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Nove akcije VK 2023 

Maja 2017 je bil sprejet novi Zakon o športu in julija 2018 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport sprejelo Pravilnik o usposabljanju strokovnih delavcev v športu. S to spremembo je bila 
spremenjena tudi podlaga za izvajanje strokovnih usposabljanj v športu, kamor sodijo tudi vodniki PZS. 
Planinstvo je umeščeno v športno panogo planinstvo-alpinizem, ki zajema tudi vrhunski šport. Nosilec 
usposabljanja je še naprej PZS. Zakon v nadaljevanju določa dve stopnji usposobljenosti in na vsaki 
stopnji mora biti vzpostavljen en skupen program usposabljanja. Program usposabljanja v panogi 
planinstvo–alpinizem je bil s strani ministrstva potrjen marca 2019. Potrebna je bila še notranja 
uskladitev samega sistema usposabljanja vodnikov PZS, za kar je dal podlago novi Pravilnik vodnikov 
PZS. 
 
Povzetek sprememb 

- Obstoječi vodniki PZS ohranijo pridobljeno stopnjo usposobljenosti in kompetence za vodenje 
posameznih težavnosti tur. 

- Teoretične preizkuse znanja (sprejemni izpiti in končni izpiti) se lahko izvajajo v spletni obliki. 
Izpiti se pišejo po tečaju in ne več med tečajem. 

- Preizkusna tura in sprejemni izpit ostajata. 
- Teoretične vsebine tečaja se lahko izvedejo tudi v spletni obliki. 
- Za dokončanje usposabljanja ostaja pripravništvo in izpitna tura. 
- Na področju pripravništva se sedanjih 5-8 tur spremeni na 2 turi v enem letu. Potrebna je 

priprava seminarske naloge in spremstvo registriranega VPZS 2. stopnje. 
- Novi program 1. stopnje zajema sedanjo A kategorijo in dodatno kompetenco vodenja po 

lahkih zimskih poteh do 1700 m (od dodatnih pogojih). 
- Novi program 2. stopnje zajema združeno kompetenco sedanje B in D kompetence. 

Usposabljanje bo predvidoma, poleg spletnega dela, zajemalo izvedbo v dveh delih, zimskem 
in kopnem. 

- Sedanji AD in AB vodniki obdržijo 2. stopnjo usposobljenosti in njihove kompetence za zimski 
oz. kopni del. Dodatne kompetence (sedanjih B oz. D kategorij) lahko pridobijo z 
dousposabljanjem, ki šteje tudi kot licenčno izpopolnjevanje. 

- Nova izpopolnjevanja so ločena za 1. in 2. stopnjo. 

- Na 1. stopnji dosedanji A vodniki v prehodnem obdobju štirih let, na rednih izpopolnjevanjih, 
pridobijo tudi dodatno kompetenco vodenja po lahkih označenih poteh v snegu do 1700 m 
(od dodatnih pogojih).  
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Vodniška komisija za leto 2023 razpisuje usposabljanja: 

- Strokovni delavec 1, športno treniranje – planinstvo-alpinizem, modul Planinski vodnik 1 

- Strokovni delavec 2, športno treniranje – planinstvo-alpinizem, modul Planinski vodnik 2 

in 

- Licenčno dousposabljanje za 2. stopnjo (udeležijo se lahko vodniki AB in AD) 

− Licenčno izpopolnjevanje za 1. stopnjo, Strokovni delavec 1, športno treniranje - planinstvo–

alpinizem (udeležijo se vodniki A) 

− Licenčno izpopolnjevanje za 2. stopnjo, Strokovni delavec 2, športno treniranje, planinstvo–

alpinizem (udeležijo se lahko vodniki ABD in ostali z višjimi kategorijami) 

dodatno 

− moduli za višje kategorije - turno smučanje (udeležijo se lahko vodniki z ABD kategorijami). 
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1. Športno treniranje – planinstvo-alpinizem - 1. stopnja 
 
Modul Planinski vodnik 1 

• vodenje po lahkih označenih poteh v kopnem in 

• vodenje po lahkih označenih poteh v snegu ob naslednjih omejitvah: 
o vodenje do nadmorske višine 1700 m, 
o vodenje izven območij poznanih snežnih plazov, 
o vodenje ob največ 2. stopnji nevarnosti snežnih plazov po Evropski petstopenjski 

lestvici nevarnosti snežnih plazov. 
 

Modul ni namenjen situacijam, kjer je potrebna uporaba tehničnih pripomočkov za napredovanje. 

Modul izključuje turno smuko. 

 

Nosilec modula Planinski vodnik 1 je Vodniška komisija Planinske zveze Slovenije.  

 

Pogoji za udeležbo na usposabljanju• 

• Članstvo v planinskem društvu, ki je član Planinske zveze Slovenije (na dan usposabljanja). 

• Starost vsaj 18 let (ob začetku preizkusov). 

• Zdravniško spričevalo, ki ga izda specialist medicine dela, prometa in športa (teden dni po 

opravljenem sprejemnem izpitu)1. 

• Dosežena najmanj srednja poklicna izobrazba (ICSED3 ali ICSED4) (ob prijavi). 

• Petletna predhodna aktivnost v planinstvu (ob prijavi): 

o 15 različnih kopnih tur (od tega vsaj 5 različnih kopnih tur po zahtevnih ali zelo 

zahtevnih planinskih poteh), 

o 5 različnih lahkih snežnih tur (opravljene v času med 21. decembrom in 20. marcem). 

• Opravljen preizkus znanja: 

o teoretični izpit iz programa Planinske šole2, 

o praktični preizkus poznavanja planinskih vozlov3, 

o preizkusna tura4. 

