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 1 UVODUVOD  

Uvodne misli načelnika Vodniške komisije PZS 
 
Pozdravljeni! 
 

 Svet se spreminja, kar se odraža na vseh področjih - 
tako v dolini kot tudi v gorah. Spreminjajo se naše navade in 
želje, okolje, v katerem živimo ter okolja, v katerih preživlja-
mo prosti čas.  
 Vse spremembe vplivajo tudi na gorniško dejavnost. 
Vedno več ljudi si želi adrenalinskih doživetij v gorah. Obis-
kujejo vedno zahtevnejše poti, pravih brezpotij je tako vedno 
manj in posledično se spreminja tudi delo vodnika. Morda 
lahko rečemo, da delo vodnika postaja vedno bolj obsežno.  

 Vodniki Planinske zveze Slovenije vodimo skupine z zelo različnimi interesi - 
od najmlajših do upokojencev, družin, zahtevnih planincev, ... Vsaka skupina zah-
teva različen pristop. Varnost je sicer pri vseh na prvem mestu, a pot do izpolnitve 
skritih želja je različna.  
 

 Vodniška komisija izvaja izobraževanja, na katerih vodniki planinske zveze  
pridobimo znanja, potrebna za uspešno vodenje. V izobraževanja vključujemo tudi 
novosti, ki so potrebne oziroma zanimive za vodnike.  
 

Pridruži se nam pri pridobivanju znanja! 

 

Program je sofinanciran s strani Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki 
Sloveniji in Ministrstva za šolstvo in šport, Urada RS za mladino ter Evropskega socialnega 
sklada.  

V Ponikvi, oktober 2007 Iztok Rojc, 
načelnik VK PZS 
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SPLOŠNE INFORMACIJE 
 
KDO SMO VODNIKI PZS 
Vodniki Planinske zveze Slovenije smo tisti, ki radi hodimo, imamo že kar nekaj 
znanja in izkušenj v planinstvu, smo družabni, prijazni do narave in soljudi ter 
pripravljeni učiti druge ter z njimi deliti svoje znanje in izkušnje. 
Prostovoljno vodništvo ima v Sloveniji skoraj petdesetletno tradicijo. Prvi tečaj za 
prostovoljne vodnike je bil izveden že leta 1957. Vodniki PZS smo tudi usposoblje-
ni strokovni delavci v športu na področju planinstva, saj se naše strokovno delo – 
vodenje ljudi po gorah – ves čas prepleta z organizacijskim društvenim delom. 
Naša usposabljanja so potrjena tudi s strani Strokovnega sveta Vlade Republike 
Slovenije za šport, torej tudi država priznava in ceni naš trud in delo. 
Vodniki PZS smo združeni v Vodniški komisiji Planinske zveze Slovenije (VK PZS), 
ki skrbi, da se usposabljamo po enotnih kriterijih in sledimo novostim na področju 
prostovoljnega vodništva. Vodniki PZS se ravnamo po obstoječih pravilnikih in 
aktih, ki se nanašajo na prostovoljno vodništvu kot tudi po Častnem kodeksu Slo-
venskih planincev. 
 
KAKO POSTANEŠ VODNIKI PZS 
Če rad hodiš in gore odkrivaš drugim, če se rad učiš ter to znanje in izkušnje pre-
našaš na druge, če si družaben in prijazen, te bodo veseli v vsakem planinskem 
društvu. Vključiš se v delo planinskega društva in spoznaš vodniško delo. Prav je, 
da se o pomenu, odgovornosti in nalogah vodnika pogovoriš tudi s katerim od vo-
dnikov PZS, ki ga poznaš in mu zaupaš. Biti vodnik PZS je pomembna in odgovor-
na naloga. Ko postaneš vodnik PZS, si to za celo življenje - zato se tudi ves čas 
učiš in usposabljaš. V planinskem društvu te bodo seznanili tudi z dolžnostmi in 
pravicami, ki izhajajo iz vodniškega dela. 
 
 

USPOSABLJANJA ZA VODNIKE PZS 
 
KOMU SO NAMENJENA  
Usposabljanja za vodnike PZS so namenjena tistim, ki bi vodniki PZS radi postali 
(osnovno usposabljanje za kategorijo A), vodnikom PZS, ki bi želeli pridobiti višje 
kategorije ter vodnikom PZS, ki želijo obnoviti svoje planinsko znanje in registraci-
jo na snežnih in kopnih izpopolnjevanjih za vodnike PZS.  
 
KJE POTEKAJO  
Usposabljanja potekajo na različnih lokacijah po vsej Sloveniji, večinoma v planin-
skih kočah. Pri življenju in delu v planinski koči se upošteva določila hišnega reda 
koče. 
VK PZS lahko spremeni razpisano lokacijo v primeru slabih vremenskih razmer ali 
v primeru prezasedenosti koče. 
 
KDO JIH ORGANIZIRA  
Vsa usposabljanja potekajo pod okriljem Podkomisije za usposabljanje Vodniške 
komisije PZS (PU VK PZS), izvajalci posameznih usposabljanj pa so lahko tudi 
meddruštveni odbori planinskih društev (MDO PD).  
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KAKO SE PRIJAVIŠ  
Po predhodnem dogovoru na planinskem društvu in preverjanju, če izpolnjuješ 
pogoje za prijavo (glej usposabljanje, za katero se prijavljaš), izpolniš prijavnico, 
ki jo najdeš na sredini knjižice. Pazi, ker so različne! Prijavnice izpolni čitljivo z 
velikimi tiskanimi črkami. Obvezno tudi napiši, na katero usposabljanje se prijav-
ljaš in datum usposabljanja (posebna rubrika v prijavnici). Eno prijavnico uporabi 
le za eno usposabljanje in eno osebo. Če potrebuješ več prijavnic, jih fotokopiraj. 
Kot veljavno bomo šteli samo tisto prijavo, ki bo poleg prijavnice obsegala vse v 
pogojih navedene obrazce in dokumente. Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest 
oziroma do razpisnega roka (glej usposabljanje, za katero se prijavljaš). Prijavnico 
pošlješ na naslov: 

Planinska zveza Slovenije 
Vodniška komisija 

p. p. 214 
1001 Ljubljana 

 

Dodatne informacije lahko dobiš pri strokovni sodelavki VK PZS Veroniki Susman - 
Šegatin (uradne ure: ponedeljek, petek od 8. do 14. ure, sreda od 8. do 15. ure) 
na telefon: 01 43 45 689 ali e-naslov: veronika.susman@pzs.si. 
 
PRIJAVNI POGOJI 
Pogoji za udeležbo so za vsako usposabljanje posebej navedeni pri razpisu (glej 
usposabljanje, za katero se prijavljaš) in so v skladu s Pravilnikom vodnikov Pla-
ninske zveze Slovenije.  
 
VODSTVA USPOSABLJANJ 
Vodstva usposabljanj sestavljajo inštruktorji in predavatelji, ki so zagrizeni hribo-
lazci, imajo kar nekaj izkušenj tudi s pedagoškim delom, poklicno ali priučeno, 
želja vseh pa je svoje znanje in izkušnje posredovati drugim. Za večino usposab-
ljanj velja, da pride na štiri udeležence programa en inštruktor. Tako so programi 
izvedeni varno ter kakovostno, zaradi stalnega stika udeležencev z vodstvom pa je 
omogočeno tudi veliko individualnega dela.  
 
