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Datum: 04. november 2013 

Na podlagi 15. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov PZS (Obvestila PZS, številka 4, 9. april 2004) 

Vas vabim na 

ZBOR VODNIKOV PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE, 

ki bo v soboto, 23. novembra 2013, ob 10. uri v 

Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu (Zabrv 12, 

Ig) 

Pred zborom bo ob 9. uri okrogla miza na temo Nadzor planinskih društev s 

strani tržnega inšpektorja.  

 

PREDVIDEN DNEVNI RED ZBORA VPZS: 

1. Začetek Zbora vodnikov PZS, izvolitev delovnega predsedstva in organov zbora  
2. Poročilo verifikacijske komisije 
3. Podelitev priznanj Zaslužni vodnik PZS in Častni vodnik PZS  
4. Sprejem Poslovnika o delu Zbora vodnikov PZS 
5. Poročilo o delu VK PZS in podkomisij za leto 2013  
6. Razprava o poročilih  
7. Potrditev programa dela in finančnega načrta VK PZS za 2014 
8. Potrditev sprememb Pravilnika vodnikov PZS 
9. Razno 

  

Vabljeni ste vsi vodniki PZS, pravico glasovanja pa imajo delegati in načelniki odborov vodniških 

odsekov MDO.     

 

Lep pozdrav. 

 

         Franc Gričar l. r. , 

         načelnik Vodniške komisije
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Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. 
člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske 
zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 
potrdil spremembe: 
 

POSLOVNIK 

O DELU ZBORA VODNIKOV 

PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 
 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

S tem Poslovnikom zbor vodnikov Planinske zveze 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbor) določa način 
svojega dela, zlasti: 

- javnost dela, 
- priprave na sejo, 
- potek dela na seji, 
- odločanje, 
- vodenje zapisnika. 
 

II. JAVNOST DELA 

2. člen 

Delo zbora  je javno. 

Javnost se  zagotavlja z objavljanjem predloga dnevnega 
reda ter kraja in časa sej zbora in gradiv ter objavljanjem 
sprejetih sklepov in stališč v Obvestilih PZS in na 
internetnih spletnih straneh PZS. 

Obvestilo o času in kraju sklica  zbora mora biti objavljeno 
na internetni spletni strani PZS. 

Javnost dela je zagotovljena s tem, da je zbor dostopen 
vsem VPZS, drugim članom PZS, ki jim je omogočeno, da 
se seznanijo z gradivi, sklepi in stališči zbora. Gradiva so 
članom PD na razpolago v strokovni službi PZS. 

 

3. člen 

Vodniška komisija (v nadaljnjem besedilu; VK) obvešča 
javnost o delu zbora preko Obvestil PZS, internetnih 
spletnih strani PZS; lahko tudi preko Planinskega vestnika, 
sredstev javnega obveščanja in še na kakšen drug 
primeren način. 

 

III. PRIPRAVE NA ZBOR 

4. člen 

Načelnik VK in strokovna služba PZS sta odgovorna za 
priprave na zbor. Pri pripravi so jima dolžni pomagati člani 
VK.  

5. člen 

V priprave na zbor spada zlasti: 

- priprava gradiva; 
- oblikovanje predloga dnevnega reda; 

- razpošiljanje vabil in gradiva; 
- organizacijske priprave. 
 

6. člen 

Vsak predlog za obravnavanje na zboru mora predlagatelj 
nasloviti na VK. 

Predlog mora biti v pisni obliki vročen najmanj 30 dni pred 
zborom. 

7. člen 

Predlog za obravnavo na zboru mora predlagatelj pripraviti 
tako, da je kratek in da je iz njega razvidno bistvo. 

Predlog mora vsebovati tudi predlog sklepa, nosilce 
naloge in rok izvršitve. 

Če je več variantnih predlogov, morajo biti vsi navedeni. 

 

8. člen 

Ko prejme načelnik VK predlog in gradivo za obravnavanje 
in odločanje na zboru, ugotovi ali spada to v pristojnost 
zbora in ali je gradivo pripravljeno tako, kot določa ta 
poslovnik. 

Če ugotovi, da posamezni predlog ali del predloga ni 
dovolj dokumentiran, ali strokovno ni razumljivo 
obrazložen, zahteva od predlagatelja, da ga v določenem 
roku dopolni. Če predlagatelj tega ne stori, mu predlog 
vrne. 

 

9. člen 

Predlog dnevnega reda, gradivo, čas in kraj zbora določi 
VK. 

 

10. člen 

Vabilo za zbor z vsem potrebnim gradivom se objavi v 
Obvestilih PZS najmanj 21 dni pred zborom, da lahko 
odbori vodniških odsekov določijo delegate za zbor in da 
lahko vsi vodniki PZS gradivo obravnavajo ter do njega 
zavzamejo stališče. 

11. člen 

Strokovni sodelavec VK pošlje vabila za zbor tudi 
načelnikom oziroma predsednikom drugih komisij UO 
PZS, predsedniku ZGVS, pristojnemu podpredsedniku 
PZS, predsedniku PZS in  v organe PZS imenovane 
predstavnike fakultet, s katerimi VK sodeluje ter 
predstavnike drugih sorodnih organizacij.  

Ti imajo pravico razpravljati o poročilih, vendar brez 
pravice glasovanja o poročilih in sklepih. 

 

IV. POTEK DELA NA ZBORU 

12. člen 

Organi zbora so: delovno predsedstvo, verifikacijska 
komisija, zapisnikar, dva overovatelja zapisnika in volilna 
komisija po potrebi. 
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13. člen 

Načelnik VK začne zbor in ga vodi do izvolitve delovnega 
predsedstva, če je načelnik VK zadržan, začne zbor 
namestnik, ali član VK, ki ga določi načelnik. 

 

14. člen 

Ko začne zbor vodnikov, lahko načelnik VK, pred 
prehodom na dnevni red poda kratko poročilo v zvezi z 
zborom in drugimi predhodnimi vprašanji. 

Načelnik obvesti zbor tudi o tem, kdo vse se je zbora 
udeležil, poleg delegatov ter organov VK. 

 

15. člen 

Zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica delegatov 
vodniških odborov. Če ob napovedani uri zbor ni sklepčen, 
se počaka pol ure, nakar se ponovno ugotavlja sklepčnost. 
Zbor lahko po polurnem čakanju sklepa, če je navzočih 
vsaj polovica delegatov vodniških odborov. V kolikor po 
polurnem čakanju zbor ni sklepčen se v roku enega 
meseca ponovno skliče izredni zbor. 

 

16. člen 

Pregled prisotnosti delegatov in drugih oseb na zboru vodi 
verifikacijska komisija. 

 

17. člen 

Ko začne načelnik VK zbor, predlaga izvolitev delovnih 
organov.  

Delovno predsedstvo sestavljajo predsednik in dva člana. 

Ko je delovno predsedstvo izvoljeno, vodi zbor predsednik 
delovnega predsedstva (v nadaljnjem besedilu: predsednik 
DP). 

Predsednik DP predlaga zboru sprejem dnevnega reda. 

 

18. člen 

Ko je izvoljena verifikacijska komisija, mora takoj pričeti z 
delom in obvestiti zbor o tem, ali je sklepčen. 

Če zbor ni sklepčen, ne more začeti z delom. 

 

19. člen 

Predsednik DP ugotovi stališče zbora glede izvedbe 
volitev. Zbor sprejme sklep o tem ali bodo tajne ali javne. 

Če zbor odloči, da so volitve tajne, mora biti izvoljena 
volilna komisija, če pa odloči, da so javne, ugotavlja izid 
glasovanja predsednik DP in ni potrebno voliti volilne 
komisije. 

 

20. člen 

Sprejeti dnevni red razglasi predsednik DP. 

Ko je dnevni red sprejet, se preide na obravnavanje 
posameznih točk dnevnega reda po vrstnem redu, kot so v 
sprejetem dnevnem redu. 

Med zborom se lahko spremeni vrstni red točk dnevnega 
reda, če je za to upravičen razlog in če zbor tako sklene. 

 

21. člen 

Poročilo k posameznim točkam dnevnega reda poda 
poročevalec, ki v uvodu povzame bistvo obravnavanega 
gradiva, navede odprta vprašanja in predlaga sklepe. Ko 
poročevalec konča poročilo, odpre predsednik DP 
razpravo. Zbor pa lahko odloči, da podajanje poročila ni 
potrebno, ker je bilo gradivo že posredovano 
predstavnikom in delegatom. 

 

22. člen 

Predsednik DP daje besedo razpravljavcem po vrstnem 
redu, kot so se prijavili za razpravo. 

 

23. člen 

Delegat, predstavnik ali drug udeleženec lahko razpravlja 
na zboru o vsaki točki dnevnega reda. Razpravljavec sme 
govoriti samo o vprašanjih, ki so na dnevnem redu zbora, 
ali pa so z njim v neposredni zvezi. 

Če razpravljavec želi, da zbor o njegovih predlogih glasuje, 
mora predložiti delovnemu predsedstvu besedilo sklepov v 
pisni obliki. Pred glasovanjem se mora poročevalec 
opredeliti do predlaganih sklepov. 

Če se razpravljavec oddalji od vprašanja, ki je na dnevnem 
redu, ga mora predsednik DP opozoriti, naj se drži 
dnevnega reda. 

Če se razpravljavec tudi po drugem opominu ne drži 
dnevnega reda, mu lahko predsednik DP odvzame 
besedo. 

 

24. člen 

Predstavniki in delegati se lahko prijavljajo k besedi takoj, 
ko se obravnava začne in vse do njenega zaključka. 

Predsednik DP zaključi obravnavo, ko ugotovi, da ni več 
razpravljavcev. 

Predsednik DP da takoj besedo predstavniku ali delegatu, 
ki želi govoriti o prekršitvi poslovnika ali dnevnega reda, ali 
zato, da bi dopolnil oziroma spremenil svojo izjavo. 

