
strokovni delavec 2: 
 
VODNIK PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE A KATEGORIJE 
(LAHKE KOPNE TURE) 
 
Prostovoljno vodništvo ima v Sloveniji že skoraj petdesetletno tradicijo, saj je bil prvi tečaj za 
mladinske vodnike izveden leta 1957. Vodniki Planinske zveze Slovenije so usposobljeni za 
vodenje različnih oblik planinske dejavnosti, zlasti pa izletov, pohodov, tur, turnih smukov, 
plezalnih vzponov in taborov. Vodniki Planinske zveze Slovenije so široko usposobljeni 
strokovni delavci v športu na področja planinstva, saj se njihovo osnovno strokovno delo – 
vodenje ljudi po gorah – ves čas prepleta z organizacijskim društvenim delom. Glede na 
številčnost in razširjenost delovanja imajo tudi izjemno pomembno vlogo pri hitremu 
prenašanju znanj, izkušenj in novosti v prakso. Usposabljanje vodnikov Planinske zveze 
Slovenije je proces, ki se začne v društvu, nadaljuje na usposabljanju in traja ves čas 
aktivnega obiskovanja gora. 
 
 
I. SPLOŠNI PODATKI O PROGRAMU 
 
1. Ime programa 
 
Program usposabljanja se imenuje vodnik Planinske zveze Slovenije A kategorije (lahke 
kopne ture). 
 
2. Temeljni cilj programa 
 
Program usposabljanja vodnik Planinske zveze Slovenije A kategorije (lahke kopne ture) je 
osnovni program usposabljanj (prostovoljnih) vodnikov Planinske zveze Slovenije. Vodnik 
Planinske zveze Slovenije A kategorije (lahke kopne ture) se usposablja za osnovno 
vodništvo, kjer se za gibanje po gorah uporablja predvsem hoja, posebna tehnična znanja pa 
niso potrebna. S podelitvijo A kategorije vodenja lahko vodnik vodi po lahkih označenih poteh 
ter lahkih neoznačenih poteh. Program usposabljanja se lahko izvaja sklenjeno ali v več 
delih. 
 
Licenčno usposabljanje obsega dodatno in nadaljevalno usposabljanje. Dodatno je 
namenjeno obnavljanju obstoječih znanj in uvajanju novosti v okviru A kategorije vodenja, 
nadaljevalno usposabljanje pa je namenjeno pridobivanju usposobljenosti višje kategorije 
vodenja. 
 
Dejavnost vodnikov Planinske zveze Slovenije – vodenje je pedagoški in andragoški proces, 
prenašanje znanj, veščin in izkušenj s področja varnosti v gorah, enakovredno pa so v ta 
proces vključena znanja, ki odpirajo in vzpodbujajo poglobljen odnos do gora in odnos do 
sočloveka v gorah. Vodniki Planinske zveze Slovenije A kategorije (lahke kopne ture) poleg 
vodenja v sodelovanju z mentorji planinskih skupin izvajajo starostno prilagojene programe 
planinskih skupin oziroma uresničujejo akciji Ciciban in Mladi planinec. Organizirajo in 
izvajajo planinsko šolo – minimalni program vsebin, ki naj bi jih za varnejše in doživetij polno 
gibanje poznal vsak član Planinske zveze Slovenije. S svojim delom uresničujejo tudi širša 
programska načela Planinske zveze Slovenije, kamor v prvi vrsti uvrščamo naravovarstveno 
delovanje in sodelovanje na planinskem področju z vrtci in šolami. 
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Področje delovanja vodnikov Planinske zveze Slovenije A kategorije (lahke kopne ture) 
urejata Pravilnik o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije in Pravilnik vodnikov 
Planinske zveze Slovenije. Oba pravilnika je na 11. seji, 12. 3. 2004, sprejel Upravni odbor 
Planinske zveze Slovenije. 
 
3. Trajanje usposabljanja 
 
Program usposabljanja obsega sprejemni izpit, 54 ur teorije, 100 ur praktičnega dela in 76 ur 
za utrjevanje, ponavljanje in izpitne obveznosti, skupaj 230 ur. Izpitne obveznosti obsegajo: 
pedagoško prakso študentov s planinsko skupino (30 ur), pisne in ustne izpite, izpitno turo (6 
ur), izpitno nalogo (10 ur) in pripravništvo (30 ur).  
 
Preglednica 10: Trajanje usposabljanja. 
 Teoretično (h) Praktično (h) Izpitne obv. 
vodnik Planinske zveze Slovenije A 
kategorije (lahke kopne ture) 

54 100 76 

Skupaj: 230 
 
4. Povezanost z drugimi programi (skupni predmeti z drugimi programi 

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

 
Program usposabljanja vodnik Planinske zveze Slovenije A kategorije (lahke kopne ture) je 
osnovni program usposabljanj (prostovoljnih) vodnikov Planinske zveze Slovenije in ima 
skupne predmete z vsemi programi usposabljanj za vodnike Planinske zveze Slovenije. 
Program ima skupne predmete tudi s programi usposabljanj vaditelj orientacije Planinske 
zveze Slovenije, mentor planinske skupine in inštruktor planinske vzgoje. Program 
usposabljanja je v celoti usklajen s programi licenčnega usposabljanja. 
 
