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SPLOŠNE INFORMACIJE

PRIJAVNI POGOJI

KDO ORGANIZIRA USPOSABLJANJA

VODSTVA USPOSABLJANJ

Pogoji za udeležbo so za vsako usposabljanje posebej navedeni pri razpisu (glej usposabljanje, za katero se prijavljaš).

Usposabljanja planinskih kadrov potekajo pod okriljem
Komisije za usposabljanje in preventivo PZS (KUP). Izvajalci
posameznih usposabljanj so: Vodniška komisija, Komisija za
alpinizem, Mladinska komisija, Komisija za varstvo gorske
narave, Komisija za planinske poti, Komisija za športno plezanje in meddruštveni odbori planinskih društev (MDO PD).

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 spletni strani komisije, ki akcijo izvaja. Prijavnice izpolni
čitljivo z velikimi tiskanimi črkami. Obvezno tudi napiši, na
katero usposabljanje se prijavljaš in datum usposabljanja (posebna rubrika v prijavnici). Eno prijavnico uporabi
le za eno usposabljanje in eno osebo. Kot veljavno bomo
šteli samo tisto prijavo, ki bo poleg prijavnice obsegala vse v
pogojih navedene obrazce in dokumente. Prijave zbiramo
do razpisnega roka oziroma do zasedbe prostih mest
(glej usposabljanje, za katero se prijavljaš). Prijavnico pošlješ
na naslov:
Planinska zveza Slovenije
(ime komisije, ki izvaja usposabljanje)
p. p. 214
1001 Ljubljana
Dodatne informacije lahko dobiš pri strokovnih sodelavcih
posameznih komisij v času uradnih ur: ponedeljek, petek od
8. do 14. ure, sreda od 8. do 15. ure:
• VK, MK: Veronika Susman – Šegatin, 01/4- 45-689,
veronika.susman@pzs.si;
• KA, KŠP, KVGN: Matjaž Šerkezi, 01/43-45-686,
matjaz.serkezi@pzs.si;
• KPP: Danilo Sbrizaj, 01/43-45-682,
danilo.sbrizaj@pzs.si.
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Vodstva usposabljanj sestavljajo inštruktorji in predavatelji,
ki imajo kar nekaj izkušenj tudi s pedagoškim delom, poklicno ali priučeno, želja vseh pa je svoje znanje in izkušnje
posredovati drugim. Za večino usposabljanj velja, da pride
na štiri udeležence programa en inštruktor. Tako so prog
rami 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 predvidena 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 trenutno 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. Mogoče je tudi gotovinsko
plačilo na podlagi računa na blagajni Planinske zveze Slovenije, Dvoržakova 9, Ljubljana (uradne ure: ponedeljek, petek
od 8. do 14. ure, sreda od 8. do 15. ure).
Višina sofinanciranja s strani KUP PZS za usposabljanje strokovnih kadrov je odvisna od višine pridobljenih sredstev s
strani javnih financ.
Sofinanciranje bo mogoče samo v primeru, da bo KUP
PZS uspela pridobiti sredstva iz javnih financ. V nasprotnem primeru se plača polna cena.
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MLADINSKA KOMISIJA
SEMINAR ZA MENTORJE PLANINSKIH SKUPIN
ODPOVED UDELEŽBE S STRANI PRIJAVLJENEGA UDELEŽENCA IN VRAČILO DENARJA
Prijavljeni udeleženec ima pravico pisno odpovedati udeležbo, kar sporoči na
zgoraj navedeni naslov. V tem primeru ima PZS pravico zadržati del vplačanega 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
usposabljanja;
• od 9 do 4 dni pred začetkom akcije - 50 % celotne predvidene cene
usposabljanja;
• 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 potrdila.
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
PZS si pridržuje pravico, da odpove izvedbo usposabljanja najpozneje pet dni
pred odhodom, če je potrebno število prijavljenih premajhno oziroma zaradi drugih objektivnih razlogov. V tem primeru prijavljenim vrnemo celotni
vplačani znesek. PZS lahko v primeru slabih vremenskih razmer v dogovoru s
prijavljenimi udeleženci spremeni tudi v razpisu navedeno lokacijo ali datum
usposabljanja.

Mentor planinske skupine je aktiven član planinske organizacije, ki mu je bil
podeljen strokovni naziv Mentor planinske skupine. Z enotnim strokovnim
nazivom označujemo člane ne glede na spol.
Usposabljanje za mentorja planinske skupine je oblika strokovnega izpopolnjevanja pedagoških delavcev s področja planinstva. Usklajeno je z usposabljanjem za strokovni naziv Vodnik Planinske zveze Slovenije in ga delimo na
osnovno ter dodatno usposabljanje.

OSNOVNO USPOSABLJANJE ZA MENTORJE PLANINSKIH
SKUPIN
Program osnovnega usposabljanja za Mentorje planinskih skupin je namenjen pridobitvi strokovne usposobljenosti za vodenje planinskih skupin v planinskih društvih, vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, dijaških domovih, fakultetah in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti.

CILJI USPOSABLJANJA
Mentorje planinskih skupin usposabljamo za uresničevanje naslednjih nalog:
• organiziranje in vzpodbujanje celoletne planinske dejavnosti za posamezne starostne skupine v planinskem društvu;
• skrb za planinsko dejavnost v vrtcih, šolah in drugih zavodih s področja
vzgoje in izobraževanja v sodelovanju z vodstvi zavodov;
• priprava, izvedba in analiza vsakoletnega programa planinske skupine
ter posameznih oblik planinske dejavnosti;
• formalno ali neformalno prenašanje lastnih poklicnih pedagoških znanj
na prostovoljne strokovne delavce v športu s področja planinstva;
• skrb za stalno dodatno usposabljanje, ki vključuje samoizobraževanje.

ZDRAVNIŠKO POTRDILO
Zdravniško potrdilo je ob prijavi 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.
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POGOJI ZA UDELEŽBO IN OBVEZNOSTI UDELEŽENCEV
Kandidat za mentorja planinske skupine mora ob prijavi izpolnjevati naslednje pogoje:
• višja ali visoka izobrazba katere koli usmeritve s pedagoško smerjo (izjemoma študent višjega letnika ali
absolvent);
• veselje do dela z mladimi v planinstvu;
• članstvo v PD, ki je član PZS.
Za uspešen konec osnovnega usposabljanja je potrebna aktivna udeležba ter oddaja seminarske naloge, ki jo mentor
naloge oceni kot uspešno. Teme seminarskih nalog določi
Odbor mentorjev planinskih skupin MK PZS.

STROKOVNI NAZIV
Po oddani in uspešno ocenjeni seminarski nalogi Odbor
mentorjev planinskih skupin MK PZS podeli udeležencu
programa trajni strokovni naziv mentor planinske skupine,
izkaznico mentorja planinske skupine ter potrdilo o podeljenem strokovnem nazivu. Po klasifikaciji Strokovnega sveta
Vlade Republike Slovenije za šport se pridobi naziv strokovni delavec 1.
Dovoljenje za opravljanje dejavnosti velja za dobo treh let.
Pogoj za obnovitev dovoljenja je predhodna aktivna udeležba na kateri koli obliki dodatnega usposabljanja iz programa dodatnega usposabljanja mentorjev planinskih skupin,
ki ga je potrdil Odbor mentorjev planinskih skupin MK PZS
(v letu 2009 poleg Izpopolnjevanja za mentorje kot izpopolnjevanje šteje tudi udeležba na Seminarju družabnosti
v gorah in Seminarju orientacije). Za vsakoletno obnovitev
licence (registracije) je potrebno do 15. 07. poslati izpolnjen
obrazec za registracijo in priložiti poročilo o delu s planinsko
skupino v preteklem šolskem letu.

PRIDOBITEV TOčK ZA NAPREDOVANJE V NAZIVE
Seminar, ki ga prireja Planinska zveza Slovenije, ni ovredno
ten s točkami za napredovanje v nazive.

NAČIN PRIJAVE
Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov Mladinske komisije
Planinske zveze Slovenije.

