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NAZIV AKTA:
Pravilnik vodnikov Planinske zveze Slovenije
UVOD:
Uskladitev s spremenjeno zakonodajo
Maja 2017 je bil sprejet novi Zakon o športu(http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6853) in
julija 2018 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sprejelo Pravilnik o usposabljanju strokovnih
delavcev v športu (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13445). S to spremembo je bila
spremenjena tudi podlaga za izvajanje strokovnih usposabljanj v športu, kamor sodijo tudi Vodniki PZS.
Nacionalne panožne športne zveze, ki v okviru športni panog izvajajo tudi vrhunski in tekmovalni šport, lahko
izvajajo tudi usposabljanja za področje rekreacije. Ostale rekreativne športne panoge svojih usposabljanj
nimajo več in so združene v enoten program usposabljanja, katerega nosilec je Olimpijski komite Slovenije.
Planinstvo je umeščeno v športno panogo planinstvo-alpinizem, ki zajema tudi vrhunski šport in je lahko
nosilec usposabljanja še naprej PZS. Zakon v nadaljevanju določa dve stopnji usposobljenosti in na vsaki stopnji
mora biti vzpostavljeno en skupen program usposabljanja. V panogi planinstvo-alpinizem so tako združeni
alpinizem, planinsko vodništvo in turnokolesarstvo in imajo enotni del programa. Skupni program
usposabljanja v panogi planinstvo – alpinizem je bil s strani ministrstva potrjen marca 2019. Potrebna je še
notranja uskladitev samega sistema usposabljanja vodnikov PZS, za kar bo dal podlago novi Pravilnik Vodnikov
PZS.
Kljub zahtevam novega zakona, ki je bil še bolj športno naravnan kot prejšnji zakon, smo uspeli vodništvo
ohraniti znotraj novega zakona in mu dodati vzgojno-izobraževalno noto. S tem je ohranjeno:
- Možnost sofinanciranja iz občinskih razpisov za šport oz. letnega programa športa na lokalni ravni.
- Planinsko vodništvo v okviru usposabljanj ni vključen v enotni program na področju rekreacije OKS, ki
nima povezav s planinskimi vsebinami.
- Obvezne vsebine, ki so določene s pravilnikom MIZŠ lahko izvajamo sami in ne pod okriljem enotnih
usposabljanj Fakultete za šport, s tem lahko ohranimo poudarek na planinskih vsebinah.
- možnost vpisa v razvid strokovno izobraženih in usposobljenih delavcev v športu in na ta način lahko
naši strokovni kadri delujejo samostojno. Z vpisom med evropske poklicne kvalifikacije pa je naš
program tudi priznan izven meja Slovenije.
- In zelo pomembno – z vpisom v krovni akt, Statut PZS, smo obdržali licenciranje, ki je pri našem delu
pogoj za varnost in varnejše obiskovanje gora. Nasprotno bi licenciranje izpadlo iz sistema, saj ga zakon
o športu ne zahteva oz. to prepušča nacionalnim panožnim športnim zvezam.
Skladno z navedenimi spremembami so svoje programe usposabljanj že prilagodile Komisija za alpinizem in
Komisija za turno kolesarstvo. 15. 5. 2020 je UO PZS tudi potrdil nov Pravilnik o licenciranju z enotno dobo
veljavnosti licence 4 leta (prej 3 leta) na ravni celotne PZS. Na področju Vodniške komisije, kjer je usposabljanje
sicer najštevilčnejše in zaradi tega bolj kompleksno, pa so bile izvedene le začasne prilagoditve, ki pa jih s
predlaganimi spremembami pravilnikov in programov usklajujemo v celoti.
OBRAZLOŽITEV
Vsebinski razlogi
Kot razloženo v prejšnjem sklopu, je ključna podlaga za spremembo uskladitev z nadrejenimi pravnimi akti, ki
terjajo prilagoditev sedanjih kategorij usposabljanj na dvostopenjski sistem.
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Poleg tega pa se naslavlja tudi družbene spremembe, ki so se zgodile v zadnjih 30 letih od zasnove sedanjega
sistema:
- Posameznik se kasneje upokoji kot včasih.