Program vsebuje 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 11: 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 

 vodnik Planinske 
zveze Slovenije 
A kategorije 
(lahke kopne 
ture) 230 ur 

   

 
4. Način vključevanja programa v mednarodno sodelovanje 
 
Mednarodna zveza planinskih organizacij (UIAA) je sprejela standarde usposabljanj vodnikov 
z naslovom Model training standards for voluntary leaders and instructors. Planinska zveza 
Slovenije je v letu 1999 na podlagi standarda vodnik za pohodništvo v gorah (Mountain 
walking leader - členi 4.1 do 4. 13) zaprosila Gorniško komisijo Mednarodne zveze planinskih 
organizacij (Mountainnering Commission UIAA) za potrditev programov usposabljanj za 
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vodnika Planinske zveze Slovenije – kategorije A, B in D, ki skupaj ustrezajo temu 
standardu. 
 
Gorniška komisija Mednarodne zveze planinskih organizacij je na zasedanju, ki je potekalo 
15. in 16. 9. 2000 v Renu (Nevada, ZDA) potrdila programe usposabljanj za vodnike 
Planinske zveze Slovenije kategorije A, B in D. Predsednik MC UIAA Alain Blackshaw je 
13. 10. 2000 poslal Planinski zvezi Slovenije uradno potrdilo (priloga 3), v katerem je 
navedeno: »Gorniška komisija Mednarodne zveze planinskih organizacij je zadovoljna, da 
vodnik Planinske zveze Slovenije kategorij A, B, D dosega UIAA standard vodnika za 
pohodništvo v gorah«. Potrdilo, ki ga je izdala UIAA velja 5 let, nato je treba postopek 
obnoviti. 
 
5. Sestavljalci programa in izvajalci programa (katera organizacija) 
 
Program usposabljanja je pripravila in sprejela Komisija za vzgojo in izobraževanje Planinske 
zveze Slovenije (predmetnik je bil sprejet na 7. seji, 13. 3. 1996, učni načrt pa na 8. seji, 
29. 5. 1996, oba dokumenta pa sta bila dopolnjena na korespondenčni seji, 14. 12. 1999 in 
delno spremenjena na seji, 21. 1. 2004). 
 
Izvajalci programa usposabljanja vodnik Planinske zveze Slovenije A kategorije (lahke kopne 
ture) so Planinska zveza Slovenije, Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani in Pedagoška 
fakulteta Univerze v Mariboru. 
 
6. 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. 
 
7. Predviden obseg vpisa 
 
Za usposabljanje po programu vodnik Planinske zveze Slovenije A kategorije (lahke kopne 
ture) je vsako leto predvidenih 120 udeležencev. 
 
 
II. PREDMETNIK 
 
1. Število predmetov: razdeljeni na teoretične in praktične; obseg ur teh predmetov 
 
Preglednica 12: Predmetnik programa. 

Zap. 
št. 

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

1. Kulturne, sociološke in pravne osnove 
vodništva 

6 

1.1. Zgodovina vodništva doma in v svetu 1 

1.2. Organizacija vodništva 1 

1.3. Moralna in pravna odgovornost 3 

1.4. Gora in umetnost 1 

2. Planinec, bio-psiho-socialno bitje 8 13(T)
2.1. Vpliv gora na človeka 1 

2.2. Trening 1 
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2.3. Prehrana v gorah 1 

2.4. Psihologija vodenja 4 8

2.5. Družabnost 1 5

3. Prva pomoč in reševanje 10 15
3.1. Prva pomoč 8 11

3.2. Reševanje v gorah 2 4

4. Gorsko okolje 3 13(T)
4.1. Geologija in poznavanje gorstev 1 4

4.2. Poznavanje in varstvo gorske narave 2 9

5. Razvedanje 6 8
5.1. Planinsko izrazje,planinska pota in opis poti 3 1

5.2. Orientacija in navigacija 3 7

6. Učenje in vodenje 6 21(T)
6.1. Elementi metodike dela 2 4

6.2. Načrtovanje, izvedba in analiza akcij 4 16

7. Varnost v gorah 5 
7.1. Vremenoslovje 3 

7.2. Nevarnosti v gorah 2 

8. Bivanje v naravi 10 31(T)
8.1. Osebna in tehnična oprema 3 

8.2. Gibanje in tehnika vodenja 5 23

8.3. Bivakiranje in taborjenje 2 8

  54 100
  154 

 Utrjevanje, ponavljanje in izpiti: 76 
 Skupaj: 230 
 
Učni načrt: 
 
1. Kulturne, sociološke in pravne osnove vodništva. 
1.1. Zgodovina vodništva doma in v svetu. 
Cilji:  Seznanitev z zgodovino vodništva doma in v svetu. 
Snov: Družbene, zgodovinske in naravne osnove ter pogoji za razvoj vodništva doma in v 
svetu, tudi poklicnega. Nastanek in oris vodništva v okviru PZS in UIAA. 
 
1.2. Organizacija vodništva. 
Cilji:  Seznanitev z organiziranostjo vodništva pri nas in svetu. 
Snov: Oris vodniške organiziranosti s poudarkom na razvoju in spremljanju stroke s 
povezovanjem v mednarodnem prostoru. Vloga in pomen vodenja, vloga in pomen vodnika. 
Akti, ki urejajo vodništvo pri nas. Nosilci usposabljanj in oblike usposabljanja, kategorije, 
napredovanje, enotna evidenca vodnikov, vloga VK PZS. 
 
