
strokovni delavec 3: 
 
INŠTRUKTOR PLANINSKE VZGOJE 
 
 
I. SPLOŠNI PODATKI O PROGRAMU 
 
1. Ime programa 
 
Program usposabljanja se imenuje inštruktor planinske vzgoje. 
 
2. Temeljni cilj programa 
 
Program usposabljanja inštruktor planinske vzgoje je nadaljevalni program usposabljanj 
vodnikov Planinske zveze Slovenije. Inštruktorji planinske vzgoje so izvajalci usposabljanj 
vaditelj orientacije Planinske zveze Slovenije, mentor planinske skupine in vodnik Planinske 
zveze Slovenije. 
 
Inštruktor planinske vzgoje je strokovni delavec v športu na področju planinstva z najširšo 
oziroma splošno usposobljenostjo. S svojim znanjem sodeluje na vseh področjih planinskega 
delovanja, največji del pa je usmerjen v sistem usposabljanj planinske organizacije. 
Usposabljanje inštruktorjev planinske vzgoje sega v leto 1970, ko je Mladinska komisija 
Planinske zveze Slovenije pripravila prvi tečaj.  
 
Program usposabljanja se izvaja v petih delih. 
 
Licenčno usposabljanje obsega dodatno usposabljanje. Dodatno je namenjeno obnavljanju 
obstoječih znanj in uvajanju novosti. 
 
3. Trajanje usposabljanja 
 
Program usposabljanja obsega 15 ur teorije, 56 ur praktičnega dela in 66 izpitnih obveznosti, 
skupaj 137 ur. Izpitne obveznosti obsegajo: izpitno turo (6 ur), seminarsko nalogo (30 ur), 
nastop in pripravništvo (30 ur). Ob upoštevanju predhodnega obveznega usposabljanja za 
Vodnika Planinske zveze Slovenije A kategorije (lahke kopne ture), B kategorije (zahtevne 
kopne ture) in D kategorije (lahke snežne ture) znaša skupno število ur usposabljanja 534 ur.  
 
Preglednica 38: Trajanje usposabljanja. 
 Teoretično (h) Praktično (h) Izpitne obv. 
inštruktor planinske vzgoje 15 56 66 

Skupaj: 137 
 
4. Povezanost z drugimi programi (skupni predmeti z drugimi programi 

usposabljanja, mesto programov v petstopenjski lestvici usposabljanja in 
izobraževanja, …) 

 
Program usposabljanja inštruktor planinske vzgoje je nadaljevalni program usposabljanj 
(prostovoljnih) vodnikov Planinske zveze Slovenije in ima skupne predmete z vsemi programi 
usposabljanj za vodnike Planinske zveze Slovenije. Program usposabljanja je v celoti 
usklajen z licenčnim usposabljanjem. 
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Program vsebuje in razširja vse vsebine, ki jih predvideva Predmetnik splošnega dela 
usposabljanja strokovnih delavcev za pridobitev naziva strokovni delavec 2, ki ga je sprejel 
Inštitut za šport Fakultete za šport Univerze v Ljubljani.  
 
Preglednica 39: Mesto programa v petstopenjski lestvici. 
strokovni 
delavec 1. 

strokovni 
delavec 2. 

strokovni 
delavec 3. 

strokovni 
delavec 4. 

strokovni 
delavec 5. 

40 do 120 ur minimalno  
130 ur 

minimalno  
300 ur 

minimalno  
600 ur 

minimalno  
2400 ur 

  inštruktor 
planinske vzgoje 
137 ur (534 ur) 

  

* Število ur v oklepajih pomeni skupno število ur, ki vključuje predhodna obvezna usposabljanja. 
 
5. Način vključevanja programa v mednarodno sodelovanje 
 
Mednarodna zveza planinskih organizacij (UIAA) ima sprejete standarde usposabljanj 
vodnikov z naslovom Model training standards for voluntary leaders and instructors. 
Planinska zveza Slovenije še ni zaprosila Gorniške komisije Mednarodne zveze planinskih 
organizacij (Mountainnering Commission UIAA) za potrditev programov usposabljanja za 
inštruktorja planinske vzgoje. Program zaenkrat še ni mednarodno potrjen ali vključen v 
mednarodno sodelovanje. 
 
6. Sestavljavci programa in izvajalci programa (katera organizacija) 
 
Program usposabljanja je pripravila in sprejela Komisija za vzgojo in izobraževanje Planinske 
zveze Slovenije (predmetnik in učni načrt sta bila sprejeta na 6. seji, dne 4. 1. 2001). 
 
