NAVODILO ZA PRIDOBITEV IN POTRDITEV VODNIŠKIH
KATEGORIJ V POSEBNIH PRIMERIH (NPPKPP)
Naslednje navodilo je izdelano na osnovi 2., 21., 23., 35., 36. in 38. člena Pravilnika vodnikov Planinske zveze
Slovenije (PVPZS 2015) in ga je sprejel IO VK na svoji seji dne, 11. 01. 2017.
Planinski kadri (nekategorizirani mladinski planinski vodniki in planinski vodniki, alpinisti, alpinistični inštruktorji,
gorski reševalci in inštruktorji GRS), študentje fakultet in visokih šol in gorski vodniki, gorniki ( = pripadniki
slovenske vojske, usposobljeni za bojevanje v gorah) in drugi z ustrezno izobrazbo oziroma usposobljenostjo
lahko pridobijo določene vodniške kategorije ob izpolnjevanju ustreznih pogojev, ki so določeni v nadaljevanju.
Za VSE veljajo naslednji pogoji:
- članstvo v PD, ki je član PZS, kar dokazujejo z ustreznim potrdilom ali izjavo.
- primerno zdravstveno stanje, kar dokazujejo z ustrezno izjavo ali zdravniškim potrdilom starim do 6 mesecev,
- opravljenih za posamezno kategorijo določeno število tur v določenem času (za najvišjo, ki jo uveljavlja,
ločeno po kategorijah v zadnjih petih letih, za ostale lahko tudi prej), kar dokazujejo z ustreznim spiskom
opravljenih tur, v katerem je poleg ture napisan tudi datum (vsaj mesec in leto). Izjema je le aktivni UIMLA
VODNIK, GV in aktivni vojaški GV (tudi če ni bil aktiven manj kot 6 let zapored),
- sami morajo predložiti ustrezno dokumentacijo.

PLANINSKI KADRI
Planinski kadri morajo za pridobitev katerekoli vodniške kategorije obiskovati osnovi tečaj za kategorijo A in
uspešno opraviti izpit. Ostale kategorije imajo priznane na osnovi izpolnjevanja pogoja tur in potrjene po uspešno
opravljenem pripravništvu.
MLADINSKI PLANINSKI VODNIK (MPV), PLANINSKI VODNIK (PLV), ki je imel priznan ta naziv, a v
letu 1991 ni bil registriran oziroma še ni kategoriziran in izpolni v 35. členu PVPZS zahtevane pogoje, ima lahko
priznano in potrjeno kategorijo A.
ALPINIST: ima lahko priznani kategoriji B in D. Če je hkrati še vaditelj ali učitelj smučanja ali deskanja,
alpinistični smučar, ima lahko priznano še kategorijo G.
ALPINISTIČNI INŠTRUKTOR: ima lahko priznane kategorije B, C, D, E in I. Če je hkrati še vaditelj ali
učitelj smučanja ali deskanja, ali alpinistični smučar, ima lahko prizna še kategoriji G in H.
ČLAN GRS, INŠTRUKTOR GRS: velja vse kot za alpinista oz. AI, če je član GRS ali IGRS alpinist ali AI.
INŠTRUKTOR PLANINSKE VZGOJE: ima lahko priznane kategorije: B, C, D in E. Če je hkrati še učitelj
(vaditelj, trener) smučanja ali deskanja ali alpinistični smučar, ima lahko priznani še kategoriji G in H.
PLANINSKI INŠTRUKTOR, ki je hkrati tudi ALPINISTIČNI INŠTRUKTOR, ima lahko priznane
kategorije B, C, D, E, G, H in I. Če je še učitelj (vaditelj, trener) smučanja ali deskanja ali alpinistični smučar ima
lahko priznani še kategoriji G in H.
POSTOPEK DODELJEVANJA
DOKUMENTACIJA ZA PRIZNANJE IN POTRDITEV
- Izpolnjen obrazec: PREDLOG PRIZNANJA NAZIVA VODNIK PZS KATEGORIJ … (obrazec VPZS_A04),
- Izpolnjen obrazec: PREGLED VSEH OPRAVLJENIH TUR ZA KATEGORIJO ….(obrazec VPZS_A05),
- Za MPV oziroma PLV: fotokopija izkaznice ali potrdila o nazivu;
- za znanje smučanja (G, H): potrdilo ali fotokopija ustreznega dokumenta (diplome) da je učitelj (vaditelj, trener)
smučanja ali deskanja oziroma alpinistični smučar;
- za alpinista: navesti, kdaj je naredil izpit za alpinista in AO, katerega član je (bil);
- za AI ali IPV: napisati, od kdaj je to, lahko tudi fotokopija izkaznice;
- po priznanju izpolnjen obrazec (VPZS_A02) o opravljenem pripravništvu za najvišjo kategorijo (8 x ločeno za
kopno, snežno in smučarsko).