 

 

 

 
1 Vsebina predhodnega preventivnega pregleda za kandidate za VPZS: anamneza, pregled medicinske 
dokumentacije (KK), klinični pregled (s poudarkom na dihalih, KVS, živčevju, gibalih, vidu in ušesih ...), laboratorij 
(KKS, KS, Gama Gt, urin), testiranje vida (APV) in sluha (šepet), orientacijski test ravnotežja (Romberg), EKG, 
spirometrija, usmerjen psihološki pregled. Po opravljenem pregledu se izda zdravniško spričevalo o zmožnosti 
(nezmožnosti) za kandidata za delo VPZS. Obrazec: 8,204 za predhodni pregled oziroma 8,205 za kasnejši, 
obdobni pregled). Če bodo s strani MDPŠ (izvajalci pregledov) naslovljena kakršna koli vprašanja, jih usmerite na 
pripravljavce: dr. Andrea Margan, dr. med (KI-MDPŠ, Ljubljana), ali dr. Miljana Žitko-Mastnak, dr. med (MDPŠ 
Celje). Zdravniško spričevalo ne sme biti starejše od enega leta ob začetka tečaja. 
2 V teoretičnem delu se preverja znanje iz naslednjih tem: Organizacija planinstva, Zgodovina planinstva in 
alpinizma doma in v svetu, Poznavanje gorstev, Varstvo gorske narave, Planinsko izrazje, Vremenoslovje, 
Orientacija, Osebna in tehnična oprema ter drugo splošno znanje s področja planinstva. 
Literatura za sprejemni izpit: skupina avtorjev: PLANINSKA ŠOLA, četrta dopolnjena izdaja, PZS, Ljubljana 2021; 
OSNOVE PLANINSTVA, PZS, Ljubljana 2022; Planinstvo od A do Ž, PZS, Ljubljana 2021. 
3 V praktičnem delu se preverja poznavanje osnovnih planinskih vozlov (ambulantni, bičev, polbičev, kavbojski, 
kravatni, osmica, prusikov, varovalni, podaljševalni). 
4 Na preizkusni turi se preverja: kondicijska pripravljenost (10-urna tura z nahrbtnikom 10 kg), znanje iz gibanja 
in ustreznost opreme. 
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1. izmena Rok prijav 21. 11. 2022 Lokacija 

20. – 21. 1.2023 sprejemni izpit za tečaj SD 15 splet 

4. 2. 2023 preizkusna tura naknadno 

18. - 19. 2. 2023 tečaj SD 1, 1. izmena Grohot 

predvidoma 20. 4. 2023 teoretični del (obvezne vsebine) - spletno (Zoom), (4 ure popoldne) splet 

predvidoma 21. 4. 2023 teoretični del (obvezne vsebine) - spletno (Zoom), (4 ure popoldne) splet 

predvidoma 22. 4. 2023 teoretični del (obvezne vsebine) - spletno (Zoom), (4 ure popoldne) splet 

24. 6 – 30. 6. 2023 tečaj SD 1, 1. izmena PUS Bavšica 

  
  

2. izmena Rok prijav 21. 11. 2022 Lokacija 

20. – 21. 1. 2023 sprejemni izpit za tečaj SD 1 splet 

11. 2. 2023 preizkusna tura naknadno 

18. - 19. 2. 2023 tečaj SD 1, 2. izmena Vršič 

predvidoma 20. 4. 2023 teoretični del (obvezne vsebine) - spletno (Zoom), (4 ure popoldne) splet 

predvidoma 21. 4. 2023 teoretični del (obvezne vsebine) - spletno (Zoom), (4 ure popoldne) splet 

predvidoma 22. 4. 2023 teoretični del (obvezne vsebine) - spletno (Zoom), (4 ure popoldne) splet 

15. – 21. 7. 2023 tečaj SD 1, 2. izmena PUS Bavšica 
 

    

Izpiti  (za obe izmeni, prosta izbira roka)  Lokacija 

1. 8. 2023 ob 19:00 teoretični izpit, 1. rok Sedež PZS 

8. 9. 2023 ob 19:00 teoretični izpit, 2. rok Sedež PZS 

5. 8. 2023 praktični izpit, 1. rok naknadno 

12. 8. 2023 praktični izpit, 2. rok naknadno 

Predvidena cena za usposabljanje 850,00 € za PD in 1.150,00 € za samoplačnike. 

Prijavna dokumentacija za usposabljanje 1. stopnje: 

- pregled opravljenih tur VK (ture opravljene v zadnjih petih letih), 

- zdravniško potrdilo (izda specialist medicine dela, prometa in športa),  

- fotokopija listine o pridobljeni formalni izobrazbi (šolsko spričevalo, diploma ...). 

 

Izpitne obveznosti 
Izpitne obveznosti so predmet osnovnega programa usposabljanja strokovnih delavcev v športu za 
panogo planinstvo-alpinizem. Pogoj za pristop k izpitnim obveznostim je 80 % prisotnost na tečaju. 
Izpitne obveznosti so sestavljene iz: 

• teoretičnih pisnih testov, 

• pripravništva in 

• praktičnega izpita. 
Kandidat mora usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh let od zaključka tečaja. Posamezen izpit 
lahko opravlja največ trikrat. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevanih obveznostih, se mora tečaja 
ponovno udeležiti. 
 
Teoretični izpit se razpiše najprej v roku enega tedna po zaključku usposabljanja. 
 
Pripravništvo 

 
5 Sprejemni izpit poteka preko spletne aplikacije. Nekaj dni pred izpitom boste prejeli povezavo do aplikacije in 
v zgoraj razpisanem terminu izpolnili test. 

https://www.pzs.si/javno/vk_dokumenti/pregled%20opravljenih%20tur.doc
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Pripravništvo traja eno leto in se začne z dnem uspešno opravljenih teoretičnih izpitnih obveznosti. 
Sestavljeno je iz dveh tur z različnima ciljema: 

− 1 kopne ture s pripadajočo seminarsko nalogo, 

− 1 snežne ture s pripadajočo seminarsko nalogo. 
Ture morajo biti opravljene pod mentorstvom registriranega vodnika VPZS, SD2, športno treniranje, 
planinstvo-alpinizem. Vsebino seminarske naloge določi nosilec programa usposabljanja. 
Po opravljenih pripravniških obveznostih kandidat vodji tečaja S v elektronski obliki (PDF) pošlje 
seminarsko nalogo in obrazec z mnenjem mentorja o izvedenih turah. 
 