PREDVIDENE CENE USPOSABLJANJ IN PLAČILNI POGOJI 
Celotna predvidena cena posameznega usposabljanja je sestavljena iz kotizacije in 
oskrbe. V kotizaciji je zajeto: 

• organizacijski stroški usposabljanja; 
• po programu predvidena gradiva; 
• nezgodno zavarovanje udeležencev in vodstva. 

 

V oskrbo sta všteta hrana in prenočišče udeležencev usposabljanja. Celotna pred-
videna cena je vsota kotizacije in oskrbe. Izračunana je glede na navedeno število 
udeležencev pri vsakem posameznem usposabljanju posebej. Predvidena cena 
usposabljanja se lahko pred usposabljanjem spremeni oziroma je višja od trenut-
no navedene predvidene cene; zaradi odjav že prijavljenih udeležencev ali zaradi 
izvedbe usposabljanja, kljub premajhnemu številu udeležencev.  
Stroške usposabljanja se pred začetkom usposabljanja poravna po računu, ki ga 
planinsko društvo oz. posameznik (samoplačnik) prejme po pošti. Možno je tudi 
gotovinsko plačilo na podlagi računa v blagajni Planinske zveze Slovenije, Dvorža-
kova 9, Ljubljana (uradne ure: ponedeljek, petek od 8. do 14. ure, sreda od 8. do 
15. ure). 
 

SPLOŠNE INFORMACIJESPLOŠNE INFORMACIJE  
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Višina sofinanciranja s strani KUP PZS je odvisna od višine pridobljenih sredstev s 
strani javnih financ. Pri licenčnih usposabljanjih (izpopolnjevanjih) je višina sofi-
nanciranja enaka za vsa PD. PZS sofinancira usposabljanja samo PD. Samoplačniki 
plačajo polno ceno.  
 
KUP bo navedene akcije usposabljanja strokovnih kadrov iz javnih financ financiral 
po naslednjih kriterijih:1 
10. Usposabljanje vodnikov PZS A kategorije na nesklenjenih ali sklenjenih teča-

jih.2 
• 60 % stroškov tečaja za PD, ki nimajo nobenega VPZS oz. pripravnika 

(velja za enega udeleženca), 
• 40 % stroškov tečaja za PD, ki nimajo nobenega VPZS oz. pripravnika (za 

nadaljnja dva udeleženca), 
• 33 % stroškov tečaja za PD pri katerih število aktivnih VPZS na 100 planin-

cev ne presega povprečja celotne PZS, 
• 33% financiranja dodatnega pedagoškega procesa (s planinsko vsebino) 

pri fakultetah, ki usposabljajo VPZS, ki prihajajo iz planinskih društev, ki 
nimajo VPZS oz. pri katerih število aktivnih VPZS na 100 planincev ne pre-
sega povprečja celotne PZS, 

• le 20 % stroškov tečaja za PD, pri katerih število aktivnih VPZS presega 
povprečje v PZS, 

• 0 % stroškov tečaja za PD, pri katerih je število VPZS večje od 5 VPZS na 
100 planincev – članov PD. 

 
10. Sprejemni izpiti za kandidate vodnikov A kategorije na sklenjenih in nesklen-

jenih tečajih. 
• KUP sprejemnih izpitov ne sofinancira, ker niso sestavni del programa us-

posabljanja, vendar cena sprejemnega izpita ne sme presegati 57,60 € na 
udeleženca. 

 
10. Usposabljanje vodnikov PZS B kategorije na nesklenjenih tečajih. 

• 40 % stroškov tečaja za PD, ki nimajo nobenega VPZS B kategorije (velja 
za dva udeleženca), 

 
10. Usposabljanje vodnikov PZS D in G kategorije na sklenjenih ali nesklenjenih 

tečajih, če poteka tečaj istočasno. 
• 40 % stroškov tečaja za PD, ki nimajo nobenega VPZS D kategorije (velja 

za dva udeleženca), 
 
10. Usposabljanje vodnikov PZS G kategorije na sklenjenih tečajih. 

• 30 % stroškov tečaja v okviru načrtovanega števila (20) udeležencev 
 

1 Kriteriji veljajo za porabo sredstev javnih financ, namenjenih usposabljanju prostovoljnih 
strokovnih delavcev v športu na področju planinstva, ne glede na to, katera komisija PZS 
je izvajalka akcije. 
 
2 Podatki, uporabljeni pri določanju kriterijev, o število članov PZS in številu kategoriziranih 
VPZS ter pripravnikov bodo z dne 31. 12. 2007 (zbere jih strokovna sodelavka KUP najkas-
neje do 1. 2. 2008), pri izračunu pa se ne upošteva kategoriziranih VPZS, ki so starejši od 
60 let in ne tistih, ki zadnja štiri leta niso bili registrirani.  
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10. Usposabljanje vodnikov PZS C kategorije na nesklenjenih tečajih. 
• 25 % stroškov tečaja za vse PD, ne glede na število prijavljenih kandidatov 

posameznega PD. 
 
10. Usposabljanje vodnikov PZS ostalih kategorij na nesklenjenih in sklenjenih 

tečajih. 
• KUP stroškov tečajev ostalih kategorij ne financira iz javnih financ. 

 
10. Usposabljanje inštruktorjev planinske vzgoje (IPV) 

• KUP zagotavlja 100 % stroškov tečaja, ne krije pa prevoznih stroškov ude-
ležencev. 

 
10. Usklajevalni seminarji IPV (v kopnih in snežnih razmerah) 

• KUP zagotavlja 100 % stroškov za aktivne IPV, vključno s stroški javnega 
prevoza na seminar, vendar le za obvezna licenčna usposabljanja (1 x na 
tri leta), za neaktivne IPV oz. za pogostejša usposabljanja pa le 33 % - ne 
pa tudi prevoza, ostalo njihova PD oz. IPV sami), 

 
10. Usposabljanje vodnikov PZS E in H, kategorije na nesklenjenih tečajih. 

• 25 % stroškov tečaja za vse PD, ne glede na število prijavljenih kandidatov 
posameznega PD. 

 
11. Izpopolnjevanje vodnikov PZS v kopnih razmerah po programu Podkomisije 

za usposabljanje VK PZS. 
• KUP prispeva 33 % oz. največ 16,13 € na udeleženca v letu 2008. Vodni-

kom PZS, ki imajo status zasebnega športnega delavca (34. člen Zakona o 
športu) KUP PZS oz. tistim, ki opravljajo vodniško dejavnost za plačilo, KUP 
licenčnega usposabljanja ne sofinancira. 

 
12. Izpopolnjevanje vodnikov PZS v snežnih razmerah po programu Podkomisije 

za usposabljanje VK PZS. 
• KUP prispeva 33 % oz. največ 17,87 € na udeleženca v letu 2008. 

 
ODPOVED UDELEŽBE S STRANI PRIJAVLJENEGA UDELEŽENCA IN VRAČILO  
DENARJA 
Prijavljeni udeleženec ima pravico pisno odpovedati udeležbo, kar sporoči na zgo-
raj navedeni naslov VK PZS. V tem primeru ima VK PZS pravico zadržati del vpla-
čanega zneska ali celotno vplačilo. Višina zadržanega zneska je odvisna od časa, v 
katerem je udeleženec odpovedal svojo udeležbo na usposabljanju, in sicer: 

• od 20 do 10 dni pred začetkom akcije - 30 % celotne predvidene cene uspo-
sabljanja; 

• od 9 do 4 dni pred začetkom akcije - 50 % celotne predvidene cene usposab-
ljanja; 

• od 3 dni do dneva odhoda in po odhodu - 100 % celotne predvidene cene 
usposabljanja. 