POSTOPEK
Vsa ta dokumentacija pride na PZS, kjer Podkomisija za kategorizacijo in registracijo (SOKR) sprejme sklep o
priznanju (za MPV in PLV o potrditvi) in nato po opravljenem pripravništvu, še o potrditvi, kar nato potrdi še
Inštitut za šport Univerze.
VODNIKI UIMLA
VODNIK ki ima priznan in potrjen naziv od UIMLA ali kakšne podobne organizacije (npr. Mountain
professional training v Franciji) in je registriran kot aktivni vodnik, ima lahko priznano in potrjeno kategorijo A.
VODNIK ki ima priznan in potrjen naziv od UIMLA ali kakšne podobne organizacije in ni registriran kot aktivni
vodnik, ima lahko priznano in potrjeno kategorijo A, ko izpolni pogoj tur.
POSTOPEK DODELJEVANJA
DOKUMENTACIJA ZA PRIZNANJE IN POTRDITEV:
- Izpolnjen obrazec za registracijo (VPZS_A03);
- fotokopija izkaznice vodnika UIMLA in izpis iz seznama vodnikov UIMLA za tekoče leto.
Za neaktivne vodnike UIMLA tudi spisek opravljenih tur na obrazcu PREGLED VSEH OPRAVLJENIH TUR ZA
KATEGORIJO…. (obrazec VPZS_A05).
POSTOPEK
Vsa ta dokumentacija pride na PZS, kjer SOKR sprejme sklep o priznanju in potrditvi, kar nato potrdi še Inštitut za
šport Univerze.

GORSKI VODNIK
GORSKI VODNIK, ki je registriran kot aktivni gorski vodnik, ima lahko priznane in potrjene vse kategorije.
GORSKI VODNIK, ki ni registriran kot aktivni gorski vodnik, ima lahko priznane in potrjene vse kategorije, v
skladu s členom 31. pravilnika VPZS.
POSTOPEK DODELJEVANJA
DOKUMENTACIJA ZA PRIZNANJE IN POTRDITEV:
- Izpolnjen obrazec za registracijo (VPZS_A03);
- fotokopija izkaznice GV oziroma izpis iz seznama GV za tekoče leto.
Za neaktivne GV tudi spisek opravljenih tur na obrazcu PREGLED VSEH OPRAVLJENIH TUR ZA
KATEGORIJO… (obrazec VPZS_A05)
POSTOPEK
Vsa ta dokumentacija pride na PZS, kjer SOKR sprejme sklep o priznanju in potrditvi, kar nato potrdi še Inštitut za
šport Univerze.

ŠTUDENTI IN DIPLOMANTI FAKULTETE ZA ŠPORT
Posamezne kategorije imajo priznane po izpolnitvi v nadaljevanju napisanih pogojev in potrjene po uspešno
opravljenem pripravništvu
A KATEGORIJA:- šest mesečna pedagoška praksa v okviru planinstva,
- uspešno opravljen izpit iz ustreznega planinskega predmeta1
B KATEGORIJA:- licenca za A
- uspešno opravljen izpit iz ustreznega usmeritvenega planinskega predmeta1 (npr. gorništvo z
dejavnostmi v naravi) oziroma opravljene obveznosti v okviru stalnega strokovnega usposabljanja*
C KATEGORIJA:- licenca za B
- opravljene obveznosti v okviru stalnega strokovnega usposabljanja*
D KATEGORIJA:- licenca vsaj za A
- uspešno opravljen izpit iz ustreznega usmeritvenega planinskega predmeta1) (npr. gorništvo z
dejavnostmi v naravi) oziroma opravljene obveznosti v okviru stalnega strokovnega usposabljanja*
E KATEGORIJA:- licenca za C in D
- opravljene obveznosti v okviru stalnega strokovnega usposabljanja *
1

V programih, ki jih je potrdil Strokovni svet za šport sicer piše, da bi moral biti izpit opravljen z oceno vsaj 8. Vendar se da
to razumeti tudi tako, da je taka ocena potrebna, če hoče kandidat napredovati v višjo kategorijo prej kot v treh letih.