Praktični izpit 
Po uspešno opravljenem teoretičnem preizkusu in pripravništvu se kandidat za VPZS prijavi na izpitno 
turo.  

2. Športno treniranje – planinstvo-alpinizem - 2. stopnja 
 
Modul Planinski vodnik 2 

• vodenje po lahkih označenih in neoznačenih poteh v snežnih razmerah,  

• vodenje po zahtevnih in zelo zahtevnih označenih poteh v kopnih razmerah vključno s 
posameznimi snežišči, 

• vodenje po lažjih brezpotjih, s krajšimi strmejšimi odseki, kjer ni potrebna uporaba tehničnih 
pripomočkov za napredovanje in 

• vodenje na zavarovanih plezalnih poteh (ferate, klettersteige) do vključno 2. težavnostne 

stopnje (ocene A in B po avstrijski težavnostni lestvici). 

Uporaba vrvi je dovoljena kot varovalo vodenemu na označeni poti ali na lažjem brezpotju.   
 
Modul ni namenjen situacijam, kjer je potrebna uporaba tehničnih pripomočkov za napredovanje 

(skalno plezanje, ledno plezanje). Modul izključuje vodenje turne smuke, zavarovanih plezalnih poti, 

težjih od 2. težavnostne stopnje (ocene A in B po avstrijski težavnostni lestvici), in težjih brezpotij. 

Nosilec modula Planinski vodnik 2 je Vodniška komisija Planinske zveze Slovenije.  

 

Pogoji za udeležbo na usposabljanju• 

• Članstvo v planinskem društvu, ki je član Planinske zveze Slovenije (na dan usposabljanja). 

• Najmanj 1 leto od potrditve naziva Vodnik PZS, SD 1, športno treniranje - planinstvo-

alpinizem (ob prijavi). 

• Izjava kandidata o ustreznem zdravstvenem stanju (ob prijavi). 

• Dosežena najmanj srednja poklicna izobrazba (ICSED3 ali ICSED4) (ob prijavi). 

• petletna predhodna aktivnost v planinstvu (ob prijavi): 

o 10 različnih lahkih snežnih tur, 

o 5 različnih zahtevnih snežnih tur, 

o 15 različnih kopnih tur po zahtevnih ali zelo zahtevnih planinskih poteh (od tega vsaj 

10 tur po zelo zahtevnih planinskih poteh). 

 

 Rok prijav 8. 12. 2022 Lokacija• 

8. – 12. 2. 2023 tečaj SD 2, 1. del Grohot 

26. 3. 2023 tečaj SD 2, 2. del Vipava 

31. 5. - 4. 6. 2023 tečaj SD 2, 3. del PUS Bavšica 
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Izpiti  (prosta izbira roka)  Lokacija 

22. 6. 2023 ob 19:00 teoretični izpit, 1. rok Sedež PZS 

29. 6. 2023 ob 19:00 teoretični izpit, 2. rok Sedež PZS 

5. 8. 2023 praktični izpit, 1. rok naknadno 

12. 8. 2023 praktični izpit, 2. rok naknadno 

Predvidena cena za usposabljanje 980,00 € za PD in 1.280,00 € za samoplačnike. 

Prijavna dokumentacija za usposabljanje 2. stopnje: 

- pregled opravljenih tur VK (ture opravljene v zadnjih petih letih), 

- izjava o primernem zdravstvenem stanju,  

- fotokopija listine o pridobljeni formalni izobrazbi (šolsko spričevalo, diploma ...). 

 

Izpitne obveznosti 
Izpitne obveznosti so predmet osnovnega programa usposabljanja strokovnih delavcev v športu za 
panogo planinstvo-alpinizem. Pogoj za pristop k izpitnim obveznostim je 80 % prisotnost na tečaju. 
Izpitne obveznosti so sestavljene iz: 

• teoretičnih pisnih testov, 

• pripravništva in 

• praktičnega izpita. 
Kandidat mora usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh let od zaključka tečaja. Posamezen izpit 
lahko opravlja največ trikrat. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevanih obveznostih, se mora tečaja 
ponovno udeležiti. 
 
Teoretični izpit se razpiše najprej v roku enega tedna po zaključku usposabljanja. 
 
Pripravništvo 
Pripravništvo traja eno leto in se začne z dnem uspešno opravljenih teoretičnih izpitnih obveznosti. 
Sestavljeno je iz dveh tur z različnima ciljema: 

− 1 kopne ture s pripadajočo seminarsko nalogo, 

− 1 snežne ture s pripadajočo seminarsko nalogo. 
Ture morajo biti opravljene pod mentorstvom registriranega vodnika VPZS, SD2, športno treniranje -  
planinstvo-alpinizem. Vsebino seminarske naloge določi nosilec programa usposabljanja. 
Po opravljenih pripravniških obveznostih kandidat vodji tečaja v elektronski obliki (PDF) pošlje 
seminarsko nalogo in obrazec z mnenjem mentorja o izvedenih turah. 
 
Praktični izpit 
Po uspešno opravljenem teoretičnem preizkusu in pripravništvu se kandidat za VPZS prijavi na izpitno 
turo. 
 

https://www.pzs.si/javno/vk_dokumenti/pregled%20opravljenih%20tur.doc
https://www.pzs.si/javno/vk_dokumenti/izjava%20vpzs_a07-1-2.doc
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3. Športno treniranje – planinstvo-alpinizem dousposabljanja za 

2. stopnjo 

 

3.1. Dousposabljanje 2. stopnje  za vodnike AB za manjkajoče zimske kompetence    

(snežno) 
je namenjeno vodnikom Planinske zveze Slovenije, ki imajo naziv Strokovni delavec v športu 2. stopnje, 

panoga planinstvo-alpinizem in imajo priznani nekdanji kategoriji A in B. Z udeležbo na 

dousposabljanju se udeležencem podaljša licenca za naslednja štiri leta. Z dousposabljanjem je 

mogoče pridobiti tudi dodatne kompetence za vodenje lahkih označenih in neoznačenih poteh v 

snežnih razmerah, zimsko markiranih poteh in na organiziranih in varovanih zimskih pohodih. 

