Vodniška komisija Planinske zveze Slovenije
Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana
http://vk.pzs.si
tel.: 01/434-56-89
elektronska pošta: vodniska.komisija@pzs.si

RAZPIS USPOSABLJANJA ZA NAZIV
VODNIK PZS KATEGORIJE A – VODENJE LAHKIH KOPNIH TUR
PRIREDITELJ:
TERMINI in KRAJI
TEČAJA:

VODJA TEČAJA:
UDELEŽENCI:
SPLOŠNI POGOJI
PRIJAVE:

POSEBNI POGOJI
PRIJAVE:

POTREBNA DOKAZILA:

PRIJAVE:

ROK PRIJAV:
STROŠKI
USPOSABLJANJA:
INFORMACIJE:

OSTALO:

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, VODNIŠKA KOMISIJA,
Odbor za usposabljanje
01. – 02. 06. 2019, Begunjščica-Zelenica, sprejemni izpit in
preizkusna tura
24. 06. – 04. 07. 2019, PUS Bavšica, tečajni del
27. 7. 2019, Martinj steza, izpitna tura
Franc Gričar
15/20
-starost najmanj 18 let
-dosežena IV. stopnja šolske izobrazbe (končana srednja poklicna
šola) ali status dijaka 4. letnika srednje šole (do začetka tečaja)
-članstvo v planinskem društvu, ki je član PZS
-petletna predhodna aktivnost v planinstvu
-sposobnost samostojnega gibanja na turah, ki so za eno stopnjo
težje od kategorije A
-priložena vsa potrebna dokazila
V zadnjih petih letih opravljenih najmanj:
-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 lahke kopne ture v vlogi pomočnika vodnika
Izpolnjen obrazec Prijavnica in osebni list
Izpolnjen obrazec Seznam opravljenih tur
Izpolnjenj obrazec Pomočnik vodnika
Zdravniško potrdilo in izjavo o ustreznem zdravstvenem stanju
Vsi kandidati morajo poslati prijavo na priloženem obrazcu na
naslov: PZS, Vodniška komisija, Ob železnici 30a, p. p. 214, SI-1001
Ljubljana
15. 5. 2019
67,00 € - sprejemni izpit in preizkusna tura
502,00 € - tečajni del in izpitna tura
Vse morebitne dodatne informacije: vodniska.komisija@pzs.si; 01 43
45 689 (v času uradnih ur).
Prijavnico lahko najdete na: http://vk.pzs.si.
Sprejemni izpit obsega vprašanja iz naslednjih tem: Organizacija
planinstva, Zgodovina planinstva in alpinizma doma in v svetu,
Poznavanje gorstev, Varstvo gorske narave, Planinsko izrazje in opis
poti, Vremenoslovje, Orientacija ter Osebna in tehnična oprema
Literatura za sprejemni izpit:
- PLANINSKA ŠOLA, PZS, Ljubljana 2016
- VODNIŠKI UČBENIK, PZS, Ljubljana 2016
- ALPINISTIČNA ŠOLA za temo izrazoslovje

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, Ob železnici 30a, p.p. 214, SI-1001 Ljubljana

Vodniška komisija Planinske zveze Slovenije
Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana
http://vk.pzs.si
tel.: 01/434-56-89
elektronska pošta: vodniska.komisija@pzs.si

Preverja se poznavanje osnovnih planinskih vozlov: ambulantni,
bičev, polbičev, kavbojski, kravatni, osmica, prusikov, varovalni in
podaljševalni vozel.
Na preizkusni turi se preverja: kondicijska pripravljenost (zaradi tega
naj bi nahrbtnik tehtal vsaj 10 kg) ter znanje iz gibanja in ustreznost
opreme, ki jo uporabljajo kandidati za VPZS.
PRIDOBLJENE
KOMPETENCE:

POMEMBNO:

Udeležencem, ki bodo uspešno zaključili usposabljanje, se priznajo
kompetence v okviru programa ŠPORTNO TRENIRANJE –
PLANINSTVO-ALPINIZEM – 1. STOPNJA. S tem pridobijo tudi naziv
STROKOVNI DELAVEC 1 – ŠPORTNO TRENIRANJE - PLANINSTVOALPINIZEM.
Sprejete bodo izključno samo popolne prijave, ki bodo vsebovale vse
zgoraj zahtevane priloge. Dopolnjevanje naknadno ne bo več
mogoče. Vse nepopolne prijave bodo vrnjene naslovniku.
Rezervacije mest niso mogoče.