G KATEGORIJA:- licenca za A in D
- uspešno opravljen izpit iz ustreznega usmeritvenega planinskega predmeta1) (npr. turno
smučanje) oziroma opravljene obveznosti v okviru stalnega strokovnega usposabljanja* oziroma
potrdilo, da je smučarski trener, učitelj
H KATEGORIJA:- licenca za G in E
- opravljene obveznosti v okviru stalnega strokovnega usposabljanja *
Kategorije A,B,D in G se dosegajo v okviru rednega študija. To pomeni, da vsak, ki izpolni osnovne in
splošne pogoje lahko pridobi te kategorije. Študentom in diplomantom, ki so uspešno opravili izpit iz ustreznega
usmeritvenega planinskega predmeta (planinstvo, gorništvo...) z oceno najmanj 8, ni potrebno za priznanje
kategorij D, B in G imeti prej potrjene licence za A oziroma D.
Za kategorije C, E in H je potrebno dodatno usposabljanje v okviru stalnega strokovnega usposabljanja
pedagoških delavcev z ustrezno vsebino, ki je v načelu enaka kot v dodatnih usposabljanjih v okviru PZS. Enako
velja tudi za kategorije B, D in G za tiste, ki niso usmerjali ustreznega predmeta.
POSTOPEK PODELJEVANJA
DOKUMENTACIJA ZA PRIZNANJE IN POTRDITEV:
- Izpolnjen obrazec PREDLOG PRIZNANJA NAZIVA VODNIK PZS KATEGORIJ ... (VPZS_A04), iz katerega je
razvidna starost, članstvo v PD, izobrazba in pa, da je opravljen izpit z oceno oziroma opravljene vse obveznosti
v okviru stalnega strokovnega usposabljanja. Če ni obrazca, potem fotokopija ustrezne strani indeksa.
- Izpolnjen obrazec: PREGLED VSEH OPRAVLJENIH TUR ZA KATEGORIJO …. (obrazec VPZS_A05),
- Potrdilo o opravljeni pedagoški praksi (izda PD ali šola. Samo, če se prvič uveljavlja kategorija)
- Po priznanju izpolnjen obrazec (VPZS A02) o opravljenem pripravništvu za najvišjo kategorijo 8 x ločeno za
kopno, snežno in smučarsko) oziroma ustrezno potrdilo FŠ.
POSTOPEK
Vsa ta dokumentacija pride na PZS, kjer SOKR sprejme sklep o priznanju in nato še o potrditvi, kar nato potrdi še
Inštitut za šport Univerze.

