
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE  Izpolnjevanje pogoja  
VODNIŠKA KOMISIJA  tur potrjuje:  
Dvoržakova 9,  1000 Ljubljana      01 434-56-89    
 

PRIJAVA NA TEČAJ IN IZPIT ZA VODNIKA PZS KATEGORIJE  
  Izpolnjevanje ostalih  
  pogojev potrjuje:  
 
 
A: OSNOVNI PODATKI - izpolni kandidat(ka) 

Ime in priimek:   Evidenčna št.:  
Datum in kraj rojstva:  EMŠO:  
Številka kartice zdravstvenega zavarovanja:  
Naslov stalnega bivališča:  
Naslov začasnega bivališča:  
Telefon doma:  Telefon služba:  
E - pošta:  GSM:  
Poklic:  Stopnja izobr.:  
Znanje tujih jezikov:  
PD:  MDO:  
Vodnik predhodne ustrezne kategorije (kopne/snežne):  od leta:  
Vodniški pripravnik:  kategorije, od leta:  
Doseženi strokovni nazivi v PZS:  
Dosedanje delo v PD:  
 

 
 

B: PRIJAVLJAM SE NA TEČAJ oz. IZPIT * - izpolni kandidat(ka) 
Organizator - izvajalec:  
Kraj in datum tečaja oz. izpita:  
Želim samo vegetarijansko prehrano: DA     NE 
 

* Če se prijavljaš samo na izpit, obkroži samo izpit!  
 
 
C: PODATKI O TEČAJU IN IZPITIH - izpolni organizator - izvajalec 
Organizator - izvajalec:  
Kraj in trajanje tečaja:  od:  do:  
Kraj in datum opravljanja teoretičnega izpita:  
Teoretični izpit je kandidat(ka) uspešno opravil(a):  DA      NE Podpis vodje tečaja:  
Kraj in datum izpitne ture:  
Praktični izpit je kandidat(ka) uspešno opravil(a):  DA      NE Podpis vodje tečaja  

Z dnem:  je postal(a) pripravnik(ca):  kategorije. 

 
 
Č: PODATKI O OPRAVLJENEM PRIPRAVNIŠTVU - izpolni PKR 
Evidenčna štev. vodniške izkaznice:  Sklep PKR:  z dne:  
Potrjena kategorija:  

 
 



Izjavljam: 
• da sem član(ica) PD ____________________________ s plačano članarino za tekoče leto; 
• da so vsi navedeni podatki na prijavnici in na prilogi seznama tur resnični; 
• da dovoljujem zbiranje, hranjenje, uporabo in javno objavo podatkov za potrebe PZS v 

skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. 
 
 
Datum:   Podpis kandidata(ke):  

 
 
 
Planinsko društvo ______________________________ prevzema moralno odgovornost za 
navedene podatke in izpolnjevanje pogojev kandidata(ke) v skladu z določili Pravilnika 
vodnikov Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju PVPZS) in se obvezuje poravnati vse 
materialne in finančne obveznosti, ki bodo nastale z udeležbo kandidata(ke) na tečaju oz. 
izpitu za vodnika PZS. 
 
 
 

Datum:  m.p. Potrjuje PD:  
 
 
 
Izpolni kandidat(ka), če je samoplačnik(ca): 
Obvezujem se poravnati vse materialne in finančne obveznosti, ki bodo nastale z mojo 
udeležbo na tečaju oz. izpitu za vodnika PZS. 
 
 
Datum:   Podpis kandidata(ke):  

 
 
 
Pregled opravljenih tur: 
1. Pregled opravljenih tur napišeš na poseben list, ki ga priložiš prijavnici. Vsebovati mora 

ime in priimek kandidata(ke), zaporedno številko ture, datum opravljene ture in potek 
opravljene ture (obvezno napiši pot, po kateri si opravil(a) vzpon oz. sestop). 

2. Posebni pogoji za posamezne kategorije glede števila in zahtevnosti opravljenih tur so 
predpisani v 21. členu PVPZS. 

3. Kot opravljena tura se šteje končano gibanje od izhodišča (stalno ali začasno bivališče) do 
cilja in nazaj (do stalnega ali začasnega bivališča). Primer: 
•  enodnevna tura - 25. 5. 1998: Kamniška Bistrica - Kamniško sedlo - Brana - Kamniško 
sedlo - Kamniška Bistrica (izvedba mora po normativu trajati najmanj 2 uri); 
•  večdnevna tura - 22.-24. 7. 1998: Vrata - Kredarica (po Tominškovi poti) - Triglav - 
Dolič - Kanjavec - Hribarice - Dolina sedmerih - Komna - Bohinj (vsak začeti tretji dan na 
večdnevni turi šteje kot nova tura - v navedenem primeru šteje kot dve turi);  

4. Ture se ne smejo ponavljati po isti poti; isti vrh se upošteva večkrat le, če je bil dosežen po 
različnih poteh, v različnem letnem času (kopna ali snežna). 

5. Za kategorije A, B in C veljajo samo ture, opravljene v kopnih razmerah. 
• Za kategorijo D štejejo ture, ki so bile opravljene v času koledarske zime (do 1500 m), v 

višinah nad 1500 m pa v času od 1. 12. do 30. 4., če so bile opravljene v snežnih razmerah 
(ledeniške ture ne štejejo). 
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