1.3. Moralna in pravna odgovornost. 
Cilji:  Seznanitev z osnovnimi pojmi moralne in pravne odgovornosti, spoštovanje pravil 
vodenja sprejetih v okviru PZS, seznanitev s posledicami in ukrepi povezanimi z 
odgovornostjo vodenja. 
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Snov: Moralne vrednote in njihov pomen. Odgovornost z vidika kazenskega in civilnega 
prava. Posebnost pravnih odnosov pri vodenju v gorah. Moralna, kazenska in odškodninska 
odgovornost. Ukrepi in posledice. Civilno pravne tožbe.  
1.4. Gora in umetnost. 
Cilji:  Seznanjanje s planinsko umetnostjo (leposlovje, glasba, slikarstvo, fotografija, 
gledališče, film, televizija), razvijati smisel, znanje in zanimanje za umetniška dela in 
bogatenja lastne osebnosti, usmerjati v dojemanje, občutenje, razumevanje in vrednotenje 
planinstva kot estetske, etične in umetniške zvrsti z elementi športa in primernega odnosa do 
gora, njihovih prebivalcev in drugih obiskovalcev, spodbujati k umetniškemu ustvarjanju na 
podlagi doživetij v gorah. 
Snov: Gora v mitologiji in legendi, v antiki in srednjem veku. Raziskovanje gora v 18. in 19. 
stol. in razvoj znanosti o gorah in gorskih pojavih. Leposlovje. Glasba. Slikarstvo. Fotografija. 
Film. Televizija. 
  
2. Planinec, bio-psiho-socialno bitje. 
2.1. Vpliv gora na človeka. 
Cilji:  Seznaniti se z vplivi gorskega okolja (tako ugodnimi kot neugodnimi) na človeka. 
Snov: Krepitev organizma, razvijanje mišic, razvoj gibljivosti, vpliv na psihično počutje, 
napor, dehidracija, vpliv višine, aklimatizacija, poškodbe.  
 
2.2. Trening. 
Cilji: Pridobivanje osnovnih informacij o treniranju. 
Snov: Pomen treninga, osnove, vrste, načela. Specifičnost za posamezne namene: hoja, 
lahko plezanje. 
 
2.3. Prehrana v gorah.  
Cilji:  Seznanjanje z nevarnostnimi pri prehranjevanju, pitju, njihovo odpravo in prvo 
pomočjo, ustrezen odnos do snovi, ki povzročajo zasvojenost. 
Snov:  Nevarnosti zaradi hrane in pijače in prva pomoč. 
 
2.4. Psihologija vodenja. 
Cilji:  Seznanjanje z osnovami psihologije, seznanjanje z osnovami psihologije vodenja, 
spoznanje obnašanja ljudi v različnih situacijah, seznanjenje z različnimi psihodinamičnimi 
procesi, seznanjanje z reagiranjem in različnimi pristopi k ljudem z različnimi osebnostnimi 
stiskami. 
Snov:  Osnove psihologije. Motivi. Doživljanje. Psihofiziološki pojavi. Obnašanje ljudi v 
izjemnih razmerah. Psihološka priprava vodnika in vodenih. Oblike združevanja ljudi. Temelji 
komunikacije. Vodenje posameznika, skupine. Vodenje otrok in mladostnikov v gore. 
Čustveno ozračje v skupini. Posebne psihološke situacije v gorah. Pristopi za obvladovanje 
kriznih situacij. 
 
2.5. Družabnost. 
Cilji:  Oblikovanje medčloveških odnosov v gorah, skupna doživetja in delo s skupinami v 
gorah. 
Snov: Vzpostavljanje primernega vzdušja s popestritvenimi dejavnostmi, ki sproščajo 
napore, dopolnjujejo vedenje o življenju gora, krepijo stike med ljudmi in zagotavljajo življenje 
v naprej. Družabne igre, družabni večeri, planinski krst, petje, pogovor in druge oblike 
prijetnega druženja. 
 
3. Prva pomoč in reševanje. 
3.1. Prva pomoč. 
Cilji:  Seznaniti se z osnovno zgradbo človekovega telesa, seznaniti se z osnovami 
delovanja človekovega telesa.  
Seznanjanje z osnovami prve pomoči, poduk o pravilnem ukrepanju v primeru nesreče, 
seznanjanje z dosegom prve pomoči.  
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Snov:  Sestava človeškega organizma: okostje, mišičje, ožilje, prebavila, živčevje, dihalni 
organi, mokrila. Osnove delovanja človeškega organizma: delovanje posameznih organov in 
vplivi gora na to, vpliv napora na delovanje organov.  
Pomen in namen prve pomoči. Pravilno zaporedje oskrbe. Ugotavljanje smrti, oživljanje. Šok. 
Nezavest, omedlevica. Krvavenje. Rane. Poškodbe kosti, sklepov, trupa, okončin. Piki, 
ugrizi. Bolezenski napadi, bolezenska stanja, ki jih udeleženci prinesejo na turo. Poškodbe 
zaradi toplote, mraza in svetlobe. Utrujenost, izčrpanost. Prijemi, lega, transport.  
 
