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* 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   

  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 nad gozdno 
mejo po lahkih označenih ali 
neoznačenih poteh 

vodenje po lahkih označenih 
poteh (izvajanje in spremljanje 
procesa) A kategorija   

10 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     

3 različne lahko kopne ture v vlogi 
pomočnika vodnika 

vodenje po lahkih označenih poteh 
v snegu do gozdne meje (izvajanje 
in spremljanje procesa) D kategorija 

nova kompenetnca glede na predlog 
programa usposabljanja, 
vodniki samo A kategorije jo pridobijo z 
udeležbo na licenčnem usposabljanju 
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* 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   

 

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

II
. s
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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 

vodenje po lahkih označenih poteh (tudi 
načrtovanje in organiziranje) B kategorija  

20 različnih kopnih tur po 
zahtevnih ali zelo zahtevnih 
poteh, od tega vsaj 15 nad 
gozdno mejo 

vodenje po lahkih neoznačenih poteh (tudi 
načrtovanje in organiziranje)     

3 različne zahtevne ali zelo 
zahtevne kopne ture v vlogi 
pomočnika vodnika 

tudi načrtovanje in organizacija procesa izvedbe 
programa Planinska šola     

10 različnih tur po lahkih 
označenih poteh v snegu 

tudi načrtovanje in organiziranje procesa izvedbe 
planinskih orientacijskih tekmovanj     

5 različnih tur po zahtevnih 
označenih poteh v snegu 

vodenje na zahtevnih označenih poteh vključno s 
posameznimi snežišči     

3 različne lahke snežne ture v 
vlogi pomočnika vodnika 

vodenje na zelo zahtevnih označenih poteh vključno 
s posameznimi snežišči B kategorija 

nove kompetence glede na predlog enotnega 
programa 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 predlog 
programa 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 
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MODUL OPIS 

"TEHNIČNI" POGOJI ZA 
PRISTOP KOMPETENCE* KATEGORIZACIJA OPOMBA 

D
o
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2
. s

to
p

n
ji

 

Dodatni modul - 
tečaj za 

inštruktorje 
planinskega 

usposabljanja 

  

vsaj tri leta od zaključene 
nadaljevalnega vodniškega 
tečaja 

načrtovanje, organiziranje, izvajanje in spremljanje 
procesa usposabljanja strokovnih delavcev v športni 
panogi planinstvo-alpinizem 

IPV  
vsaj 5 predavanj iz tem 
Planinske šole ali Vodniškega 
učbenika v zadnjih 10 letih     

vsaj 5 opravljenih tur po 
različnih zahtevnejših 
označenih plezalnih poteh v 
tujini     

vsaj 5 različnih kopnih oz. 
letnih alpinističnih vzponov 
vsaj III. težavnostne stopnje 
lestvice 
UIAA     

vsaj 5 vodenih celodnevnih 
tur kot glavni vodnik na 
zahtevnih kopnih turah     

vsaj 5 vodenih celodnevnih 
tur kot glavni vodnik na 
lahkih snežnih turah     

Dodatni modul - 
tečaj za vodenje 
zelo zahtevnih 

kopnih tur 

znanje gibanja 
naveze, 

varovanje 
vodenega na 

krajših plezalnih 
odsekih in 
posebna 

orientacijska 
znanja. 

zaključen nadaljevalni 
vodniški tečaj vodenje na zelo zahtevnih neoznačenih poteh C kategorija   

20 različnih tur po brezpotju 
nad gozdno mejo vodenje na zahtevnih brezpotjih C kategorija   

10 različnih plezalnih 
vzponov vsaj II. ali višje vodenje po zelo zahtevnih brezpotjih C kategorija   

10 različnih plezalnih 
vzponov vsaj III. ali višje 

vodenje po zavarovanih plezalnih poteh (ferate, 
klettersteige) vključno s 4. težavnostno stopnjo 
(ocene A, B, C in D po avstrijski težavnostni lestvici) C kategorija   
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* 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   

 