Če je predstavnik ali delegat zahteval besedo zaradi 
prekršitve poslovnika ali dnevnega reda, mu predsednik 
DP da pojasnilo takoj. 

Če se predstavnik oziroma delegat s pojasnilom ne 
zadovolji, odloči o spornem vprašanju zbor. Poročevalec 
mora zavzeti stališče do vprašanj, ki so bila iznesena v 
razpravi. Razpravljavec lahko govori o istem vprašanju tudi 
večkrat, vendar se ne sme ponavljati. 
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25. člen 

Zbor lahko sklene na predlog predsednika DP ali 
posameznega predstavnika ali delegata: 

-  da se razpravlja o več točkah dnevnega reda skupaj, če 
so te točke med seboj povezane; 

-  da se razprava o posameznem vprašanju z dnevnega 
reda konča tudi prej, preden so o njem govorili vsi 
razpravljavci, če je vprašanje dovolj razčiščeno in se 
lahko o njem odloči. 

 

26. člen 

Predsednik DP lahko zbor prekine in določi, kdaj in kje se 
bo nadaljevala. Predsednik DP prekine zbor, če se ne 
morejo rešiti vsa vprašanja, ki so na dnevnem redu, zaradi 
tega, ker zbor ni več sklepčen, zaradi potrebnega odmora, 
zato da se opravijo potrebna posvetovanja in v drugih 
primerih, kadar zbor tako sklene. 

 

27. člen 

Predsednik DP lahko razpravo o posameznem vprašanju 
prekine, če se pokaže potreba, da je za odločanje o zadevi 
potrebno dobiti nove podatke, dopolniti obstoječe gradivo, 
razčistiti posamezna vprašanja ali iz drugih opravičenih 
razlogov. 

28. člen 

Ko so izčrpane vse točke dnevnega reda, predsednik DP 
zaključi zbor. 

 

V. VZDRŽEVANJE REDA NA ZBORU 

29. člen 

Predsednik DP skrbi za red na zboru. 

Za kršitev reda sme uporabiti naslednje ukrepe: 

- opomin; 
- odvzem besede; 
- odstranitev z zbora. 
Opomin se izreče predstavniku, delegatu ali drugi osebi, ki 
s svojim obnašanjem, govorjenjem, čeprav mu predsednik 
DP ni dal besede, seganjem v besedo razpravljavcem ali s 
podobnim ravnanjem, krši red in določbe tega poslovnika. 

Odvzem besede se izreče predstavniku, delegatu ali drugi 
osebi, ki krši red v smislu drugega odstavka tega člena in 
je bil na to že dvakrat opozorjen. 

Vsak ukrep se vpiše v zapisnik. 

Predstavnik ali delegat, zoper katerega je uporabljen 
kakšen ukrep, ima pravico pojasniti svoje ravnanje. 

 

30. člen 

Če predsednik DP ne more z rednimi ukrepi ohraniti reda 
na zboru, odredi po sklepu delovnega predsedstva kratko 
prekinitev. Če tudi v nadaljevanju zbora ni mogoče ohraniti 
reda, predsednik DP  po sklepu delovnega predsedstva 
zbor zaključi. 

VI. ODLOČANJE 

31. člen 

Zbor odloča z večino glasov vseh navzočih predstavnikov 
in delegatov. 

32. člen 

Predstavnik oziroma delegat ima pravico pred 
glasovanjem obrazložiti svoje stališče in pojasniti, kako bo 
glasoval.  

 

33. člen 

Pred glasovanjem objavi predsednik DP točno oblikovan 
predlog sklepa. 

Če je o posameznem vprašanju predlaganih več različnih 
sklepov, zbor najprej glasuje o predlogu sklepa 
poročevalca. Sprejet je predlog, ki je dobil potrebno večino 
glasov.  

 

34. člen 

Predstavniki in delegati glasujejo tako, da se izjavijo za 
predlog, proti predlogu ali se glasovanja vzdržijo. 

Glasovanje je praviloma javno in istočasno z dvigom rok 
ali z izjavljanjem vsakega posameznega delegata. 

Glasovanje z dvigom rok se opravi tako, da predsednik DP 
pozove predstavnike in delegate, kdo je za predlog, nato  
kdo je proti predlogu in nazadnje kdo se je vzdržal. 

Glasovanje z izjavljanjem vsakega posebej se opravi, če 
tako odloči predsednik DP, ker je po njegovem mnenju to 
potrebno, da bi se natančno ugotovil izid glasovanja. 

Posamezni predstavnik oz. delegat se izjavi "za", "proti" in 
"vzdržal". 

35. člen 

Če je število glasov "za" ter glasov "proti" enako, se 
glasovanje ponovi, pred tem pa je potrebno v ponovni 
razpravi dodatno razčistiti vprašanje. 

Če pride tudi pri ponovnem glasovanju do istega izida, se 
šteje, da predlog ni sprejet. 

Ponovno se zadevo obravnava na enem od naslednjih 
zborov. Če pa gre za nujno zadevo v zvezi s poslovanjem, 
mora zbor sprejeti začasni sklep o rešitvi tega vprašanja. 

   

36. člen 

Predstavniki in delegati odločajo s tajnim glasovanjem 
samo v primerih, ko zbor sprejme o tem poseben sklep. 

Tajno glasovanje se opravi z glasovnicami z obkrožanjem 
besed "za" ali "proti". Rezultat glasovanja ugotovi 
tričlanska volilna komisija, ki jo določi zbor. Po končanem 
glasovanju obvesti predsednik volilne komisije zbor o izidu 
glasovanja. 

 

37. člen 

Izid glasovanja razglasi predsednik DP. 
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VII. VOLITVE 

38. člen 

Volitve načelnika VK in šestih voljenih članov VK, opravi 
zbor po tem, ko je potrdil kandidatno listo.  

 

39. člen 

Če je za načelnika VK več kandidatov in noben od 
kandidatov ne dobi potrebne večine, se volitve ponovijo 
tako, da pri naslednjem glasovanju ostaneta le kandidata 
z največjim številom glasov. Izvoljen je kandidat, za 
katerega je glasovala več kot polovica prisotnih delegatov. 

Pri kandidatih za člane VK so izvoljeni tisti, ki so v 
prvem krogu prejeli največje število glasov, če je zanje 
glasovala več kot polovica prisotnih delegatov. 
 

40. člen 

Če ni izvoljen edini kandidat oziroma nobeden od 
kandidatov za načelnika VK, se podaljša mandat vseh 
organov VK najdlje za 6 mesecev. 

Izredni zbor se mora sklicati pred potekom treh mesecev 
od dneva, ko na rednem zboru ni bil izvoljen načelnik VK. 

 

VIII. VODENJE ZAPISNIKA NA ZBORU 

41. člen 

O delu na zboru se piše zapisnik. 

Zapisnik piše zapisnikar. 

Potek zbora se lahko snema na magnetofonski trak. 

Zapisnik podpišejo predsednik DP, dva overovatelja zapis-
nika in zapisnikar. 

 

42. člen 

Zapisnik mora vsebovati zlasti: 

- navedbo  časa in kraja zasedanja zbora; 
- ime in priimek predsednika DP, ki je vodil zbor ter 

članov delovnega  predsedstva; 
- imena in priimke navzočih predstavnikov in delegatov 

ter planinsko društvo iz katerega so; 
- imena in priimke ostalih vabljenih, ki so se zbora 

udeležili; 
- ugotovitev, da je zbor sklepčen; 
- dnevni red zbora; 
- sprejete sklepe in podatke o izidu glasovanja o 

posameznih vprašanjih; 
- čas prekinitve oziroma zaključka zbora; 
- podpis predsednika DP, dveh overovateljev zapisnika, 

zapisnikarja in štampiljka. 
 

43. člen 

Zapisnik mora biti napisan najkasneje v roku 15 dni po 
zboru, overovatelja pa ga morata overoviti v petih dneh po 
prejemu. 

Zapisnik mora obravnavati VK ter pristopiti k izvršitvi 
sklepov. Objavi se v Obvestilih PZS. 

 

44. člen 

Predstavnik ali delegat lahko zahteva, da se njegov govor, 
razprava oziroma izjava vpiše v zapisnik. 

Pred objavo lahko zahteva, da se mu zapisnik pokaže 
zaradi redakcijskih popravkov. 

 

45. člen 

Vsak predstavnik ali delegat ima pravico dati pisne 
pripombe na zapisnik zbora  v roku 15 dni od objave 
zapisnika. Pošlje jih VK. VK obravnava pripombe k 
zapisniku in zavzame o njih stališče ter o tem obvesti pred-
lagatelja. 

 

46. člen 

Izvirni zapisniki, lahko tudi magnetofonski trakovi, s 
celotno dokumentacijo se hranijo v arhivu kot dokument 
trajne vrednosti. 

Za hrambo in arhiviranje skrbi strokovna služba PZS. 

 

IX. KONČNE DOLOČBE 

 

47. člen 

 

Ta poslovnik začne veljati takoj. 

 

Predsednik DP: 

Marinka Koželj Stepic l. r.  
 
 
Ljubljana, 21. novembra 2008 
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         Datum: 04. november 2013

    

POROČILO O DELU VK  

ZA OBDOBJE NOVEMBER 2012 DO NOVEMBER 2013 
 

Komisija  je v tem obdobju imela štiri redne seje in dve korespondenčni. Realizirali smo skoraj celotni 

plan izobraževalnih akcij, razen tečaja za pridobitev kategorije H. V letošnjem letu nam je uspelo 

zaključiti tečaj za IPV. Tečaj in pripravništvo je opravilo pet kandidatov, štirje pa bodo opravili 

pripravništvo v naslednjem letu.  V letošnjem letu je zaživela tudi nova spletna stran VK. 

Pripravili smo tudi nekaj sprememb glede učnih programov, ki naj bi bili potrjeni v letošnjem letu. 

Sprejeli smo tudi sklepe, da se zaključna tura – izpitna za strjeni tečaj prestavi na kasneje, ne takoj po 

tečaju (predvidoma v prvi polovici septembra) in se za kategorije D in G izpelje preizkusna tura.  