Izvajalca programa usposabljanja inštruktor planinske vzgoje sta Planinska zveza Slovenije 
ter Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani. 
 
7. Kadrovske zahteve za izvedbo programa in predvideni nosilci 
 
Posamezne teme lahko predavajo le ustrezno usposobljeni strokovni delavci v športu na 
področju planinstva, ki izpolnjujejo pogoje iz preglednice potrebnih kvalifikacij za predavatelje 
- inštruktorje posameznih tem. Preglednico predpiše pristojen organ Planinske zveze 
Slovenije v sodelovanju z Inštitutom za šport Fakultete za šport Univerze v Ljubljani. 
 
8. Predviden obseg vpisa 
 
Za usposabljanje po programu inštruktor planinske vzgoje je vsako drugo leto predvidenih 15 
udeležencev. 
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II. PREDMETNIK 
 
1. Število predmetov: razdeljeni na teoretične in praktične; obseg ur teh predmetov 
 
Preglednica 40: Predmetnik programa. 

Zap. 
št. 

Naziv predmeta oz. teme Teoretično (h) Praktično (h) 

1. Predstavitev tečaja za inštruktorje planinske 
vzgoje 

1 

2. Sistem planinske vzgoje in izobraževanja 6 
3. Psihologija pri delu  

Inštruktorjev planinske vzgoje 
4 

4. Didaktika planinske vzgoje  4 56
  15 56
  71 

 Izpitne obveznosti: 66 
 Skupaj: 137 
 
2. Vertikalna in horizontalna povezanost predmetov programa (način in možnost 

prehoda po stopnjah usposabljanja, način) 
 
Program je vertikalno povezan z ostalimi programi usposabljanj vodnik Planinske zveze 
Slovenije. Program je horizontalno povezan z osnovnim študijskim programom Fakultete za 
šport Univerze v Ljubljani (predmet Planinstvo v obsegu 105 ur) in usmeritvenim predmetom 
Planinstvo (160 ur). Program je horizontalno povezan tudi s podiplomskim stalnim 
strokovnim spopolnjevanjem športnih učiteljev na področju planinstva. 
 
3. Študijska in izpitna literatura 
 
- Ažman, M., in ostali 1998: Mentorji planinskih skupin. Mladinska komisija Planinske 

zveze Slovenije, Ljubljana. 
- Ažman, M., in ostali 1999: Mentorji planinskih skupin, Srečno v gore II. Mladinska 

komisija Planinske zveze Slovenije in Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Domžale. 
- Bernik, D. 1999: Ocenjevanje nevarnosti snežnih plazov z metodo treh filtrov. Žirovnica. 
- Burnik, S.: Bivakiranje. 
- Erjavec, N. 1995: Odgovornost vodnikov PZS. Ljubljana. 
- Gantar, D. : Odškodninska odgovornost vodnikov Planinske zveze Slovenije. 
- Golnar, T. 1996: Gorniška vzgoja. Planinska zveza Slovenije, Ljubljana. 
- Golnar, T. 1997: Gorniška tura kot pedagoški proces. Revija Šport, 45, Ljubljana. 
- Hansel, L. 2000: Oprema v zimskem času. 
- Jordan, B., Pollak, B., 1994: Spuščanje po vrvi. Tamar. 
- Kelnerič, A. 2000: Varovanje v ledu in snegu. 
- Lesjak, P.1997: Turno smučanje. Seminarska naloga IPV. 
- Martinčič, B., 1999: Uporaba avdiovizualnih sredstev. 
- Medja, K. 1995: Gibanje pozimi brez smuči. Uršlja gora. 
- Medja, K. 1995: Vrvna tehnika na snežišču. Ledine. 
- Medja, K.: Učenje tehnike na vodniških tečajih. 
- Mlekuž, B. 1994: Nekaj osnov o tehniki gibanja v snegu in ledu. Domžale. 
- Opomnik za predmet »Gibanje in tehnika vodenja« – »A«. 
- Opomnik za predmet »Gibanje in tehnika vodenja« – »B«. 
- Opomnik za predmet »Gibanje in tehnika vodenja« – »C«. 
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- Opomnik za predmet »Gibanje in tehnika vodenja« – »D«. 
- Opomnik za predmet »Gibanje in tehnika vodenja« – »G«. 
- Perdan, A.: Bolezenska stanja, ki jih nosimo v gore. 
- Peršolja, B. 1998: Navodila za pripravo seminarske naloge. Domžale. 
- Peršolja, B. 1999: Pisna priprava za predavanje: 4. Gorsko okolje. Domžale. 
- Pinter, S. 1996: Predavanje o predavanju ali pomen javnega nastopanja za Planinske 

inštruktorje. Ljubljana. 
- Pollak, B. 1993: Izdelava umetnih fiksirnih točk v kopni skali. Krnska jezera. 
- Pollak, B. 1997: Plezalni pasovi, navezovanje na vrv, samovarovanje na žičnih vrveh. 