 
Celoten znesek se izjemoma povrne na podlagi zdravniškega potrdila, s katerim 
prijavljeni potrjuje, da se iz opravičljivih vzrokov ne more udeležiti vplačanega 
usposabljanja. Celoten znesek vrnemo v roku 30 dni po prejetju zdravniškega po-
trdila in na podlagi odobritvenega sklepa VK PZS. 

SPLOŠNE INFORMACIJESPLOŠNE INFORMACIJE  
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Prijavljeni ima pravico dobiti zamenjavo, ki mora izpolnjevati razpisane pogoje. S 
tem odpadejo stroški odpovedi usposabljanja. 
V kolikor se prijavljeni udeleženec ni udeležil usposabljanja in ni pisno odpovedal 
svoje udeležbe na usposabljanju, je dolžan poravnati celotno predvideno ceno 
usposabljanja. 
 
ODPOVED USPOSABLJANJA S STRANI IZVAJALCA USPOSABLJANJA 
VK PZS si pridržuje pravico, da odpove izvedbo usposabljanja najpozneje pet dni 
pred odhodom, če je potrebno število prijavljenih premajhno oziroma zaradi dru-
gih objektivnih razlogov. V tem primeru prijavljenim vrnemo celotni vplačani zne-
sek. VK PZS lahko v primeru slabih vremenskih razmer v dogovoru s prijavljenimi 
udeleženci spremeni tudi v razpisu navedeno lokacijo ali datum usposabljanja. 
 
ZDRAVNIŠKO POTRDILO 
Zdravniško potrdilo je obvezno za vse programe, kjer se to zahteva. Obrazec 
zdravniškega potrdila izpolni in izda osebni zdravnik na podlagi zdravstvenega 
stanja. Potrdilo ne sme biti starejše od treh mesecev. Obrazec za izdajo potrdila 
najdete na sredini razpisa in ga skupaj s prijavo pošljete na VK PZS. 

SPLOŠNE INFORMACIJESPLOŠNE INFORMACIJE  
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Pregled vseh razpisanih usposabljanj za vodnike PZS v letu 2008 
 
Vodniška komisija PZS razpisuje usposabljanja za vodnike PZS v letu 2008  
 
Tabela 1: Tečaji 

zap. 
št. 

usposabljanje izvajalec lokacija datum DATUM 
IZPITA 

1. Sprejemni izpit in preizkusna 
tura za pridobitev kategorije 
A na deljenem tečaju v letu 
2008 

PU VK PZS naknadno 16. 2. -
17. 2. 

16. 2. -
17. 2. 

2. Tečaj za kategorijo A PU VK PZS različno po 
Sloveniji 

marec – 
junij 
 

šest vi-
kendov 
(12 dni) 

14. 6. – 
15. 6. 

3. Sprej. izpit in preizkusna tura 
za I. izm. 
  
Tečaj za kategorijo A, I. iz-
mena 

PU VK PZS 
  
 
PU VK PZS 

naknadno 
  
 
PUS Bavšica 

17. 5. - 
18. 5. 
  
28. 6. –  
9. 7. 

17. 5. -
18. 5. 
  
v okviru 
tečaja 

4. Sprej. izpit in preizkusna tura 
za II. izm. 
  
Tečaj za kategorijo A, II. iz-
mena 

PU VK PZS 
  
 
PU VK PZS 

naknadno 
  
 
PUS Bavšica 

31. 5. – 
1. 6. 
  
9. 7. – 
20. 7. 

31. 1. – 
1. 6. 
  
v okviru 
tečaja 

6. Tečaj za kategorijo B, 1. sku-
pina 

PU VK PZS naknadno 15. 5. - 
18. 5. 

7. 6. -  
8. 6. 

7. Tečaj za kategorijo B, 2. sku-
pina 

PU VK PZS naknadno 29. 5. - 
1. 6. 

21. 6. -
22. 6. 

9. Tečaj za kategorijo D, 1. sku-
pina 

PU VK PZS naknadno 14. 2. – 
17. 2. 

8. 3. – 
9. 3. 

10. Tečaj za kategorijo D, 2. sku-
pina 

PU VK PZS Grohot 28. 2. – 
2. 3. 

22. 3. – 
23. 3. 

11. Tečaj za kategoriji D + G PU VK PZS Planina na 
Kraju 

21. 2. – 
27. 2. 

15. 3. – 
16. 3. 

12. Tečaj za kategorijo G PU VK PZS Planina na 
Kraju 

25. 2. – 
27. 2. 

15. 3. – 
16. 3. 

13. Tečaj za kategorijo E PU VK PZS Planina na 
Kraju 

1. 3. – 
2. 3. 

22. 3. 

14. Tečaj za IPV PU VK PZS Različno po 
Sloveniji 

januar - 
junij 

junij 
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Tabela 2: Izpopolnjevanja 

zap. 
št. 

usposabljanje izvajalec lokacija DATUM USPOSA-
BLJANJA 

1. Izpopolnjevanje v 
snežnih razmerah 

PU VK PZS Valvasorjev dom 19. 1. – 20. 1. 

2. Izpopolnjevanje v 
snežnih razmerah 

PU VK PZS Peca 16. 2. – 17. 2. 

3. Izpopolnjevanje v 
snežnih razmerah 

PU VK PZS Erjavčeva koča 15. 3. – 16. 3. 

4. Izpopolnjevanje v 
kopnih razmerah 

MDO LJUBLJANE Kamniška Bistrica 12. 4. – 13. 4. 

5. Izpopolnjevanje v 
kopnih razmerah 

MDO DOLENJSKE 
Z BELO KRAJINO 

Gorjanci 19. 4. – 20. 4. 

6. Izpopolnjevanje v 
kopnih razmerah 

MDO KOROŠKE Koča na Naravskih 
ledinah 

10. 5. – 11. 5. 

7. Izpopolnjevanje v 
kopnih razmerah 

MDO PODRAVJA Areh 9. 5. – 10. 5. 

8. Izpopolnjevanje v 
kopnih razmerah 

MDO PODRAVJA Areh 10. 5. – 11. 5. 

9. Izpopolnjevanje v 
kopnih razmerah 

MDO GORENJSKE Valvasorjev dom 10. 5. – 11. 5. 

10. Izpopolnjevanje v 
kopnih razmerah 

MDO SAVINJSKE Mozirska koča na 
Golteh 

17. 5. – 18. 5. 

11. Izpopolnjevanje v 
kopnih razmerah 

MDO POSOČJA Bavšica 24. 5. – 25. 5. 

12. Izpopolnjevanje v 
kopnih razmerah 

MDO ZASAVJA Reška planina 24. 5. – 25. 5. 

13. Izpopolnjevanje v 
kopnih razmerah 

MDO NOTRANJSKE Krim 7. 6. – 8. 6. 

14. Izpopolnjevanje v 
kopnih razmerah 

PU VK PZS Bavšica 27. 9. – 28. 9. 

15. Izpopolnjevanje v 
kopnih razmerah 

PU VK PZS Bavšica 4. 10. – 5. 10. 
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TEČAJI ZA VODNIKE PZS 
 

LAHKE KOPNE TURE - KATEGORIJA A 
 
Usposabljanje za vodnike PZS kategorije A je osnovno vodništvo. Za gibanje se 
uporablja predvsem hoja, posebna tehnična znanja niso potrebna. Po uspešno 
opravljenih obveznostih lahko vodnik PZS kategorije A vodi: 
– lahke označene poti; 
– lahke neoznačene poti. 
 
USPOSABLJANJE ZA LAHKE KOPNE TURE SESTAVLJAJO: 
– sprejemni izpit in preizkusna tura; 
– tečaj; 
– seminarska naloga in izpit; 
– pripravništvo.  
 