3.2. Reševanje v gorah. 
Cilji:  Seznanjanje z osnovami za sporazumevanje v gorah, seznanjanje s tovariško 
pomočjo v gorah, seznanjanje z gorsko reševalno službo, doma in na tujem, seznanjanje s 
tehniko reševanja v gorah. 
Snov:  Osnove in načini sporazumevanja. Reševanje v okviru skupine. Organizacija, statut, 
pravila. Oprema za vse vrste reševanj v kopnem. Izvedba improviziranega transporta. 
Organizacija in izvedba vseh vrst reševanj v kopnem. Financiranje, plačevanje. 
 
4. Gorsko okolje. 
4.1. Geologija in poznavanje gorstev. 
Cilji:  Prenos teoretičnih znanj iz planinske šole v praktična na turah, s ciljem naučiti 
vodnika učiti. 
Snov: Osnove geologije. Nastanek gorstev, gora. Poznavanje osnovnih kamnin v Sloveniji 
in po svetu, teoretično in praktično (eruptivne, metamorfne, sedimentne). Prelomi, narivi in 
pokrovi. Erozija. Delovanje ledenikov, vode, vetra, sonca. Poznavanje glavnih svetovnih 
gorstev. Poznavanje slovenskih gorstev, predgorja in nižine. Primernost za vodniško 
dejavnost. 
 
4.2. Poznavanje in varstvo gorske narave. 
Cilji:  Prenos teoretičnih znanj iz planinske šole v praktična na turah, s ciljem naučiti 
vodnika učiti. 
Snov: Narava v gorskem svetu. Višinski pasovi. Poznavanje glavnih rastlinskih in živalskih 
vrst, njihovega življenja in njihovo prepoznavanje v naravi. Odnosi v naravi: ekologija, 
ekološki faktorji, biotop, biocenoza, ekosistem, naravno ravnotežje. Ekološka stopinja. 
Prilagojenost rastlin in živali na življenje v gorah. Endemiti. Vzroki onesnaževanja in 
uničevanja narave, njihovo preprečevanje in odpravljanje. Načini varovanja in ohranjanja 
naravne in kulturne dediščine. Planinarjenje (gorski turizem). Trajnostni način življenja. 
 
5. Razvedanje. 
5.1. Planinsko izrazje, planinska pota in opis poti. 
Cilji: Seznanitev s planinskim izrazjem, usposobitev za branje, uporabljane in sestavljanje 
opisov.  
Snov: Pomen enotnega izrazja. Poimenovanje posameznih terenskih oblik. Opisovanje poti. 
Risanje skic poti. Pravila markiranja, določevanje časovnic in predstavitev opremljenosti 
slovenske pokrajine s potmi in kočami. 
 
5.2. Orientacija in navigacija. 
Cilji:  Seznanitev z osnovami razvedovanja v naravi, usposobitev za gibanje s pomočjo 
karte, kompasa, drugih pripomočkov in spretnosti. 
Snov:  Določanje stojišča, azimuta, razdalj in višin. Uporaba kompasa, višinomera, izkušnje 
in spretnosti. Napake. Priprava ture s pomočjo karte, skica poti. Gibanje v oteženih razmerah 
- megla, noč, sneg. Ukrepi, če zaidemo. 
 
6. Učenje in vodenje. 
6.1. Elementi metodike dela. 
Cilji:  Poznati in uporabljati metode učenja in poučevanja. 
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Snov:  Metode poučevanja. Metode dela vodnika pri vodenju. Pri učenju in poučevanju: kako 
voditi, se učiti in učiti druge. Praktični primeri, povezava z ostalimi temami. Nazornost. Zgled. 
Metode in načini učenja in predvsem poučevanja. 
 
6.2. Načrtovanje, izvedba in analiza akcij. 
Cilji:  Seznanjanje z osnovnimi elementi priprave akcije, seznanjanje z izvajanjem vseh 
elementov akcije, seznanjanje s posebnostjo analize. 
Snov:  Definicija akcije. Oblike akcij: izleti, taborjenja, tečaji, predavanja, različna planinska 
srečanja. Pogoji izbor. Organizacija, časovna shema. Priprava različnih oblik. Priprava izletov 
različnih težavnosti. Izvedba različnih oblik dejavnosti. Izvedba izleta. Vodenje. Analiza akcij. 
Poročilo.  
 
7. Varnost v gorah. 
7.1. Vremenoslovje. 
Cilji: Seznanitev z osnovami vremenoslovja, spoznati osnovne zakonitosti gorskega 
podnebja in vremena, usposobitev za branje prognostične meteorološke karte. 
Snov: Osnove vremenoslovja. Predvidevanje vremena s posebnim poudarkom za gore in 
njihove krajevne posebnosti, tako glede na nadmorsko višino kot tudi na zemljepisno lego, 
(letni posebnosti) in dnevni (razvoj vremena preko dneva) čas. Branje sinoptičnih vremenskih 
kart. Vremenska napoved. 
 
7.2. Nevarnosti v gorah. 
Cilji: Seznanjanje z nevarnimi okoliščinami v gorah, seznanjanje z dejanji, ki so v gorah 
lahko nevarna, seznanjanje s tistimi duševnimi in telesnimi stanji, ki so v gorah nevarna, 
spoznati, kako se da izogniti nevarnim okoliščinam, spoznati pomen priprave na turo. 
Snov:  Osnovne definicije nevarnosti. Objektivne nevarnosti. Subjektivne nevarnosti. 
Nevarnosti v letnih razmerah. Slaba priprava na turo. Oprema. Nevarnosti pri gibanju v 
gorah. Nevarnosti zaradi vremena. Nevarnosti zaradi hrane. Preprečevanje nesreč. 
 