 Organizirali smo sestanek z vodji akcij, kjer so bili seznanjeni s pripravo in izvedbo akcij, kakor tudi s 

samo pripravo poročil. Zadnjo soboto v oktobru je bilo izvedeno tudi usklajevanje IPV. Sodelovali smo 

s strokovno službo PZS in drugimi komisijami. V tem letu je prišlo tudi do podpisa o nameri za 

sodelovanje z ZGVS. V ta namen je predsedstvo PZS imenovalo Boruta Peršoljo in Franca Gričarja kot 

predstavnika PZS v razgovorih z ZGVS. 

Glede na potrebe smo za naslednje leto razpisali 26 kopnih in 6 snežnih licenčnih usposabljanj. 

Na letošnjih izobraževalnih akcijah smo imeli tudi opazovalce iz Hrvaške in Makedonije. Na osnovi 

pogovorov sva Klemen Medja in Franc Gričar sodelovala s Federacijo planinskih športov Makedonije 

pri njihovem usposabljanju. 

 Tudi v letošnjem letu so potekali pogovori o enotnem nastopu vseh komisij pri PZS glede koriščenja 

koč za izvedbo posameznih izobraževalnih akcij, kar bi pripomoglo k zmanjšanju stroškov. Sodelovali 

smo na zborih vodnikov v MDO-jih. Pripravljen je razpis akcij za naslednje leto in finančni plan. 

Sklepi  posameznih aktivnosti so bili objavljeni v zapisnikih sej. 

          

 

 

                                                                                                                                        Načelnik VK PZS: 

                                                                                                                                                 Franc Gričar 

 

 

 

Trbovlje, 31. oktober 2013            
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POROČILO PODKOMISIJE ZA USPOSABLJANJE VK PZS ZA LETO 2013 

 
V letu 2013 je Podkomisija opravila nekaj nalog, potrebnih za nemoteno ali lažje izobraževanje in 
usposabljanje vodnikov Planinske zveze Slovenije (VPZS). Iz prispelih prijav za sodelovanje v vodstvih 
tečajev so bile postavljene ekipe za izvajanje izobraževanj. Tudi letos ste IPV vabljeni, da se prijavite 
za sodelovanje na izobraževanjih. O  izbiri boste vsi prijavljeni obveščeni. 
Pri sestavi vodstev izobraževanj so bile upoštevane lanske pripombe z usklajevanja IPV v Kamniški 
Bistrici glede vključitve novih in mlajših članov.  Na vsaki od obeh izmen strnjenega 12-dnevnega A 
tečaja v Bavšici sta letos sodelovala po dva pripravnika za IPV, ki sta letos končala izobraževanje. 
Njihovo sodelovanje je bilo zelo uspešno in je obogatilo izobraževalni proces. Za lažje vključevanje 
novih generacij IPV je bil spremenjen tudi pravilnik o izbiri vodij tečajev. Vsak je lahko največ trikrat 
zaporedoma vodja  istovrstne izobraževalne akcije. 
 
Veliko dela je bilo vloženega pri pripravi prenove programov za izobraževanja VPZS. Prispele so 
številne pripombe, v  glavnem s »terena«, tj. od  sodelujočih pri izobraževanjih. Prenova se,  poleg 
ostalega,  giblje tudi  v smeri zmanjševanja deleža teorije in povečanju deleža praktičnih vaj. Uvedene 
so preizkusne ture tudi za kandidate za tečaj D in G. Na strnjenem tečaju v Bavšici se seminarska 
naloga ne  izdela več na tečaju, ampak doma, izpitna tura pa se opravi kasneje, po zaključenem 
tečaju.   
  
Ker se je letos na izpopolnjevanja prijavilo izredno veliko udeležencev, je bilo potrebno za 
kvalitetnejše delo uvesti dodatne »izmene«, kar se je pokazalo za dobro in racionalno rešitev, ter 
ohranjanje kvalitete dela. 
V delu so nova izpitna vprašanja za tečaje, saj so se obstoječa postarala in marsikje ne ustrezajo več 
novim dognanjem, spremembam in zahtevam dela. V Kamniški Bistrici je bilo 26. oktobra izvedeno 
dobro obiskano usklajevanje IPV, kjer smo poslušali nekaj zanimivih predavanj in nadaljevali lani 
začeto delo na gradivih za izpopolnjevanja VPZS za obdobje 2015-2017.  Poleg običajnih so dodane 
nekatere zanimive in aktualne teme.   
 
V okviru VK se odvijajo  tudi nekatere aktivnosti za sodelovanje  z sorodnimi organizacijami, od ZGVS, 
UIMLA, UIAA, do sodelovanja s planinskimi zvezami republik bivše Jugoslavije, kar se bo najbrž 
odrazilo  tudi pri nalogah  naše Podkomisije.  
Sprejete so bile nekatere spremembe za lažje sodelovanje starejših vodnikov na izpopolnjevanjih. 
 
V prihodnje nas čaka še kar nekaj bolj ali manj nujnih nalog in izzivov. Kot Podkomisija za 
usposabljanje želimo poiskati in pravočasno izpolniti specifične potrebe, želje in zahteve velike 
skupine planincev – VPZS. 
 
Pripravili smo koledar akcij usposabljanj za vodnike PZS za leto 2014. 
 
V tabelah v nadaljevanju je objavljen pregled števila udeležencev na posameznih akcijah v letu 2013 
in povprečje v zadnjih treh letih. 
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ŠT. UDELEŽENCEV NA TEČAJIH ZA VPZS 

zap. 

št. 
usposabljanje leta 2013 

povprečje 

treh let 

1. Tečaj za kategorijo A - deljeni 21 28 

2. Tečaj za kategorijo A - strnjeni 53 56 

3. Tečaj za kategorijo B  51 49 

4. Tečaj za kategorijo C  6 3 

5. Tečaj za kategorijo D  49 35 

6. Tečaj za kategorijo G  7 7 

7. Tečaj za kategorijo E  0 3 

8. Tečaj za kategorijo H  0 0 

 SKUPAJ: 187 181 

 

ŠTEVILO UDELEŽENCEV NA IZPOPOLNJEVANJIH ZA VPZS 

zap. št. usposabljanje 
leta 

2013 

povprečje 

treh let 

1.  Izpopolnjevanje v snežnih razmerah  169 142 

2.  Izpopolnjevanje v kopnih razmerah  448 404 

 SKUPAJ: 617 546 

 

 

ŠTEVILO UDELEŽENCEV NA USKLAJEVANJIH ZA IPV 

zap. 

št. 
usposabljanje leta 2013 

povprečje 

treh let 

1. Usklajevanje IPV za kopne in snežne razmere 49 33 

 SKUPAJ: 49 33 

          

 

 

    

Zakal, 31. oktober 2013                                                         Vodja Podkomisije za usposabljanje 

                                                                                                         Frane Kemperle  
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POROČILO O DELU PODKOMISIJE ZA KATEGORIZACIJO IN REGISTRACIJO 

VK PZS V LETU 2013 
(od 01. 11. 2012 do 31. 10. 2013)    

     Podkomisija za kategorizacijo in registracijo v sestavi Stanka Čoh, Pavel Jerebic, Janez Jerman in 

Bojan Pollak je vse svoje delo opravila po e-pošti. Glavne vsebine njenega dela so bile: reševanje vlog, 

zahtevkov, predlogov v zvezi s priznavanjem in potrjevanjem kategorij posameznim vodnikom, 

potrjevanje vodniških kategorij, redno registriranih in naknadnih registracij, naknadnih kategorizacij 

in podaljševanj pripravništva. Poleg tega je  pripravila predlog dopolnitev oz. posodobitev Navodila za 

pridobitev in potrditev kategorij v posebnih primerih in se opredelila do raznih tekočih zadev. 

     

STATISTIKA  

 31. 10. 2013 je bilo kategoriziranih 3.352 (3.271, 3.176, 3.101, 3.012, 2.801, 2.693, 2.543, 2.467, 2.233, 2.125, 2.044, 

1.947 1.844, 1.697)* VPZS, in sicer: A = 1.641 (1.616, 1.553, 1.514, 1.497, 1.449, 1.422, 1.481, 1.460, 1.301, 1.255, 1.220, 

1.169, 1.131, 1.058)*, AB = 596 (574, 559, 542, 516, 484, 474, 462, 443, 418, 400, 388, 384, 388, 353)*, AD = 59 (59, 55, 

52, 47, 44, 40, 42, 42, 31, 19, 17, 19, 16, 13)*, ABC = 2 (2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 3 ,3, 3, 3, 3)*, ABD = 520 (499, 474, 445, 

416, 394, 372, 348, 320, 287, 263, 235, 204, 147, 114)*, ADG = 41 (41, 41, 41, 41, 41, 42, 43, 46, 44, 43, 44, 41, 39, 40)*, 

ABDG = 133 (133, 135, 131, 126, 123, 120, 115, 105, 106, 101, 97, 89, 84, 82)*, ABCD = 19 (16, 14, 13, 12, 10, 8, 8, 8, 7, 

7, 6, 9, 9, 9)*, ABCDE = 8 (8, 8, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 7, 7, 6, 5, 6)*, ABCDG = 21 (22, 19, 17, 15, 14, 11, 11, 10, 7, 6, 6, 5, 3, 

2)*, ABCDEG = 6 (5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1)*, ABCDEGH = 9 (9, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 8)*, ABCDEGHI = 

1 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)* in A-K = 11 (11, 11, 11 (11, 11, 11, 11, 11, 11, 10, 10, 7, 7, 7)*. Torej jih ima 728 (704, 

675, 638, 601, 572, 534, 513, 474, 437, 405, 372, 331, 266, 230)* najmanj kategorije A, B in D, kar ustreza UIAA standardu 

"mountain walking leader (sedaj »winter walking leader«), 1326 jih ima najmanj kategorijo B, kar ustreza UIAA standardu 

»summer walking leader« in 21 (21, 21,  21, 21, 21, 21, 20) jih ima najmanj kategorijo H, kar ustreza UIAA standardu za 

»mountain ski-touring leader« (sedaj »ski mountaineering leader«). Pripravnikov za A kategorijo je bilo 118 (121, 144, 150, 

153, 184, 171, 166, 152, 286, 280, 260, 203, #, #), za B kategorijo 85 (80, 42, 52, 61, 119, 74, 93, 107, 181, 133, 95, 130, #, 

#) za D kategorijo 72 (55, 49, 45, 43, 79, 69, 77, 87, 145, 128, 145, 151, #, #) za G kategorijo 9 (2, 7, 14, 14, 18, 11, 19, 23, 

33, 30, 32, 28, #, #) za C kategorijo 11 (11, 13, 12, 4, 7, 11, 12, 13, 25, 26, 14, 14, #, #) za E kategorijo 9 (9, 2, 1, 1, 8, 10, 

10, 9, 7, 7, 6, 7, #, #), za H kategorijo 1 (1, 0, 1, 1, 10, 9, 10, 9, 1, 1, 0, #, #, #) in za I kategorijo 0 (0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 

1, 1, #, #). V register je bilo vpisanih še 167, ki pa po letu 1991 (po kategorizaciji) niso bili aktivni oz. so kasneje opravili tečaj 

A, ne pa tudi pripravništva. 