Sprejemni izpit in preizkusna tura 
Sprejemni izpit in preizkusna tura sta začetni del usposabljanja, ki je namenjen 
preverjanju teoretičnega in praktičnega planinskega znanja prijavljenih kandida-
tov, predstavitvi pomena in dela prostovoljnega vodništva ter podrobnejšemu sez-
nanjanju z vsebinami tečaja. Sprejemni izpit in preizkusna tura sta obvezna za vse 
prijavljene kandidate. Sprejemni izpit in preizkusna tura sta veljavna 1 leto. Kot 
nadomestilo za sprejemni izpit in preizkusno turo velja opravljen tečaj za Mladin-
skega voditelja, če od tečaja ni minilo več kot 2 leti. 
Sprejemni izpit obsega vprašanja iz naslednjih tem: Organizacija planinstva, Zgo-
dovina planinstva in alpinizma doma in v svetu, Geologija in poznavanje gorstev, 
Poznavanje in varstvo gorske narave, Planinsko izrazje in opis poti, Planinska po-
ta, Vremenoslovje, Orientacija, Nevarnosti v gorah in Osebna in tehnična oprema.   
Na sprejemnem izpitu  se preverja tudi poznavanje osnovnih planinskih vozlov:  
ambulantni, bičev, polbičev, kavbojski, kravatni, osmica, prusikov, varovalni in 
podaljševalni vozel.  
Na preizkusni turi se preverja kondicijska pripravljenost, znanje iz gibanja in us-
treznost opreme, ki jo uporabljajo prijavljeni kandidati. 
Za prijavo na sprejemni izpit in preizkusno turo je potrebno ob prijavi poslati ob-
razec VPZS_A06: Prijava na sprejemni izpit za vodnika PZS,  ki jo najdeš v sredini 
knjižice. 
 
Literatura za sprejemni izpit 
Skupina avtorjev: Učbenik PLANINSKA ŠOLA, Planinska zveza Slovenije, Ljubljana 
2004. 
 
Tečaj 
Tečaj traja dvanajst polnih dni. Pri deljeni izvedbi se tečaj izvaja ob vikendih na 
različnih lokacijah, običajno so to planinske koče, medtem ko poteka strnjeni tečaj 
v Planinskem učnem središču Bavšica.  
Pri obeh izvedbah je vsebina tečaja enaka, program obsega vsebine po Predmetni-
ku in Učnem načrtu za vodnike PZS kategorije A. V okviru tečaja bodo izvedene 
tudi najmanj tri ture in bivak na prostem. Pomemben del tečaja je tudi družabnost 
oziroma utrjevanje vezi med tečajniki in vodstvom tečaja. 
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Za prijavo na tečaj je potrebno ob prijavi poslati obrazec VPZS_A01: Prijava na 
tečaj in izpit za vodnika PZS, ki jo najdeš v sredini knjižice. 
 
Seminarska naloga in izpit 
Seminarska naloga je pisna priprava na izpitno turo. Izpitna tura pa je praktični 
del izpita. Seminarsko nalogo kandidati napišejo do dogovorjenega roka pred izpi-
tom, pri strnjeni obliki usposabljanja pa med tečajem. Teoretični del izpita so pisni 
testi, ki se pišejo iz predavanih tem na tečaju. 
 
Pripravništvo 
Po uspešno opravljenem izpitu postanejo kandidati pripravniki za vodnika PZS 
kategorije, za katero se usposabljajo. Pripravništvo lahko traja največ tri leta. V 
tem času mora pripravnik voditi najmanj pet različnih tur, ki po težavnosti sodijo v 
kategorijo vodenja, za katero se opravlja pripravništvo. Vsako pripravniško turo 
morajo pripravniki voditi pod mentorstvom registriranega vodnika PZS enake ali 
višje kategorije vodenja. Pri mentorstvu na petih pripravniških turah pa morata 
sodelovati najmanj dva različna registrirana vodnika PZS. 

RAZPISANA OSNOVNA USPOSABLJANJA ZA LAHKE KOPNE TURE V LETU 
2008: 

usposabljanje izvajalec lokacija datum datum 
izpita 

rok  
prijav 

št. 
udel. 

Sprejemni izpit in 
preizkusna tura za 
pridobitev kategorije 
A na deljenem teča-
ju v letu 2008 

PU VK 
PZS 

naknadno 16. 2. - 
17. 2. 

16. 2. - 
17. 2. 

16. 12. 
2007 

25 

Tečaj za kategorijo 
A 

PU VK 
PZS 

različno po  
Sloveniji 

marec – 
junij 
 

Šest 
vikendov 
(12 dni) 

14. 6. - 
15. 6. 

31. 1. 25 

Sprejemni izpit in 
preizkusna tura za I. 
izmeno 
 

Tečaj za kategorijo 
A, I. izmena 

PU VK 
PZS 
 
 

PU VK 
PZS 

naknadno 
 
 
 

PUS  
Bavšica 

17. 5. - 
18. 5. 
 
 

28. 6. –  
9. 7. 

17. 5. - 
18. 5. 
 
 

v okviru 
tečaja 

17. 3. 25 

Sprejemni izpit in 
preizkusna tura za 
II. Izmeno 
 

Tečaj za kategorijo 
A, II. izmena 

PU VK 
PZS 
 
 

PU VK 
PZS 

naknadno 
 
 
 

PUS  
Bavšica 

31. 5. -  
1. 6. 
 
 

9. 7. –  
20. 7. 

31. 5. -  
1. 6. 
 
 

v okviru 
tečaja 

31. 3. 25 
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PRIJAVNI POGOJI 
1. Splošni prijavni pogoji so: 

• starost najmanj 18 let 
• dosežena IV. stopnja šolske izobrazbe (končana srednja poklicna šola); 
• članstvo v društvu, ki je član PZS; 
• petletna predhodna aktivnost v planinstvu; 
• primerno zdravstveno stanje. 

 
2. Posebni prijavni pogoji za kategorijo A so: 
kandidati za vodnika PZS morajo biti tudi sposobni samostojnega gibanja na tu-
rah, ki so za kategorijo višje od tur kategorije A. Zato morajo kandidati za vodnika 
Planinske zveze Slovenije kategorije A (lahke kopne ture) v zadnjih petih letih 
opraviti najmanj: 

• 10 različnih tur nad gozdno mejo po lahkih poteh in 
• 10 različnih tur po zahtevnih in zelo zahtevnih poteh. 

Kandidat dokazuje izpolnjevanje posebnih pogojev s seznamom Pregled opravlje-
nih tur, ki ga najdeš v sredini knjižice. 
 
Prijava naj vsebuje ustrezno izpolnjen obrazec VPZS_A06: Prijava na sprejemni 
izpit za vodnika PZS, ustrezno izpolnjen obrazec VPZS_A01: Prijava na tečaj in 
izpit za vodnika PZS, seznam Pregled opravljenih tur, Zdravniško potrdilo in foto-
kopijo osebnega dokumenta. 
 

Natančnejše informacije o poteku usposabljanja bodo vsi prijavljeni prejeli po poš-
ti na navedene naslove. 
 