8. Bivanje v naravi. 
8.1. Osebna in tehnična oprema. 
Cilji:  Spoznavanje planinske in alpinistične opreme in njene uporabe, spoznavanje 
pomembnosti ustrezne in pravilne uporabe opreme za varno gibanje, spoznanje 
pomembnosti pravilnega vzdrževanja opreme. 
Snov:  Osnove, namen opreme. Oprema za kopno. Materiali, izdelava. Lastnosti in 
uporabnost opreme. Osebna oprema. Osebna tehnična oprema. Skupna oprema. Skupna 
tehnična oprema. Ustrezna in pravilna uporaba opreme. Vzdrževanje opreme. 
 
8.2. Gibanje in tehnika vodenja. 
Cilji:  Seznanjanje s pravili varnega gibanja po različno zahtevnem svetu v kopnem in 
snegu (odvisno od kategorije), obvladanje gibanja po različno zahtevnem svetu v kopnem in 
snegu (odvisno od kategorije), poznavanje oziroma obvladanje uporabe tehničnih sredstev 
za gibanje in varovanje (odvisno od kategorije), prikaz pravilnega gibanja in uporabe 
tehničnih sredstev drugim, obvladanje vodenja posameznika in skupine po različno 
zahtevnem svetu v kopnem in snegu (odvisno od kategorije). 
Ocenjevanje varnosti pri prečkanju planinskih potokov in rek, seznanjanje s pravili prečkanja 
teh ovir, prikaz pravilnega prečkanja teh ovir, spoznavanje z opremo pri prečkanju teh ovir, 
obvladovanje samostojnega prečkanja, vodenje posameznika in skupine pri različni 
zahtevnosti prečkanja planinskih potokov in rek. 
Snov:  Obvladanje hoje po nadelanih, uhojenih stezah, poteh in lahkem brezpotju. Svet. 
Oprema. Vodenje skupine po svetu, določenem za kategorijo A. Hoja s palicama. Vodenje 
skupine: majhna skupina, velika skupina v kopnem. Potrebna znanja vodenih v kopnem. 
Posebna znanja - vozli: ambulantni, najlonski, varovalni vozel, vozel osmica, bičev, prusikov, 
podaljševalni vozel. Uporaba vozlov. Navezovanje. Uporaba plezalnega pasu in čelade. 
Gibanje ob žični vrvi. Gibanje ob vrvni ograji. Samovarovanje. Osnova plezanja. 
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Planinski potoki in reke – osnovni pojmi in izrazoslovje. Zaledje, obrežje, zahtevnost ovire – 
struga, breg, korito, dno, razsežnost ovire. Lastnosti vode kot elementa ovire: Temperatura, 
hitrost, padec, bistrost, plavajoči les, led kamenje. Vremenske razmere. Rastlinstvo in 
živalstvo v območju gibanja in prehoda. Odločitev o prečkanju ovire. Oddaljenost od 
urejenega prehoda. Usposobljenost in opremljenost – vodstva in udeležencev. Nevarnosti pri 
prečenju potokov in rek. Izbira mesta za prehod. Suha obleka, oprema, shranjevanje mokre. 
Varnost. Načrtovan in nenačrtovan prehod planinskega potoka ali reke. Optimalni kraj za 
prehod (na nekaterih topografskih kartah označen). Tehnično prečenje. 
 
8.3. Bivakiranje in taborjenje. 
Cilji:  Spoznavanje okoliščin, ki nas čakajo, kadar bomo morali prebiti določen čas na 
prostem v kateremkoli letnem času, seznanjanje z nevarnostmi, ki nas pri bivakiranju 
ogrožajo, in z ukrepi, ki nas obvarujejo pred njimi, seznanjanje s pogoji taborjenja na stalnih 
tabornih prostorih, spoznanje pomena in vrednosti bivakiranja in taborjenja, obvladanje 
vsestranske priprave in izvedbe bivakiranja in taborjenja. 
Snov:  Osnova bivakiranja. Pomen bivaka, priprave, izvedba v kopnem pod in nad gozdno 
mejo. Na prostem. V votlini, pod previsom. Ob drevesnem deblu, ležišče iz vej, listja, trave, 
zavetišče iz vej. Psihološki vidiki pri bivakiranju. Bivak se izvede tudi praktično v povezavi s 
turo. Taborjenje na stalnem tabornem prostoru, v naravi v kopnem. Osnove. Priprava. 
Oprema. Taborni prostor. Postavitev tabora. Kuhinja, zajetje vode, stranišče. Taborni red. 
Zapustitev tabora.  
 
2. Vertikalna in horizontalna povezanost predmetov programa (način in možnost 

prehoda po stopnjah usposabljanja, način) 
 
Program je vertikalno povezan s programom usposabljanja mentor planinske skupine, 
ostalimi programi usposabljanja vodnik Planinske zveze Slovenije in programom 
usposabljanja inštruktor planinske vzgoje. 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 z osnovnim študijskim programom Oddelka za razredni pouk Pedagoške fakultete 
Univerze v Mariboru (izbirni predmet Aktivnosti v naravi v obsegu 90 ur in neobvezni izbirni 
program za pridobitev naziva vodnik Planinske zveze Slovenije v obsegu 45 ur). 
 
