
 
 
 
 
 
 
 
 

POROČILO O DELU IO VK  ZA OBDOBJE NOVEMBER 2021 DO  
NOVEMBER 2022 

 
 

Vodniška komisija (v nadaljevanju VK) je letos v skladu z nalogami, ki jih določa Pravilnik o 
organiziranosti VPZS, večino časa namenila aktivnostim za načrtovanje in izvajanje načrtovanih 
usposabljanj za VPZS. Izvršni odbor Vodniške komisije (v nadaljevanju IO VK) je v obdobju od 
novembra 2021 do novembra 2022 imel 4 redne seje, 1 sejo VK in 6 korespondenčnih sej. 
Veliko tekočih nalog  smo reševali in obravnavali sproti preko elektronske pošte, s 
sodelovanjem članov IO VK in s strokovno službo PZS.  
 
Organiziran je bil sestanek z vodji akcij pred začetkom in zaključkom akcij. Izvedene so bile vse 
načrtovane akcije. V letošnjem letu so bile akcije izpeljane po novem programu.  Za 1. stopnjo 
(SD1) dve izmeni, za 2. stopnjo (SD2) pa ena izmena. Izpeljana so bila tudi licenčna 
usposabljanja, kakor tudi dousposabljanja. V tekočem letu so bile akcije izvedeno ločeno za 
zaposlene in nezaposlene. Izvedli smo tudi usklajevanje inštruktorjev. 
 

Druga izvedena dela: 
 

• Bili smo prisotni na vseh posvetih načelnikov komisij z vodstvom PZS. 
  

• Udeležili smo se tudi nekaterih srečanj in zborov vodnikov v MDO. 
 

• Pripravili smo plan tečajev in plan licenčnih usposabljanj, kakor tudi dousposabljanja 
za naslednje leto, ki smo ga v čim večji meri prilagodili potrebam in željam MDO-jev. 
 

• Veliko truda je bilo vloženega pri pripravi navodil za izvedbo akcij, kakor tudi podaktov 
pravilnikov. 
 

• Pripravili smo zbor vodnikov. 
 

• Reševali smo najrazličnejša odprta vprašanja ter ob tem ogromno sodelovali s 
strokovno službo. 
 

• Vzpostavili smo spletno aplikacijo IPZS – OLI za izvedbo sprejemnih in teoretičnih 
izpitov na tečajih. 

 
Sodelovali smo pri izvedbi ture za Ministrstvo za pravosodje v snežnih razmerah in pri izvedbi 
ture za zavarovalnico Generali. 
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Zahvalili bi se: 

• strokovnim službam, ki so pomagale pri pripravi gradiv (podaktov), 

•  strokovni delavki za njen trud, predanost, voljo, odzivnost, entuziazem, neizmerno 
mero potrpežljivosti, jeklene živce in posluh za vse naše težave, želje in ideje,  

• vsem inštruktorjem in predavateljem na naših akcijah, ki s srčno predanostjo in 
prostovoljstvom pomagajo vzgajati bodoče vodnike za bodoče generacije ter 
predajajo svoje bogato znanje in izkušnje mladim rodovom, 

• vsem vodnikom, ki opravite ogromno število ur prostovoljnega vodenja na visokem 
strokovnem nivoju in se trudite za varnost vseh udeležencev naših prelepih gora. Še 
naprej navdihujte sedanje in bodoče generacije planincev in predvsem bodite vzor in 
vzgled vsem za boljši jutri, saj brez skupnega sodelovanja vseh ne bomo zmogli vsega, 
kar že počnemo in kar si želimo početi še v bodoče.   

 
Ob koncu mojega mandata načelnika komisije pa bi se še zahvalil vsem kolegicam in kolegom, 
ki so sodelovali v mojih štirih mandatih, tako v IO kakor tudi v strokovnih odborih, za trud in 
pomoč pri vodenju komisije. 
 
 
Varen korak. 
 
 
 
 
                                                                                                                                          Načelnik VK 
                                                                                                                                                              
Krško, 15. 10. 2022                                                                                                        Franc Gričar 
                                                                                                                                           

 
 
POROČILO O IZVEDENIH USPOSABLJANJIH 
 

1. SD 1, Planinski vodnik 1: izvedena 2 tečaja, št. udeležencev: 39 
2. SD 2, Planinski vodnik 2: izveden 1 tečaj, št. udeležencev: 11 
3. Dousposabljanje AB, izvedene 4 skupine, št. udeležencev: 62 
4. Dousposabljanje AD, izvedena 1 skupina, št. udeležencev: 17 
5. Licenčno usposabljanje 1. stopnja, izvedenih 5 skupin, št. udeležencev: 101 
6. Licenčno usposabljanje 2. stopnja, izvedenih 5 skupin, št. udeležencev: 75 
 
 
Izvedeno je bilo tudi usklajevanje inštruktorjev. 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

33%

46%

21%

Starostna struktura registriranih vodnikov

18 - 40 let, 392

41 - 60 let, 548

61 let - , 256

37%

63%

Struktura registriranih vodnikov glede na stopnjo
usposobljenosti

Registrirani vodniki 1. stopnje, 444

Registrirani vodniki 2. stopnje, 752



 

92%

8%

Delež vodnikov z dodatnimi kompetencami

Vodniki 1. in 2. stopnje brez dodatnih
kompetenc, 1095

Vodniki 1. in 2. stopnje z dodatnimi
kompetencami, 101