 

Pogoji za udeležbo na dousposabljanju• 

Udeleženec dousposabljanja za manjkajoče zimske kompetence SD 2 mora ob prijavi izpolnjevati 

splošne in posebne pogoje. 

 

Splošna pogoja sta: 

− članstvo v društvu, ki je član Planinske zveze Slovenije (na dan usposabljanja), 

− potrjen naziv Strokovni delavec v športu 2. stopnje, panoga planinstvo-alpinizem (kategorije 

A in B). 

Posebni pogoj: 

− v zadnjih 5 letih opravljenih vsaj (ob prijavi): 

o 10 različnih lahkih snežnih tur, 

o 5 različnih zahtevnih snežnih tur. 

 

 Termin Vrsta usposabljanja Lokacija Rok prijav 

1  14.-15.1.2023  dousposabljanje - VPZS 2. stopnje (kat. AB)  Dom na Menini planini  14.11.2022 

2  21.-22.1.2023  dousposabljanje - VPZS 2. stopnje (kat. AB)  Koča v Grohotu pod 
Raduho 

21.11.2022 

3  28.-29.1.2023  dousposabljanje - VPZS 2. stopnje (kat. AB)  Ribniška koča na Pohorju  28.11.2022 

4  25.-26.2.2023  dousposabljanje - VPZS 2. stopnje (kat. AB)  Koča v Grohotu pod 
Raduho 

27.12.2022 

5  4.-5.3.2023  dousposabljanje - VPZS 2. stopnje (kat. AB)  Erjavčeva koča na Vršiču  4.01.2023 

Predvidena cena dousposabljanje 170,00 € za PD in 220,00 € za samoplačnike. 

 

Prijavna dokumentacija za Dousposabljanje 2. stopnje (snežno) za vodnike AB: 

- pregled opravljenih tur VK (ture opravljene v zadnjih petih letih), 

- fotokopija listine o pridobljeni formalni izobrazbi (šolsko spričevalo, diploma ...). 

 

Podaljšanje licence za naslednja štiri leta 
Obvezna aktivna prisotnost na dousposabljanju. 
 
Priznavanje dodatnih kompetenc (nekdanje kategorije D) 
Obvezna aktivna prisotnost na dousposabljanju in opravljeno pripravništvo.  

https://www.pzs.si/javno/vk_dokumenti/pregled%20opravljenih%20tur.doc
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Pripravništvo 
Pripravništvo traja eno leto in se začne z zadnjim dnem dousposabljanja. Pomeni opravljena: 

− 1 snežna tura s pripadajočo seminarsko nalogo. 
Ture morajo biti opravljene pod mentorstvom registriranega vodnika VPZS, SD2, športno treniranje, 
planinstvo-alpinizem. Vsebino seminarske naloge določi nosilec programa usposabljanja. 
Po opravljenih pripravniških obveznostih kandidat vodji usposabljanja v elektronski obliki (PDF) pošlje 
seminarsko nalogo in obrazec z mnenjem mentorja o izvedeni turi. 
 
Če kandidat po preteku obdobja ne odda ustrezne dokumentacije, se mora za priznanje kompetenc 
ponovno udeležiti celotnega usposabljanja. 
 

3.2. Dousposabljanje 2. stopnje za vodnike AD za manjkajoče kopne kompetence 

(kopno) 
je namenjeno vodnikom Planinske zveze Slovenije, ki imajo naziv Strokovni delavec v športu 2. stopnje, 
panoga planinstvo-alpinizem in imajo priznani kategoriji A in D. Z udeležbo na dousposabljanju se 
udeležencem podaljša licenca za naslednja štiri leta. Z dousposabljanjem je mogoče pridobiti tudi 
dodatne kompetence za vodenje po zahtevnih in zelo zahtevnih označenih poteh v kopnih razmerah, 
vključno s posameznimi snežišči, vodenje po lažjih brezpotjih, s krajšimi strmejšimi odseki, kjer ni 
potrebna uporaba tehničnih pripomočkov za napredovanje in vodenje na zavarovanih plezalnih poteh 
(ferate, klettersteige) do vključno 2. težavnostne stopnje (ocene A in B po avstrijski težavnostni 
lestvici). 
 

Pogoji za udeležbo na dousposabljanju• 

Udeleženec dousposabljanja za manjkajoče zimske kompetence SD 2 mora ob prijavi izpolnjevati 

splošne in posebne pogoje. 

Splošna pogoja sta: 

− članstvo v društvu, ki je član Planinske zveze Slovenije (na dan usposabljanja), 

− status Strokovni delavec v športu 2. stopnje, panoga planinstvo-alpinizem (kategorije A in D)  

Posebni pogoj: 

− v zadnjih 5 letih opravljenih vsaj (ob prijavi): 

o 15 različnih kopnih tur po zahtevnih ali zelo zahtevnih planinskih poteh (od tega vsaj 

10 tur po zelo zahtevnih planinskih poteh). 

 

 Termin Vrsta usposabljanja Lokacija Rok prijav 

1 22.-23. 4. 2023  dusposabljanje - VPZS 2. stopnje (kat. AD)  PUS Bavšica  22. 03. 2023 

Predvidena cena dousposabljanje 170,00 € za PD in 220,00 € za samoplačnike. 

 

Prijavna dokumentacija za Dousposabljanje 2. stopnje (kopno) za vodnike AD: 

- pregled opravljenih tur VK (ture opravljene v zadnjih petih letih), 

- fotokopija listine o pridobljeni formalni izobrazbi (šolsko spričevalo, diploma ...). 