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. 
- Banovec, T. 1983: Topografski priročnik. RK ZRVS Slovenije, Ljubljana. 
- Bele, J. 2000: Proti vrhovom. Planinska zveza Slovenija, Ljubljana. 
- Bernot, F. 1978: Vremenoslovje za planince. Planinska zveza Slovenija, Ljubljana. 
- Bešić, N. 1999: Orientacija in topografija. Zveza tabornikov Slovenije, 3. dopolnjena 

izdaja, Ljubljana. 
- Burnik, S., Čebašek Travnik, Z. 1998: Kaj naj bi športni pedagogi, trenerji in vaditelji 

vedeli o uživanju alkohola. Šport št. 4, Ljubljana. 
- članki iz specializiranih in strokovnih revij (Alpinistični razgledi, Grif, Climbing, Planinski 

vestnik, Šport) 
- Derganc, M. 1994: Osnove prve pomoči za vsakogar. Rdeči križ Slovenije, Ljubljana. 
- Diplomske naloge s področja gorništva. 
- Erjavec, N. 1995: Odgovornost vodnikov PZS. Ljubljana. 
- Gantar, D.: Odškodninska odgovornost vodnikov Planinske zveze Slovenije. 
- Golnar, T. 1997: Gorniška tura kot pedagoški proces. Revija Šport, 45, Ljubljana. 
- Golnar, T. 1999: Alpinistična šola. Planinska zveza Slovenija, Ljubljana. 
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- Jordan, B. 1998: Organizacija planinstva in vodništva. 
- Jordan, B. 1998: Zgodovina planinstva in alpinizma doma in v svetu. 
- Jordan, B., Pollak, B., 1994: Spuščanje po vrvi. Tamar. 
- Kristan, S. 1993: V gore... Izletništvo, pohodništvo, gorništvo. Didakta, Radovljica. 
- Kristan, S. 1996: Osnove orientiranja v naravi. Didakta, Radovljica. 
- Kristan, S. 1998: Šola v naravi. Didakta, Radovljica. 
- Kunaver, D. 1994: Od Triglava do treh vrhov sveta. Didakta, Radovljica. 
- Medja, K. 1995: Vrvna tehnika na snežišču. Ledine. 
- Medja, K. Prispevek k usklajevanju sistema vodnikov PZS s standardi prostovoljnega 

vodništva UIAA (delovni osnutek). Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije. 
- Mihelič, T., Škarja, T. 1984: Hoja in plezanje v gorah. Planinska zveza Slovenija, 

Ljubljana. 
- Mlač, B. 1999: Oprema za gore in stene. Planinska zveza Slovenija, Ljubljana. 
- Perdan, A.: Bolezenska stanja, ki jih nosimo v gore. 
- 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. 2000: Azimut. 
- Pšenica, J.: Prva pomoč zmrzline. 
- Ručigaj, M. 1999: Prečenje hudourniških grap oziroma rek. Zlato Polje. 
- Skoberne, P. 1983: Zavarovane rastline. Planinsko društvo Škofja Loka, Škofja Loka. 
- Strojin, T. 1978: Oris zgodovine planinstva. Planinska zveza Slovenija, Ljubljana. 
- Šegula, P. 1978: Nevarnosti v gorah. Planinska zveza Slovenija, Ljubljana. 
- Urbančič, K. 1996: Povzetek predavanj prehrana in zdravje za planinske vodnike. Vršič. 
- Več avtorjev, 1982: Narava v gorskem svetu. Planinska zveza Slovenija, Ljubljana. 
- Več avtorjev, 1983: Planinska šola. Planinska zveza Slovenije, Ljubljana. 
- Več avtorjev, 1983: Planinski vodnik. Planinska zveza Slovenije, Ljubljana. 
- Več avtorjev, 1987: Prehrana v gorah. Planinska zveza Slovenija, Ljubljana. 
- Več avtorjev, 1996: Teze za tečaj za mladinske planinske vodnike, V. dopolnjena izdaja. 

Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije, Ljubljana. 
- Več avtorjev, 2000: Gibanje v zahtevnem gorskem svetu. Planinsko društvo Ljubljana 

Matica, Ljubljana. 
- Vrhovec, T.: Vsebina predavanj iz predmeta Meteorologija na tečajih za vodnike PZS. 
- Žorž, B. 1998: Psihologija vodenja. 
 
 
III. POGOJI ZA VPIS 
 
Kandidat za vodnika Planinske zveze Slovenije A kategorije (lahke kopne ture) mora ob 
prijavi izpolnjevati splošne in posebne pogoje. 
 
Splošni pogoji so: 
- starost najmanj 18 let, 
- dosežena IV. stopnja šolske izobrazbe (končana srednja poklicna šola), 
- pet letna predhodna aktivnost v planinstvu, 
- članstvo v planinskem društvu, ki je član Planinske zveze Slovenije, 
- primerno zdravstveno stanje in 
 
Študentje Fakultete za šport Univerze v Ljubljani morajo namesto izpolnjevanja pogoja pet 
letne predhodne aktivnosti v planinstvu opraviti v času usposabljanja šest mesečno 
pedagoško prakso (vodenje planinske skupine in vodenje izletov, pohodov) v planinskem 
društvu, ki je član Planinske zveze Slovenije.  
 