- Hiter način življenja in vedno večje zahteve v službah, mladim jemljejo energijo po prostovoljstvu in
omejeno število dni dopusta, kar terja racionalizacijo trajanja usposabljanj.
- Klimatske spremembe, ki vplivajo na milejše zime, kar spremeni potrebe pri vodenju v sredogorju (S
kategorijo A npr. posameznik ne more in ne sme voditi npr. na Golovec v času milejših zimskih razmer).
- Sprememba strukture in potreb v planinskih društvih – želja po čimbolj univerzalnih vodnikih, ki lahko
pokrijejo širši spekter. Glavnino tur društva izvedejo po lahkih kopnih poteh in v zimskih razmerah do
godne meje.
- Ponovno aktiviranje VPZS – društvo težko prepriča že usposobljenega posameznika, da se ponovno
vključi v delo. In ko posameznik na to pristane, naleti na številne ovire predvsem v smislu količine
izvedbe tur za ponovno aktivacijo, ki pa ne pomenijo večje varnosti. Predlog predvideva, da se lahko
že usposobljeni VPZS, ki v vmesnem času ni bil aktiven, vključi nazaj v aktivno delo z udeležbo na
izpopolnjevanju.
- Dolga pripravniška doba s petimi do osmimi mentorskimi turami. Po izkušnjah pa kdor pripravništva
ne opravi znotraj enega leta, je manjša verjetnost, da ga bo kasneje. Tako je društvo klub temu, da je
posameznika, ki pripravništva ne opravi do konca financiralo, na izgubi, tako v kadrovskem, kot v
finančnem smislu. Zato je predvideno optimiziranje pripravništva, ki zajema samo dve turi, vendar z
intenzivnejšo pripravo v obliki seminarskih nalog in mentorstvom.
- Težave z zagotavljanjem inštruktorje za celotno usposabljanje, predavateljev in vodij tečajev. Sploh ob
predpostavki minimalnega nadomestila, zato je tudi iz tega razloga potrebna optimizacija.
Izpostavimo, da je tudi sedanji sistem usposabljanj izredno kvaliteten in se zato v vsebinskem smislu ohranja
v največji možni meri, s potrebnimi prilagoditvami. Ključno izhodišče pa je, da vsi vodniki ohranijo že dosežene
kompetence za vodenje (t.j. še naprej lahko vodijo ture v skladu s težavnostmi, ki jih lahko že po starem
sistemu) in da je prehod maksimalno prilagojen vodnikom in od njih ne bo zahteval dodatne časovne
obremenitve ali dodatnih finančnih sredstev društev.
Povzetek sprememb
Delna vsebinska sprememba programov:
- 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 kot sprejemni izpit ostajata.
- Obvezne teoretične vsebine tečaja se izvedejo v spletni obliki.
- Glavni del tečaja – poudarek na turah in praktičnem terenskem delu, kjer se teoretične vsebine
vključujejo v praktično delo. Na prvi stopnji je poleg spletnih predavanj, predvideno 7 dni
usposabljanja v živo.
- S krajšim delom tečaja v živo vplivamo tudi na ceno tečajev, kjer glavni strošek predstavlja namestitev
in prehrana.
- Za dokončanje usposabljanja ostaja izpitna tura in pripravniška doba.
- Na področju pripravništva se sedanjih 5-8 tur v treh letih, spremeni na 2 turi v enem letu. Potrebna je
priprava seminarske naloge – priprave na turo in spremstvo potrjenega VPZS 2. stopnje.
- Podrobne programe usposabljanj po modulih, z opredelitvijo kompetenc, vstopnih pogojev, izpitnih
obveznosti, sprejme IO VK, s soglasjem Odbora za usposabljanje PZS, s čimer se zagotovi fleksibilnost
in strokovnost.
- Priznavanje predhodnih kompetenc, kot to predvideva zakon, se uredi z enotnim pravilnikom na
ravni PZS, ki ga prejme Odbor za usposabljanje PZS, ob soglasju UO PZS in zajema usposabljanja v
vseh športnih panogah pod okriljem PZS.
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Novi program 1. stopnje zajema sedanjo A kategorijo in dodatno kompetenco vodenja po lahkih
zimskih poteh do gozdne meje.
Za usposabljanje na 1. stopnji se ustrezno zdravstveno stanje potrdi s potrdilom z medicine dela.