 

Podaljšanje licence za naslednja štiri leta 
Obvezna aktivna prisotnost na dousposabljanju. 
 
Priznavanje dodatnih kompetenc (nekdanje kategorije D) 
Obvezna aktivna prisotnost na dousposabljanju in opravljeno pripravništvo.  

https://www.pzs.si/javno/vk_dokumenti/pregled%20opravljenih%20tur.doc
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Pripravništvo 
Pripravništvo traja eno leto in se začne z zadnjim dnem dousposabljanja. Pomeni opravljena: 

− 1 kopna tura s pripadajočo seminarsko nalogo. 
Ture morajo biti opravljene pod mentorstvom registriranega vodnika VPZS, SD2, športno treniranje -  
planinstvo-alpinizem. Vsebino seminarske naloge določi nosilec programa usposabljanja. 
Po opravljenih pripravniških obveznostih kandidat vodji usposabljanja v elektronski obliki (PDF) pošlje 
seminarsko nalogo in obrazec z mnenjem mentorja o izvedeni turi. 
 
Če kandidat po preteku obdobja ne odda ustrezne dokumentacije, se mora za priznanje kompetenc 
ponovno udeležiti celotnega usposabljanja. 
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4. Licenčna izpopolnjevanja 
Na osnovi novo sprejetega Pravilnika vodnikov PZS so licenčna usposabljanja ločena za 1. in 2. stopnjo. 

Cikli snežno-kopno se bodo menjali na štiri leta. Opravite samo izpopolnjevanje, ki je za tekoče leto 

predpisano za vašo stopnjo. S tem podaljšate veljavnost licence tako za snežni kot za kopni del. 

 

Vodnik Kam se prijavim? 

Vodnik 1. stopnje (kategorija A) LICENČNO IZPOPOLNJEVANJE - VPZS 1. STOPNJE (snežno) 

  

Vodnik 2. stopnje (kategorija AB) DOUSPOSABLJANJE - VPZS 2. STOPNJE (KAT. AB) 6 

(pridobite možnost vodenja po lahkih označenih in 

neoznačenih poteh v snegu in po zimsko markiranih poteh) 

ali 

 LICENČNO IZPOPOLNJEVANJE - VPZS 2. STOPNJE 

  

Vodnik 2. stopnje (kategorija AD) DOUSPOSABLJANJE - VPZS 2. STOPNJE (KAT. AD)7 

(pridobite možnost vodenja po zahtevnih in zelo zahtevnih 

označenih poteh v kopnih razmerah, vključno s posameznimi 

snežišči, vodenje po lažjih brezpotjih, s krajšimi strmejšimi 

odseki, kjer ni potrebna uporaba tehničnih pripomočkov za 

napredovanje, in vodenje na zavarovanih plezalnih poteh 

(ferate, klettersteige) do vključno 2. težavnostne stopnje 

(ocene A in B po avstrijski težavnostni lestvici)) ali 

 LICENČNO IZPOPOLNJEVANJE - VPZS 2. STOPNJE 

  

Vodnik 2. stopnje (kategorije ABD 

in več) 

LICENČNO IZPOPOLNJEVANJE - VPZS 2. STOPNJE (kopno) 

 

V prehodnem obdobju štirih let imate vodniki s kategorijami AB ali AD možnost, da opravite 

dousposabljanje, s katerim vam bodo priznane polne kompetence 2. stopnje. Usposabljanje se hkrati 

šteje kot licenčno izpopolnjevanje. Seznam razpisanih dousposabljanj je razpisan pod rubriko 3. 

dousposabljanja.  

 

Pred prijavo lahko preverite veljavnost licence v Navezi (preveri društveni administrator). Letnica 

veljavnosti licence je zadnje leto veljavnosti in obenem leto, ko morate opraviti izpopolnjevanje oz. 

dousposabljanje (če je veljavnost licence 2024, vam velja vključno z letom 2024 in v tem letu opravite  

izpopolnjevanje). 

Obvezna je vaša teoretična predpriprava - gradivo za izpopolnjevanje za 1. stopnjo oz. gradivo za 

izpopolnjevanje za 2. stopnjo obvezno predelate sami. Na izpopolnjevanjih se bo izvajal samo 

praktični del. V kolikor bo na usposabljanju ugotovljeno, da niste opravili teoretične predpriprave, 

izpopolnjevanje ne bo priznano. 

Gradivo licenčno izpopolnjevanje za 1. stopnjo: Zima v gorah 

 
6 Za podrobnosti glej točko usposabljanja 3.1.  
7 Za podrobnosti glej točko usposabljanja 3.2. 

https://www.pzs.si/javno/vk_besedila/2021_12_24-gradivo_dousposabljanje_sd1-snezne_razmere.pdf
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Gradivo licenčno izpopolnjevanje za 2. stopnjo: Faktor padca ter pomoč udeležencu, S pomočjo 

maPZS na planinski izlet in Orientacija v oteženih razmerah. 

 

Splošen pogoj: 

− članstvo v društvu, ki je član Planinske zveze Slovenije (na dan usposabljanja), 

 

Prijavna dokumentacija za izpopolnjevanje: 

- dodatni dokumenti niso potrebni – v Navezi se samo odda prijavo. 