PZS 2009
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Kdaj

2. 8. - 9. 8. 2009

Ura začetka

12:00

Kje

PUS Bavšica

Cena

230 €

Št. udelež

25

Rok prijave

30. 6. 2009

IZPOPOLNJEVANJE ZA MENTORJE PLANINSKIH
SKUPIN
Izpopolnjevanje za mentorje je namenjeno tako strokovnemu izpopolnjevanju kot tudi izmenjavi mnenj o različnih
problematikah s tega področja dela. Med vsemi seminarji, ki
se uveljavljajo kot izpopolnjevanje za mentorje, je ta edini,
ki je namenjen izključno mentorjem.
Kdaj

19. 9. - 20. 9. 2009

Ura začetka

16:00

Kje

PUS Bavšica

Cena

70 €

Št. udelež

25

Rok prijave

16. 8. 2009

PLANINSKA ORIENTACIJA
Pomen obvladovanja orientacijskih znanj je poznan vsakomur, ki se neorganizirano odpravlja v gore ali kamor koli v
naravo, torej takrat, ko se je potrebno zanesti na lastna znanja in izkušnje. Še posebno so ta znanja uporabna, ko nam
ni dovolj hoja po označenih planinskih poteh ali v težavnih
vremenskih pogojih.
Orientacijska znanja in izkušnje si lahko pridobivamo na
različne načine; v šolskem sistemu, preko vzgojno izobraževalnih akcij, pa tudi s samostojnim učenjem. Pomembno je,
da pridobljeno znanje utrjujemo v praksi tako na planinskih
izletih kot pri ostalih izletih v naravo in s tem nabiramo pomembne izkušnje za iznajdljivost na neznanih terenih. Za ta
namen so planinska ter tudi ostala orientacijska tekmovanja
pravi naslov.
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• vsaka tri leta poslati poročilo o svoji orientacijski dejavnosti in
• vsaka tri leta udeležba na dodatnem licenčnem usposabljanju (velja od
leta 2004 naprej).

SEMINAR ORIENTACIJE
Informacije
glede
planinske
orientacije
(tekmovanja,
izobraževanja, pravila ... ) lahko dobite na spletnem naslovu
http://www.orientacija.net/ ter na mk.pzs.si

STROKOVNI NAZIV
Z izobraževanjem v okviru Odbora za orientacijo MK PZS je možno pridobiti
strokovni naziv “Vaditelj orientacije PZS”, ki prinaša dolžnosti in pravice imetniku naziva.
Program usposabljanja je namenjen pridobitvi strokovne izobrazbe za:
• poučevanje orientacije v okviru planinskih društev in Planinske zveze
Slovenije (kjer je to določeno);
• vzgajanje in usposabljanje udeležencev za vaditelje orientacije PZS;
• organiziranje in izvajanje planinskih orientacijskih tekmovanj;
• tekmovanje na planinskih orientacijskih tekmovanjih (POT) in
• dopolnitev znanja iz orientacije za vodnike PZS, mentorje planinskih
skupin in druge strokovne kadre v planinski organizaciji.

PREDSTAVITEV
Odbor za orientacijo pri Mladinski komisiji PZS organizira poseben seminar
orientacije za vse, ki nameravajo poučevati orientacijo v okviru planinskih
društev, organizirati ali tekmovati na planinskih orientacijskih tekmovanjih in
bolje obvladovati gibanje v brezpotju.
Letos bo seminar prvič potekal v dveh delih.

ZA KOGA
Seminar je namenjen predvsem absolventom Planinske šole, vodnikom PZS
in mentorjem planinskih skupin. Seveda se ga lahko udeležijo tudi vsi drugi,
ki jih zanima orientacija.
Vsi udeleženci morajo izpolnjevati splošne pogoje za pristop k izobraževanju
(glej zgornje poglavje “Strokovni naziv”).

Uspešno opravljen “Seminar orientacije” je prvi korak za pridobitev tega strokovnega naziva, saj je za pridobitev naziva potrebno uspešno opraviti tudi
“Seminar za traserje in organizatorje POT”.

Udeleženec seminarja mora pred prihodom na seminar obvladati osnovno
branje karte, osnovno uporabo kompasa in se znati gibati s pomočjo tega
na nezahtevnem terenu. Imeti mora risalno orodje, kompas in po možnosti
višinomer. Prav tako mora obvladati snov:
• poznavanje gorstev in sveta (terena) ter
• planinsko izrazoslovje oz. gorniško izrazje.

Po uspešno opravljenih obeh seminarjih se pridobi naziv “Pripravnik za vaditelja orientacije PZS”. Pripravništvo se zaključi, ko pripravnik do roka odda
izdelano seminarsko nalogo na podlagi resnično izvedenega planinskega orientacijskega tekmovanja pod mentorstvom registriranega vaditelja orientaci
je PZS. Seveda mora biti seminarska naloga pozitivno ocenjena.

GRADIVO ZA SEMINAR

Za pristop k izobraževanju za pridobitev strokovnega naziva je potrebno izpolnjevanje splošnih pogojev:
• starost vsaj 17 let;
• dosežena IV. stopnja šolske izobrazbe (končana srednja poklicna šola) ali
v procesu izobraževanja in
• predhodna enoletna aktivnost v planinskem društvu.

PRIJAVA

Obvezno gradivo za seminar je priročnik ORIENTACIJA IN TOPOGRAFIJA (različni avtorji, Zveza tabornikov Slovenije, 1990 ali 1999). Seznam priporočenega gradiva najdete na mk.pzs.si.
Prijava naj vsebuje prijavnico.

Po podeljenem strokovnem nazivu je za podaljševanje licence za opravljanje strokovnega dela na področju planinstva potrebno izpolniti naslednje
pogoje:

PZS 2009
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Vodniška Komisija

Kdaj

26. - 27. 9. ter 9. - 11.
10. 2009

Ura začetka

10:30

Kje

Menina

Cena

100 €

Št. udelež

15

Rok prijave

1. 9. 2009

http://vk.pzs.si

VODNIŠKA KOMISIJA
V tabelah na naslednjih straneh najdete usposabljanja, ki
jih v letu 2009 razpisuje Vodniška komisija PZS. Prijavnice so
dostopne na spletni strani VK: http://vk.pzs.si

IZPOPOLNJEVANJE ZA VADITELJE ORIENTACIJE
PZS
Namen izpopolnjevanj za vaditelje orientacije PZS je, da se
obnavljajo znanja vaditeljev orientacije PZS, pridobljena na
seminarjih Odbora za orientacijo MK PZS. To pa niso zaprta
izobraževanja, ampak so vabljeni tudi vsi, ki še niso vaditelji
orientacije PZS, a se vseeno veliko ukvarjajo z orientacijo in
bi želeli svoje znanje dopolniti oz. osvežiti. Dosedanja izpopolnjevanja so se izkazala kot zelo koristna in kvalitetna in
so udeležencem dala veliko novih izkušenj.

ZA KOGA

PROGRAM IZPOPOLNJEVANJA :

merjenje na karti – kartometrija,
risarski izdelki,
novosti na področju orientacije ter
problematika planinskih orientacijskih tekmovanj.
KDAJ

21. - 22. 9. 2009

URA ZAČETKA

18:00

KJE

KOČA NA SLEMENU

CENA

40 €

ŠT. UDELEŽENCEV

20

ROK PRIJAVE

26. 8. 2009

PZS 2009

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;

Na izpopolnjevanje so vabljeni vsi vaditelji orientacije PZS
in tudi vsi ostali aktivni člani planinskih društev, ki bi želeli
osvežiti ali poglobiti znanja iz področja orientacije.
•
•
•
•

Natančnejše informacije o poteku posameznega usposabljanja bodo vsi prijavljeni prejeli po elektronski pošti, objavljene pa bodo tudi na spletni strani VK.

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 kandidatov, predstavitvi pomena in dela prostovoljnega vodništva ter podrobnejšemu
seznanjanju 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
Mladinskega voditelja, če od tečaja ni minilo več kot 2 leti.