ŠTUDENTI IN DIPLOMANTI PEDAGOŠKE FAKULTETE V MARIBORU IN
PEDAGOŠKE FAKULTETE V LJUBLJANI (ko bo ustrezni organ PZS potrdil program PFLJ)
Posamezne kategorije imajo priznane po izpolnitvi v nadaljevanju napisanih pogojev in potrjene po uspešno
opravljenem pripravništvu
A KATEGORIJA: - šest mesečna pedagoška praksa v okviru planinstva,
- izpit iz ustreznega planinskega predmeta1 (aktivnosti v naravi) v neobveznem izbirnem
programu za pridobitev naziva VPZS
B KATEGORIJA:- licenca za A
- opravljene obveznosti v okviru stalnega strokovnega usposabljanja*
C KATEGORIJA:- licenca za B
- opravljene obveznosti v okviru stalnega strokovnega usposabljanja*
D KATEGORIJA:- licenca vsaj za A
- opravljene obveznosti v okviru stalnega strokovnega usposabljanja*
E KATEGORIJA:- licenca za C in D
- opravljene obveznosti v okviru stalnega strokovnega usposabljanja*
G KATEGORIJA:- licenca za A in D
- opravljene obveznosti v okviru stalnega strokovnega usposabljanja* oziroma potrdilo, da je
smučarski trener, učitelj
H KATEGORIJA: - licenca za G in E
- opravljene obveznosti v okviru stalnega strokovnega usposabljanja*
POSTOPEK PODELJEVANJA
DOKUMENTACIJA ZA PRIZNANJE IN POTRDITEV:
- Izpolnjen obrazec PREDLOG PRIZNANJA NAZIVA VODNIK PZS KATEGORIJ ... (VPZS_A04), iz katerega je
razvidna starost, članstvo v PD, izobrazba in pa, da je opravljen izpit z oceno oziroma opravljene vse obveznosti
v okviru stalnega strokovnega usposabljanja. Če ni obrazca, potem fotokopija strani indeksa.
- Izpolnjen obrazec: PREGLED VSEH OPRAVLJENIH TUR ZA KATEGORIJO …. (obrazec VPZS_A05),
- Potrdilo o opravljeni pedagoški praksi (izda PD ali šola. Samo, če se prvič uveljavlja kategorija)

- Po priznanju izpolnjen obrazec (VPZS_A02) o opravljenem pripravništvu za najvišjo kategorijo (8 x ločeno za
kopno, snežno in smučarsko).
POSTOPEK
Vsa ta dokumentacija pride na PZS, kjer SOKR sprejme sklep o priznanju in nato še o potrditvi, kar nato potrdi še
Inštitut za šport Univerze.

POTRJEVANJE LICENCE IN REGISTRACIJE
PLANINSKI KADRI: po priznanju oz. potrditvi in udeležbi na izpopolnjevanju oz. v skladu s členi 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32 in 33 Pravilnika VPZS.
VODNIKI UIMLA: aktivni: takoj po potrditvi kategorije, neaktivni pa po priznanju ali potrditvi in udeležbi na
izpopolnjevanju oz. v skladu s členom 31 Pravilnika VPZS.
GORSKI VODNIKI: aktivni: takoj po potrditvi kategorije, neaktivni pa po priznanju ali potrditvi in udeležbi na
izpopolnjevanju oz. v skladu s členom 31 Pravilnika VPZS.
DIPLOMANTI FŠ: po priznanju oz. potrditvi in udeležbi na izpopolnjevanju oz. v skladu s členi 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32 in 33 Pravilnika VPZS.
DIPLOMANTI PFMB: po priznanju oz. potrditvi in udeležbi na izpopolnjevanju oz. v skladu s členi 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32 in 33 Pravilnika VPZS.
Pri planinskih kadrih in diplomantih FŠ oz. PF se njihova izobrazba (naziv) šteje kot opravljen tečaj. Pri vodnikih
UIMLA in GV, ki so aktivni, se šteje, da imajo naziv in licenco, če pa niso aktivni, se pa šteje, kot da 6 let zapored
niso imeli licence.

*stalno strokovno usposabljanje z ustrezno vsebino je enako tečaju za ustrezno kategorijo, stalno strokovno izpopolnjevanje z
ustrezno vsebino je enako izpopolnjevanju VPZS.

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
VODNIŠKA KOMISIJA

PODKOMISIJA ZA KATEGORIZACIJO IN REGISTRACIJO
Dvoržakova 9, SI-1000 LJUBLJANA

Potrjuje izpolnjevanje pogojev*
tur:_____________________
ostalih:___________________
(*izpolni SOKR)