PREDVIDENA CENA SPREJEMNEGA IZPITA IN PREIZKUSNE TURE IN TEČAJA: 

  SPREJEMNI IZPIT IN PREIZKUSNA TURA TEČAJ 
Polna cena 57,60 EUR 371,79 EUR 

TEČAJI ZA VODNIKE PZSTEČAJI ZA VODNIKE PZS  
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ZAHTEVNE KOPNE TURE - KATEGORIJA B 
 
Na usposabljanju za vodnike PZS kategorije B se poglobi in razširi znanja z osnov-
nega usposabljanja, poudarek je na temi Gibanje in tehnika vodenja. Pri hoji in 
gibanje se uporabljajo tudi tehnična znanja. Po uspešno opravljenih obveznostih 
lahko vodnik PZS B kategorije vodi: 
– vse kar je opisano pri kategoriji A; 
– zahtevne in zelo zahtevne označene poti; 
– zahtevne neoznačene poti; 
– lahka brezpotja. 
 
USPOSABLJANJE ZA ZAHTEVNE KOPNE TURE SESTAVLJAJO: 
– tečaj; 
– seminarska naloga in izpit; 
– pripravništvo.  
 
Tečaj kategorije B traja štiri polne dni, običajno v planinski koči in njeni okolici. Na 
tečaju se izvede vsaj ena tura. 
 

Program obsega vsebine po Učnem načrtu za vodnike PZS kategorije B. Seminar-
ska naloga je pisna priprava na izpitno turo. Kandidati jo napišejo do dogovorjene-
ga roka pred izpitom. Teoretični del izpita so pisni testi, ki se pišejo iz predavanih 
tem na tečaju. Praktični del izpita je izpitna tura. Priprav-ništvo poteka enako kot 
pri kategoriji A, le da morajo pripravniške ture po zahtevnosti ustrezati zahtevnos-
ti tur za kategorijo B. 
 
RAZPISANA USPOSABLJANJA ZA ZAHTEVNE KOPNE TURE V LETU 2008: 

USPOSABLJANJE IZVAJALEC LOKACIJA DATUM DATUM 
IZPITA 

ROK  
PRIJAV 

ŠT. 
UDEL. 

Tečaj za kategorijo 
B 1. skupina 

PU VK 
PZS 

Naknadno 15. 5. - 
18. 5. 

7. 6. -  
8. 6. 

15. 3. 24 

Tečaj za kategorijo 
B 2. skupina 

PU VK 
PZS 

Naknadno 29. 5. -  
1. 6. 

21. 6. - 
22. 6. 

29. 3. 24 

PRIJAVNI POGOJI: 
Usposabljanja se lahko udeležijo registrirani vodniki PZS kategorije A, ki so uspo-
sabljanje za kategorijo A sklenili z oceno »uspešno opravil« oziroma registrirani 
vodniki PZS kategorije A, ki so tri leta zaporedo-ma aktivni in so osnovno usposa-
bljanje sklenili z oceno »opravil«. Kandidati za vodnika PZS kategorije B morajo 
biti tudi primernega zdravstvenega stanja in včlanjeni v društvo, ki je član PZS. 
 
Kandidati za vodnika PZS kategorije B morajo v zadnjih petih letih opraviti naj-
manj: 
– 20 različnih tur po zahtevnih in zelo zahtevnih označenih poteh nad gozdno 

mejo in  
– 5 različnih brezpotij. 
 

TEČAJI ZA VODNIKE PZSTEČAJI ZA VODNIKE PZS  
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Polna cena 191,27 EUR  

Kandidati dokazuje izpolnjevanje posebnih pogojev s seznamom Pregled opravlje-
nih tur. Prijava naj vsebuje ustrezno izpolnjen obrazec VPZS_A01: Prijava na tečaj 
in izpit za vodnika PZS in seznam Pregled opravljenih tur. Natančnejše informacije 
o poteku usposabljanja bodo vsi prijavljeni prejeli po pošti na navedene naslove. 
 
PREDVIDENA CENA: 

LAHKE SNEŽNE TURE - KATEGORIJA D 
 
Usposabljanje za vodnike PZS kategorije D je osnovno snežno usposabljanje za 
gibanje in vodenje po zasneženem terenu. Poudarek je na temi Gibanje in tehnika 
vodenja in Orientaciji v snegu ter Nevarnostih, ki jih prinese zima in sneg. Pri hoji 
in gibanje se uporabljajo tudi tehnična znanja, predvsem uporaba cepina in derez. 
Po uspešno opravljenih obveznostih lahko vodnik PZS kategorije D v snežnih raz-
merah vodi: 
– lahke označene in neoznačene poti v snegu; 
– zimsko markirane poti; 
– organizirane in varovane zimske pohode. 
 
USPOSABLJANJE ZA LAHKE SNEŽNE TURE SESTAVLJAJO: 
– tečaj; 
– seminarska naloga in izpit; 
– pripravništvo.  
 

Tečaj traja štiri polne dni, običajno v planinski koči in okolici. Na tečaju se izvede 
vsaj ena tura in bivak na prostem. 
 

Program obsega vsebine po Učnem načrtu za vodnike PZS kategorije D. Seminar-
ska naloga je pisna priprava na izpitno turo. Kandidati jo napišejo do dogovorjene-
ga roka pred izpitom. Teoretični del izpita so pisni testi, ki se pišejo iz predavanih 

TEČAJI ZA VODNIKE PZSTEČAJI ZA VODNIKE PZS  



 15 

tem na tečaju. Praktični del izpita je izpitna tura. Pripravništvo poteka enako kot 
pri kategoriji A, le da morajo pripravniške ture po zahtevnosti in razmerah 
(snežne) ustrezati turam za kategorijo D. 
 
RAZPISANA USPOSABLJANJA ZA LAHKE SNEŽNE TURE V LETU 2008  
USPOSABLJANJE IZVAJALEC LOKACIJA DATUM DATUM 

IZPITA 
ROK  
PRIJAV 

ŠT. 
UDEL. 

Tečaj za kategorijo 
D 1. skupina 

PU VK 
PZS 

Naknadno 14. 2. - 
17. 2. 

8. 3. -  
9. 3. 

14.12. 
2007 

24 

Tečaj za kategorijo 
D 2. skupina 

PU VK 
PZS 

Grohot 28. 2. -  
2. 3. 

22. 3. - 
23. 3. 

28.12. 
2007 

24 

PRIJAVNI POGOJI 
Usposabljanja se lahko udeležijo registrirani vodniki PZS vsaj kategorije A, ki mo-
rajo biti tudi primernega zdravstvenega stanja in včlanjeni v društvo, ki je član 
Planinske zveze Slovenije. 
 

Kandidati za vodnika PZS kategorije D morajo v zadnjih petih letih opraviti naj-
manj: 
– 10 različnih tur po lahkih označenih poteh v snegu; 
– 5 različnih tur po zahtevnih označenih poteh v snegu. 
 

Kandidati dokazujejo izpolnjevanje posebnih pogojev s seznamom Pregled oprav-
ljenih tur.  
Prijava naj vsebuje ustrezno izpolnjen obrazec VPZS_A01: Prijava na tečaj in izpit 
za vodnika PZS in seznam Pregled opravljenih tur. 
Natančnejše informacije o poteku usposabljanja bodo vsi prijavljeni prejeli po poš-
ti na navedene naslove. 
 
PREDVIDENA CENA  

Polna cena 191,27 EUR  

LAHKI TURNI SMUKI - KATEGORIJA G 
 
Usposabljanje za vodnike PZS kategorije G je osnovno usposabljanje za turno 
smučanje in vodenje turnih smukov. Poudarek je na tehniki gibanja s smučmi, 
smučanju in vodenju turnih smukov, Orientaciji v snegu ter Nevarnostih, ki jih 
prinese zima in sneg. Po uspešno opravljenih obveznostih lahko vodnik PZS kate-
gorije G v snežnih razmerah vodi: 
– vse iz kategorije D; 
– lahke turne smuke. 
 