14

Sprejemni izpit obsega vprašanja iz naslednjih tem: Organi
zacija planinstva, Zgodovina planinstva in alpinizma doma

15
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PU VK PZS
PU VK PZS
PU VK PZS
PU VK PZS

TEČAJ ZA KATEGORIJO B, 2.
SKUPINA
TEČAJ ZA KATEGORIJI C
TEČAJ ZA KATEGORIJO D, 1.
SKUPINA
TEČAJ ZA KATEGORIJO D, 2.
SKUPINA
TEČAJ ZA KATEGORIJO G
TEČAJ ZA KATEGORIJO E
TEČAJ ZA IPV

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

RAZLIČNO PO SLOVENIJI

PLANINA NA KRAJU

PLANINA NA KRAJU

JANUAR - JUNIJ

28. 2. – 1. 3.

25. 2. – 27. 2.

12. 3. – 15. 3.

12. 2. – 15. 2.

25. 9. – 27. 9.

28. 5. - 31. 5.

14. 5. - 17. 5.

8. 7. – 19. 7.

31. 5. – 1. 6.

27. 6. – 8. 7.

JUNIJ

21. 3.

14. 3. – 15. 3.

4. 4. – 5. 4.

7. 3. – 8. 3.

17. 10.

20. 6. -21. 6.

6. 6. - 7. 6.

V OKVIRU TEČAJA

31. 5. – 1. 6.

V OKVIRU TEČAJA

16. 5. -17. 5.

13. 6. – 14. 6.

MAREC – JUNIJ
ŠEST VIKENDOV
(12 DNI)
16. 5. - 17. 5.

14. 2. -15. 2.

DATUM IZPITA

14. 2. -15. 2.

DATUM

Rok prijav: 2 meseca pred tečajem, pri tečajih A pa 2 meseca pred sprejemnim izpitom.

PU VK PZS

PU VK PZS

PU VK PZS

GROHOT

VALVASORJEV DOM

BOHINJ

OKREŠELJ

ČEŠKA KOČA

BAVŠICA

PU VK PZS

17

NAKNADNO

16

PU VK PZS

PU VK PZS

BAVŠICA

PU VK PZS

TEČAJ ZA KATEGORIJO B, 1.
SKUPINA

NAKNADNO

5.

SPREJEMNI IZPIT IN
PREIZKUSNA TURA ZA I.
3. IZMENO STRNJENEGA TEČAJA
TEČAJ ZA KATEGORIJO A, I.
IZMENA

RAZLIČNO PO SLOVENIJI

NAKNADNO

LOKACIJA

PU VK PZS

PU VK PZS

TEČAJ ZA KATEGORIJO A

2.

IZVAJALEC
PU VK PZS

USPOSABLJANJE

SPREJEMNI IZPIT IN
PREIZKUSNA TURA ZA II.
4. IZMENO STRNJENEGA TEČAJA
TEČAJ ZA KATEGORIJO A, II.
IZMENA

PZS 2009
SPREJEMNI IZPIT IN
PREIZKUSNA TURA ZA
1. PRIDOBITEV KATEGORIJE A NA
DELJENEM TEČAJU

ŠT.

TABELA 1: tečaji

Vodniška Komisija
Vodniška Komisija

PZS 2009

PZS 2009
18
19

IZPOPOLNJEVANJE V SNEŽNIH RAZMERAH
IZPOPOLNJEVANJE V SNEŽNIH RAZMERAH
IZPOPOLNJEVANJE V SNEŽNIH RAZMERAH
IZPOPOLNJEVANJE V KOPNIH RAZMERAH
IZPOPOLNJEVANJE V KOPNIH RAZMERAH
IZPOPOLNJEVANJE V KOPNIH RAZMERAH
IZPOPOLNJEVANJE V KOPNIH RAZMERAH
IZPOPOLNJEVANJE V KOPNIH RAZMERAH

IZPOPOLNJEVANJE V KOPNIH RAZMERAH
IZPOPOLNJEVANJE V KOPNIH RAZMERAH
IZPOPOLNJEVANJE V KOPNIH RAZMERAH
IZPOPOLNJEVANJE V KOPNIH RAZMERAH
IZPOPOLNJEVANJE V KOPNIH RAZMERAH
IZPOPOLNJEVANJE V KOPNIH RAZMERAH
IZPOPOLNJEVANJE V KOPNIH RAZMERAH
IZPOPOLNJEVANJE V KOPNIH RAZMERAH

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Rok prijav: mesec dni pred izpopolnjevanjem.

USPOSABLJANJE

ZAP.
ŠT.

TABELA 2: izpopolnjevanja

GORJANCI

MDO DOLENJSKE Z BELO
KRAJINO

PU VK PZS

PU VK PZS

MDO NOTRANJSKE

MDO ZASAVJA

MDO POSOČJA

MDO SAVINJSKE

MDO GORENJSKE

MDO PODRAVJA

MDO PODRAVJA

MDO KOROŠKE

BAVŠICA

BAVŠICA

KRIM

MRZLICA

BAVŠICA

MOZIRSKA KOČA NA GOLTEH

VALVASORJEV DOM

BOČ

BOČ

KOČA NA NARAVSKIH LEDINAH

KAMNIŠKA BISTRICA

LOGARSKA DOLINA

MDO SAVINJSKE IN MDO
PODRAVJA

MDO LJUBLJANE

VALVASORJEV DOM

ERJAVČEVA KOČA

GROHOT

LOKACIJA

PU VK PZS

PU VK PZS

PU VK PZS

IZVAJALEC

3. 10. – 4. 10.

26. 9. – 27. 9.

30. 5. – 31. 5.

23. 5. – 24. 5.

23. 5. – 24. 5.

16. 5. – 17. 5.

16. 5. – 17. 5.

9. 5. – 10. 5.

8. 5. – 9. 5.

9. 5. – 10. 5.

8. 5. – 9. 5.

18. 4. – 19. 4.

18. – 19. 4.

28. 3. – 29. 3.

14. 3. – 15. 3.

21. 2. – 22. 2.

DATUM USPOSABLJANJA

Vodniška Komisija
Vodniška Komisija

PZS 2009

Vodniška Komisija

ime komisije

pravniških turah pa morata sodelovati najmanj dva različna registrirana vod
nika PZS.

PRIJAVNI POGOJI

in v svetu, Geologija in poznavanje gorstev, Poznavanje in varstvo gorske narave, Planinsko izrazje in opis poti, Planinska pota, 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.

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:

Literatura za sprejemni izpit

kandidati za vodnika PZS morajo biti tudi sposobni samostojnega gibanja na
turah, 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.

Skupina avtorjev: Učbenik PLANINSKA ŠOLA, Planinska zveza Slovenije, Ljubljana 2004.

Kandidat dokazuje izpolnjevanje posebnih pogojev s seznamom Pregled
opravljenih tur.

Na preizkusni turi se preverja kondicijska pripravljenost, znanje iz gibanja in
ustreznost opreme, ki jo uporabljajo prijavljeni kandidati.

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 Predmetniku 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.

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 izpitom, pri strnjeni obliki usposabljanja pa med tečajem. Teoretični del
izpita so pisni testi, ki se pišejo iz predavanih tem na tečaju.

Prijavnice najdete na spletni strani VK pod rubriko Prijavnice – Prijava na tečaj.
Popolna prijava, poslana do roka, vsebuje:
• izpolnjen Osnovni obrazec;
• izpolnjen obrazec Seznam opravljenih tur;
• zdravniško potrdilo in izjavo o ustreznem zdravstvenem stanju;
• fotokopijo osebne izkaznice.
Predvidena cena: 435,00 €.

ZAHTEVNE KOPNE TURE - KATEGORIJA B
Na usposabljanju za vodnike PZS kategorije B se poglobi in razširi znanja z
osnovnega usposabljanja, poudarek je na temi Gibanje in tehnika vodenja. Pri
hoji in gibanje se uporabljajo tudi tehnična znanja.