Študentje Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru morajo namesto izpolnjevanja pogoja 
pet letne predhodne aktivnosti v planinstvu opraviti v času usposabljanja šest mesečno 
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pedagoško prakso (vodenje planinske skupine in vodenje izletov, pohodov) v planinskem 
društvu, ki je član Planinske zveze Slovenije.  
 
Posebni pogoji: 
Kandidat za vodnika mora biti sposoben samostojnega gibanja na turah, ki so za kategorijo 
višje od tur A kategorije. Zato morajo kandidati za vodnika Planinske zveze Slovenije A 
kategorije (lahke kopne ture) uspešno opraviti sprejemni izpit in preizkusno turo, poleg tega 
pa v zadnjih petih letih opraviti: 
- najmanj 10 različnih tur nad gozdno mejo po lahkih poteh in 
- najmanj 10 različnih tur po zahtevnih in zelo zahtevnih poteh. 
 
Kandidat dokazuje izpolnjevanje posebnih pogojev s seznamom opravljenih tur. Posebne 
pogoje mora kandidat izpolniti do dneva prijave na izpitno turo. 
 
Študentje Fakultete za šport Univerze v Ljubljani morajo posebne pogoje izpolniti do dneva 
opravljanja izpita pri predmetu Planinstvo. 
 
Študentje Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru morajo posebne pogoje izpolniti do 
dneva opravljanja izpita pri neobveznem izbirnem programu za pridobitev naziva vodnik 
Planinske zveze Slovenije. 
 
 
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).  
 
Za študente Fakultete za šport Univerze v Ljubljani se kot pozitivne štejejo dosežene ocene 
pri predmetu Planinstvo, za študente Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru pa ocene pri 
izbirnem predmetu Aktivnosti v naravi in pri neobveznem izbirnem programu za pridobitev 
naziva vodnik Planinske zveze Slovenije. 
 
V dodatno licenčno usposabljanje vodnikov Planinske zveze Slovenije A kategorije (lahke 
kopne ture) se lahko vključijo vsi, ki so osnovno usposabljanje sklenili s pozitivno oceno.  
 
V nadaljevalno licenčno usposabljanje vodnikov Planinske zveze Slovenije za kategoriji D in 
G se lahko takoj vključijo vsi, ki imajo veljavno licenco za opravljanje strokovnega dela na 
področju planinstva in ki so osnovno usposabljanje sklenili z oceno opravil, v B kategorijo pa 
tisti, ki so osnovno usposabljanje sklenili z oceno uspešno opravil. Po zaporedni tri letni 
aktivnosti se lahko v nadaljevalno licenčno usposabljanje vključi vsakdo, ki je osnovno 
usposabljanje sklenil z oceno opravil. 
 
V dodatno licenčno usposabljanje vodnikov Planinske zveze Slovenije A kategorije (lahke 
kopne ture) se lahko vključijo študentje Fakultete za šport Univerze v Ljubljani in Pedagoške 
fakultete Univerze v Mariboru, ki imajo podeljen strokovni naziv vodnik Planinske zveze 
Slovenije A kategorije (lahke kopne ture).  
 
V nadaljevalno licenčno usposabljanje vodnikov Planinske zveze Slovenije se lahko vključijo 
študentje Fakultete za šport Univerze v Ljubljani, ki imajo podeljen strokovni naziv vodnik 
Planinske zveze Slovenije A kategorije (lahke kopne ture), imajo veljavno licenco za 
opravljanje strokovnega dela na področju planinstva in so vpisani v usmeritveni predmet 
planinstvo. 
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V nadaljevalno licenčno usposabljanje vodnikov Planinske zveze Slovenije v okviru 
podiplomskega stalnega strokovnega spopolnjevanja športnih učiteljev na področju 
planinstva se lahko vključijo študentje Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, ki imajo 
podeljen strokovni naziv vodnik Planinske zveze Slovenije A kategorije (lahke kopne ture) in 
imajo veljavno licenco za opravljanje strokovnega dela na področju planinstva. 
 
 
V. POGOJI ZA DOKONČANJE USPOSABLJANJA 
 
Za uspešen konec usposabljanja za vodnika Planinske zveze Slovenije A kategorije (lahke 
kopne ture) mora biti kandidat aktivno udeležen na usposabljanju (80 % celote in pri 
praktičnem delu 80 % ur), opraviti mora teoretične in praktične izpite, oddati seminarsko 
nalogo (pri 6.2. Načrtovanje, izvedba, analiza akcij), ki jo mentor naloge oceni kot opravil ter 
opraviti obvezno pripravništvo. Teoretični izpiti se opravljajo pri vseh predmetih, praktični 
izpiti pa predmetih 3. Prva pomoč in reševanje, 5. Razvedanje, 6. Učenje in vodenje in 8. 
Bivanje v naravi. 
 