USPOSABLJANJE ZA LAHKE TURNE SMUKE SESTAVLJAJO: 
– tečaj; 
– seminarska naloga in izpit; 
– pripravništvo.  
 

TEČAJI ZA VODNIKE PZSTEČAJI ZA VODNIKE PZS  
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Tečaj traja štiri polne dni. Na tečaju se izvede vsaj ena tura. 
 

Program obsega vsebine po Učnem načrtu za vodnike PZS G kategorije. Seminar-
ska naloga je pisna priprava na izpitni turni smuk. Kandidati jo napišejo do dogo-
vorjenega roka pred izpitom. Pisnih testov ni. Praktični del izpita je izpitni turni 
smuk. Pripravništvo poteka enako kot pri kategoriji A, le da morajo pripravniške 
ture oziroma pripravniški turni smuki po zahtevnosti ustrezati turnim smukom za 
kategorijo G. 
 
RAZPISANO USPOSABLJANJE ZA LAHKE TURNE SMUKE V LETU 2008:  

Izvajalec: PU VK PZS 
Rok prijav: 24. 12. 2007 
Št. udeležencev: 12 
Datum tečaja: 25. 2. – 27. 2. 
Kraj tečaja: Planina na Kraju 
Datum izpita: 15. 3. – 16. 3. 

PRIJAVNI POGOJI: 
Usposabljanja se lahko udeležijo registrirani vodniki PZS vsaj kategorij A in D, ki 
morajo biti tudi primernega zdravstvenega stanja in včlanjeni v društvo, ki je član 
Planinske zveze Slovenije. 
 

Kandidati za vodnika PZS kategorije G morajo v zadnjih petih letih opraviti naj-
manj: 
– 10 različnih lahkih turnih smukov; 
– 5 različnih zahtevnih turnih smukov. 
 
Kandidati dokazujejo izpolnjevanje posebnih pogojev s seznamom opravljenih tur-
nih smukov.  
Prijava naj vsebuje ustrezno izpolnjen obrazec VPZS_A01: Prijava na tečaj in izpit 
za vodnika PZS in seznam Pregled opravljenih tur. 
Natančnejše informacije o poteku usposabljanja bodo vsi prijavljeni prejeli po poš-
ti na navedene naslove. 
 
PREDVIDENA CENA  

Polna cena 159,39 EUR  

TEČAJI ZA VODNIKE PZSTEČAJI ZA VODNIKE PZS  
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LAHKE SNEŽNE TURE IN LAHKI TURNI SMUKI - KATEGORIJI  
D + G 
 
Turni smučarji si morajo na turah pogosto odpeti smuči in nadaljevati peš. Hoja 
brez in z smučmi ter smučanje se na večini turnih smukov prepletajo, zato je us-
posabljanje za vodnike PZS D in G kategorije kombinacija vseh treh oblik gibanja 
in vodenja po zasneženem terenu. Poudarek je na temi Gibanje in tehnika voden-
ja, Orientaciji v snegu in Nevarnostih pozimi. Po uspešno opravljenih obveznostih 
lahko vodnik PZS D in G kategorije v snežnih razmerah vodi: 
– lahke označene in neoznačene poti v snegu; 
– zimsko markirane poti; 
– organizirane in varovane zimske pohode; 
– lahke turne smuke. 
 
USPOSABLJANJE ZA LAHKE SNEŽNE TURE IN LAHKE TURNE SMUKE SESTAVLJAJO: 
– tečaj; 
– seminarska naloga in izpit; 
– pripravništvo posebej za D in posebej za G kategorijo.  
 

Tečaj traja osem polnih dni. Na tečaju se izvede vsaj dve turi. 
 

Program obsega vsebine po Učnem načrtu za vodnike PZS D in G kategorije. Se-
minarska naloga je pisna priprava na izpitno turo. Kandidati jo napišejo do dogo-
vorjenega roka pred izpitom. Teoretični del izpita so pisni testi, ki se pišejo iz pre-
davanih tem na tečaju. Praktični del izpita je kombinirana snežna tura z elementi 
hoje v snegu in smučanja. Pripravništvo poteka enako kot pri A kategoriji, le da 
morajo pripravniške snežne ture in pripravniški turni smuki po zahtevnosti ustre-
zati turam za D in G kategorijo. 
 
RAZPISANO USPOSABLJANJE ZA LAHKE SNEŽNE TURE IN LAHKE TURNE 
SMUKE V LETU 2008:  

Izvajalec: PU VK PZS 
Rok prijav: 21. 12. 2007 
Št. udeležencev: 8 
Datum tečaja: 21. 2. –  27. 2. 
Kraj tečaja: Planina na Kraju 
Datum izpita: 15. 3. – 16. 3. 

PRIJAVNI POGOJI: 
Usposabljanja se lahko udeležijo registrirani vodniki PZS vsaj A kategorije, ki mo-
rajo biti tudi primernega zdravstvenega stanja in včlanjeni v društvo, ki je član 
Planinske zveze Slovenije. 
 

Kandidati za vodnika PZS D in G kategorije morajo v zadnjih petih letih opraviti 
najmanj: 
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– 10 različnih tur po lahkih označenih poteh v snegu; 
– 5 različnih tur po zahtevnih označenih poteh v snegu; 
– 10 različnih lahkih turnih smukov; 
– 5 različnih zahtevnih turnih smukov. 
 

Kandidati dokazujejo izpolnjevanje posebnih pogojev s seznamom Pregled oprav-
ljenih tur.  
Prijava naj vsebuje ustrezno izpolnjen obrazec VPZS_A01: Prijava na tečaj in izpit 
za vodnika PZS in seznam Pregled opravljenih tur, posebej za lahke snežne ture in 
posebej za lahke turne smuke. 
Natančnejše informacije o poteku usposabljanja bodo vsi prijavljeni prejeli po poš-
ti na navedene naslove. 
 
PREDVIDENA CENA:  

Polna cena 223,15 EUR  

ZAHTEVNE SNEŽNE TURE - KATEGORIJA E 
 
Na  usposabljanju za zahtevne snežne ture vodnik PZS razširi svoja znanja predv-
sem na temi Gibanje in tehnika vodenja. Pri hoji se uporabljajo tudi tehnična zna-
nja. Po uspešno opravljenih obveznostih lahko vodnik PZS kategorij E v snežnih 
razmerah vodi: 
– vse kar je opisano pri C in D kategoriji; 
– zahtevne označene in neoznačene poti v snegu; 
– lahka in zahtevna brezpotja v snegu; 
 
USPOSABLJANJE ZA ZAHTEVNE SNEŽNE TURE SESTAVLJAJO: 
– tečaj; 
– seminarska naloga in izpit; 
– pripravništvo za kategorijo E.  
 

Tečaj traja dva dni. Na tečaju se izvede vsaj ena tura. 
 

Program obsega vsebine po Učnem načrtu za vodnike PZS kategorije E. Seminar-
ska naloga je pisna priprava na izpitno turo. Kandidati jo napišejo do dogovorjene-
ga roka pred izpitom. Pisnih testov ni. Praktični del izpita je izpitna tura. Priprav-
ništvo poteka enako kot pri kategoriji A, le da morajo pripravniške snežne ture po 
zahtevnosti ustrezati turam za kategorijo E. 
 
RAZPISANO USPOSABLJANJE ZA ZAHTEVNE SNEŽNE TURE  V LETU 2008:  

Izvajalec: PU VK PZS 
Rok prijav: 27.12. 2007 
Št. udeležencev: 6 
Datum tečaja: 1. 3. – 2. 3. 
Kraj tečaja: Planina na Kraju 
Datum izpita: 22. 3. 