Starostna struktura 3.352 (3.271, 3.176, 3.101, 3.012, 2.801, 2.693, 2.543, 2.467, 2.233, 2.125, 2.044, 1.947, 1.844, 

1.697)* kategoriziranih vodnikov, od tega 118 (121, 144, 150, 153, 184, 171, 166, 152, 286, 280, 260, 203, 211, 258)* 

pripravnikov za A kategorijo, je bila 31. 10. 2013: ni podatkov = 0 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 14, 38, #), 18-25 let = 139 

(147, 153, 197, 205, 165, 163, 199, 220, 233, 255, 256, 259, 294, 357)*, 25-30 let = 210 (225, 237, 297, 310, 273, 276, 327, 

348, 360, 370, 376, 350, 310, 256)*, 30-40 let = 831 (833, 837, 840, 828, 777, 764, 719, 666, 599, 559, 535, 491, 463, 452)*, 

40-50 let = 767 (751, 710, 732, 734, 669, 605, 616, 607, 613, 589, 559, 528, 505, 472)*, nad 50 let = 1.416 (1.315, 1.239, 

1.184, 1.088, 993, 885, 848, 778, 714, 632, 578, 508, 451, 409)*. 

Po MDO je 3.352 (3.271, 3.176, 3.101, 3.012, 2.801, 2.596, 2.467, 2.233, 2.380, 2.110, 1.947, 1.844, 1.697, #)* 

kategoriziranih vodnikov, od tega 118 (121, 144, 150, 153, 184, 171, 152, 286, 270, 260, #, #, #, #) pripravnikov za kategorijo 

A, razporejenih takole: MDO Dolenjske in Bele krajine = 121 (118, 113, 115, 115, 109, 106, 100, 96, 87, 76, 76, 67, 61, 

54)*, MDO Gorenjske = 441 (427, 410, 421, 414, 416, 347, 349, 334, 330, 320, 309, 286, 257, 244)*, MDO Koroške = 186 
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(181, 178, 184, 182, 181, 165, 169, 165, 168, 167, 155, 150, 150, 142)*, MDO Ljubljanskega območja = 478 (475, 459, 

464, 458, 443, 384, 391, 385, 395, 378, 361, 339, 309, 299)*, MDO Podravja = 508 (496, 490, 496, 475, 462, 394, 401, 392, 

407, 375, 372, 348, 333, 326)*, MDO Pomurja = 97 (93, 90, 93, 96, 86, 75, 75, 76, 76, 68, 67, 66, 65, 64)*, MDO Posočja = 

190 (185, 182, 186, 185, 168, 145, 145, 141, 133, 128, 124, 118, 118, 105)*, MDO Primorsko-Notranjske = 164 (157, 154, 

154, 151, 156, 140, 139, 135, 131, 128, 128, 119, 114, 101)*, MDO Savinjski = 538 (523, 494, 508, 484, 475, 408, 400, 371, 

352, 335, 330, 294, 270, 256)*, MDO Zasavja = 264 (265, 268, 267, 258, 258, 238, 241, 231, 229, 226, 217, 197, 196, 

194)*, MDO Notranjske = 78 (77, 73, 88, 73, 80, 61, 57, 55, 44, 39, 36, 27, 27, 25)*, MDO Kamniško-bistriški = 160 (159, 

154, 154, 154, 151, 139, 142, 139, 140, 140, 129, 116, 115, 106),* nerazporejeni = 139 (115, 111, 121, 120, 120, 97, 100, 

99, 27, #, #, #, #, # - niso več člani PD, neaktivni). 

Registriranih VPZS na dan 31. 10. 2013 je bilo 1.512 (1.526, 1.463, 1.449, 1.433, 1.429, 1.391, 1.286, 1.286, 1.248, 
1.191, 1.190, 1.143, 1.062, 1.038)*, od tega registriranih tudi 71 (86, 96, 99, 96, 125, 95, 85, 100, 108, 117, 76,  #, #, #) 
pripravnikov za kategorijo A. Registriranih VPZS kategorije A = 553 (579, 554, 553, 572, 580, 597, 587, 608, 624, 604, 619, 
599, 589, 586)*, AB = 314 (296, 283, 287, 279, 258, 254, 262, 254, 240, 235, 236, 246, 251, 247)*, AD = 35 (33, 32, 33, 29, 
33, 29, 32, 34, 24, 14, 13, 16, 12, 11)*, ABC = 0 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 2, 1)*, ABD = 416 (404, 378, 366, 349, 325, 
313, 299, 284, 258, 241, 216, 185, 127, 103)*, ADG = 6 (6, 6, 6, 6, 6, 8, 9, 13, 14, 11, 14, 14, 9, 12)*, ABDG = 67 (71, 71, 
65, 63, 65, 63, 64, 58, 60, 60, 60, 49, 45, 51)*, ABCD = 16 (14, 12, 11, 11, 9, 7, 6, 7, 6, 6, 5, 7, 8, 9)*, ABCDG = 16 (17, 14, 
12, 10, 10, 7, 7, 6, 2, 2, 3, 3, 1, 1)*, ABCDE = 2 (2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 4, 4, 6, 5, 5, 6)*, ABCDEG = 6 (5, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 3, 1, 
1, 1, 1, 1, 1)*, ABCDEGH = 5 (5, 5, 5, 5, 5, 5, 7, 6, 8, 8, 7, 8, 8, 4)*, ABCDEGHI = 0 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0)* in 
A-K = 5 (8, 5, 6, 6, 6, 8, 6, 8, 4, 4, 8, 7, 7, 7)*. To pomeni, da 533 (521, 492, 471, 450, 427, 401, 404, 375, 360, 326, #, #, #, 
#) registriranih VPZS izpolnjuje pogoje standarda UIAA «mountain walking leader« (sedaj »winter walking leader«), 847 jih 
ima najmanj kategorijo B, kar ustreza UIAA standardu »summer walking leader« in 10 (13, 10, 11, 11, 11, 13, 13, 14, #, #, #, 
#, #, #) izpolnjuje pogoje standarda »mountain ski-touring leader« (sedaj »ski mountaineering leader«).  

31. 10. 2013 je bilo po MDO 1.512 (1.526, 1.463, 1.449, 1.433, 1.429, 1.391, 1.286, 1.286, 1.248, 1.191, 1.190, 1.143, #, 

#) registriranih VPZS, od tega 71 (86, 96, 99, 96, 125, 95, 85, 100, 108, 117, 76, 71, #, #) registriranih pripravnikov za  

kategorijo A, razporejenih takole: MDO Dolenjske in Bele krajine = 85 (75, 73, 79, 75, 71, 68, 65, 67, 65, 57, 51, 57, #, #), 

MDO Gorenjske = 166 (162, 151, 156, 155, 173, 182, 168, 170, 164, 173, 170, 163, #, #), MDO Koroške = 98 (93, 85, 96, 

94, 104, 101, 98, 101, 97, 108, 98, 90, #, #), MDO Ljubljanskega območja = 176 (178, 179, 192, 195, 191, 172, 161, 180, 

178, 163, 154, 157, #, #), MDO Podravja = 253 (263, 265, 260, 264, 263, 249, 237, 230, 239, 201, 193, 177, #, #), MDO 

Pomurja = 56 (56, 53, 53, 59, 63, 55, 50, 49, 47, 55, 55, 50, 54, #, #), MDO Posočja = 89 (91, 90, 90, 95, 94, 89, 86, 79, 77, 

78, 72, 65, 63, #, #), MDO Primorsko-Notranjske = 60 (53, 56, 58, 60, 74, 79, 73, 71, 68, 70, 79, 74, #, #), MDO Savinjski 

= 317 (334, 287, 319, 311, 308, 267, 238, 235, 222, 206, 213, 196, #, #), MDO Zasavja = 86 (96, 104, 103, 98, 104, 106, 

101, 103, 98, 106, 102, 89, #, #), MDO Notranjske = 56 (54, 50, 64, 49, 55, 39, 34, 32, 23, 22, 22,19, #, #), MDO 

Kamniško-bistriški = 70 (71, 70, 66, 70, 67, 72, 68, 73, 69, 75, 67, 69, #, #) in 0 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, #, #, #, #) 

nerazporejenih. 

Starostna struktura 1.512 (1.526, 1.463, 1.449, 1.433, 1.429, 1.391, 1.286, 1.286, 1.248, 1.190, 1.143, #, #, #) 

registriranih VPZS, od tega 71 (86, 96, 99, 96, 125, 95, 100, 108, 76, 71, #, #, #, #) pripravnikov za kategorijo A, je 

naslednja: 18-25 let = 104 (107, 100, 136, 135, 144, 145, 139, 156, 147, 164, 166, 174, 159, 160), 25-30 let = 116 (133, 133, 

145, 153, 155, 169, 159, 173, 175, 172, 185 178, 133, 134)*, 30-40 let = 280 (273, 279, 298, 305, 324, 310, 272, 280, 271, 

266, 257 243, 213, 231)*, 40-50 let = 338 (355, 353, 382, 402, 402, 364, 355, 351, 367, 351, 337, 319, 292, 298)* in nad 50 

let = 674 (658, 598, 586, 533, 529, 483, 446, 426, 396, 355, 321, 295, 253, 248)*.  