PREDLOG PRIZNANJA NAZIVA VODNIK PZS KATEGORIJ: _
A: OSNOVNI PODATKI (izpolni kandidat(ka))
Ime in priimek: ____________________________________Datum in kraj rojstva: _________________________________
Številka kartice zdravstvenega zavarovanja:_____________________________EMŠO:_____________________________
Naslov stalnega bivališča: ______________________________________________________________________________
Naslov začasnega bivališča: ____________________________________________________________________________
Telefon doma:_______________________ Telefon služba:_______________________ GSM:________________________
e-naslov_________________________Poklic:__________________________________Stopnja izobrazbe:_____________
Znanje tujih jezikov:___________________________________________________________________________________
PD:______________________________________________________MDO:_____________________________________
Doseženi strokovni nazivi v PZS:_________________________________________________________________________
Izjavljam:
- da sem član(ica) PD ___________________________________________________s plačano članarino za tekoče leto,
- da so vsi navedeni podatki v predlogu in na prilogi seznama tur resnični,
- da dovoljujem zbiranje, hranjenje, uporabo in javno objavo podatkov za potrebe PZS v skladu za Zakonom o varovanju
osebnih podatkov.
Kraj in datum:__________________________________________Podpis kandidata(ke):____________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------B: PODATKI O IZPITIH (izpolni izvajalec izobraževanja)
Izobraževalec:___________________________________potrjuje, da je kandidat(ka): ______________________ uspešno
opravil(a) izpite in vse ostale obveznosti iz predmetov: _______________________________________________________
Kraj in datum:_________________________
Žig
Podpis:_______________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------C: PODATKI O OPRAVLJENI PEDAGOŠKI PRAKSI (izpolni šola ali PD)
Izobraževalec:___________________________________ potrjuje, da je kandidat(ka): ______________________ uspešno
opravil(a) najmanj šest mesečno pedagoško prakso v okviru planinske dejavnosti v okviru:___________________________
Kraj in datum__________________________
Žig
Podpis:_______________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------Č: PODATKI O OPRAVLJENEM PRIPRAVNIŠTVU (izpolni SOKR)
Evidenčna št. vodniške izkaznice: _____________Sklep SOKR:_________ z dne:____________ za kategorijo:_______
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pregled opravljenih tur:
1. Pregled opravljenih tur napišite na obrazec VPZS_A05 PREGLED VSEH OPRAVLJENIH TUR ZA KATEGORIJO .. (za vsako kategorijo posebej), ki ga
priložite temu predlogu. Obvezno mora vsebovati: ime in priimek kandidata(ke), zaporedno številko ture, datum opravljene ture (vsaj mesec in leto!), potek
opravljene ture = pot, po kateri ste opravili vzpon in. sestop, zahtevnost ture (A,B,C,D,..itd - po kategorijah vodenja) in kakšna je bila vaša vloga na tej turi: O
= organizacijski vodja, P = pomočnik, T = tehnični vodja, V = organizacijski in tehnični vodja, U = udeleženec ture).
2. Pogoji števila in zahtevnosti opravljenih tur za posamezne kategorije so predpisani v 21. členu Pravilnika VPZS.
3. Kot opravljena tura se šteje končano gibanje od izhodišča (stalno ali začasno bivališče) do cilja in nazaj (do stalnega ali začasnega bivališča), ki po
normativu traja najmanj 2 uri. Primer:
- enodnevna tura: 25.05.2002: Kamniška Bistrica-Kamniško sedlo-Brana in nazaj
- večdnevna tura: 22.-24.07.2004: Vrata-Kredarica (Tominškova)-Triglav-Dolič-Hribarice-Dolina Triglavskih jezer-Komna-Bohinj (vsak začeti tretji dan na
večdnevni turi šteje kot nova tura - v navedenem primeru se šteje kot dve turi.
4. Ture se ne smejo ponavljati po isti poti; tura na isti vrh se upošteva večkrat le, že je bila izvedena po različnih poteh oziroma v različnem letnem času
(kopna, snežna).
5. Za kategorije A, B in C štejejo samo ture, opravljene v času od 21. 03. do 20.12. do 1500 m oziroma od 01. 05. do 30.11. nad 1500 m. Za kategorijo D in
E štejejo ture, ki so bile opravljene v času koledarske zime (do 1500 m), v višinah nad 1500 m pa v času od 01. 12 do 30.04., če so bile opravljene v
snežnih razmerah (ledeniške ture ne štejejo!).
Pogoji tur:
A kategorija: 10 različnih kopnih tur nad gozdno mejo po lahkih označenih ali neoznačenih poteh, 10 različnih kopnih tur po zahtevnih ali zelo zahtevni
označenih poteh, 3 različne lahke kopne ture v vlogi pomočnika vodnika
B kategorija: 5 različnih kopnih tur po zahtevnih ali zelo zahtevnih poteh, 15 različnih kopnih tur po zahtevnih ali zelo zahtevnih poteh nad gozdno mejo, 5
različnih kopnih brezpotij in 3 različne zahtevne ali zelo zahtevne kopne ture v vlogi pomočnika vodnika.
D kategorija: 10 različnih tur po lahkih, 5 različnih tur po zahtevnih označenih poteh v snegu in 3 različne lahke snežne ture v vlogi pomočnika vodnika.
G kategorija: 10 različnih lahkih in 5 različnih zahtevnih turnih smukov.
Obrazec VPZS_A04