TEČAJI ZA VODNIKE PZSTEČAJI ZA VODNIKE PZS  
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PRIJAVNI POGOJI: 
Usposabljanja se lahko udeležijo registrirani vodniki PZS kategorij C in D, ki so 
usposabljanje za kategoriji C in D sklenili z oceno »uspešno opravil« oziroma regi-
strirani vodniki PZS kategorij C in D, ki so tri leta zaporedoma aktivni in so uspo-
sabljanje za kategoriji C in D sklenili z oce-no »opravil«. Kandidati za vodnika PZS 
kategorije E morajo biti tudi primernega zdravstvenega stanja in včlanjeni v druš-
tvo, ki je član PZS. 
 

Kandidati za vodnika PZS kategorij E in H morajo v zadnjih petih letih opraviti naj-
manj: 
– 10 različnih tur po zahtevnih ali zelo zahtevnih označenih poteh v snegu; 
– 5 različnih zimskih plezalnih vzponov; 
 

Kandidati dokazujejo izpolnjevanje posebnih pogojev s seznamom Pregled oprav-
ljenih tur. 
Prijava naj vsebuje ustrezno izpolnjen obrazec VPZS_A01: Prijava na tečaj in izpit 
za vodnika PZS in sez-nam Pregled opravljenih tur. 
Natančnejše informacije o poteku usposabljanja bodo vsi prijavljeni prejeli po poš-
ti na navedene naslove. 
 
PREDVIDENA CENA:  
Polna cena 191,27 EUR  

TEČAJI ZA VODNIKE PZSTEČAJI ZA VODNIKE PZS  
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IZPOPOLNJEVANJA ZA VODNIKE PZS 
 
Vodnik PZS mora po pridobitvi naziva vodnik PZS, ne glede na doseženo kategori-
jo, vsaka tri leta podaljševati licenco za opravljanje strokovnega dela na področju 
planinstva. Za podaljšanje licence za opravljanje strokovnega dela na področju 
planinstva, ki velja tri leta, se mora vodnik PZS redno na vsaka tri leta udeleževati 
dodatnih licenčnih usposabljanj oziroma IZPOPOLNJEVANJ ZA VODNIKE PZS. Izpo-
polnjevanja so ločena za kopne ter snežne in turno-smučarske kategorije. 
Največje možno število udeležencev na enem izpopolnjevanju za vodnike PZS je 
30.  
 

LAHKE SNEŽNE TURE IN LAHKI TURNI SMUKI - KATEGORIJI  
D in G 
 
V obdobju 2006 - 2008 se obnavljajo naslednje teme: 
– Imobilizacija; 
– Posebnosti orientacije v snegu, upoštevanje nevarnosti plazov pri izbiri smeri 

gibanja; 
– Gibanje z derezami in zaustavljanje s cepinom; 
– Iskanje zasutih s plazovno žolno.  
 
RAZPISANA IZPOPOLNJEVANJA V SNEŽNIH RAZMERAH V LETU 2008:  
IZPOPOLNJEVANJE: IZVAJALEC KRAJ DATUM IZPO-

POLNJEVANJA 
ROK PRIJAV 

SNEŽNE RAZMERE PU VK PZS Valvasorjev dom 19. 1. – 20. 1. 19. 12. 2007 
SNEŽNE RAZMERE PU VK PZS Peca 16. 2. – 17. 2. 16. 1. 2008 
SNEŽNE RAZMERE PU VK PZS Erjavčeva koča 15. 3. – 16. 3. 15. 2.2008 

Prijava naj vsebuje ustrezno izpolnjen obrazec VPZS_A05S: Prijava na vodniško 
izpopolnjevanje – za snežne razmere, na katero obvezno navedite datum izpopol-
njevanja in izvajalca izpopolnjevanja, ki se ga želite udeležiti.  
 

Natančnejše informacije o poteku izpopolnjevanja in gradivo bodo vsi prijavljeni 
vodniki PZS prejeli po pošti na navedene naslove. 
 
PREDVIDENA CENA:  

Polna cena 54,16 EUR  

IZPOPOLNJEVANJA ZA VODNIKE PZSIZPOPOLNJEVANJA ZA VODNIKE PZS  
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LAHKE, ZAHTEVNE IN ZELO ZAHTEVNE KOPNE TURE -  
KATEGORIJE A, B in C 
 
V obdobju 2006–2008 se obnavljajo naslednje teme: 
– Oživljanje ponesrečenca; 
– Izdelava profila poti, opis poti; 
– Spuščanje ob vrvi; 
– Organiziranost vodnikov PZS. 
 
RAZPISANA IZPOPOLNJEVANJA V KOPNIH RAZMERAH V LETU 2008:  
IZPOPOLNJEVANJE: IZVAJALEC KRAJ DATUM IZPO-

POLNJEVANJA 
ROK 
PRIJAV 

KOPNE RAZMERE MDO LJUBLJANE Kamniška Bis-
trica 

12. 4. – 13. 4. 12. 3. 

KOPNE RAZMERE MDO DOLENJSKE Z 
BELO KRAJINO 

Gorjanci 19. 4. – 20. 4. 19. 3. 

KOPNE RAZMERE MDO KOROŠKE Koča na Narav-
skih ledinah 

10. 5. – 11. 5. 10. 4. 

KOPNE RAZMERE MDO PODRAVJA Areh 9. 5. – 10. 5. 9. 4. 
KOPNE RAZMERE MDO PODRAVJA Areh 10. 5. – 11. 5. 10. 4. 
KOPNE RAZMERE MDO GORENJSKE Valvazorjev 

dom 
10. 5. – 11. 5. 10. 4. 

KOPNE RAZMERE MDO SAVINJSKE Mozirska koča 
na Golteh 

17. 5. – 18. 5. 17. 4. 

KOPNE RAZMERE MDO POSOČJA Bavšica 24. 5. – 25. 5. 24. 4. 
KOPNE RAZMERE MDO ZASAVJA Reška planina 24. 5. – 25. 5. 24. 4. 
KOPNE RAZMERE MDO NOTRANJSKE Krim 7. 6. – 8. 6. 7. 5. 
KOPNE RAZMERE PU VK PZS Bavšica 27. 9. – 28. 9. 27. 8. 
KOPNE RAZMERE PU VK PZS Bavšica 4. 10. – 5. 10. 4. 9. 

Prijava naj vsebuje ustrezno izpolnjen obrazec VPZS_A05K: Prijava na vodniško 
izpopolnjevanje – za kopne razmere, na katero obvezno navedite datum izpopol-
njevanja in izvajalca izpopolnjevanja, ki se ga želite udeležiti.  
 
Natančnejše informacije o poteku izpopolnjevanja in gradivo bodo vsi prijavljeni 
vodniki PZS prejeli po pošti na navedene naslove. 
 
PREDVIDENA CENA:  

Polna cena 49,43 EUR  

IZPOPOLNJEVANJA ZA VODNIKE PZSIZPOPOLNJEVANJA ZA VODNIKE PZS  
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TEČAJ ZA INŠTRUKTORJE PLANINSKE VZGOJE 
 
Za kakovostno in strokovno izvedena usposabljanja za vodnike PZS so potrebni 
tudi dobri inštruktorji planinske vzgoje, ki so pripravljeni svoje vodniško znanje 
posredovati naprej. Tečaj za inštruktorje planinske vzgoje razpisuje Komisija za 
usposabljanje in preventivo PZS (KUP PZS) v sodelovanju z Vodniško komisijo 
PZS.  
 