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 pri-
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ime komisije

Vodniška Komisija
društvo, ki je član PZS.
Kandidati za vodnika PZS kategorije B morajo v zadnjih petih letih opraviti
najmanj:
• 20 različnih tur po zahtevnih in zelo zahtevnih označenih poteh nad
gozdno mejo in
• 5 različnih brezpotij.
Kandidat dokazuje izpolnjevanje posebnih pogojev s seznamom Pregled
opravljenih tur.

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.

Prijavnice najdete na spletni strani VK pod rubriko Prijavnice – Prijava na tečaj.
Popolna prijava, poslana do roka, vsebuje:
• izpolnjen Osnovni obrazec;
• izpolnjen obrazec Seznam opravljenih tur;
• izjavo o ustreznem zdravstvenem stanju.

USPOSABLJANJE ZA ZAHTEVNE KOPNE TURE SESTAVLJAJO:
• tečaj;
• seminarska naloga in izpit;
• pripravništvo.

Predvidena cena: 230€

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. Seminarska naloga je pisna priprava na izpitno turo. Kandidati jo napišejo do dogovorjenega roka pred izpitom. Teoretični del izpita so pisni testi, ki se pišejo
iz predavanih tem na tečaju. Praktični del izpita je izpitna tura. Pripravništvo
poteka enako kot pri kategoriji A, le da morajo pripravniške ture po zahtevnosti ustrezati zahtevnosti tur za kategorijo B.
Razpisana usposabljanja za zahtevne kopne ture v letu 2008:
USPOSABLJANJE

IZVAJALEC LOKACIJA

TEČAJ ZA KATEGORIJO B 1. PU VK PZS
SKUPINA

ČEŠKA
KOČA

DATUM

ROK ŠT.
DATUM IZPITA PRIJAV
UDEL.
16. 3.

24

TEČAJ ZA KATEGORIJO B 2. PU VK PZS OKREŠELJ 28. 5. – 31. 5.
SKUPINA

20. 6. – 21. 6.

30. 3.

24

TEČAJ ZA KATEGORIJO B 3. PU VK PZS
SKUPINA

20. 6. – 21. 6.

4. 4.

24

4. 6. – 7. 6.

Na usposabljanju za vodnike PZS kategorije C je še poseben poudarek na temi
Gibanje in tehnika vodenja. Pri hoji in gibanju se uporabljajo različna tehnična
znanja. Vodnik PZS kategorije C vodi:
• vse kar je opisano pri kategoriji B;
• zelo zahtevne neoznačene poti;
• zahtevna in zelo zahtevna brezpotja.

USPOSABLJANJE ZA ZELO ZAHTEVNE KOPNE TURE SESTAVLJAJO:

6. 6. – 7. 6.

BAVŠICA

14. 5. – 17. 5.

ZELO ZAHTEVNE KOPNE TURE - KATEGORIJA C

• tečaj;
• seminarska naloga in izpit;
• pripravništvo.

Tečaj traja tri polne dni. Program obsega vsebine po Učnem načrtu za vodnike
PZS kategorije C. Seminarska naloga je pisna priprava na izpitno turo. Kandidati jo napišejo do dogovorjenega roka pred izpitom. Pisnih testov ni. Praktični del izpita je izpitna tura. Pripravništvo poteka enako kot pri kategoriji

PRIJAVNI POGOJI:
Usposabljanja se lahko udeležijo registrirani vodniki PZS kategorije A, ki so
usposabljanje za kategorijo A sklenili z oceno »uspešno opravil« oziroma
registrirani vodniki PZS kategorije A, ki so tri leta zaporedoma aktivni in so
osnovno usposabljanje sklenili z oceno »opravil«. Kandidati za vodnika PZS
kategorije B morajo biti tudi primernega zdravstvenega stanja in včlanjeni v
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Vodniška Komisija

ime komisije

LAHKE SNEŽNE TURE - KATEGORIJA D

A, le da morajo pripravniške ture po zahtevnosti ustrezati zahtevnosti tur za
kategorijo C.
Razpisano usposabljanje za zelo zahtevne kopne ture v letu 2009:
USPOSABLJANJE

IZVAJALEC

LOKACIJA

DATUM

DATUM
IZPITA

TEČAJ ZA
KATEGORIJO C

PU VK PZS

BOHINJ

25. 9. – 27. 9.

17. 10.

ROK PRIJAV ŠT. UDEL.
27. 7.

6

PRIJAVNI POGOJI:
Usposabljanja se lahko udeležijo registrirani vodniki PZS kategorije B, ki so
usposabljanje za kategorijo B sklenili z oceno »uspešno opravil« oziroma registrirani vodniki PZS kategorije B, ki so tri leta zaporedoma aktivni in so usposabljanje za kategorijo B sklenili z oceno »opravil«. Kandidati za vodnika PZS
kategorije C morajo biti tudi primernega zdravstvenega stanja in včlanjeni v
društvo, ki je član Planinske zveze Slovenije.
Kandidati za vodnika PZS kategorije C morajo v zadnjih petih letih opraviti
najmanj:
• 20 različnih tur po brezpotju nad gozdno mejo;
• 10 različnih plezalnih vzponov vsaj II. težavnostne stopnje po lestvici
UIAA;
• 10 različnih plezalnih vzponov vsaj III. ali višje težavnostne stopnje po
lestvici UIAA.
Kandidat dokazuje izpolnjevanje posebnih pogojev s seznamom Pregled
opravljenih tur.

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 razmerah 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. Seminarska naloga je pisna priprava na izpitno turo. Kandidati jo napišejo do dogovorjenega roka pred izpitom. Teoretični del izpita so pisni testi, ki se pišejo
iz predavanih 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
DATUM

DATUM
IZPITA

TEČAJ ZA KATEGORIJO PU VK PZS VALVASORJEV
D 1. SKUPINA
DOM

12. 2. - 15. 2.

7. 3. - 8. 3.

15.12.08

24

TEČAJ ZA KATEGORIJO PU VK PZS
D 2. SKUPINA

12. 3. - 15. 3.

4. 4. - 5. 4.

12.1. 09

24

USPOSABLJANJE

IZVAJALEC

LOKACIJA

GROHOT

ŠT.
ROK PRIJAV UDEL.

Prijavnice najdete na spletni strani VK pod rubriko Prijavnice – Prijava na tečaj.
Popolna prijava, poslana do roka, vsebuje:
• izpolnjen Osnovni obrazec;
• izpolnjen obrazec Seznam opravljenih tur;
• izjavo o ustreznem zdravstvenem stanju.
Predvidena cena: 205 €
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Vodniška Komisija

ime komisije

Program obsega vsebine po Učnem načrtu za vodnike PZS G kategorije. Semi
narska naloga je pisna priprava na izpitni turni smuk. Kandidati jo napišejo
do dogovorjenega 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:

PRIJAVNI POGOJI
Usposabljanja se lahko udeležijo registrirani vodniki PZS vsaj kategorije A, ki
morajo 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
najmanj:
• 10 različnih tur po lahkih označenih poteh v snegu;
• 5 različnih tur po zahtevnih označenih poteh v snegu.
Kandidat dokazuje izpolnjevanje posebnih pogojev s seznamom Pregled
opravljenih tur.
Prijavnice najdete na spletni strani VK pod rubriko Prijavnice – Prijava na tečaj.
Popolna prijava, poslana do roka, vsebuje:
• izpolnjen Osnovni obrazec;
• izpolnjen obrazec Seznam opravljenih tur;
• izjavo o ustreznem zdravstvenem stanju.

usposabljanje

izvajalec

lokacija

datum

Tečaj za
kategorijo G

PU VK PZS

Planina
na Kraju

25. 2. – 27. 2.

št.
datum izpita rok prijav udel.
14. 3. – 15.3. 24. 12. 2008

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
najmanj:
• 10 različnih lahkih turnih smukov;
• 5 različnih zahtevnih turnih smukov.
Kandidat dokazuje izpolnjevanje posebnih pogojev s seznamom Pregled
opravljenih tur.
Prijavnice najdete na spletni strani VK pod rubriko Prijavnice – Prijava na tečaj.