* številka pred oklepajem pomeni število vodnikov v letu 2013, številke v oklepaju pa število v letih (2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 

2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 in 1999). # pomeni, da ni podatka. 
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Posebni primeri 

Poleg potrditev kategorij, ki so bile pridobljene na usposabljanju v okviru PZS, je PKR dvema 

vodnikoma naknadno priznala in potrdila kategorijo A, šest je bilo ponovno registriranih po več kot 

šest letni prekinitvi. Dvema diplomantkama FŠ je bila priznana kategorija A, eni diplomantki sta bili 

priznani kategoriji A in D, enemu diplomantu FŠ sta bili priznani kategoriji A in B, enemu diplomantu 

in eni diplomantki FŠ je bila potrjena kategorija A. Enemu alpinistu sta bili priznani kategoriji B in D, 

enemu alpinističnemu inštruktorju pa kategoriji B in C. Več predlogov diplomantov FŠ in planinskih 

kadrov pa je še v postopku. 

 

Naknadna kategorizacija: 

Jože KRANJC, PD KRKA NOVO MESTO 

Nataša NARAKS KOPRIVC, PD ZABUKOVICA  

 

Ponovna registracija (po 6-letni prekinitvi): 

Aljaž BIRSA, PD NOVA GORICA; kategorija A  

Franc CANKAR, PD ONGER; kategorija A  

Gregor GOLJA, PD ŠENTJERNEJ; kategoriji A in D  

Martina KOLAR, PD RADOVLJICA; kategoriji A in D. 

Ožbej MARC, PD PODNANOS, kategorija A 

Ana PRAH ZIDAR, PD LISCA; kategoriji A in B 

 

Fakulteta za šport v Ljubljani: 

Mojca KODRE ŠTIBELJ, PD DOBROVLJE; priznana kategorija A 

Jasmina PIŠTAN, OPD KOPER; priznani kategoriji A in D. 

Ula ŠTIBELJ, PD RADOVLJICA; priznana kategorija A. 

Nataša TRAMPUŠ, PD ŠKOFJA LOKA; potrjena kategorija A. 

Urban URBANC, PD RADOVLJICA; potrjena kategorija A. 

Anton ZAKŠEK, PDVIDEM; priznani kategoriji A in B 

 

     Planinski kadri: 
Ožbej MARC, PD PODNANOS, alpinist; priznani kategoriji B in D. 
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Silvij MORONJA, PD TAM, AI; priznani kategoriji B in C. 

 

 

Pripravila: 

Bojan Pollak, vodja PKR in Veronika Susman, strokovna sodelavka 

 

Ljubljana, 31. oktober 2013 

 



OSNUTEK POSTAVK PO VRSTAH PRIHODKOV IN ODHODKOV

ZA NAČRTOVANJE PO STROŠKOVNIH MESTIH

VODNIŠKA KOMISIJA 2013 B

DELNO POR. 2013*

PRIHODKI  133.994,44

Dotacije iz prorač. in drugih javnih sredstev (ESS) 61.605,04

Prihodki iz prodaje (vodniške značke, izkaznice, majice) 5.024,40

Prihodki iz usposabljanja 67.365,00

Finančni prihodki (obresti)ODHODKI 134.056,01

Stroški mat. (majice, vodniška priznanja) 7.882,56

Stroški usposabljanj 106.334,18

Stroški storitev za dejavnost kom. (usklaj. sem., km članov komisije, zavar. strok. kadrov, zbor vodnikov) 9.739,27

Stroški za delo PZS (predvidoma) 10.100,00

DELNO POR. 2013

* zajeti so prihodki in stroški, knjiženi od začetka leta do 15. 10. 2013
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Program dela Vodniške komisije za leto 2014 
 

 

 V letu 2014 je osnovna naloga Vodniške komisije in njenih dveh podkomisij – za usposabljanje ter 

kategorizacijo in registracijo – izvajanje tečajev in izpopolnjevanj ter skrb za ažurno vodenje evidenc 

vodnikov PZS. 

 

Ena od pomembnih nalog PU VK PZS je uskladitev gradiv za naslednji ciklus izpopolnjevanj 

vodnikov PZS v obdobju od 2015 do 2017. V tem letu naj bi se končala tudi obnova testov za tečaje. 

Nadaljevati  z enotnim usklajevanjem inštruktorjev. 

IPV naj bi imeli tudi v tem letu svoje usklajevanje. 

 

Povezovanje med komisijami znotraj PZS, predvsem z mladinsko, nas še vedno ne razveseljuje. V tej 

smeri je treba še krepiti sodelovanje. Tudi v tem letu bomo razpisali tečaj za prehod mentorjev 

planinskih skupin v vodnik PZS kategorije A. 

Komisija za turno kolesarstvo nas že z aktivnostmi, ki se navezujejo na pohodništvo, vabi k 

tesnejšemu povezovanju. Prav tako komisija za pota in ne nazadnje tudi komisija za alpinizem. Kot 

nosilci varnega in strokovnega vodenja pri gibanju v gorah pa se moramo odločneje vključiti v 

preventivno dejavnost, ki skrbi za varnost obiskovalcev slovenskih gora. 

V tem letu bomo poskušali vzpostaviti tesnejše stike z ZGV in GRZ in s tem nadaljevati tudi v letu 

2014. 

 

Neizpodbitno pa je tudi dejstvo, da smo vodniki PZS še vedno premalo prepoznavni. Torej se moramo 

v letu 2014 še odločneje vključevati v »planinsko dogajanje«, poskrbeti je treba za stalno in izčrpno 

informiranje javnosti v medijih. 

 

Tekoče bomo spremljali problematiko in jo skušali čim hitreje reševati. 

 

Še naprej bomo skrbeli za podelitev priznanj. 

 

 

 

 

 

Trbovlje, 31. 10. 2013                                                                                          Načelnik VK PZS: 

                                                                                                                                  Franc Gričar 
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TEČAJI  ZA VODNIKE PZS V LETU 2014 

 

    
Št. Termin Vrsta usposabljanja Lokacija  

1 8.-9.2.2014 
sprejemni izpit za deljeni tečaj za vodnika PZS - lahke 
kopne ture - kategorija A Dom na Zelenici 

2 15.-16.2.2014 
deljeni tečaj za vodnika PZS - lahke kopne ture - 
kategorija A, 1. del Mariborska koča 

3 1.-2.3.2014 
deljeni tečaj za vodnika PZS - lahke kopne ture - 
kategorija A, 2. del 

Mozirska koča na 
Golteh 

4 5.-6.4.2014 
deljeni tečaj za vodnika PZS - lahke kopne ture - 
kategorija A, 3. del 

Valvasorjev dom pod 
Stolom 

5 19.-20.4.2014 
deljeni tečaj za vodnika PZS - lahke kopne ture - 
kategorija A, 4. del PUS Bavšica 

6 10.-11.5.2014 
deljeni tečaj za vodnika PZS - lahke kopne ture - 
kategorija A, 5. del 

Češka koča na 
Spodnjih Ravneh 

7 7.6.-8.6. 2014 
deljeni tečaj za vodnika PZS - lahke kopne ture - 
kategorija A, izpit 

Kranjska koča na 
Ledinah 

8 17.5.-18.5.2014 
sprejemni izpit za 1. izmeno tečaja za vodnika PZS - 
lahke kopne ture - kategorija A Dom na Zelenici 

9 21.6.-2.7.2014 
tečaj za vodnika PZS - lahke kopne ture - kategorija A, 
1. izmena PUS Bavšica 

10 6.9.2014 
izpitna tura za 1. izmeno tečaja za vodnika PZS - 
lahke kopne ture - kategorija A Dom na Zelenici 

11 31.5.-1.6.2014 
sprejemni izpit za 2. izmeno tečaja za vodnika PZS - 
lahke kopne ture - kategorija A PUS Bavšica 

12 2.7.-13.7.2014 
tečaj za vodnika PZS - lahke kopne ture - kategorija A, 
2. izmena PUS Bavšica 

13 13.9.2014 
izpitna tura za 2. izmeno tečaja za vodnika PZS - 
lahke kopne ture - kategorija A Dom na Zelenici 

14 8.5-11.5.2014 
tečaj za vodnika PZS - zahtevne kopne ture - 
kategorija B, 1. izmena 

Valvasorjev dom pod 
Stolom 

15 31.5.-1.6.2014 
tečaj za vodnika PZS - zahtevne kopne ture - 
kategorija B, 1. izmena, izpit Koča na Gozdu 

16 22.5.-25.5.2014 
tečaj za vodnika PZS - zahtevne kopne ture - 
kategorija B, 2. izmena 

Češka koča na 
Spodnjih Ravneh 

17 14.6.-15.6.2014 
tečaj za vodnika PZS - zahtevne kopne ture - 
kategorija B, 2. izmena, izpit 

Češka koča na 
Spodnjih Ravneh 

18 19.9.-21.9.2014 
tečaj za vodnika PZS - zelo zahtevne kopne ture - 
kategorija C 

Koča na Klemenči 
jami 

19 4.10.-5.10. 2014 
tečaj za vodnika PZS - zelo zahtevne kopne ture - 
kategorija C, izpit 

Koča na Klemenči 
jami 

20 1.2.2014 
preizkusna tura za tečaj za vodnika PZS - lahke 
snežne ture - kategorija D, 1. izmena Dom na Zelenici 

21 13.2.-16.2.2014 
tečaj za vodnika PZS - lahke snežne ture - kategorija 
D, 1. izmena 