POGOJI ZA UDELEŽBO NA TEČAJU ZA INŠTRUKTORJA PLANINSKE VZGOJE SO: 
– starost 21 let;  
– dosežena praviloma VII. stopnja šolske izobrazbe (izjemoma tudi V. stopnja); 
– doseženi vodniški kategoriji vsaj B in D; 
– članstvo v planinskem društvu, ki je član Planinske zveze Slovenije; 
– primerno zdravstveno stanje; 
– priporočilo enega izmed aktivnih inštruktorjev planinske vzgoje, ki ima veljav-

no licenco za opravljanje strokovnega dela na področju planinstva; 
– priporočilo matičnega planinskega društva, ki je član Planinske zveze Slovenije. 
 

Zaželeno je še, da imajo kandidati tudi znanje, pridobljeno v alpinistični šoli.  
 

Pogoje morajo kandidati izpolniti do dneva prijave na tečaj za inštruktorje planin-
ske vzgoje . 
 
PREDVIDEN POTEK TEČAJA: 
Tečaj za inštruktorje planinske vzgoje se bo predvidoma začel v januarju 2008 in 
končal v juniju 2008.  
Rok za prijavo je 1. november 2007. 
Stroške tečaja (brez potnih stroškov kandidatov) v celoti krije KVIZ PZS (velja le 
za člane PD).  
Največje možno število udeležencev na tečaju za inštruktorje planinske vzgoje je 
12. 
 

Po opravljenem tečaju izdelajo pripravniki za inštruktorje planinske vzgoje semi-
narsko nalogo, v času pripravništva se morajo pripravniki kot aktivni člani vodstva 
udeležiti tudi enega izmed časovno daljših tečajev za vodnike PZS. Po izpolnjenih 
pogojih pripravništva, ki lahko traja največ tri leta, se novim inštruktorjem planin-
ske vzgoje podeli znak ter se jih vpiše na seznam inštruktorjev z licencami za po-
samezne teme.  
 
PRIJAVA NAJ VSEBUJE: 
– osnovne osebne podatke (ime in priimek, rojstni datum, naslov, zaposlitev, 

telefon); 
– kratek gorniški življenjepis z navedbo dosedanjih gorniških usposabljanj in os-

talih organizacijsko - pedagoško obarvanih aktivnosti povezanih predvsem s 
planinstvom; 

– izjavo o triletnem sodelovanju pri usposabljanjih za vodnike PZS v okviru PZS; 
– priporočilo enega izmed aktivnih inštruktorjev planinske vzgoje. 
 

Natančnejše informacije o poteku usposabljanja bodo vsi prijavljeni kandidati pre-
jeli po pošti na navedene naslove.  

TEČAJ ZA INŠTRUKTORJE PLANINSKE VZGOJETEČAJ ZA INŠTRUKTORJE PLANINSKE VZGOJE  
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ZBOR VODNIKOV 
Najvišji organ v sistemu organiziranosti prostovoljnih vodnikov PZS 
je Zbor vodnikov, ki ga vsaj enkrat letno skliče načelnik Vodniške 
komisije PZS. 
Vabilo in vse ostale informacije bodo objavljene v Obvestilih PZS. 
 
SEZNAM ČLANOV VODNIŠKE KOMISIJE PZS S PODKOMISIJAMA  

ime in priimek funkcija planinsko društvo 
Iztok Rojc načelnik Dravograd 
Aleš Glavnik član Maribor Matica 
Katarina Filipič član Cerkno 
Peter Nemanič član Metlika 
Klemen Petek član Gornji Grad 
Boris Madon član Žirovnica 
Roman Ponebšek član Litija 
Mitja Plohl predstavnik PKR Ruše 
Ivan Eder predstavnik PU Pošte in Telekom MB 

PODKOMISIJA ZA USPOSABLJANJE (PU) 

ime in priimek funkcija planinsko društvo 
Ivan Eder vodja Pošte in Telekom MB 
Jože Bobovnik namestnik vodje Fram 
Jaka Kotnik član Dravograd 
Klemen Volontar član Mojstrana 
Stojan Burnik član Fakulteta za šport 
Franjo Krpač član Pedagoška fakulteta LJ 
Tone Golnar član Pedagoška fakulteta MB 

PODKOMISIJA ZA KATEGORIZACIJO IN REGISTRACIJO (PKR) 

ime in priimek funkcija planinsko društvo 
Mitja Plohl vodja Ruše 
Bojan Pollak član Kamnik 
Vladimir Habjan član Ljubljana-Matica 
Bojan Rotovnik član Šoštanj 

Več o delu Vodniške komisije si lahko prebereš na 
http://www.vodnistvo.net 

ZBOR VODNIKOVZBOR VODNIKOV  
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Izdala in založila:  Vodniška komisija Planinske zveze Slovenije 
Uredila: Jaka Kotnik in Jože Bobovnik 
Fotografije: Jože Kamenšek, Jaka Kotnik, Milan Kotnik, Uroš Prelovšek, ... 
Fotografija na naslovnici: Bojan Ekselenski 
Risba: Tina Brelih 
 
Grafična realizacija:  Emil Pevec 
Tisk in vezava:  Papirna galanterija Ravnikar, Domžale 
 
Ljubljana, november 2007 
Naklada: 800 izvodov 
 
Vse napake v tekstu so dobronamerne – iskalcem napak ne izplačujemo honorarjev! 
 

Knjižica Vodniška komisija v letu 2008 spada med proizvode turistične propagande in informativne 
publikacije. Blago je namenjeno brezplačnemu razdeljevanju. 

VODNIŠKI UČBENIK 
 

Prostovoljno vodništvo ima v Sloveniji že skoraj 
petdesetletno tradicijo, saj je bil prvi tečaj izveden 
že leta 1957. Vodniki Planinske zveze Slovenije so 
usposobljeni za vodenje različnih oblik planinske 
dejavnosti, zlasti pa za vodenje izletov, pohodov, 
tur, turnih smukov, plezalnih vzponov in taborov. 
Vodniki Planinske zveze Slovenije so široko uspo-
sobljeni strokovni delavci v športu na področja 
planinstva, saj se njihovo osnovno strokovno delo – 
vodenje ljudi po gorah – ves čas prepleta z organi-
zacijskim društvenim delom. Glede na številčnost 
in razširjenost delovanja imajo tudi izjemno po-
membno vlogo pri hitremu prenašanju znanj, izku-
šenj in novosti v prakso.  
 

Usposabljanje vodnikov Planinske zveze Slovenije 
je proces, ki se začne v društvu, nadaljuje na uspo-
sabljanju in traja ves čas aktivnega obiskovanja 
gora. Poleg tega je usposabljanje za vodnika Pla-
ninske zveze Slovenije dodatno ali nadaljevalno pla-
ninsko usposabljanje, ki se nadaljuje tam, kjer se konča usposabljanje za Planinsko šolo.  
 

Vodniški učbenik vsebuje znanje, ki ga vodnik potrebuje za vodenje vodenih po gorah in znanje 
o tem, kako te vsebine poučevati. Vodniški učbenik razširja in dopolnjuje znanje Planinske šole 
ter je namenjen usposabljanju vodnikov Planinske zveze Slovenije A kategorije (vodenje lahkih 
kopnih tur), B kategorije (zahtevne kopne ture), D kategorije (lahke snežne ture) in G kategorije 
(lahki turni smuki).  
 
VODNIŠKI UČBENIK je izšel decembra 2006.  
Cena: 24,20 EUR 

 