 
MODUL OPIS 

"TEHNIČNI" POGOJI ZA 
PRISTOP KOMPETENCE* KATEGORIZACIJA OPOMBA 

D
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Dodatni modul - 
tečaj za vodenje 
zelo zahtevnih 

snežnih tur 

znanje uporabe 
vrvi in varovanje 

vodenih na 
krajših odsekih v 

zimskem 
brezpotju ter 

posebno 
orientacijsko 

znanje 

zaključen tečaj za vodenje 
zelo zahtevnih kopnih tur vodenje po zahtevnih označenih poteh v snegu E kategorija   

10 različnih tur po zahtevnih 
ali zelo zahtevnih označenih 
poteh v snegu vodenje po zelo zahtevnih označenih poteh v snegu E kategorija   

5 različnih zimskih plezalnih 
vzponov vodenje po lahkem brezpotju v snegu E kategorija   

  vodenje po zahtevnem brezpotju v snegu E kategorija   

Dodatni modul - 
osnovni tečaj 

vodenja turnih 
smukov 

še obvladovanje 
smučanja in 

tehnika hoje s 
smučmi ter 

posebno 
orientacijsko 

znanje 

zaključen nadaljevalni 
vodniški tečaj vodenje lahkih turnih smukov G kategorija   

10 različnih lahkih turnih 
smukov       

5 različnih zahtevnih ali zelo 
zahtevnih turnih smukov       

Dodatni modul - 
nadaljevalni tečaj 

vodenja turnih 
smukov 

popolno 
obvladovanje 
smučanja in 

tehnike hoje s 
smučmi na 

različnih terenih, 
potrebno je 

posebno 
orientacijsko 

znanje in 
obvladovanje 
zavarovanja 

poti v zimskih 
razmerah 

zaključen osnovni tečaj 
vodenja turnih smukov vodenje zahtevnih turnih smukov H kategorija   

15 različnih zahtevnih ali zelo 
zahtevnih turnih smukov ali 
alpinističnih spustov vodenje zelo zahtevnih turnih smukov H kategorija   
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* 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   

 

  MODUL OPIS "TEHNIČNI" POGOJI ZA PRISTOP KOMPETENCE* KATEGORIZACIJA 

D
o
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Dodatni modul - 
osnovni tečaj 

vodenja ledeniških 
tur 

hoja z derezami 
in cepinom po 

ledeniku, 
varovanje na 

ledeniku, 
reševanje iz 

ledeniških razpok 
in posebno 

orientacijsko 
znanje 

zaključen tečaj vodenja zelo 
zahtevnih snežnih tur vodenje po lahkih označenih poteh po ledenikih I kategorija   

10 različnih lahkih tur po 
ledeniškem svetu vodenje po delno neoznačenih poteh po ledeniku I kategorija   

5 različnih zahtevnih tur po 
ledeniškem svetu vodenje po lahkem ledeniškem brezpotju I kategorija   

  
vodenje po kombiniranih poteh (led-skala) do 
zahtevnih neoznačenih poteh I kategorija   

Dodatni modul -
osnovni tečaj 

vodenja ledeniških 
turnih smukov 

popolno 
obvladovanje 
smučanja in 

tehnike hoje s 
smučmi na 

ledenikih ter 
posebno 

orientacijsko 
znanje. 

zaključen osnovni tečaj 
vodenja ledeniških tur vodenje lahkih ledeniških turnih smukov K kategorija   

15 različnih ledeniških 
smukov       

osnovni tečaj 
vodenja plezalnih 
vzponov 

  
zaključen osnovni tečaj 
ledeniški tur 

vodenje plezalnih smeri v plezališčih in visokih 
stenah v kopnem, snegu in ledu do IV. težavnostne 
stopnje po lestvici UIAA F kategorija 

Predlagana opustitev tega modula za VPZS, 
ker se usposabljanje že sedaj ne izvaja in je 
področje dela v domeni Gorskih vodnikov 
(Zakon o gorskih vodnikih). Obstoječi F 
vodniki kompetence ohranijo. 

       

 

* 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   