Novi program 2. stopnje zajema združeno kompetence 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.
Z doseženo celovito 2. stopnjo (ki ustreza sedanjim ABD kategorijam) je možno nadaljevati
usposabljanja z dodatnimi moduli za dodatne kompetence, analogno sedanjim C, E, G, H in višjim
kategorijam ter IPV.
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 gozdne meje.
Predlog delitev kompetenc vodenja Vodnikov PZS po stopnjah usposobljenosti in dodatnih modulih
ter primerjava z obstoječimi kategorijami je v prilogi.

BESEDILO ČLENOV:
Na podlagi 30. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije in 3. odstavka 34. člena
Statuta Planinske zveze Slovenije je Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne _________., sprejel Pravilnik
vodnikov PZS. Upravni odbor PZS je na podlagi točke n 1. odstavka 32. člena Statuta PZS podal soglasje na svoji
seji, dne ________.

PRAVILNIK
vodnikov Planinske zveze Slovenije
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik vodnikov Planinske zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) ureja status vodnikov
Planinske zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VPZS), pravice in dolžnosti, delovanje in področja
delovanja, usposabljanje, licenciranje in registracijo VPZS v okviru Planinske zveze Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: PZS).
2. člen
VPZS je planinski vodnik Planinske zveze Slovenije, ki je član društva, ki je član PZS, ki je uspešno opravil s
potrjenim programom določeno strokovno usposabljanje v modulu Planinski vodnik in pridobil usposobljenost
strokovnega delavca v športu v športni panogi planinstvo-alpinizem, je vpisan v register VPZS; ne glede na spol.

II. DOLŽNOSTI IN PRAVICE VPZS
3. člen
Dolžnosti VPZS so:
• da skrbi za načrtovano, vsestransko varno, strokovno in vsebinsko bogato izvajanje vodniške
dejavnosti;
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da ima vedno s seboj turi ustrezno opremo;
da za vodenje v okviru PZS ne sprejema plačila;
da aktivno sodeluje vsaj v eni od oblik vodniške organizacije in celotnega PD;
da v predpisanem obdobju pridobiva in obnavlja svoje vodniško znanje na izpopolnjevanjih VPZS;
da vsako leto obnavlja svojo vodniško registracijo;
da neregistrirane VPZS spodbuja k ponovni registraciji;
da spodbuja k vpisu v PD nove člane;
da s svojim delom uresničuje tudi širša programska načela PZS, kamor se v prvi vrsti uvršča priprava
programa strokovne vodniške pomoči vrtcem in šolam;
da sodeluje z oskrbniki planinskih koč;
da sodeluje z markacisti v smislu sporočanja poškodb na poteh;
da sodeluje z avtorji zemljevidov in vodnikov v smislu sporočanja ugotovljenih napak in popravkov;
da varuje naravno in kulturno dediščino ter skrbi za varstvo okolja;
da deluje v skladu s tem pravilnikom, pravili vodniških odsekov PD, pravili PD, Pravilnikom o
organiziranosti vodnikov PZS, Statutom PZS in Častnim kodeksom slovenskih planincev ter ostalimi akti
v okviru PZS, ki urejajo vodenje.
4. člen

VPZS sme voditi posamezno turo le v okviru strokovne usposobljenosti katere kompetence določa program
usposabljanja, ki predstavlja tudi zgornjo mejo vodenja, in v skladu s priporočenim številom vodenih. Dolžnost
VPZS je tudi, da pri načrtovanju, pripravi in izvedbi tur upošteva svojo strokovno usposobljenost, psihofizično
stanje in za vodenje zagotovi ustrezno število strokovno usposobljenih pomočnikov. Vodena aktivnost je poleg
samega vodenja tudi vzgojno-izobraževalni proces oz. proces treniranja v športni panogi planinstvo –
alpinizem.
Preglednico vodenih na vodnika glede na težavnost ture sprejme potrdi Izvršni odbor Vodniške komisije PZS
(v nadaljnjem besedilu: IO VK).