Predvidena cena: 300 €

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
kategorije G v snežnih razmerah vodi:
• vse iz kategorije D;
• lahke turne smuke.

Popolna prijava, poslana do roka, vsebuje:
• izpolnjen Osnovni obrazec;
• izpolnjen obrazec Seznam opravljenih tur;
• izjavo o ustreznem zdravstvenem stanju.
Predvidena cena: 230 €

USPOSABLJANJE ZA LAHKE TURNE SMUKE SESTAVLJAJO:
• tečaj;
• seminarska naloga in izpit;
• pripravništvo.

Tečaj traja štiri polne dni. Na tečaju se izvede vsaj ena tura.
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Kandidati za vodnika PZS kategorij E in H morajo v zadnjih petih letih opraviti
najmanj:
• 10 različnih tur po zahtevnih ali zelo zahtevnih označenih poteh v snegu;
• 5 različnih zimskih plezalnih vzponov;
Kandidat dokazuje izpolnjevanje posebnih pogojev s seznamom Pregled
opravljenih tur.

ZAHTEVNE SNEŽNE TURE - KATEGORIJA E
Na usposabljanju za zahtevne snežne ture vodnik PZS razširi svoja znanja
predvsem na temi Gibanje in tehnika vodenja. Pri hoji se uporabljajo tudi tehnična znanja. 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. Semi
narska naloga je pisna priprava na izpitno turo. Kandidati jo napišejo do dogovorjenega roka pred izpitom. Pisnih testov ni. Praktični del izpita je izpitna
tura. Pripravništvo 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:
usposabljanje

izvajalec

Tečaj za
kategorijo E

PU VK PZS

lokacija

datum

Planina na 28. 2. – 1. 3.
Kraju

št.
datum izpita rok prijav udel.
21. 3.

29. 12. 2008

6

PRIJAVNI POGOJI:

Prijavnice najdete na spletni strani VK pod rubriko Prijavnice – Prijava na tečaj.
Popolna prijava, poslana do roka, vsebuje:
• izpolnjen Osnovni obrazec;
• izpolnjen obrazec Seznam opravljenih tur;
• izjavo o ustreznem zdravstvenem stanju.
Predvidena cena: 210 €

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
veljavno licenco za opravljanje strokovnega dela na področju planinstva;
• priporočilo matičnega planinskega društva, ki je član Planinske zveze
Slovenije.

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
registrirani vodniki PZS kategorij C in D, ki so tri leta zaporedoma aktivni in
so usposabljanje za kategoriji C in D sklenili z oceno »opravil«. Kandidati za
vodnika PZS kategorije E morajo biti tudi primernega zdravstvenega stanja in
včlanjeni v društvo, ki je član PZS.
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v okviru
tečaja
8. 7. – 19. 7.
Pokljuka
PU VK PZS

31. 5. – 1. 6.
naknadno
PU VK PZS

4.

Tečaj za kategorijo A, II. izmena

Sprejemni izpit in preizkusna tura za II.
izmeno strnjenega tečaja

Tečaj za kategorijo A, I. izmena

31. 1. – 1. 6.

16. 3.
Bavšica
PU VK PZS

27. 6. – 8. 7.

v okviru
tečaja

16. 5. -17. 5.
16. 5. - 17. 5.
naknadno
PU VK PZS

31

3.

Sprejemni izpit in preizkusna tura za I.
izmeno strnjenega tečaja

13. 6. – 14. 6.
PU VK PZS
Tečaj za kategorijo A

lokacija

2.

Vodnik PZS mora po pridobitvi naziva vodnik PZS, ne glede
na doseženo kategorijo, 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

PU VK PZS

IZPOPOLNJEVANJA ZA VODNIKE PZS

Sprejemni izpit in preizkusna tura za
pridobitev kategorije A na deljenem
tečaju

Predvidena cena: 470 €

1.

• izpolnjen osnovni obrazec;
• osnovne osebne podatke (ime in priimek, rojstni datum, naslov, zaposlitev, telefon);
• kratek gorniški življenjepis z navedbo dosedanjih
gorniških usposabljanj in ostalih 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.
• o ustreznem zdravstvenem stanju.

Razpisana osnovna usposabljanja za lahke kopne ture v letu 2009:

PRIJAVA NAJ VSEBUJE:

izvajalec

Po opravljenem tečaju izdelajo pripravniki za inštruktorje
planinske vzgoje seminarsko nalogo, v času pripravništva
se morajo 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 planinske vzgoje podeli znak ter se jih vpiše
na seznam inštruktorjev z licencami za posamezne teme.

usposabljanje

datum

Največje možno število udeležencev na tečaju za inštruktorje planinske vzgoje je 12.

marec – junij
šest vikendov
(12 dni)

Rok za prijavo je 01. december 2008.

različno po
Sloveniji

Tečaj za inštruktorje planinske vzgoje se bo predvidoma začel v januarju 2009 in končal v juniju 2009.

14. 2. -15. 2.

datum izpita

PREDVIDEN POTEK TEČAJA:

14. 2. -15. 2.

ROK
PRIJAV

Pogoje morajo kandidati izpolniti do dneva prijave na tečaj
za inštruktorje planinske vzgoje .

naknadno

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

31. 3.

Vodniška Komisija
14.12. 2008

Vodniška Komisija

PZS 2009

Vodniška Komisija

ime komisije

• Klemen Volontar in Stanko Dolenšek: Satelitska navigacija v gorah za
vodnike PZS;
• Jani Bele: Samovarovalni komplet, plezalni pas in načini navezav;
• Martin Šolar: Onesnaževanje in uničevanje gorske narave, vplivi množičnega obiska v gorah.
Razpisana izpopolnjevanja v kopnih razmerah v letu 2009:
vsaka tri leta udeleževati dodatnih licenčnih usposabljanj oziroma IZPOPOLNJEVANJ ZA VODNIKE PZS. Izpopolnjevanja so ločena za kopne ter snežne
in turno-smučarske kategorije.

LAHKE SNEŽNE TURE IN LAHKI TURNI SMUKI KATEGORIJI D in G
V obdobju 2009 - 2011 se obnavljajo naslednje teme:
• Klemen Volontar: Preizkus trdnosti snežne odeje ali ocena tveganja;
• Aleš Glavnik: Izdelava skice poti za gibanje v snežnih razmerah;
• Tone Golnar: Sidrišča in varovanje v snegu;
• Izkopavanje, prva pomoč in transport pri nesreči v snežnem plazu.
Razpisana izpopolnjevanja v snežnih razmerah v letu 2008:

Izpopolnjevanje v kopnih
razmerah

MDO DOLENJSKE Z
BELO KRAJINO

Gorjanci

18. 4. – 19. 4.

Izpopolnjevanje v kopnih
razmerah

MDO LJUBLJANE

Kamniška Bistrica

8. 5. – 9. 5.

Izpopolnjevanje v kopnih
razmerah

MDO KOROŠKE

Koča na Naravskih
ledinah

9. 5. – 10. 5.

Izpopolnjevanje v kopnih
razmerah

MDO PODRAVJA

Boč

8. 5. – 9. 5.

Izpopolnjevanje v kopnih
razmerah

MDO PODRAVJA

Boč

9. 5. – 10. 5.

Izpopolnjevanje v kopnih
razmerah

MDO GORENJSKE

Valvasorjev dom

16. 5. – 17. 5.

Izpopolnjevanje v snežnih
razmerah

MDO Savinjske in
MDO PODRAVJA

Logarska dolina

28. 2. – 1. 3.

Izpopolnjevanje v kopnih
razmerah

MDO SAVINJSKE

Okrešelj

16. 5. – 17. 5.

Izpopolnjevanje v snežnih
razmerah

PU VK PZS

Grohot

21. 2. – 22. 2.

Izpopolnjevanje v kopnih
razmerah

MDO POSOČJA

Bavšica

23. 5. – 24. 5.