 

LICENČNO IZPOPOLNJEVANJE - VPZS 1. STOPNJE (vodniki A) 

Št. Termin Vrsta licenčnega usposabljanja Lokacija Rok prijav 

1  28.01.2023  snežno izpopolnjevanje (MDO PD 
Podravja, 1. skupina)  

Ribniška koča na Pohorju  28.12.2022 

2  29.01.2023  snežno izpopolnjevanje (MDO PD 
Podravja, 2. skupina)  

Ribniška koča na Pohorju  28.12.2022 

3  4.02.2023  snežno izpopolnjevanje (Savinjski 
MDO PD, 1. skupina)  

Dom na Menini planini  4.01.2023 

4  5.02.2023  snežno izpopolnjevanje (Savinjski 
MDO PD, 2. skupina)  

Dom na Menini planini  4.01.2023 

5  11.02.2023  snežno izpopolnjevanje (MDO PD 
Primorske)  

Koča na planini Kuhinja  11.01.2023 

6  11.02.2023  snežno izpopolnjevanje (MDO PD 
Zasavja)  

Domžalski dom na Mali 
planini  

11.01.2023 

7  18.02.2023  snežno izpopolnjevanje (MDO PD 
Gorenjske)  

Erjavčeva koča na Vršiču  18.01.2023 

Predvidena cena za licenčno usposabljanje 90,00 € za PD in 120,00 € za samoplačnike. 

LICENČNO IZPOPOLNJEVANJE - VPZS 2. STOPNJE (vodniki ABD) 

Št. Termin Vrsta licenčnega usposabljanja Lokacija Rok prijav 

1  18.03.2023  kopno izpopolnjevanje (MDO PD 
Dol. in Bele krajine)  

Koča pri Jelenovem 
studencu  

20.02.2023 

2  18.03.2023  kopno izpopolnjevanje (MDO PD 
Podravja)  

Dom na Boču  20.02.2023 

3  25.03.2023  kopno izpopolnjevanje (Savinjski 
MDO PD, 1. skupina)  

Dom pod Reško planino  27.02.2023 

4  26.03.2023  kopno izpopolnjevanje (Savinjski 
MDO PD, 2. skupina)  

Dom pod Reško planino  27.02.2023 

5  1.04.2023  kopno izpopolnjevanje (MDO PD 
Ljubljane, 1. skupina)  

Dom v Kamniški Bistrici  1.03.2023 

6  2.04.2023  kopno izpopolnjevanje (MDO PD 
Ljubljane, 2. skupina)  

Dom v Kamniški Bistrici  1.03.2023 

7  15.04.2023  kopno izpopolnjevanje (MDO PD 
Koroške)  

Koča na Naravskih ledinah  15.03.2023 

https://www.pzs.si/javno/vk_dokumenti/2022_01_11-gradivo_izpopolnjevanje_sd2-faktor_padca_pomoc_udelezencu.pdf
https://www.pzs.si/javno/vk_dokumenti/pv_2021_02_maPZS_Andrej%20Stritar.pdf
https://www.pzs.si/javno/vk_dokumenti/pv_2021_02_maPZS_Andrej%20Stritar.pdf
https://www.pzs.si/javno/vk_dokumenti/2021_12_24-gradivo_izpopolnjevanje-orientacija_v_otezenih_pogojih.pdf
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8  15.04.2023  kopno izpopolnjevanje (MDO PD 
Gorenjske)  

Valvasorjev dom pod 
Stolom  

15.03.2023 

Predvidena cena za licenčno usposabljanje 90,00 € za PD in 120,00 € za samoplačnike. 

Dodatne informacije lahko dobite 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, 

vodniska.komisija@pzs.si; (01)43 45 689. 

5. Planinstvo-alpinizem - 2. stopnja, dodatni moduli 
 

Dodatni neformalni moduli PZS so namenjeni Vodnikom planinske zveze Slovenije, ki že imajo polne 

kompetence Strokovni delavec 2 – športno treniranje - planinstvo-alpinizem, Planinski vodnik 2. 

Udeležijo se jih lahko vodniki, ki imajo priznane nekdanje kategorije A, B in D ali več. 

5.1 Športno treniranje - planinstvo-alpinizem - 2. stopnja, modul Vodnik turnega 

smučanja 

Športno treniranje, planinstvo-alpinizem - 2. stopnja 

Modul vključuje:  

• vodenje turnih smukov (zahtevnost odvisna od ostalih kompetenc)  
o vodnik VPZS s priznanim modulom Planinski vodnik 2 lahko vodi ture z najvišjo 

oceno N (Švicarska lestvica). Primeri tur: Viševnik, Stol iz Završnice, Veliki vrh in 
Dleskovec, Križ, Kredarica, Kotovo sedlo, Sedlo Vršič. 

o vodnik VPZS s priznanim modulom Zelo zahtevne ture lahko vodi ture z najvišjo 
oceno P (Švicarska lestvica). Primeri tur: Stenar, Škrbina med Poncama (v Veliko 
Dnino), Žleb med Palcem in Zelenjakom. 

 

Modul izključuje turno smuko po ledenikih. 

 

Nosilec modula Vodnik turnega smučanja je Vodniška komisija Planinske zveze Slovenije.  

 
Pogoji za udeležbo na usposabljanju8 

• Članstvo v planinskem društvu, ki je član Planinske zveze Slovenije (na dan usposabljanja). 

• Najmanj 1 leto od potrditve naziva Vodnik PZS, strokovni delavec v športu 2, planinstvo-

alpinizem (obvezne snežne kompetence) 

• Sposobnost smučanja po zahtevnem terenu (tura z oceno P)9. 

• Izjava kandidata o ustreznem zdravstvenem stanju. 

• Triletna predhodna aktivnost v planinstvu (ob prijavi): 

o 15 različnih turnih smukov (od tega vsaj 5 z oceno P ali več po švicarski lestvici) 

 

Predvidena cena za usposabljanje 450,00 € za PD in 540,00 € za samoplačnike. 

 
8 Kandidat mora predpisano izpolnjevati ob prijavi na usposabljanje. 
9 Se preverja na sprejemni turi. 

 Rok prijav 31. 1. 2023 Lokacija 

12. 2. 2023 preizkusna tura naknadno 

2. - 5. 3. 2023 tečaj Vodnik turnega smučanja naknadno 

mailto:vodniska.komisija@pzs.si
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Izpitne obveznosti 

Izpitne obveznosti so predmet programa usposabljanja modula Vodnik turnega smučanja. Pogoj za 
pristop k izpitnim obveznostim je 80 % prisotnosti na tečaju. Izpitne obveznosti so sestavljene iz: 

• teoretičnega izpita, 

• pripravništva in 

• izpitne ture. 
 