5. člen
Pravice VPZS so:
• opravljanje vodniške dejavnosti;
• da uživa vse pravice in ugodnosti, ki so določene v pravilih PD, Statutu PZS in drugih splošnih aktih PD
in PZS;
• ob izpolnjevanju pogojev za registracijo je VPZS upravičen do zavarovanja za primer civilnopravne
odškodninske odgovornosti pri nekomercialnem vodenju oz. vodenju v okviru društva, kar za vse VPZS
in pripravnike za VPZS ureja PZS;
• povračilo stroškov, ki izhajajo iz vodniškega dela (stroški prevoza, stroški prehrane v času vodenja,
stroški nočitev v času vodenja, materialni stroški (obraba opreme v času vodenja) v skladu z
dogovorom;
• informiranje o aktualnih stvareh s področja vodništva in planinstva preko vodniškega odseka
planinskega društva oziroma PD;
• da sodeluje pri pripravi akcije (ture), ki jo bo vodil ali pomagal voditi;
• da spremeni potek ture ali jo celo prekine, če je to potrebno zaradi varnosti udeležencev;
• da zavrne pred začetkom ture udeležence, ki glede opreme, zdravstvenega in splošnega stanja ne
ustrezajo pričakovanim pogojem, v katerih bo potekala tura.
6. člen
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VPZS ima pravico, da se sam odloči, ali bo vodil določeno turo. Po potrebi si izbere vodnike pomočnike. Če si
VPZS za pomočnike izbere VPZS, ki imajo nižjo stopnjo usposobljenost kot je težavnost ture ali pripravnike za
VPZS za enako stopnjo usposobljenosti, ima lahko največ dva takšna pomočnika. Pri turah, ki po težavnosti
ustrezajo1. stopnji usposobljenosti lahko kot pomočniki sodelujejo tudi izkušeni planinci, vendar največ dva.
V primeru tur, ki jih organizirajo drugi, npr. vzgojno-varstvene organizacije, je vodnik lahko tudi samo
spremljevalec, če je tako dogovorjeno oz., če vodnik ni sodeloval pri pripravi akcije ali/oz. niso bila upoštevana
pravila, navodila PZS. V tem primeru je treba s posebnim dogovorom določiti odgovornost oz. dolžnosti
vodnika.
7. člen
VPZS odgovarja za svoje delo po Častnem kodeksu slovenskih planincev, disciplinskem pravilniku VPZS in
ostalih aktih, ki urejajo vodniško dejavnost v okviru PZS.
III. OZNAKE VPZS
8. člen
Značka in izkaznica VPZS sta enotni.
Značka VPZS je ovalne oblike, rahlo izbočena navzven, srebrno kovinske barve. V sredini je grb PZS, nad znakom
ob zgornjem robu je zapisano Vodnik PZS v rdeči barvi, ob spodnjem robu pa isto besedilo izpisano tudi v
angleščini: Guide PZS. Vsaka značka je oštevilčena na hrbtni strani, na sprednji strani pod znakom PZS pa sta
vgravirana ime in priimek VPZS. Seznam izdanih značk vodi strokovna služba PZS.
Izkaznica je zelene barve in velikosti osebne izkaznice. Na sprednji strani sta znaka PZS in UIAA, ter besedilo:
Vodniška komisija Planinske zveze Slovenije in Izkaznica strokovnih delavcev v športu PZS. Izkaznica vsebuje
ime in priimek, naslov, rojstni datum, evidenčno številko, datum izdaje in datum veljavnosti licence. Na zadnji
strani so podatki o usposobljenosti in stopnji usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku. Seznam
izdanih izkaznic se vodi v Registru VPZS.
9. člen
V primeru izgube ali poškodbe izkaznice ali značke lahko VPZS pri strokovni službi PZS s pisno prošnjo in
obrazložitvijo zaprosi za novo izkaznico ali značko. Stroške izdaje oziroma izdelave krije sam.

IV. USPOSOBLJENOST
10. člen
Strokovno usposobljenost določa zakon, ki ureja področje športa.
Strokovni delavec v športu se mora po opravljenem usposabljanju vpisati v razvid strokovno izobraženih in
strokovno usposobljenih delavcev v športu pri pristojnem ministrstvu.