Valvasorjev dom pod 
Stolom 
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22 1.3-2.3. 2014 
tečaj za vodnika PZS - lahke snežne ture - kategorija 
D, 1. izmena, izpit 

Valvasorjev dom pod 
Stolom 

23 15.2.2014 
preizkusna tura za tečaj za vodnika PZS - lahke 
snežne ture - kategorija D, 2. izmena Dom na Zelenici 

24 6.3.-9.3.2014 
tečaj za vodnika PZS - lahke snežne ture - kategorija 
D, 2. izmena 

Koča v Grohotu pod 
Raduho 

25 22.3.-23.3.2014 
tečaj za vodnika PZS - lahke snežne ture - kategorija 
D, 2. izmena, izpit 

Koča v Grohotu pod 
Raduho 

26 1.3.2014 
preizkusna tura za tečaj za vodnika PZS - lahki turni 
smuki - kategorija G Dom na Zelenici 

27 14.3.-16.3.2014 tečaj za vodnika PZS - lahki turni smuki - kategorija G Dom na Zelenici 

28 22.3.-23.3. 2014 
tečaj za vodnika PZS - lahki turni smuki - kategorija G, 
izpit Dom na Zelenici 

29 14.2.-16.2.2014 
tečaj za vodnika PZS - zahtevne snežne ture - 
kategorija E Dom na Zelenici 

30 naknadno 
tečaj za vodnika PZS - zahtevne snežne ture - 
kategorija E, izpit Dom na Zelenici 

31 7.3.-9.3.2014 
tečaj za vodnika PZS - zahtevni turni smuki - 
kategorija H Dom na Zelenici 

32 naknadno 
tečaj za vodnika PZS - zahtevni turni smuki - 
kategorija H, izpit Dom na Zelenici 

33 okt. 14/junij 15 tečaj za IPV  različne lokacije 
 

 

 
SNEŽNA IN KOPNA IZPOPOLNJEVANJA (LICENČNI SEMINARJI) ZA VODNIKE PZS V LETU 2014 

    Št. Termin Vrsta licenčnega usposabljanja Lokacija  

1 31.1.-1.2.2014 
snežno izpopolnjevanje I (Savinjski 
MDO PD, 1. skupina) Dom na Menini planini 

2 1.2. - 2.2. 2014 
snežno izpopolnjevanje I (Savinjski 
MDO PD, 2. skupina) Dom na Menini planini 

3 14.2.-15.2.2014 
snežno izpopolnjevanje II 
(republiško - OU VK PZS, 1.skupina) 

Dom Vinka Paderšiča na Gorjancih ali 
Planinski dom na Mirni gori 

4 15.2.-16.2.2014 
snežno izpopolnjevanje II 
(republiško - OU VK PZS, 2. skupina) 

Dom Vinka Paderšiča na Gorjancih ali 
Planinski dom na Mirni gori 

5 21.2.-22.2.2014 
snežno izpopolnjevanje III (MDO PD 
Gorenjske, 1.skupina) Valvasorjev dom pod Stolom 

6 22.2.-23.2. 2014 
snežno izpopolnjevanje III (MDO PD 
Gorenjske. 2.skupina) Valvasorjev dom pod Stolom 

7 7.3.-8.3.2014 
snežno izpopolnjevanje IV (MDO PD 
Koroške, 1.skupina) Koča v Grohotu pod Raduho 

8 8.3.-9.3. 2014 
snežno izpopolnjevanje IV (MDO PD 
Koroške, 2.skupina) Koča v Grohotu pod Raduho 

9 4.4.-5.4.2014 
kopno izpopolnjevanje I (MDO PD 
Ljubljane, 1. skupina) Dom v Kamniški Bistrici 
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10 5.4. - 6.4. 2014 
kopno izpopolnjevanje I (MDO PD 
Ljubljane, 2. skupina) Dom v Kamniški Bistrici 

11 11.4. - 12.4.2014 
kopno izpopolnjevanje III (MDO PD 
Gorenjske, 1. skupina) Valvasorjev dom pod Stolom 

12 12.4. - 13.4. 2014 
kopno izpopolnjevanje III (MDO PD 
Gorenjske, 2. skupina) Valvasorjev dom pod Stolom 

13 9.5.-10.5.2014 
kopno izpopolnjevanje VI (MDO PD 
Koroške, 1. skupina) Koča na Naravskih ledinah 

14 10.5.-11.5. 2014 
kopno izpopolnjevanje VII (MDO PD 
Koroške, 2. skupina) Koča na Naravskih ledinah 

15 9.5.-10.5.2014 

kopno izpopolnjevanje II (MDO PD 
Dolenjske in Bele krajine, 1. 
skupina) 

Dom Vinka Paderšiča na Gorjancih ali 
Planinski dom na Mirni gori 

16 10.5.-11.5. 2014 

kopno izpopolnjevanje II (MDO PD 
Dolenjske in Bele krajine, 2. 
skupina) 

Dom Vinka Paderšiča na Gorjancih ali 
Planinski dom na Mirni gori 

17 9.5. - 10.5. 2014 
kopno izpopolnjevanje IV (MDO PD 
Podravja, 1. skupina) Dom na Boču 

18 10.5. - 11.5. 2014 
kopno izpopolnjevanje IV (MDO PD 
Podravja, 2. skupina) Dom na Boču 

19 9.5. - 10.5. 2014 
kopno izpopolnjevanje VIII 
(Savinjski MDO PD, 1. skupina) Dom planincev v Logarski dolini 

20 10.5. - 11.5. 2014 
kopno izpopolnjevanje VIII 
(Savinjski MDO PD, 2. skupina) Dom planincev v Logarski dolini 

21 16.5.-17.5.2014 
kopno izpopolnjevanje V (MDO PD 
Podravja, 1. skupina) Dom na Boču 

22 17.5. - 18.5. 2014 
kopno izpopolnjevanje V (MDO PD 
Podravja, 2. skupina) Dom na Boču 

23 16.5.-17.5.2014 
kopno izpopolnjevanje IX (MDO PD 
Zasavja, 1. skupina) Dom pod Reško planino 

24 17.5. - 18.5. 2014 
kopno izpopolnjevanje IX (MDO PD 
Zasavja, 2. skupina) Dom pod Reško planino 

25 17.5. -18.5.2014 
kopno izpopolnjevanje X (MDO PD 
Posočja) PUS Bavšica 

26 24.5.-25.5.2014 
kopno izpopolnjevanje XI (MDO PD 
Notranjske) Planinska koča na Krimu 

27 30.5. - 31.5. 2014 
kopno izpopolnjevanje XII (MDO PD 
Podravja, 3. skupina) Dom na Boču 

28 31.5. - 1.6. 2014 
kopno izpopolnjevanje XII (MDO PD 
Podravja, 4. skupina) Dom na Boču 

29 3.10.-4.10.2014 
kopno izpopolnjevanje XIII 
(republiško - OU VK PZS) PUS Bavšica 

30 4.10.-5.10.2014 
kopno izpopolnjevanje XIV 
(republiško - OU VK PZS) PUS Bavšica 

 



OSNUTEK POSTAVK PO VRSTAH PRIHODKOV IN ODHODKOV VK

ZA NAČRTOVANJE PO STROŠKOVNIH MESTIH

VODNIŠKA KOMISIJA 2014

PRIHODKI  162.680,00

Dotacije iz prorač. in drugih javnih sredstev (ESS) 78.145,00

Prihodki iz prodaje (vodniške značke, izkaznice, majice) 6.880,00

Prihodki iz usposabljanja 77.655,00

AKCIJA cena uspos. načrt. št. udel. zaračunano

deljeni tečaj za vodnika PZS - lahke kopne ture - kategorija A 355 25 8.875,00

tečaj za vodnika PZS - lahke kopne ture - kategorija A, 1. izmena - PUS Bavšica 355 25 8.875,00

tečaj za vodnika PZS - lahke kopne ture - kategorija A, 2. izmena - PUS Bavšica 355 25 8.875,00

tečaj za vodnika PZS - zahtevne kopne ture - kategorija B, 1. izmena 153 20 3.060,00

tečaj za vodnika PZS - zahtevne kopne ture - kategorija B, 2. izmena 153 20 3.060,00

tečaj za vodnika PZS - zelo zahtevne kopne ture - kategorija C 230 6 1.380,00

tečaj za vodnika PZS - lahke snežne ture - kategorija D, 1. izmena 220 20 4.400,00

tečaj za vodnika PZS - lahke snežne ture - kategorija D, 2. izmena 220 20 4.400,00

tečaj za vodnika PZS - lahki turni smuki - kategorija G 260 6 1.560,00

tečaj za vodnika PZS - zahtevne snežne ture - kategorija E 260 6 1.560,00

tečaj za vodnika PZS - zahtevni turni smuki - kategorija H 260 6 1.560,00

snežno izpopolnjevanje I (Savinjski MDO PD, 1. skupina) 43 25 1.075,00

snežno izpopolnjevanje I (Savinjski MDO PD, 2. skupina) 43 25 1.075,00

snežno izpopolnjevanje II (republiško - OU VK PZS, 1.skupina) 43 25 1.075,00

snežno izpopolnjevanje II (republiško - OU VK PZS, 2. skupina) 43 25 1.075,00

snežno izpopolnjevanje III (MDO PD Gorenjske, 1.skupina) 43 25 1.075,00

snežno izpopolnjevanje III (MDO PD Gorenjske. 2.skupina) 43 25 1.075,00

snežno izpopolnjevanje IV (MDO PD Koroške, 1.skupina) 43 25 1.075,00

snežno izpopolnjevanje IV (MDO PD Koroške, 2.skupina) 43 25 1.075,00

kopno izpopolnjevanje I (MDO PD Ljubljane, 1. skupina) 39 25 975,00

kopno izpopolnjevanje I (MDO PD Ljubljane, 2. skupina) 39 25 975,00

kopno izpopolnjevanje III (MDO PD Gorenjske, 1.skupina) 39 25 975,00

kopno izpopolnjevanje III (MDO PD Gorenjske, 2.skupina) 39 25 975,00

kopno izpopolnjevanje VI (MDO PD Koroške, 1. skupina) 39 25 975,00

kopno izpopolnjevanje VII (MDO PD Koroške, 2. skupina) 39 25 975,00

kopno izpopolnjevanje II (MDO PD Dolenjske in Bele krajine, 1. skupina) 39 25 975,00