Kamnik 
- Pollak, B.: Azimut. 
- Pravila Planinske orientacijske lige, Odbor za orientacijo Mladinske komisije Planinske 

zveze Slovenije, september 1998. 
- Pravila za Planinska orientacijska tekmovanja, Odbor za orientacijo Mladinske komisije 

Planinske zveze Slovenije, september 1998. 
- Pravilnik o izobraževanju, kategorizaciji in registraciji vodnikov Planinske zveze Slovenije. 
- Predmetnik in Učni načrt za vodnike Planinske zveze Slovenije. 
- Ručigaj, M. 1999: Prečenje hudourniških grap oziroma rek. Zlato Polje. 
- Urbančič, K. 1996: Povzetek predavanj prehrana in zdravje za planinske vodnike. Vršič. 
- Več avtorjev, 1983: Planinska šola. Planinska zveza Slovenije, Ljubljana. 
- Več avtorjev, 1983: Planinski vodnik. Planinska zveza Slovenije, Ljubljana. 
- Več avtorjev, 1996: Teze za tečaj za mladinske planinske vodnike, V. dopolnjena izdaja. 

Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije, Ljubljana. 
 
 
III. POGOJI ZA VPIS 
 
Kandidat za inštruktorja planinske vzgoje mora ob prijavi izpolnjevati naslednje pogoje: 
- starost 21 let,  
- dosežena V. stopnja šolske izobrazbe (končana srednja šola), 
- doseženi vodniški kategoriji vsaj B in D, 
- tri leta od potrditve A kategorije vodenja, 
- članstvo v planinskem društvu, ki je član Planinske zveze Slovenije, 
- primerno zdravstveno stanje, 
- priporočilo enega izmed inštruktorjev planinske vzgoje, ki ima veljavno licenco za 

opravljanje strokovnega dela na področju planinstva in 
- priporočilo matičnega planinskega društva, ki je član Planinske zveze Slovenije. 
 
Pogoje mora kandidat izpolniti do dneva prijave na usposabljanje. 
 
 
IV. POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO STOPNJAH 
 
Znanje udeležencev programa usposabljanja se ocenjuje s pozitivnima ocenama uspešno 
opravil (ocene 8,9,10) ter opravil (oceni 6, 7) in negativno oceno ni opravil (ocena 5). Ta 
stopnja usposabljanja inštruktorjev planinske vzgoje nima nadgradnje. 
 
V dodatno licenčno usposabljanje inštruktorjev planinske vzgoje se lahko vključijo vsi, ki so 
osnovno usposabljanje sklenili s pozitivno oceno.  
 
V dodatno licenčno usposabljanje inštruktorjev planinske vzgoje se lahko vključijo diplomanti 
Fakultete za šport Univerze v Ljubljani, ki imajo podeljen strokovni naziv inštruktor planinske 
vzgoje.  
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V. POGOJI ZA DOKONČANJE USPOSABLJANJA 
 
Za uspešen konec usposabljanja za inštruktorja planinske vzgoje mora biti kandidat 100 % 
aktivno udeležen na usposabljanju, uspešno mora opraviti praktične izpite, oddati in 
predstaviti seminarsko nalogo, ki jo mentor naloge oceni kot uspešno ter opraviti obvezno 
inštruktorsko pripravništvo. Praktični izpit se opravlja pri predmetu 4. Didaktika planinske 
vzgoje. 
 
Pogoja za dokončanje usposabljanja za inštruktorja planinske vzgoje za diplomante 
Fakultete za šport Univerze v Ljubljani sta: opravljene obveznosti v okviru stalnega 
strokovnega spopolnjevanja športnih učiteljev na področju planinstva vsaj z oceno uspešno 
opravil (vsaj 8)  in opravljeno inštruktorsko pripravništvo 
 
Posamezen izpit lahko kandidat opravlja največ trikrat. Izpitno komisijo sestavljajo člani, ki 
imajo najmanj enako usposobljenost kot kandidati in so na seznamu odbora Planinske zveze 
Slovenije, pristojnega za podeljevanje dovoljenj za opravljanje dejavnosti. Izpitna komisija 
sodeluje pri vseh izpitnih obveznostih. Seznam članov izpitne komisije vsako leto potrdita 
Planinska zveza Slovenije in Inštitut za šport Fakultete za šport Univerze v Ljubljani. 
 