11. člen
Usposabljanje VPZS je usposabljanje po programu usposabljanju strokovnih delavcev v športu in po
posameznih modulih za usposabljanje planinskih vodnikov, ki jih sprejme IO VK. Program usposabljanja določa
kompetence, vsebino, pogoje za vključitev v program in pogoje za dokončanje. Program usposabljanja se lahko
izvaja sklenjeno ali v več delih. Teoretični del predavanj se lahko izvede v spletni obliki.
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12. člen
Stopnje usposobljenosti in kompetence določata programa usposabljanja:
- Strokovni delavec 1, športno treniranje, planinstvo – alpinizem, modul Planinski vodnik 1.
- Strokovni delavec 2, športno treniranje, planinstvo – alpinizem, modul Planinski vodnik 2.
VPZS s pridobljeno usposobljenostjo strokovnega delavca 2, športno treniranje, Planinstvo – alpinizem, Modul
Planinski vodnik 2, se lahko kot dodatno usposabljanje z namenom poglobljenih znanj udeleži dodatnih
modulov za pridobitev dodatnih kompetenc, za katere program usposabljanja na predlog Strokovnega odbora
VK PZS za usposabljanje (v nadaljevanju: SOU) sprejme IO VK.
13. člen
Izvajalec programov usposabljanja je Vodniška komisija PZS.
Usposabljanje in preverjanje znanja poteka po enotnih kriterijih in navodilih za izvedbo usposabljanj VPZS, ki
jih sprejme IO VK. Posamezne teme lahko predava in preverja le ustrezno usposobljen strokovni kader iz
seznama predavateljev in inštruktorjev za usposabljanja VPZS, ki jo pripravlja SOU.
Ocenjevanje preverjanja usposobljenosti se ocenjuje z ocenami opravil ali ni opravil.
Pisna preverjanja se lahko izvedejo v spletni obliki.
14. člen
Pripravništvo traja eno leto in se začne z dnem uspešno opravljenih izpitnih obveznosti, ki so predmet
programa usposabljanja strokovnih delavcev v športu za panogo planinstvo-alpinizem. Sestavljeno je iz ene
letne in ene zimske ture pod mentorstvom strokovnega delavca 2. stopnje – planinstvo alpinizem, modul
Planinski vodnik 2.
V primeru nezaključenega pripravništva, se je treba usposabljanja udeležiti ponovno. Priznane so obvezne
vsebine, ki so predpisane po Pravilniku o usposabljanju strokovnih delavcev v športu.
Izjemoma se pripravništvo lahko podaljša za eno leto, če pripravnik odda pisno prošnjo za podaljšanje
pripravništva pred iztekom roka pripravništva, v kateri navede razloge, ki so mu onemogočili opraviti
pripravništvo v roku enega leta.
Podaljšanje pripravništva potrdi Strokovni odbor VK PZS za kategorizacijo in registracijo (v nadaljevanju: SOKR).
15. člen
Pripravnik pošlje poročila o pripravništvu na ustreznem obrazcu, na katerem je tudi mentorsko mnenje, v roku
enega leta od dne uspešno opravljenih izpitnih obveznosti. Poročilo obravnava SOKR in ga potrdi ali z
utemeljitvijo zavrne.
V primeru zavrnitve poročila o pripravništvu s strani SOKR, mora pripravnik pomanjkljivosti odpraviti ali
ponovno opraviti eno ali obe pripravniške ture v roku 6 mesecev. Če SOKR ponovno zavrne poročilo o
pripravništvu, pripravnik za VPZS ni uspešno opravil pripravništva. Pripravnik z se lahko oper tako odločitev
pritoži na IO VK v 15 dneh po prejemu sklepa.
Če IO VK potrdi sklep SOKR, se lahko pripravnik v roku 15 dni po prejemu sklepa pritoži OUP. Odločitev OUP je
dokončna.
16. člen
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Pogoji za pridobitev naziva, ki jih mora izpolniti kandidat, ob prijavi oz. do začetka tečaja, so splošni in posebni
in jih določa program usposabljanja za posamezen modul.
Kandidat dokazuje, da izpolnjuje splošne pogoje z ustreznimi dokumenti.
Ustrezno zdravstveno stanje za usposabljanje na 1. stopnji se potrdi s potrdilom z medicine dela.Za
usposabljanje na ostalih modulih, kandidat ustrezno zdravstveno stanje potrdi s podpisom izjave.