Kandidat mora usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh let od zaključka tečaja. Posamezen izpit 
lahko opravlja največ trikrat. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevanih obveznostih, se mora tečaja 
ponovno udeležiti. 
 
Teoretični izpit se razpiše najprej v roku enega tedna po zaključku usposabljanja. 
 
Pripravništvo 
Pripravništvo se začne z dnem uspešno opravljenih teoretičnih izpitnih obveznosti. Sestavljeno je iz 
ene ture s pripadajočo seminarsko nalogo. 
 
Ture morajo biti opravljene pod mentorstvom registriranega Vodnika VPZS, SD2, športno treniranje, 
planinstvo-alpinizem s priznanimi kompetencami za turno smučanje. Vsebino seminarske naloge 
določi nosilec programa usposabljanja. 
Po opravljenih pripravniških obveznostih kandidat vodji tečaja v elektronski obliki (PDF) pošlje 
seminarsko nalogo in obrazec z mnenjem mentorja o izvedeni turi. 
  
Praktični izpit 
Po uspešno opravljenem teoretičnem preizkusu in pripravništvu se kandidat za VPZS prijavi na izpitno 
turo. 
 
S opravljenim tečajem se licenca podaljša za naslednja štiri leta. 

 

6. Splošni pogoji prijave na akcije usposabljanj VK 

 
6.1. KDO ORGANIZIRA USPOSABLJANJA 

Usposabljanja vodnikov PZS potekajo pod okriljem Odbora za usposabljanje in preventivo PZS (OUP), 

izvajalec posameznih usposabljanj pa je Vodniška komisija in meddruštveni odbori planinskih društev 

(MDO PD). 

 

6.2. KAKO SE PRIJAVITE 

Po predhodnem dogovoru s svojim planinskim društvom prinesete/pošljete potrebna dokazila za 

posamezno usposabljanje na PD. Na društvu bodo izpolnili prijavnico in priložili priloge v informacijski 

sistem Naveza. Prijavnica s prilogami (če so potrebne) potuje do strokovnega sodelavca PZS in vodje 

tečaja. Oba pregledata prijavo in priloge. Če je vse v redu, na elektronski naslov dobite potrditev, da 

izpolnjujete pogoje za usposabljanje. 

 

6.3. PRIJAVNI POGOJI 
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Pogoji za udeležbo so za vsako vrsto usposabljanj navedeni pri razpisu (glejte usposabljanje, za katero 

se prijavljate). 

 

6.3. 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. 

 

6.4. PREDVIDENI STROŠKI USPOSABLJANJ  IN PLAČILNI POGOJI 

Stroški usposabljanj so sestavljeni iz kotizacije in ostalih stroškov (stroški oskrbe (bivanje in prehrana), 

pri usposabljanju za naziv strokovni delavec 1 pa še: vodniška majica, vodniški našitek, vodniška 

izkaznica, vodniška značka in Vodniški učbenik). 

Računi bodo izstavljeni po koncu usposabljanja. 

Samoplačniki morajo strošek usposabljanja poravnati pred začetkom akcije. 

 

6.5. ODPOVED UDELEŽBE S STRANI PRIJAVLJENEGA UDELEŽENCA IN VRAČILO SREDSTEV 

Prijavljeni udeleženec ima pravico pisno odpovedati udeležbo, kar sporoči na elektronski naslov 

vodniska.komisija@pzs.si 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. 

 

Prijave sprejemamo do roka oz. do zasedbe prostih mest. Nepopolno izpolnjenih prijavnic Naveza ne 

bo spuščala naprej. Rezervacij ne sprejemamo. 

mailto:vodniska.komisija@pzs.si


Delitev kompetenc vodenja vodnikov PZS po stopnjah usposobljenosti ter primerjava z obstoječimi kategorijami 

 

 

 

 

 
 

 MODUL OPIS "TEHNIČNI" POGOJI ZA PRISTOP KOMPETENCE* KATEGORIZACIJA OPOMBA 

I.
 s

to
p

n
ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Planinski vodnik 1 

 

 

 

 

 

 
osnovno vodništvo, za gibanje 
se uporablja predvsem hoja, 
posebno tehnično znanje ni 
potrebno 

 

10 različnih kopnih tur po lahkih 
označenih ali neoznačenih poteh 

 

vodenje po lahkih označenih 
poteh (izvajanje in spremljanje 
procesa) 

 

 
 

A kategorija 

 

 
5 različnih kopnih tur po zahtevnih 
ali zelo zahtevnih označenih poteh 

vodenje po lahkih neoznačenih 
poteh (izvajanje in spremljanje 
procesa) 

 

 
A kategorija 

 

5 različnih tur po lahkih označenih 
poteh v snegu 

izvaja in spremlja proces izvedbe 
programa Planinska šola 

  

 izvaja in spremlja proces izvedbe 
planinskih orientacijskih 
tekmovanj 

  

 vodenje po lahkih označenih potek 
v snegu ob naslednjih omejitvah 
(izvajanje in spremljanje procesa): 
- vodenje do nadmorske višine 

1700 m, 
- vodenje izven območij 

poznanih snežnih plazov, 
- vodenje ob največ 2. stopnji 

nevarnosti snežnih plazov po 
Evropski petstopenjski lestvici 
nevarnosti snežnih plazov. 
 

 
 

 
D kategorija 

nova kompetenca glede na predlog 
programa usposabljanja, 

vodniki samo A kategorije jo pridobijo z 
udeležbo na licenčnem usposabljanju 

 
 

* Zakon o športu, 2. člen: kompetence so znanja, spretnosti in odgovornosti, ki jih strokovni delavec oziroma strokovna delavka v športu pridobi z uspešno 

zaključenim usposabljanjem v javnoveljavnih programih usposabljanj.



