja

Lokacija

Rok
prijav

10.-11. 4. 2015

kopno izpopolnjevanje I
(MDO PD Gorenjske, 1. skupina)

Valvasorjev dom pod
Stolom

10. 3. 2015

11.-12. 4. 2015

kopno izpopolnjevanje I
(MDO PD Gorenjske, 2. skupina)

Valvasorjev dom pod
Stolom

10. 3. 2015

17.-18. 4. 2015

kopno izpopolnjevanje II
(MDO Primorsko-Notranjske)

Koča Antona Bavčerja
na Čavnu

17. 3.
2015

8.-9. 5. 2015

kopno izpopolnjevanje III
(MDO PD Koroške, 1. skupina)

Koča na Naravskih
ledinah

8. 4. 2015

9.-10. 5. 2015

kopno izpopolnjevanje III
(MDO PD Koroške, 2. skupina)

Koča na Naravskih
ledinah

8. 4. 2015

8.-9. 5. 2015

kopno izpopolnjevanje IV
(MDO PD Dolenjske in Bele krajine, 1. skupina)

Koča pri Jelenovem
studenca

8. 4. 2015

9.-10. 5. 2015

kopno izpopolnjevanje IV
(MDO PD Dolenjske in Bele krajine, 2. skupina)

Koča pri Jelenovem
studenca

8. 4. 2015

8.-9. 5. 2015

kopno izpopolnjevanje V
(Savinjski MDO PD, 1. skupina)

Dom na Boču

8. 4. 2015

9.-10. 5. 2015

kopno izpopolnjevanje V
(Savinjski MDO PD, 2. skupina)

Dom na Boču

8. 4. 2015

15.-16. 5. 2015

kopno izpopolnjevanje VI
(MDO PD Ljubljane, 1. skupina)

Dom pod Storžičem

15. 4. 2015

16.-17. 5. 2015

kopno izpopolnjevanje VI
(MDO PD Ljubljane, 2. skupina)

Dom pod Storžičem

15. 4. 2015

15.-16. 5. 2015

kopno izpopolnjevanje VII
(MDO PD Podravja, 1. skupina)

Dom na Boču

15. 4. 2015

16.-17. 5. 2015

kopno izpopolnjevanje VII
(MDO PD Podravja, 2. skupina)

Dom na Boču

15. 4. 2015

15.-16. 5. 2015

kopno izpopolnjevanje IX
(MDO PD Zasavja, 1. skupina)

Dom pod Reško planino

15. 4. 2015

16.-17. 5. 2015

kopno izpopolnjevanje IX
(MDO PD Zasavja, 2. skupina)

Dom pod Reško planino

15. 4. 2015

22.- 23.5. 2015

kopno izpopolnjevanje VIII
(MDO PD Podravja, 1. skupina)

Dom na Boču

22. 4. 2015

23.-24.5. 2015

kopno izpopolnjevanje VIII
(MDO PD Podravja, 2. skupina)

Dom na Boču

22. 4. 2015

23.-24. 5. 2015

kopno izpopolnjevanje X (MDO PD Posočja)

PUS Bavšica

23. 4. 2015

23.-24. 5. 2015

kopno izpopolnjevanje XI
(MDO PD Notranjske)

Planinska koča na
Krimu

23. 4. 2015

5.-6. 6. 2015

kopno izpopolnjevanje XII
(MDO PD Podravja, 1. skupina)

Dom na Boču

5. 5. 2015

6.-7. 6. 2015

kopno izpopolnjevanje XII
(MDO PD Podravja, 2. skupina)

Dom na Boču

5. 5. 2015

2.-3. 10. 2015

kopno izpopolnjevanje XIII (republiško - OU VK PZS)

PUS Bavšica

2. 9. 2015

3.-4. 10. 2015

kopno izpopolnjevanje XIV (republiško - OU VK PZS)

PUS Bavšica

2. 9. 2015
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• izpolnjen obrazec Prijavnica in osebni list.
Rok prijav: mesec dni pred izpopolnjevanjem.
Predvideni stroški izpopolnjevanja:75,00 €. V stroške izpopolnjevanja je že
všteta vodniška majica (10,00 €).

LAHKE SNEŽNE TURE IN LAHKI TURNI SMUKI KATEGORIJI D in G
V obdobju 2015-2017 se obnavljajo naslednje teme:
Prva pomoč in
reševanje

Preprečevanje podhladitev, oskrba omrzlin

Razvedanje

Načrtovanje, priprava in izvedba poti v snežnih razmerah (peš in
s smučmi)

Bivanje v naravi

Sidrišča in vrvne ograje v snegu

Prosta izbira
predmeta

Mobilni telefon v gorah (nasveti, posebnosti in novosti)

Predvideni stroški izpopolnjevanja: 72,00 €.
Prijavnico najdete na spletni strani VK.
• Popolna prijava, poslana do roka, vsebuje:
• izpolnjen obrazec Prijavnica in osebni list.
Rok prijav: mesec dni pred izpopolnjevanjem.

Vodniška komisija 2015
Termin

Vrsta licenčnega usposabljanja

Lokacija

Rok prijav

30.-31.1.2015

snežno izpopolnjevanje I
(Savinjski MDO PD, 1. skupina)

Koča v Grohotu pod
Raduho

30. 12. 2014

31.1 -1.2 2015

snežno izpopolnjevanje I
(Savinjski MDO PD, 2. skupina)

Koča v Grohotu pod
Raduho

30. 12. 2014

6.-7. 2. 2015

snežno izpopolnjevanje II
(MDO PD Podravja, 1. skupina)

Domžalski dom na Mali
planini

6. 1. 2015

7.-8. 2. 2015

snežno izpopolnjevanje II
(MDO PD Podravja, 2. skupina)

Domžalski dom na Mali
planini

6. 1. 2015

20.-21. 2. 2015

snežno izpopolnjevanje III
(MDO PD Gorenjske, 1. skupina)

Erjavčeva koča na
Vršiču

20. 1. 2015

21.-22. 2. 2015

snežno izpopolnjevanje III
(MDO PD Gorenjske. 2. skupina)

Erjavčeva koča na
Vršiču

20. 1. 2015

13.-14. 3. 2015

snežno izpopolnjevanje IV
(MDO PD Koroške, 1. skupina)

Koča v Grohotu pod
Raduho

13. 2. 2015

14.-15. 3. 2015

snežno izpopolnjevanje IV
(MDO PD Koroške, 2. skupina)

Koča v Grohotu pod
Raduho

13. 2. 2015
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