kopno izpopolnjevanje II (MDO PD Dolenjske in Bele krajine, 2. skupina) 39 25 975,00

kopno izpopolnjevanje IV (MDO PD Podravja, 1. skupina) 39 25 975,00

kopno izpopolnjevanje IV (MDO PD Podravja, 2. skupina) 39 25 975,00

kopno izpopolnjevanje VIII (Savinjski MDO PD, 1. skupina) 39 25 975,00

kopno izpopolnjevanje VIII (Savinjski MDO PD, 2. skupina) 39 25 975,00

kopno izpopolnjevanje V (MDO PD Podravja, 1. skupina) 39 25 975,00

kopno izpopolnjevanje V (MDO PD Podravja, 2. skupina) 39 25 975,00

kopno izpopolnjevanje IX (MDO PD Zasavja, 1. skupina) 39 25 975,00

kopno izpopolnjevanje IX (MDO PD Zasavja, 2. skupina) 39 25 975,00

kopno izpopolnjevanje X (MDO PD Posočja) 39 25 975,00

kopno izpopolnjevanje XI (MDO PD Notranjske) 39 25 975,00

kopno izpopolnjevanje XII (MDO PD Podravja, 3. skupina) 39 25 975,00

kopno izpopolnjevanje XII (MDO PD Podravja, 4. skupina) 39 25 975,00

kopno izpopolnjevanje XIII (republiško - OU VK PZS) 39 25 975,00

kopno izpopolnjevanje XIV (republiško - OU VK PZS) 39 25 975,00



ODHODKI 162.680,00

Stroški mat. (majice, vodniška priznanja) 9.800,00

Stroški usposabljanj 131.730,00

AKCIJA načrt. str. na udel. načrt. št. udel. stroški uspos.

deljeni tečaj za vodnika PZS - lahke kopne ture - kategorija A 590 25 14.750,00

tečaj za vodnika PZS - lahke kopne ture - kategorija A, 1. izmena - PUS Bavšica 590 25 14.750,00

tečaj za vodnika PZS - lahke kopne ture - kategorija A, 2. izmena - PUS Bavšica 590 25 14.750,00

tečaj za vodnika PZS - zahtevne kopne ture - kategorija B, 1. izmena 255 20 5.100,00

tečaj za vodnika PZS - zahtevne kopne ture - kategorija B, 2. izmena 255 20 5.100,00

tečaj za vodnika PZS - zelo zahtevne kopne ture - kategorija C 380 6 2.280,00

tečaj za vodnika PZS - lahke snežne ture - kategorija D, 1. izmena 365 20 7.300,00

tečaj za vodnika PZS - lahke snežne ture - kategorija D, 2. izmena 365 20 7.300,00

tečaj za vodnika PZS - lahki turni smuki - kategorija G 500 6 3.000,00

tečaj za vodnika PZS - zahtevne snežne ture - kategorija E 500 6 3.000,00

tečaj za vodnika PZS - zahtevni turni smuki - kategorija H 500 6 3.000,00

snežno izpopolnjevanje I (Savinjski MDO PD, 1. skupina) 70 25 1.750,00

snežno izpopolnjevanje I (Savinjski MDO PD, 2. skupina) 70 25 1.750,00

snežno izpopolnjevanje II (republiško - OU VK PZS, 1.skupina) 70 25 1.750,00

snežno izpopolnjevanje II (republiško - OU VK PZS, 2. skupina) 70 25 1.750,00

snežno izpopolnjevanje III (MDO PD Gorenjske, 1.skupina) 70 25 1.750,00

snežno izpopolnjevanje III (MDO PD Gorenjske. 2.skupina) 70 25 1.750,00

snežno izpopolnjevanje IV (MDO PD Koroške, 1.skupina) 70 25 1.750,00

snežno izpopolnjevanje IV (MDO PD Koroške, 2.skupina) 70 25 1.750,00

kopno izpopolnjevanje I (MDO PD Ljubljane, 1. skupina) 68 25 1.700,00

kopno izpopolnjevanje I (MDO PD Ljubljane, 2. skupina) 68 25 1.700,00

kopno izpopolnjevanje III (MDO PD Gorenjske, 1.skupina) 68 25 1.700,00

kopno izpopolnjevanje III (MDO PD Gorenjske, 2.skupina) 68 25 1.700,00

kopno izpopolnjevanje VI (MDO PD Koroške, 1. skupina) 68 25 1.700,00

kopno izpopolnjevanje VII (MDO PD Koroške, 2. skupina) 68 25 1.700,00

kopno izpopolnjevanje II (MDO PD Dolenjske in Bele krajine, 1. skupina) 68 25 1.700,00

kopno izpopolnjevanje II (MDO PD Dolenjske in Bele krajine, 2. skupina) 68 25 1.700,00

kopno izpopolnjevanje IV (MDO PD Podravja, 1. skupina) 68 25 1.700,00

kopno izpopolnjevanje IV (MDO PD Podravja, 2. skupina) 68 25 1.700,00

kopno izpopolnjevanje VIII (Savinjski MDO PD, 1. skupina) 68 25 1.700,00

kopno izpopolnjevanje VIII (Savinjski MDO PD, 2. skupina) 68 25 1.700,00

kopno izpopolnjevanje V (MDO PD Podravja, 1. skupina) 68 25 1.700,00

kopno izpopolnjevanje V (MDO PD Podravja, 2. skupina) 68 25 1.700,00

kopno izpopolnjevanje IX (MDO PD Zasavja, 1. skupina) 68 25 1.700,00

kopno izpopolnjevanje IX (MDO PD Zasavja, 2. skupina) 68 25 1.700,00

kopno izpopolnjevanje X (MDO PD Posočja) 68 25 1.700,00

kopno izpopolnjevanje XI (MDO PD Notranjske) 68 25 1.700,00

kopno izpopolnjevanje XII (MDO PD Podravja, 3. skupina) 68 25 1.700,00

kopno izpopolnjevanje XII (MDO PD Podravja, 4. skupina) 68 25 1.700,00

kopno izpopolnjevanje XIII (republiško - OU VK PZS) 68 25 1.700,00

kopno izpopolnjevanje XIV (republiško - OU VK PZS) 68 25 1.700,00

Stroški honorarjev (gradivo za izpop. 2015-2017) 1.700,00

Stroški storitev za dejavnost kom. (usklajev. sem., km članov komisije, zavar. 9.350,00

strok. kadrov, zbor vodnikov)

Stroški za delo PZS 10.100,00



večji stroški kot v letošnjem reb.

zavarovanje strokovnih kadrov

majice

dodatni dan pri strnjenem A (2 X), tečaju D (2 x) in tečaju G

višje cene penzionov 
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PREDLOG SPREMEMB OZ. DOPOLNITEV PRAVILNIKA VODNIKOV PZS 

 

V dosedanjem delovanju vodnikov se je pokazalo, da so nekatera določila, zapisana v 

Pravilniku vodnikov PZS premalo jasna oz. malo zastarela glede na vsakdanjo prakso. Zato so 

bile pripravljena manjša dopolnila v členih 20, 21, 26, 30, 31 in 36, ki so zapisana z mastnimi 

črkami.  V 21. členu se samo okvirno definira postopek za pridobitev kategorije. V 21. členu 

se ukinja skupni tečaj za kategoriji D+H. V 26. členu se definira, kdaj se začne obdobje 

izpopolnjevanj. V 30. členu se določa, da se vodita dva spiska aktivnih vodnikov PZS – tistih, 

ki imajo licenco in tistih, ki imajo licenco in so zavarovani za primer odgovornosti preko PZS 

(so registrirani). V 31. členu je določeno obdobje brez licence in v 36. členu je določilo, da se 

mora tisti, ki pridobi kategorijo na osnovi »Navodila za pridobitev in potrditev kategorij v 

posebnih primerih«, za pridobitev licence, udeležiti izpopolnjevanja.  

 

 

20. člen 
 

Pripravnik pošlje poročila o pripravništvu na ustreznem obrazcu, na katerem je tudi 
mentorsko mnenje, izvajalcu usposabljanja, ta pa po pregledu poročilo posreduje PKR kot 
predlog za potrditev določene kategorije. PKR na osnovi predloga, pisnih mnenj in poročil 
potrdi kategorijo vodenja. 
Če pripravnik v roku treh let ne konča pripravništva, mora postopek za pridobitev katerekoli 
kategorije začeti znova (izpolnjevanje pogojev, tečaj, izpit, pripravništvo)1. 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 treh let. Prošnje za podaljšanje pripravništva obravnava PKR. Na 
odločitev PKR se lahko VPZS pritoži na VK v 15 dneh po prejemu sklepa. Odločitev VK je 
dokončna. 
Če PKR oceni, da pripravnik za VPZS oziroma pripravnik za višjo kategorijo vodenja ni 
uspešno opravil pripravništva, se lahko pripravnik zoper tako odločitev pritoži VK v 15. dneh 
po prejemu sklepa. 
Če VK potrdi sklep PKR, se lahko pripravnik v roku 15. dneh po prejemu sklepa pritoži KUP. 
Odločitev KUP je dokončna. 

 

21. člen 
 

Lahki turni smuki – G kategorija: 

• potrjena kategorija D;2 

• uspešno opravljeno preverjanje znanja smučanja na preizkusni turi, poleg tega pa v 
zadnjih petih letih opravljenih najmanj 

• 10 različnih lahkih turnih smukov; 

                                                 

1

 Tu je samo podrobnejša določitev, katere pogoje je potrebno izpolniti. Dogajalo se je, da so nekateri to določilo 

tolmačili, kot da bi morali začeti postopek pripravništva znova, ne pa celotni postopek.  