Kandidat: _________________________

kategorija

A

SPISEK TUR, KI SO POGOJ ZA KATEGORIJO A: lahke poti nad gozdno mejo, zahtevne
in zelo zahtevne poti ter kot pomočnik na lahkih (A) kopnih turah
Z. Datum
Potek ture: izhodišče, smer pristopa, koče, vrhovi, smer sestopa
št.
Ture po lahkih kopnih poteh nad gozdno mejo (vsaj 10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Št.
ud.

Akt.

Ture po zahtevnih in zelo zahtevnih kopnih poteh (vsaj 10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ture po lahkih kopnih poteh v vlogi pomočnika registriranega vodnika (vsaj 3) Vodnik
1
2
3

Dovoljujem zbiranje, hranjenje, uporabo in javno objavo podatkov za potrebe PZS v skladu z Zakonom o
varovanju osebnih podatkov.
Kraj in datum: ______________________________

Obrazec VPZS_A05-A

Kandidat:______________

Kandidat: _________________________

kategorija

B

SPISEK TUR, KI SO POGOJ ZA KATEGORIJO B: zahtevne in zelo zahtevne poti,
brezpotja ter kot pomočnik na zahtevnih (B) kopnih turah
Z. Datum
Potek ture: izhodišče, smer pristopa, koče, vrhovi, smer sestopa
št.
Ture po zahtevnih in zelo zahtevnih kopnih poteh (vsaj 5)
1
2
3
4
5

Št.
ud.

Akt

Ture po zahtevnih in zelo zahtevnih kopnih poteh nad gozdno mejo (vsaj 15)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Brezpotja (vsaj 5)
1
2
3
4
5

Ture po zahtevnih kopnih poteh v vlogi pomočnika registriranega vodnika (vsaj 3)

Vodnik

1
2
3

Dovoljujem zbiranje, hranjenje, uporabo in javno objavo podatkov za potrebe PZS v skladu z Zakonom o
varovanju osebnih podatkov.
Kraj in datum: ______________________________
Obrazec VPZS_A05-B

Kandidat:______________

Kandidat: _________________________
kategorija
SPISEK TUR, KI SO POGOJ ZA KATEGORIJO C: brezpotja, plezalni vzponi II in III
stopnje
Z. Datum
Potek ture: izhodišče, smer pristopa, koče, vrhovi, smer sestopa
št.
Brezpotja nad gozdno mejo (vsaj 20)

Št.
ud.

Ocena

C
Akt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Plezalni vzponi vsaj II. težavnostne stopnje (vsaj 10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Plezalni vzponi vsaj III. težavnostne stopnje (vsaj 10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dovoljujem zbiranje, hranjenje, uporabo in javno objavo podatkov za potrebe PZS v skladu z Zakonom o varovanju osebnih
podatkov.
Kraj in datum: ______________________________
Kandidat:______________
Obrazec VPZS_A05-C

Kandidat: _________________________

kategorija

D

SPISEK TUR, KI SO POGOJ ZA KATEGORIJO D: lahke in zahtevne označene poti v
snegu ter kot pomočnik na lahkih (D) snežnih turah
Z. Datum
Potek ture: izhodišče, smer pristopa, koče, vrhovi, smer sestopa
št.
Ture po lahkih označenih poteh v snegu (vsaj 10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Št.
ud.

Akt

Ture po zahtevnih označenih poteh v snegu (vsaj 5)
1
2
3
4
5

Ture po lahkih označenih poteh v snegu v vlogi pomočnika registr. vodn. (vsaj 3)

Vodnik

1
2
3

Dovoljujem zbiranje, hranjenje, uporabo in javno objavo podatkov za potrebe PZS v skladu z Zakonom o varovanju osebnih
podatkov.