Izpopolnjevanje v snežnih
razmerah

PU VK PZS

Erjavčeva koča

14. 3. – 15. 3.

Izpopolnjevanje v kopnih
razmerah

MDO ZASAVJA

Mrzlica

23. 5. – 24. 5.

Izpopolnjevanje v snežnih
razmerah

PU VK PZS

Valvasorjev dom

28. 3. – 29. 3.

Izpopolnjevanje v kopnih
razmerah

MDO NOTRANJSKE

Krim

30. 5. – 31. 5.

Prijavnice najdete na spletni strani VK pod rubriko Prijavnice – Prijava na izpopolnjevanje.

Izpopolnjevanje v kopnih
razmerah

PU VK PZS

Bavšica

26. 9. – 27. 9.

Popolna prijava, poslana do roka, vsebuje:
• izpolnjen Osnovni obrazec.

Izpopolnjevanje v kopnih
razmerah

PU VK PZS

Bavšica

3. 10. – 4. 10.

Predvidena cena: 65 €

LAHKE, ZAHTEVNE IN ZELO ZAHTEVNE KOPNE TURE KATEGORIJE A, B in C
V obdobju 2009–2011 se obnavljajo naslednje teme:
• Dragica Milanec: Pravilen pristop k poškodovanemu gorniku;
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Komisija za Alpinizem

ime komisije
PRIJAVNI POGOJI

Tečaja se lahko udeležijo tečajniki in pripravniki alpinističnih odsekov. Natančnejše informacije o poteku tečaja bodo vsi prijavljeni prejeli po elektronski pošti na navedene naslove.
Prijavnico najdete na spletni strani KA.
Predvidena cena: 300 €
Prijavnice najdete na spletni strani VK pod rubriko Prijavnice – Prijava na izpopolnjevanje.
Popolna prijava, poslana do roka, vsebuje:
• izpolnjen Osnovni obrazec.

ZAČETNI ALPINISTIČNI TEČAJ V ZIMSKIH RAZMERAH
Namen tečaja je, da tečajniki, ki so v matičnih odsekih in klubih zaključili s
programom alpinistične šole, obnovijo in poenotijo svoje znanje, ter izvedo
nekatere novosti, predvsem pa, da si naberejo izkušnje pri gibanju v zimskih
razmerah.

Predvidena cena: 60 €

Tečaj traja štiri polne dni, običajno v planinski koči in okolici. Na tečaju se izvede vsaj ena plezalna ali turno-smučarska tura na dan.

http://ka.pzs.si

Program obsega vsebine po Učnem načrtu za alpiniste.

KOMISIJA ZA ALPINIZEM
ZAČETNI ALPINISTIČNI TEČAJ V KOPNIH RAZMERAH
Namen tečaja je, da tečajniki, ki so v matičnih odsekih in klubih zaključili s
programom alpinistične šole, obnovijo in poenotijo svoje znanje, ter izvedo
nekatere novosti, predvsem pa, da si naberejo izkušenj v steni pri plezanju.
Že nekaj let ugotavljamo, da tečajnikom oz. mlajšim pripravnikom manjka
predvsem občutek za orientacijo v steni, kje je prav, kje je lažje. Prav tako rokovanje s kladivom, kako izbiti in zabiti klin, najti pravo razpoko in to storiti
v najkrajšem času. Gibanje v lahkem svetu in predvsem sestopanje po smeri,
ki je mestoma ocenjena s tretjo težavnostno stopnjo. Tako ima vsak možnost
splezati štiri smeri ocenjene do zgornje četrte stopnje in zadnji dan, če ima
željo, tudi voditi navezo.

usposabljanje

izvajalec

lokacija

datum

rok prijav

št.
udel.

TEČAJ

KA UO PZS

KOMNA

februar ali marec
2009

NAKNADNO

20

PRIJAVNI POGOJI
Tečaja se lahko udeležijo tečajniki in pripravniki alpinističnih odsekov.
Natančnejše informacije o poteku tečaja bodo vsi prijavljeni prejeli po elektronski pošti na navedene naslove.
Prijavnico najdete na spletni strani KA.
Predvidena cena: 300 €

Tečaj traja štiri polne dni, običajno v planinski koči in okolici. Na tečaju se izvede vsaj ena plezalna tura na dan.
Program obsega vsebine po Učnem načrtu za alpiniste.
usposabljanje

izvajalec

lokacija

datum

rok prijav

št.
udel.

TEČAJ

KA UO PZS

KAMNIŠKO
SEDLO

1. 7 – 5. 7.

NAKNADNO

20

PZS 2009
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Komisija za Alpinizem

ime komisije
PRIJAVNI POGOJI

Tečaja se lahko udeležijo starejši pripravniki alpinističnih odsekov.
Natančnejše informacije o poteku tečaja bodo vsi prijavljeni prejeli po elektronski pošti na navedene naslove.
Prijavnico najdete na spletni strani KA.
Predvidena cena: 400 €

NADALJEVALNI ALPINISTIčNI TEČAJ V ZIMSKIH RAZMERAH
Tečaj je namenjen starejšim pripravnikom alpinističnih kolektivov, da utrdijo
in obnovijo znanje iz alpinistične tehnike. Tečaj je predpriprava na izpit iz programa alpinist. Tečaj traja štiri polne dni, običajno v eni izmed alpskih dolin,
kjer se bivakira v naravi. Na tečaju se izvede vsaj ena plezalna tura na dan.
Program obsega vsebine po Učnem načrtu za alpiniste.
usposabljanje

izvajalec

lokacija

datum

TEČAJ

KA UO PZS

JEZERSKO

januar, februar ali
marec 2009

št.
rok prijav udel.
NAKNADNO

20

PRIJAVNI POGOJI
Tečaja se lahko udeležijo starejši pripravniki alpinističnih odsekov.
Natančnejše informacije o poteku tečaja bodo vsi prijavljeni prejeli po elektronski pošti na navedene naslove.
Prijavnico najdete na spletni strani KA.
Predvidena cena: 200 €

LEDENIŠKI TEČAJ
Tečaj je namenjen starejšim pripravnikom alpinističnih kolektivov, da utrdijo
in obnovijo znanje iz alpinistične tehnike. Tečaj je predpriprava na izpit iz programa alpinist.

IZPITI IZ PROGRAMA ALPINIST VADITELJ
Program usposabljanja alpinist je osnovni program usposabljanja za varnejše
izvajanje alpinistične dejavnosti, namenjen varnemu in uspešnemu delovanju alpinista – športnika. Alpinist se usposablja za gibanje v gorah, za hojo
in plezanje po planinskih poteh, predvsem pa za plezanje v stenah in turno
smučanje izven urejenih smučišč. Za vse naštete oblike je potrebno posebno
tehnično znanje. Alpinist vaditelj se usposablja za vodenje naveze z enakovrednimi soplezalci, poleg tega pa tudi za vodenje naveze z manj usposobljenimi
– s tečajniki alpinistične šole in pripravniki za alpiniste. Program usposabljanja
se izvaja v več delih, obvezni deli usposabljanja pa so alpinistična šola in pripravništvo, ki se izvaja pod nadzorom.
Izpit traja tri polne dni in je razdeljen v tri sklope: teorija, praktični del in izpitna tura.
Program obsega vsebine po Učnem načrtu za alpiniste.
izvajalec

lokacija

datum

TEORIJA

KA UO PZS

KOČA NA GOZDU

8. 5.

NAKNADNO

48

PRAKTIČNI DEL

KA UO PZS

KOČA NA GOZDU

9. 5 – 10. 5.

NAKNADNO

48

SLOVENSKE ALPE

junij, julij,
avgust,
september,
oktober

IZPITNA TURA

KA UO PZS

Tečaj traja štiri polne dni, običajno na enem izmed ledenikov v tujini. Na tečaju se izvede vsaj ena plezalna tura na dan in pristop na tri- oz. štiritisočak.
Program obsega vsebine po Učnem načrtu za alpiniste.
usposabljanje

izvajalec

lokacija

datum

rok prijav

št.
udel.