Za študente Fakultete za šport Univerze v Ljubljani so pogoji za dokončanje usposabljanja za 
vodnika Planinske zveze Slovenije A kategorije (lahke kopne ture): opravljeni izpiti pri 
osnovnih predmetih študijskega programa, opravljen izpit pri predmetu Planinstvo vsaj z 
oceno uspešno opravil (vsaj 8), predhodno opravljena obvezna šest mesečna pedagoška 
praksa in opravljeno vodniško pripravništvo. 
 
Za študente Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru so pogoji za dokončanje 
usposabljanja za vodnika Planinske zveze Slovenije A kategorije (lahke kopne ture): 
opravljeni izpiti pri osnovnih predmetih študijskega programa, opravljen izpit pri izbirnem 
predmetu Aktivnosti v naravi in pri neobveznem izbirnem programu za pridobitev naziva 
vodnik Planinske zveze Slovenije vsaj z oceno uspešno opravil (vsaj 8), predhodno 
opravljena obvezna šest mesečna pedagoška praksa in opravljeno vodniško pripravništvo. 
 
Posamezen izpit lahko kandidat opravlja največ trikrat. Izpitno komisijo sestavljajo člani, ki 
imajo najmanj A kategorijo vodenja 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 kategorijo A 
(lahke kopne ture). Kandidat je lahko pripravnik največ tri leta. V tem času mora pod 
nadzorom voditi najmanj pet različnih tur, pri najmanj dveh registriranih vodnikih enake ali 
višje kategorije. Od vodnika Planinske zveze Slovenije ali gorskega vodnika, pri katerem je 
pripravnik vodil, mora pridobiti pisno mnenje o opravljenem vodenju. 
 
Rok za zaključek usposabljanja je do 31. decembra leta, v katerem poteče tretje leto od dne, 
ko kandidat postane pripravnik za kategorijo A.  
 
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 A kategorijo vodenja (lahke kopne ture). 
Študentje morajo pred podelitvijo A kategorije opraviti še obvezno šest mesečno pedagoško 
prakso.  
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Pristojni organ Planinske zveze Slovenije na predlog nosilca usposabljanja in na podlagi 
poročil o usposabljanju in pripravništvu ugotovi ali je pripravnik za vodnika Planinske zveze 
Slovenije A kategorije (lahke kopne ture), ki mu je nosilec usposabljanja podelil A kategorijo 
vodenja, opravil vse izpitne obveznosti. Če organ ugotovi, da je pripravnik opravil vse izpitne 
obveznosti, mu z ugotovitvenim sklepom potrdi A kategorijo vodenja. Če organ ugotovi, da 
pripravnik ni opravil vseh izpitnih obveznosti, se šteje, da ni izpolnil pogojev za vodnika 
Planinske zveze Slovenije A kategorije (lahke kopne ture).  
 
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 vodnika Planinske zveze Slovenije A kategorije (lahke kopne ture) strokovni 
naziv vodnik Planinske zveze Slovenije A kategorije (lahke kopne ture) in izdata potrdilo o 
usposobljenosti (licenco za opravljanje strokovnega dela na področju planinstva) Z enotnim 
nazivom vodnik Planinske zveze Slovenije A kategorije (lahke kopne ture) označujemo 
udeležence programa ne glede na spol. Licenca za opravljanje strokovnega dela na področju 
planinstva velja tri leta.  
 
Vodniki Planinske zveze Slovenije A kategorije (lahke kopne ture) so ob izdaji potrdila o 
usposobljenosti vpisani v Register vodnikov Planinske zveze Slovenije, ki ga vodi pristojni 
organ Planinske zveze Slovenije. Z dnem vpisa v Register vodnikov Planinske zveze 
Slovenije velja prva licenca za opravljanje strokovnega dela na področju planinstva za dobo 
treh let.  
 
Vodnik Planinske zveze Slovenije A kategorije (lahke kopne ture) 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 vodnike Planinske zveze Slovenije A kategorije 
(lahke kopne ture), ki ga je potrdil pristojni organ Planinske zveze Slovenije. 
 
Za podaljševanje zavarovanja za primer civilno pravne odškodninske odgovornosti, ki izvira 
iz dejavnosti vodnikov Planinske zveze Slovenije A kategorije (lahke kopne ture), je treba 
vsako leto poslati pisno poročilo o delu. Poročilo pošlje društvo ali ustrezen organ planinske 
organizacije na predpisanem obrazcu, ki ga izpolni vodnik Planinske zveze Slovenije A 
kategorije (lahke kopne ture), praviloma najkasneje do konca meseca februarja pristojnemu 
organu Planinske zveze Slovenije.  
 
Preglednica 13: Predmetnik dodatnega licenčnega usposabljanja. 
Zap. 
št. 

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

3. Prva pomoč in reševanje 1 1
5. Razvedanje 1 3
8. Bivanje v naravi 1 4
 Prosta izbira predmeta 2 
           5 8
  13 
 Izpitne obveznosti: 1 
 Skupaj: 14 
 
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.  
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Če Vodnik Planinske zveze Slovenije A kategorije (Lahke kopne ture) licence za opravljanje 
strokovnega dela na področju planinstva ne podaljša dvakrat zapored (obdobje šestih let), 
mora pred udeležbo na dodatnem licenčnem usposabljanju ponovno izpolniti posebne 
pogoje za udeležbo na osnovnem usposabljanju (število tur). Izpolnjevanje pogojev dokazuje 
s seznamom opravljenih tur. Posebne pogoje mora izpolniti 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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