17. člen
Predhodne kompetence pridobljene v formalnih in neformalnih izobraževanjih oz. usposabljanjih, kot jih
določa zakon, ki ureja področje športa, se priznavajo v skladu s pravilnikom o priznavanju predhodnih
kompetenc, ki ga sprejme OUP. Pravilnik določa pogoje, merila, obseg, postopek in stroške postopka in
posebne postopke priznavanja kompetenc priznavanja predhodnih kompetenc.
Za sorodne organizacije na področju športa (npr. fakultete), ki izvajajo svoja usposabljanja, se lahko v pravilniku
iz prejšnjega odstavka določi poenostavljen način priznavanja predhodnih kompetenc njihovih slušateljev.
Enako velja za udeležence drugih usposabljanj v okviru PZS.

18. člen
Programi usposabljanj sledijo standardom in imajo pridobljeno akreditacijo Mednarodne zveze planinskih
organizacij (UIAA). VPZS, ki ima pridobljeno ustrezno usposobljenost, pridobi tudi mednarodno priznano
oznako po standardih UIAA.

VI. IZPOPOLNJEVANJA VPZS
19. člen
Licenciranje VPZS določa enotni pravilnik o licenciranju strokovnih delavcev, ki ga na predlog OUP sprejme UO
PZS.
Licenčno usposabljanje (v nadaljnjem besedilu: izpopolnjevanje VPZS) je namenjeno obnavljanju obstoječega
znanja in uvajanju novosti.
20. člen
Izpopolnjevanja za VPZS izvaja Vodniška komisija PZS. Veljavna licenca je pogoj za opravljanje strokovnega
dela v planinski organizaciji.
Licenčno usposabljanje je ločeno za 1. in 2. stopnjo strokovnega delavca. Strokovni delavec 1. stopnje se
lahko udeleži samo licenčnega usposabljanja, ki je razpisano za 1. stopnjo in strokovni delavec 2. stopnje, se
lahko udeleži licenčnega usposabljanja, razpisanega za 2. stopnjo.
Izpopolnjevanje zajema teme, ki jih za štirileten ciklus izpopolnjevanj sprejme SOU. Teme morajo biti
določene 2 leti pred začetkom obdobja izpopolnjevanj, gradiva morajo biti pripravljena v letu pred začetkom
novega ciklusa izpopolnjevanj.
VPZS se izpopolnjevanja praviloma udeleži v zadnjem letu veljavnosti licence in se mu ta podaljša s 1.
januarjem naslednjega leta.
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VPZS, ki se izpopolnjevanja ne udeleži pred iztekom veljavnosti licence in mu licenca poteče, lahko licenco
ponovno pridobi z udeležbo na izpopolnjevanju. V tem primeru se mu veljavnost licence podaljša za
naslednje obdobje, šteto od 1. januarja leta, v katerem se udeleži izpopolnjevanja.
21. člen
Kot izpopolnjevanje VPZS šteje tudi uspešno končano dodatno usposabljanje za posamezen modul
usposabljanj, udeležba inštruktorja na celotnem usposabljanju ali izpopolnjevanju, ali udeležba inštruktorja
na usklajevanju za izpopolnjevanja. Kot izpopolnjevanje se lahko šteje tudi udeležba na drugem usposabljanju
v okviru PZS, ki je po vsebini in trajanju ustrezen in ga na predlog SOU potrdi IO VK.
VPZS star 65 ali več let se mora za podaljšanje licence udeležiti izpopolnjevanja VPZS in biti ves čas prisoten,
ni pa mu potrebno aktivno sodelovati pri delu na terenu.

VII. REGISTRACIJA VPZS
22. člen
Vsi VPZS so ob izdaji diplome o usposobljenosti vpisani v Register VPZS, ki ga za IO VK operativno vodi
strokovna služba PZS.
Register VPZS vsebuje osebne podatke, podatke o usposabljanjih ter podatek o doseženi strokovni
usposobljenosti, kompetencah, licenci in registraciji.
23. člen
Z registracijo se VPZS vključi v podaljševanje zavarovanja za primer civilnopravne odškodninske odgovornosti
za nekomercialno strokovno delo v športu oz. strokovno delo v športu v okviru društva.