TEČAJ

KA UO PZS

KOEDNITZ

marec 2009

NAKNADNO

12

PZS 2009
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št.
rok prijav udel.

usposabljanje
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Komisija za Alpinizem

ime komisije

IZPITI IZ PROGRAMA ALPINISTIČNI INŠTRUKTOR
Program usposabljanja alpinistični inštruktor je nadaljevalni program usposabljanja za alpinista. Alpinistični inštruktor je izvajalec usposabljanja za alpiniste.

PRIJAVNI POGOJI
Splošni pogoji so:
• Starost vsaj 18 let oz. dopolnjena starost 18 let v tekočem letu,
• predhodna triletna alpinistična aktivnost v alpinističnem kolektivu (leto
od vpisa v šolo +3 leta – tečajnik (1 leto), mlajši pripravnik (1 leto), starejši pripravnik (1 leto)),
• članstvo v planinskem ali plezalnem društvu ali klubu, ki je član Planinske zveze Slovenije,
• opravljen teoretični in praktični izpit iz snovi alpinistične šole v matičnem alpinističnem odseku (podpiše alpinistični inštruktor, ki ima veljavno licenco za opravljanje strokovnega dela na področju planinstva
in alpinizma in ki hkrati ni načelnik odseka oz. kluba),
• pisni predlog matičnega alpinističnega odseka (podpis načelnika/predsednika odseka/kluba),
• primerno zdravstveno stanje (kandidat jamči s podpisom izjave v prijavnici).
Posebni pogoji:
• Kandidat za alpinista oziroma pripravnika mora biti sposoben samostojnega plezanja in vodenja naveze, zato mora opraviti:
• Vsaj 30 različnih kopnih – letnih alpinističnih vzponov v dveh različnih
gorstvih, od tega mora biti 5 vzponov višjih od 500 metrov relativne
višinske razlike in vsaj 5 vzponov kot prvi v navezi v IV. Težavnostni
stopnji lestvice UIAA,
• vsaj 15 zimskih alpinističnih tur (pristopi, smeri, ledni slapovi (nad
100m), turni smuki) od česar mora biti vsaj 5 smeri in
• vsaj en alpinistični vzpon = alpinistična tura (pristop) na vrh nad
3500 m (v evropskih podnebnih razmerah), pri čemer smeri, ki imajo
sidrišča opremljena s svedrovci ne pridejo v poštev.

Alpinistični inštruktor je strokovni delavec v športu na področju planinstva
in alpinizma z najširšo oziroma splošno usposobljenostjo. S svojim znanjem
sodeluje na vseh področjih planinskega in alpinističnega delovanja, največji
del pa je usmerjen v sistem usposabljanja planinske organizacije.
Alpinistični inštruktor se usposablja za prenašanje alpinističnih veščin in znanj
oziroma za izvajanje usposabljanja alpinistov. Alpinistični inštruktor aktivno
sodeluje pri vodenju alpinistične šole v alpinističnih odsekih in pri izvajanju
dejavnosti Komisije za alpinizem Planinske zveze Slovenije. Dejavnost alpinističnih inštruktorjev je plezanje in vodenje navez v okviru pedagoškega oziroma andragoškega procesa, prenašanje znanja, 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.
Izpit traja pet polnih dni in je razdeljen v tri sklope: teorija, seminar in izpit.
Program obsega vsebine po Učnem načrtu za alpiniste.
usposabljanje

izvajalec

lokacija

datum

št.
rok prijav udel.

TEORIJA

KA UO PZS

SEDEŽ PZS

22. 4.

NAKNADNO

15

SEMINAR

KA UO PZS

OKREŠELJ

sporočen na
teoriji (maj)

NAKNADNO

15

IZPIT

KA UO PZS

OKREŠELJ

sporočen na
teoriji (maj)

PRIJAVNI POGOJI
Splošni pogoji so:
starost najmanj 21 let,
• dosežena V. stopnja šolske izobrazbe (končana srednja šola),
• primerno zdravstveno stanje,

Kandidat dokazuje izpolnjevanje posebnih pogojev s seznamom opravljenih
tur. Posebne pogoje mora kandidat izpolniti do dneva prijave na izpit.
Natančnejše informacije o poteku izpita bodo vsi prijavljeni prejeli po elektronski pošti na navedene naslove.
Predvidena cena: 450 €
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Vodniška komisija

Komisija za Alpinizem
Predavateljsko licenco za izvajanje licenčnih seminarjev pridobijo ustrezno
usposobljeni strokovni delavci v športu na področju planinstva in alpinizma,
ki so na seznamu odbora Planinske zveze Slovenije, pristojnega za podeljevanje licenc za opravljanje strokovnega dela na področju planinstva in alpinizma.

• kandidat za Alpinističnega inštruktorja mora biti član enega od PD, ki je
vključeno v Planinsko zvezo Slovenije,
• kandidat za alpinističnega inštruktorja mora biti registriran alpinist pri
Komisiji za alpinizem.
Posebni pogoji:
• vsaj tri leta alpinističnega staža,
• želja po strokovnem delu pri usposabljanju alpinistov,
• prijava matičnega alpinističnega kolektiva,
• kot alpinist mora imeti opravljenih najmanj 30 vzponov s tečajniki v
zadnjih treh letih v okviru alpinistične šole, od tega poleti 10, pozimi 10
in v ledu 10,
• priporočilo enega izmed alpinističnih inštruktorjev, ki ima veljavno licenco za opravljanje strokovnega dela na področju planinstva in alpinizma
in
• priporočilo matičnega planinskega društva, ki je član Planinske zveze
Slovenije.

če alpinistični inštruktor licence za opravljanje strokovnega dela na področju planinstva in alpinizma 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.
Seminar traja dva dni v različnih letnih časih in v slovenskih Alpah ali tujini.
Program obsega vsebine po Učnem načrtu za alpiniste.
usposabljanje

izvajalec

lokacija

datum

rok prijav

št.
udel.

SEMINAR

KA UO PZS

KOČA NA GOZDU

februar 2008

NAKNADNO

40

Natančnejše informacije o poteku seminarja bodo vsi prijavljeni prejeli po elektronski pošti na navedene naslove.
Predvidena cena: 200 €

IZPOPOLNJEVALNI SEMINAR ZA ALPINISTIČNO SMUČANJE

Študentje in diplomantje Fakultete za šport, vodniki Planinske zveze Slovenije in inštruktorji planinske vzgoje se v usposabljanje vključujejo pod enakimi
splošnimi in posebnimi pogoji.

Seminar je namenjen vsem alpinistom, ki imajo željo po izpopolnitvi znanja
turnega in alpinističnega smučanja.

Natančnejše informacije o poteku izpita bodo vsi prijavljeni prejeli po elektronski pošti na navedene naslove.

Program obsega vsebine po Učnem načrtu za alpiniste.

Predvidena cena: 300 €

LICENČNI SEMINAR ZA ALPINISTIČNE INŠTRUKOTRJE

Seminar traja en dan na enem izmed slovenskih smučišč.

usposabljanje

izvajalec

lokacija

datum

št.
rok prijav udel.

SEMINAR

KA UO PZS

VOGEL

14. 2.

NAKNADNO

Alpinistični Inštruktor mora vsaka tri leta podaljševati licenco za opravljanje
strokovnega dela na področju planinstva in alpinizma. 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 alpinistične inštruktorje, ki ga je
potrdil pristojni organ 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.
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Komisija za Športno Plezanje

ime komisije
http://ksp.pzs.si

KOMISIJA ZA ŠPORTNO PLEZANJE:
IZPITI IZ PROGRAMA ŠPORTNI PLEZALEC 1
PRIJAVNI POGOJI
Seminarja se lahko udeležijo registrirani alpinisti alpinističnih odsekov. Natančnejše informacije o poteku seminarja bodo vsi prijavljeni prejeli po elektronski pošti na navedene naslove.
Predvidena cena: 200 €

SEMINAR ZA VODJE ALPINISTIČNIH ŠOL

Izpit za športnega plezalca 1 je nadaljevanje osnovnega programa plezalne
šole, ki jo izvajajo z licenciranimi strokovnimi kadri plezalni klubi, alpinistični
odseki, športno plezalni odseki ali samostojne plezalne šole.
Po opravljenem izpitu je Športni plezalec 1 je usposobljen za samostojno plezanje in varovanje, ko dopolni 18 let in sicer v vseh do pol raztežaja dolgih
smeri na umetnih stenah in v naravnih plezališčih.
Izpit traja načeloma en dan (teorija in praksa), v primeru večjega števila prijavljenih pa dva dni.