2

 To pomeni, da ni več skupnega tečaja za D in G. Pokazalo se je, da skupni tečaji ne dajo najugodnejših 

rezultatov, običajno se je preveč pozornosti posvetilo smučanju, premalo sami hoji in podobno. Bile so tudi 

napačne razlage za pripravništvo – naj bi se delalo samo za G kategorijo.Tudi zato sta ta dva tečaja ločena. 
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• 5 različnih zahtevnih turnih smukov. 

 

 

26. člen 
 

Za podaljšanje dovoljenja za opravljanje strokovnega dela v športu na področju planinstva, ki 
velja tri leta, se mora VPZS redno na vsaka tri leta udeleževati izpopolnjevanj VPZS. Ta so 
ločena za kopne ture, snežne ture in turne smuke. Prvo triletno obdobje se začne z 
naslednjim letom od leta v katerem je bil opravljen izpit za A kategorijo. 

 

 

30. člen 
 

Registracija VPZS obsega podaljševanje dovoljenja za opravljanje strokovnega dela v športu 
na področju planinstva in podaljševanje zavarovanja za primer civilno pravne odškodninske 
odgovornosti. 
VPZS ima lahko licenco za opravljanje strokovnega dela v športu na področju planinstva, ne 
da bi bil pri tem zavarovan za primer civilno pravne odškodninske odgovornost. 
 
Podaljševanje licence za opravljanje strokovnega dela v športu na področju 
planinstva: 
VPZS mora po pridobitvi naziva vsaka tri leta podaljševati licenco za opravljanje strokovnega 
dela v športu na področju planinstva. Pogoj je, da je bil v letu pred iztekom licence aktiven v 
najmanj petih akcijah in da se je vsaj enkrat na tri leta aktivno udeležil izpopolnjevanja VPZS, 
ločeno za kopne ture, snežne ture in turne smuke ali opravil izpit za pridobitev višje 
kategorije vodenja. 
Kot udeležba na izpopolnjevanju VPZS se šteje tudi aktivna udeležba inštruktorja, če je ta 
poleg teme, ki jo je vodil ali pomagal voditi, aktivno sodeloval tudi na vseh ostalih temah 
izpopolnjevanja VPZS. 
Spisek vodnikov, ki imajo licenco za tekoče leto, vodi VK3. Licenca velja do 31. 
decembra leta, ki je napisano v izkaznici oz. do objave spiska registriranih vodnikov v 
naslednjem letu. 
 
Podaljševanje zavarovanja za primer civilno pravne odškodninske odgovornosti: 
Za podaljševanje zavarovanja za primer civilno pravne odškodninske odgovornosti, ki izvira 
iz dejavnosti VPZS, je treba vsako leto do 28. februarja poslati pisno poročilo o delu na VK. 
Poročilo pošlje PD ali ustrezen organ PD na ustreznem obrazcu, ki ga izpolni VPZS. 
Minimalen pogoj za podaljševanje zavarovanja za primer civilno pravne odškodninske 
odgovornosti je pet planinskih aktivnosti (vodenje izletov, tabori, predavanja, seminarji, 

                                                 

3

 Ker bi lahko zaradi pregledov tržne inšpekcije prišlo do zahtevka po spisku vodnikov z licenco (ni nujno, da je 

vsak vodnik, ki ima licenco, tudi registriran, kar pomeni, da ni zavarovan za odgovornost preko PZS), je 

potrebno voditi tudi tak spisek. Veljavnost licence zapisana tudi v 27. členom (ki pa se ne spreminja): Licenca za 

vodenje velja od potrditve na PKR tri leta oziroma do naslednje potrditve na PKR, če je to v sklopu triletnega 

ciklusa oziroma ni drugačnega sklepa PKR. V izkaznici VPZS je napisano leto, do konca katerega mu velja 

licenca. Če se VPZS udeleži izpopolnjevanje VPZS v letu, v katerem mu poteče licenca, mu nova licenca ob 

izpolnjevanju ostalih pogojev velja do konca tretjega leta, ne upoštevajoč leta, v katerem se je udeležil 

izpopolnjevanja VPZS. 
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usposabljanja, markiranja, planinska orientacijska tekmovanja…), od tega morata biti vsaj 
dve aktivnosti izvedeni v okviru matičnega PD in vsaj dve aktivnosti samostojno vodeni turi. 
S poslanim poročilom PD hkrati tudi potrdi, da je VPZS član PD s plačano članarino za 
tekoče leto. 
Le v izjemnih primerih lahko VPZS pošlje poročilo in dokaz, da je plačal članarino, sam 
neposredno na VK. V takšnih primerih mora biti priloga poročila tudi pisna obrazložitev, zakaj 
je VPZS sam posredoval poročilo. 
VK vsako leto v začetku maja objavi spisek vseh vodnikov, ki so registrirani 
(zavarovani za primer odškodninske odgovornosti in imajo veljavno licenco).4 

 

 

31. člen 
 

Če VPZS licence za opravljanje strokovnega dela v športu na področju planinstva ne 
podaljša dvakrat zapored (obdobje šestih let – šest let zapored ni imel licence)5, mora pred 
udeležbo na izpopolnjevanju VPZS ponovno izpolniti posebne pogoje za udeležbo na 
osnovnem usposabljanju (pogoji tur za kategorijo A). Izpolnjevanje pogojev dokazuje s 
seznamom opravljenih tur. Ta pogoj mora izpolniti do dneva prijave na izpopolnjevanje 
VPZS.  
 

36. člen 
 

Naziv VPZS lahko pridobijo tudi študentje in diplomanti Fakultete za šport, Pedagoške 
fakultete v Mariboru in Pedagoške fakultete v Ljubljani. Posamezne kategorije imajo priznane 
po izpolnitvi pogojev in potrjene po uspešno opravljenem pripravništvu. Pogoji in načini 
pridobitve in potrditve kategorij so zapisani v Navodilu za pridobitev in potrditev kategorij v 
posebnih primerih, ki ga v sodelovanju z zgoraj navedenimi fakultetami pripravi PKR, 
sprejme in potrdi pa VK. 
Naziv VPZS lahko pridobi tudi ´´mladinski planinski vodnik´´ ali ´´planinski vodnik´´, ki je imel 
priznan ta naziv, a se v letu 1991 ni kategoriziral. Izpolniti mora naslednje pogoje: poročilo z 
vsaj 27 turami, ki jih je opravil v zadnjih petih letih pred oddajo vloge na ustreznem obrazcu 
in najmanj eno aktivno udeležbo na izpopolnjevanju VPZS za kopne ture v zadnjih treh letih. 
Če izpolni zahtevane pogoje, ima lahko priznano in potrjeno kategorijo A. 
Naziv VPZS lahko pridobi na svojo zahtevo tudi gorski vodnik, ki ima ustrezno znanje in 
izkušnje oziroma je končal usposabljanje po programu za gorske vodnike. Ustreznost 
programa ugotovi KUP. Pogoji in načini pridobitve in potrditve kategorij so zapisani v 
Navodilu za pridobitev in potrditev kategorij v posebnih primerih, ki ga pripravi PKR, sprejme 
in potrdi pa VK. 

                                                 

4

 To je samo zapis tega, kar se že izvaja. 

5

 Glede nato, da so nekateri prej zapisano besedilo (brez dopolnila »šest let zapored«) razumeli tudi tako, da je 

začetek obdobja podaljševanja tisto leto, ko se obnovi licenca, ne pa leto, ko licenca preneha, je dodano 

pojasnilo. Torej, tisti, ki več kot 6 let ni bil registriran oz. ni imel licence, mora za ponovno pridobitev licence 

izpolniti pogoje tur za kategorijo A in se udeležiti izpopolnjevanja; tisti, ki pa ni bil registriran oz. ni imel licence 

manj kot 6 let, pa samo pogoje za registracijo: vsaj pet aktivnosti v preteklem letu in udeležba na 

izpopolnjevanju. 
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Če nekdo pridobi višjo kategorijo na osnovi pogoja izpolnjevanja tur, se to ne 
šteje kot tečaj in to ne pomeni nadomestila za izpopolnjevanje. Registracija ni 
pogoj za pridobivanje kategorij v posebnih primerih.6 
 

 

 

Pripravil: Bojan Pollak 

                                                 

6

 Glede na »Navodilo o priznavanju in potrjevanju kategorij v posebnih primerih« lahko posamezne kategorije 

pridobijo tudi planinski kadri, diplomanti FŠ in GV. Če planinski kader, ki že mora imeti vsaj kategorijo A, 

pridobi višje kategorije na osnovi »Navodila..« mu do sedaj ni bilo potrebno iti na izpopolnjevanja, da bi bil 

registriran oz. dobil licenco. To pa je pomenilo, da bi lahko nekdo izpustil kar nekaj zaporednih ciklusov 

izpopolnjevanj. To strokovno ni v redu, pa tudi ni prav do tistih, ki pridobivajo višje kategorije na osnovi 

končanih usposabljanj. Podobno velja tudi za diplomante FŠ, ki so do sedaj lahko pridobili kategorijo A (oz. 

BDG – nekateri tudi po več letih po končanem študiju) na osnovi »Navodila..«, ne da bi osvežili znanje na 

izpopolnjevanjih. To določilo pomeni, da se nekomu sicer lahko prizna določena kategorija, ki jo mora potrditi z 

uspešno opravljenim pripravništvom, vendar se mora (lahko tudi v času pripravništva) udeležiti izpopolnjevanja, 

ločeno za kopno in snežno oz. turno-smučarsko, če hoče, da pridobi licenco. Enako velja tudi za GV, pri čemer 

se seveda upoštevajo tudi izpopolnjevanja, ki jih imajo GV. To pomeni, da aktivni GV, ki bi se odločil pridobiti 

tudi naziv vodnika PZS, avtomatsko dobi tudi licenco vodnika PZS. GV namreč ne more imeti statusa »aktiven« 

če se redno ne udeležuje izpopolnjevanj v okviru ZGVS. 
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