VPZS ima lahko licenco za opravljanje strokovnega dela v športu na področju planinstva, ne da bi bil pri tem
registriran in s tem zavarovan za primer civilnopravne odškodninske odgovornosti. Ne more pa biti registriran
brez veljavne licence.
24. člen
Registracijo za VPZS opravi matično društvo preko informacijskega sistema Naveza, vsako leto najkasneje do
28. februarja. Pogoj za registracijo vodnika s strani društva je plačana članarina za tekoče leto in njegova
aktivnost v preteklem letu na vsaj petih planinskih aktivnosti (vodenje izletov, tabori, predavanja, seminarji,
usposabljanja, markiranja, planinska orientacijska tekmovanja …), od tega morata biti vsaj dve aktivnosti
izvedeni v okviru matičnega PD in vsaj dve aktivnosti samostojno vodeni turi.
Vpogled v Register VPZS ima društvo za VPZS, ki imajo to društvo opredeljeno kot matično društvo.

VIII. PREHODNE DOLOČBE
25. člen
Na podlagi tega pravilnika IO VK pripravi Disciplinski pravilnik VPZS, ki obravnava kršitve, postopke ugotavljanja
kršitev in obravnavanja, ki ga sprejme Zbor predstavnikov vodniških odsekov.
Navodila za izvedbo usposabljanj VPZS sprejme IO VK do 31. 1. 2022.
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Do sprejema pravilnika o priznavanju predhodnik kompetenc, se smiselno uporablja Navodila za pridobitev in
potrditev kategorij usposobljenosti.
26. člen
Vsi postopki za pridobitev oziroma potrditev usposobljenosti, ki so se začeli do sprejema tega pravilnika, se
izvedejo po načinu, ki je veljal do sprejema tega pravilnika.
Usposabljanja in izpopolnjevanja v skladu z novimi programi se začnejo izvajati v letu 2022.
Izpopolnjevanja za 1. stopnjo vključujejo v prehodnem obdobju štirih let vključujejo tudi nadgradnjo
usposobljenosti za zimske kompetence, kot jih določi nov program usposabljanja za 1. stopnjo.
Dosedanji VPZS z doseženimi kombinacijami kategorij AB in AD se lahko v prehodnem obdobju štirih let
vključijo v program dousposabljanja, ki ga sprejem IO VK, ločeno za zimski in kopni del, ki nadgradijo
usposobljenost, kot jo določi nov program usposabljanja za 2. stopnjo. Dousposabljanja se štejejo kot
izpopolnjevanje s katerim VPZS tudi podaljša licenco.
VPZS, ki imajo veljavno licenco v zimski in letni kategoriji VPZS, mu licenca za stopnjo usposobljenosti po tem
pravilniku velja do izteka licence za kategorijo usposobljenosti, ki mu poteče kasneje.
Izkaznice VPZS, kot jih določa ta pravilnik se začnejo izdajati v letu 2022 in sicer udeležencem izpopolnjevanj,
ki podaljšajo licenco za naslednje licenčno obdobje. Za ostale VPZS ostane v veljavi obstoječa oblika vodniške
izkaznice do izteka obdobja veljavnosti licence. Ob podaljšanju licence prejmejo nove izkaznice.
27. člen
VPZS, ki so pridobili kategorizacijo v skladu s pravilnikom, ki je veljal do začetka veljavnosti tega pravilnika
ohranijo stopnjo usposobljenosti in kompetence, ki so jih pridobili. VPZS A kategorije ima pridobljeno 1.
stopnjo usposobljenosti strokovni delavec v panogi planinstvo-alpinizem. VPZS, ki imajo pridobljeno višjo
kategorijo, imajo pridobljeno 2. stopnjo usposobljenosti strokovnega delavca v športu v panogi planinstvoalpinizem.

IX. KONČNE DOLOČBE
28. člen
Z dnem, ko prične veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik vodnikov Planinske zveze Slovenije, ki ga je
sprejel Zbor vodnikov, dne 24. 11. 2018 in UO PZS potrdil, dne 24. 1. 2019.
29. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi na spletni strani VK PZS.

Načelnik VK PZS
Franc Gričar

Predsednik PZS
Jože Rovan
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