Delitev kompetenc vodenja vodnikov PZS po stopnjah usposobljenosti ter primerjava z obstoječimi kategorijami 

 

 

 

  
 

MODUL 

 
 

OPIS 

 

"TEHNIČNI" POGOJI ZA 
PRISTOP 

 
 

KOMPETENCE* 

 
 

KATEGORIZACIJA 

 
 

OPOMBA 

II
. s

to
p

n
ja

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planinski vodnik 2 

 
 
 
 
 
 
 

vključuje 
* osnovno 
vodništvo, pa 
tudi znanje 
uporabe vrvi, 
varovanja 
udeležencev na 
poti ter uporabo 
cepina. 
* osnovno 
zimsko 
vodništvo, 
uporaba cepina 
in derez, palic in 
krpelj. 

zaključen osnovni vodniški 
tečaj – priznana 1. stopnja 

vodenje po lahkih označenih poteh (tudi 
načrtovanje in organiziranje) 

 

B kategorija 

 

15 različnih kopnih tur po 
zahtevnih ali zelo zahtevnih 
poteh, od tega vsaj 10 zelo 
zahtevnih 

 
 

vodenje po lahkih neoznačenih poteh (tudi 
načrtovanje in organiziranje) 

  

10 različnih tur po lahkih 
označenih poteh v snegu 

tudi načrtovanje in organizacija procesa izvedbe 
programa Planinska šola 

  

5 različnih tur po zahtevnih 
označenih poteh v snegu 

tudi načrtovanje in organiziranje procesa izvedbe 
planinskih orientacijskih tekmovanj 

  

 vodenje na zahtevnih označenih poteh vključno s 
posameznimi snežišči 

  

 vodenje na zelo zahtevnih označenih poteh vključno 
s posameznimi snežišči 

 
B kategorija 

nove kompetence glede na enotni program 
usposabljanja, 
vodniki samo A in D kategorije jo lahko 
pridobijo z udeležbo na dousposabljanju, ki 
velja tudi kot licenčno usposabljanju 

 vodenje na zahtevnih neoznačenih poteh B kategorija 

 vodenje na lahkih brezpotjih B kategorija 

 
vodenje na zavarovanih plezalnih poteh (ferate, 

klettersteige) do vključno 2. težavnostne stopnje 
(ocene A in B po avstrijski težavnostni lestvici) 

 
 

B kategorija 

 
vodenje po lahkih označenih poteh v snegu D kategorija nove kompetence glede na program 

usposabljanja, 

vodniki samo A in B kategorije jo lahko 
pridobijo z udeležbo na dousposabljanju, ki 
velja tudi kot licenčno usposabljanju 

 vodenje po lahkih neoznačenih poteh v snegu D kategorija 

 vodenje po zimsko markiranih poteh D kategorija 

  

 
vodenje na organiziranih in varovanih zimskih 
pohodih 

 
 

 
D kategorija 

* Zakon o športu, 2. člen: kompetence so znanja, spretnosti in odgovornosti, ki jih strokovni delavec oziroma strokovna delavka v športu pridobi z uspešno 

zaključenim usposabljanjem v javnoveljavnih programih usposabljanj 

 

 



Delitev kompetenc vodenja vodnikov PZS po stopnjah usposobljenosti ter primerjava z obstoječimi kategorijami 

 

 

 

  
 

MODUL 

 
 

OPIS 

 

"TEHNIČNI" POGOJI ZA 
PRISTOP 

 
 

KOMPETENCE* 

 
 

KATEGORIZACIJA 

 
 

OPOMBA 

II
. s
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n
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o

d
at

n
i m

o
d

u
l 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vodnik turnega 
smučanja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vodenje turnih 
smukov 

Potrjen naziv strokovni 
delavec v športu 2, 
planinstvo-alpinizem – 
modul Planinski vodnik 2 

Vodenje turnih smukov (zahtevnost odvisna od 
ostalih kompetenc)  
- vodnik VPZS s priznanim modulom Planinski 

vodnik 2 lahko vodi ture z najvišjo oceno N 
(Švicarska lestvica). Primeri tur: Viševnik, 
Stol iz Završnice, Veliki vrh in Dleskovec, 
Križ, Kredarica, Kotovo sedlo, Sedlo Vršič. 

 
- vodnik VPZS s priznanim modulom Zelo 

zahtevne ture lahko vodi ture z najvišjo 
oceno P (Švicarska lestvica). Primeri tur: 
Stenar, Škrbina med Poncama (v Veliko 
Dnino), Žleb med Palcem in Zelenjakom. 

 
G kategorija 

 

Najmanj 1 leto od potrditve 
naziva Vodnik PZS, 
strokovni delavec v športu 
2, planinstvo-alpinizem 
 

 H kategorija  

Sposobnost smučanja po 
zahtevnem terenu z oceno 
P (švicarska lestvica) 

   

15 različnih turnih smukov 
(od tega vsaj 5 z oceno P ali 
več po švicarski lestvici) 

   

* Zakon o športu, 2. člen: kompetence so znanja, spretnosti in odgovornosti, ki jih strokovni delavec oziroma strokovna delavka v športu pridobi z uspešno 

zaključenim usposabljanjem v javnoveljavnih programih usposabljanj 
 

 
• Kandidat mora predpisano izpolnjevati ob prijavi na usposabljanje. 
 Glede na vremenske razmere in druge pogoje so mogoče tudi spremembe lokacij in datumov. Spremembe bodo sproti objavljene na spletni strani VK. 
 Pregled opravljenih tur si obvezno pomagajte z dokumentom Definicije tur s primeri. 
 

 
 
 
 
 

https://www.pzs.si/javno/vk_dokumenti/20210219-pzs_vk-DEFINICIJE%20IN%20SPISEK%20TUR%202021.pdf


Delitev kompetenc vodenja vodnikov PZS po stopnjah usposobljenosti ter primerjava z obstoječimi kategorijami 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