Kraj in datum: ______________________________

Obrazec VPZS_A05-D

Kandidat:______________

Kandidat: _________________________

kategorija

E

SPISEK TUR, KI SO POGOJ ZA KATEGORIJO E: zahtevne in zelo zahtevne označene
poti v snegu, zimski plezalni vzponi
Z. Datum
Potek ture: izhodišče, smer pristopa, koče, vrhovi, smer sestopa
št.
Zahtevne ali zelo zahtevne označene poti v snegu (vsaj 10)

Št.
ud.

Ocena

Akt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Zimski plezalni vzponi (vsaj 5)
1
2
3
4
5

Dovoljujem zbiranje, hranjenje, uporabo in javno objavo podatkov za potrebe PZS v skladu z Zakonom o varovanju osebnih
podatkov.

Kraj in datum: ______________________________

Obrazec VPZS_A05-E

Kandidat:______________

Kandidat: _________________________

kategorija

G

SPISEK TUR, KI SO POGOJ ZA KATEGORIJO G: lahki in zahtevni turni smuki
Z. Datum
Potek ture: izhodišče, smer pristopa, koče, vrhovi, smer sestopa
št.
Lahki turni smuki (vsaj 10)

Št.
ud.

Akt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Zahtevni turni smuki (vsaj 5)
1
2
3
4
5

Dovoljujem zbiranje, hranjenje, uporabo in javno objavo podatkov za potrebe PZS v skladu z Zakonom o
varovanju osebnih podatkov.

Kraj in datum: ______________________________

Obrazec VPZS_A05-G

Kandidat:______________

Kandidat: _________________________

kategorija

H

SPISEK TUR, KI SO POGOJ ZA KATEGORIJO H: zahtevni in zelo zahtevni tuni smuki
Z. Datum
Potek ture: izhodišče, smer pristopa, koče, vrhovi, smer sestopa
št.
Zahtevni turni smuki (vsaj 10)

Št.
ud.

Akt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Zelo zahtevni turni smuki (vsaj 5)
1
2
3
4
5

Dovoljujem zbiranje, hranjenje, uporabo in javno objavo podatkov za potrebe PZS v skladu z Zakonom o varovanju osebnih
podatkov.

Kraj in datum: ______________________________

Obrazec VPZS_A05-H

Kandidat:______________

Kandidat: _________________________

I

kategorija

SPISEK TUR, KI SO POGOJ ZA KATEGORIJO I: lahke in zahtevne ture po ledeniškem
svetu
Z.
št.

Datum

Potek ture: izhodišče, smer pristopa, koče, vrhovi, smer sestopa

Št.
ud.

Akt

Lahke ture po ledeniškem svetu (vsaj 10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Zahtevne ture po ledeniškem svetu (vsaj 5)
1
2
3
4
5

Dovoljujem zbiranje, hranjenje, uporabo in javno objavo podatkov za potrebe PZS v skladu z Zakonom o varovanju osebnih
podatkov.

Kraj in datum: ______________________________

Obrazec VPZS_A05-I

Kandidat:______________

IZJAVA

Podpisana
rojena
se polno zavedam, da je
opravljanje vodniškega dela zahtevno in moram za to imeti določene fizične in psihične
sposobnosti. Zato odgovorno in v najboljši veri izjavljam, da se čutim za to delo tako fizično
kot tudi psihično povsem sposobno, zdravo, kar pomeni, da nimam nobenih takih reči,
lastnosti ali kaj podobnega, ki bi mi lahko preprečevale, zmanjševale ali celo onemogočale to
aktivnost.

Kraj in datum:______________________

Podpis:_________________

IZJAVA

Podpisani
rojen
se polno se zavedam, da je
opravljanje vodniškega dela zahtevno in moram za to imeti določene fizične in psihične
sposobnosti. Zato odgovorno in v najboljši veri izjavljam, da se čutim za to delo tako fizično
kot tudi psihično povsem sposobnega, zdravega, kar pomeni, da nimam nobenih takih reči,
lastnosti ali kaj podobnega, ki bi mi lahko preprečevale, zmanjševale ali celo onemogočale to
aktivnost.

Kraj in datum: ______________________

Podpis:_________________