Po uspešno opravljenih izpitnih obveznostih postane kandidat pripravnik za inštruktorja 
planinske vzgoje. Kandidat je lahko pripravnik največ tri leta. V tem času mora opraviti vse 
predpisane obveznosti. 
 
Rok za zaključek usposabljanja je tri leta od dne, ko kandidat postane pripravnik za 
inštruktorja planinske vzgoje.  
 
 
VI. NAVEDBA NAZIV 
 
Zadnji dan usposabljanja udeleženci usposabljanja prejmejo potrdilo o udeležbi, ki ga izda 
nosilec usposabljanja. Ko udeleženec opravi vse izpitne obveznosti, mu nosilec 
usposabljanja z ugotovitvenim sklepom podeli naziv inštruktor planinske vzgoje.  
 
Pristojni organ Planinske zveze Slovenije na predlog nosilca usposabljanja in na podlagi 
poročil o usposabljanju in pripravništvu ugotovi ali je pripravnik za inštruktorja planinske 
vzgoje, ki mu je nosilec usposabljanja podelil naziv inštruktor planinske vzgoje, opravil vse 
izpitne obveznosti. Če organ ugotovi, da je pripravnik opravil vse izpitne obveznosti, mu z 
ugotovitvenim sklepom potrdi naziv inštruktor planinske vzgoje. Če organ ugotovi, da 
pripravnik ni opravil vseh izpitnih obveznosti, se šteje, da ni izpolnil pogojev za inštruktorja 
planinske vzgoje.  
 
Planinska zveza Slovenije in Inštitut za šport Fakultete za šport Univerze v Ljubljani skupaj 
podelita na podlagi ugotovitvenega sklepa pristojnega organa Planinske zveze Slovenije 
pripravniku za inštruktorja planinske vzgoje strokovni naziv inštruktor planinske vzgoje in 
izdata potrdilo o usposobljenosti (licenco za opravljanje strokovnega dela na področju 
planinstva). Z enotnim nazivom inštruktor planinske vzgoje označujemo udeležence 
programa ne glede na spol. Licenca za opravljanje strokovnega dela na področju planinstva 
velja tri leta.  
 
Inštruktorji planinske vzgoje so ob izdaji potrdila o usposobljenosti vpisani v Register 
inštruktorjev planinske vzgoje, ki ga vodi pristojni organ Planinske zveze Slovenije. Z dnem 
vpisa v Register inštruktorjev planinske vzgoje velja prva licenca za opravljanje strokovnega 
dela na področju planinstva za dobo treh let.  
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Inštruktor planinske vzgoje mora vsaka tri leta podaljševati licenco za opravljanje 
strokovnega dela 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 udeležil licenčnega 
usposabljanja za inštruktorje planinske vzgoje, ki ga je potrdil pristojni organ Planinske zveze 
Slovenije. 
 
Za podaljševanje zavarovanja za primer civilno pravne odškodninske odgovornosti, ki izvira 
iz dejavnosti inštruktorjev planinske vzgoje, je treba vsako leto poslati pisno poročilo o delu. 
Poročilo pošlje inštruktor planinske vzgoje praviloma najkasneje do konca meseca februarja 
pristojnemu organu Planinske zveze Slovenije.  
 
Za uspešno končan dodatni licenčni seminar je potrebna 100 % udeležba pri teoretičnem in 
praktičnem delu. Za uspešno končan nadaljevalni licenčni seminar je potrebna udeležba, ki 
je predpisana s programom usposabljanja.  
 
Če inštruktor planinske vzgoje licence za opravljanje strokovnega dela na področju 
planinstva ne podaljša dvakrat zapored (obdobje šestih let), mora pred udeležbo na 
dodatnem licenčnem usposabljanju ponovno opraviti inštruktorsko pripravništvo. 
Pripravništvo, ki ga mora mentor oceniti z oceno uspešno opravil, mora opraviti do dneva 
prijave na dodatni licenčni seminar. 
 
Licenčni seminarji so objavljeni v razpisu akcij Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije, 
v Koledarju planinskih dejavnosti za posamezno leto, v Obvestilih Planinske zveze Slovenije 
in na spletnih straneh Planinske zveze Slovenije. 
 
Predavateljsko licenco za izvajanje licenčnih seminarjev pridobijo ustrezno usposobljeni 
strokovni delavci v športu na področju planinstva, ki so na seznamu odbora Planinske zveze 
Slovenije, pristojnega za podeljevanje licenc za opravljanje strokovnega dela na področju 
planinstva. 
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