Seminar je namenjen vsem alpinističnim inštruktorjem, ki bodo v tekočem
letu vodili alpinistično šolo. Na njem se bodo podale smernice in novosti pri
vzgoji alpinističnih kadrov. Seminar traja en dan v eni izmed planinskih koč.
Program obsega vsebine po Učnem načrtu za alpiniste.
usposabljanje

izvajalec

lokacija

datum

rok prijav

št.
udel.

SEMINAR

KA UO PZS

GROHOT

5. 9.

NAKNADNO

10

izpit

izvajalec

lokacija

datum

rok prijav

št. udel.

TEORIJA + praksa

KŠP pri PZS

Kranj

Februar 2009

NAKNADNO

Glede na
prijave

PRIJAVNI POGOJI

Natančnejše informacije o poteku seminarja bodo vsi prijavljeni prejeli poelektronski pošti na navedene naslove.

Kandidat za naziv »ŠP 1« mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• dopolnjena starost 16 let
• ima preplezano predpisano število in težavnost športno plezalnih smeri
• v celoti in čitljivo izpolnjen obrazec “ Prijava na izpit za naziv športni
plezalec 1”
• plačana kotizacija
• opravljen izpit za pripravnika športnega plezanja

Predvidena cena: 80 €

Posebni pogoji:

PRIJAVNI POGOJI
Seminarja se lahko udeležijo registrirani alpinisti alpinističnih odsekov.

Kandidat mora imeti preplezanih z varovanjem od spodaj najmanj 30 različnih športno plezalnih smeri (katerihkoli težav).
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Komisija za Športno Plezanje

ime komisije
•
•
•
•
•

Natančnejše informacije o izpitu bodo prejeli vsi pri KŠP registrirani klubi, razpis pa bo objavljen tudi na spletni strani KŠP.
Predvidena cena: 30 €

Program usposabljanja inštruktor športnega plezanja 2 (v nadaljevanju IŠP2)
je nadaljevalni program usposabljanja za inštruktorja športnega plezanja 1.
IŠP 2 je izvajalec usposabljanja za športne plezalce s poudarkom na plezanju
dolgih športno plezalnih smeri.
IŠP 2 je usposobljen in pristojen za samostojno učenje športnega plezanja v
vseh športno plezalnih smereh. Prav tako je usposobljen in pristojen za organizacijo, vodenje in izvajanje vseh vrst tečajev plezanja v športno plezalnih
smereh. Za vse to potrebuje veljavno licenco.
V kolikor določene smeri zahtevajo kakršnakoli alpinistična znanja, mora biti
»IŠP 2« dodatno usposobljen z znanjem, ki jih takšne smeri zahtevajo. V takšnih primerih mora imeti opravljen vsaj izpit za alpinista.
Program obsega vse predvidene teme, ki so opredeljene za IŠP 2 v Pravilniku
o vzgoji in izobraževanju na podorčju športnega plezanja.
izvajalec

Pred pričetkom seminarja mora opraviti sprejemni izpit in sicer uspešno (z
rdečo piko) preplezana smer določene težavnosti (glej posebne pogoje)
Posebni pogoji:

SEMINAR IN IZPITI IZ PROGRAMA INŠTRUKTOR ŠPORTNEGA
PLEZANJA 2

usposabljanje

dopolnjena starost 21 let
najmanj 1 leto staža kot IŠP 1
vsaj 5 let plezalnega staža
ima preplezano predpisano število in težavnost športno plezalnih smeri
v celoti izpolnjen obrazec »Prijava na seminar za inštruktorje športnega
plezanja 2«
• izjava kandidata o zdravstvenem stanju
• plačana kotizacija

lokacija

datum

TEORIJA + praksa

KŠP pri PZS

Kranj

Februar 2009

IZPIT

KŠP pri PZS

Kranj

sporočen ob
razpisu

rok prijav

št. udel.

NAKNADNO

Glede na
prijave
Glede na
prijave

Preplezanih skupno najmanj 50 skalnih (opremljenih ali neopremljenih) smeri:
• dolge morajo biti najmanj 3 raztežaje
• upoštevajo se samo smeri, ki imajo težavnost najmanj 5a (V+) moški ,
oziroma 4c (V) ženske
Od teh 50 smeri mora biti najmanj:
• 10 smeri, ki imajo oceno najmanj 6a (5c) in so visoke najmanj 200 metrov
• 10 smeri, ki imajo oceno najmanj 6b (6a), od teh morata biti vsaj 2 smeri
dolge najmanj 350 metrov
• 10 smeri z oceno 6c (6b), od teh mora biti vsaj 5 smeri višjih od 200
metrov
Opombe:
Vse smeri mora kandidat preplezati v vodstvu ali izmenično. V smereh, kjer
ima zahtevano težavnost samo 1 raztežaj, mora ta raztežaj kandidat preplezati v vodstvu.
Poslane vzpone in njihovo ustreznost bo pregledala posebna komisija.
Težavnost smeri v plezališču za sprejemni izpit: ženske 6c, moški 7a
Natančnejše informacije o seminarju in izpitu bodo prejeli vsi pri KŠP registrirani klubi, razpis pa bo objavljen tudi na spletni strani KŠP.
Predvidena cena: 30 €

PRIJAVNI POGOJI
Splošni pogoji so:
Kandidat za naziv »inštruktor športnega plezanja 2« mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• član PZS in član kluba/odseka, ki je registriran pri KŠP
• končana najmanj 3 letna poklicna šola
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ime komisije
PRIJAVNI POGOJI

Seminarja se lahko udeležijo člani PZS, ki so dopolnili starost 18 let.
Natančnejše informacije o seminarju bodo prejeli vsi pri KŠP registrirani klubi,
razpis pa bo objavljen tudi na spletni strani KŠP.
Predvidena cena: 100 €

LICENČNI SEMINAR ZA INŠTRUKTORJE ŠPORTNEGA
PLEZANJA 1

http://ktk.pzs.si

Inštruktor športnega plezanja 1 (v nadaljevanju IŠP 1) vsaka tri leta podaljševati licenco za opravljanje strokovnega dela na področju športnega plezanja.
Pogoji za uspešno končan seminar:
• Udeležba in aktivno sodelovanje na seminarju
• najmanj 30 športno plezalnih smeri, preplezanih z varovanjem od spodaj v zadnjih 3 letih
Seminar traja en dan.
Program obsega vsebine po Pravilniku o vzgoji in izobraževanju na področju
športnega plezanja.
usposabljanje

izvajalec

lokacija

datum

rok prijav

št. udel.

SEMINAR

KŠP pri PZS

Kranj

februar 2009

NAKNADNO

Glede na
prijave

Natančnejše informacije o seminarju bodo prejeli vsi pri KŠP registrirani klubi,
razpis pa bo objavljen tudi na spletni strani KŠP.
Predvidena cena: 50€

SEMINAR IN IZPITI IZ PROGRAMA SODNIK ŠPORTNEGA
PLEZANJA
Seminar je namenjen vsem, ki imajo željo po opravljanju nalog sodnika na
tekmah športnega plezanja.

KOMISIJA ZA TURNO KOLESARSTVO
USPOSABLJANJE ZA TURNO KOLESARSKE VODNIKE
Komisija za turno kolesarstvo (KTK) razpisuje v letu 2009 naslednji dve usposabljanji:
• usposabljanje za Turno kolesarskega vodnika I in
• usposabljanje za Turno kolesarskega vodnika II.
Usposabljanje je namenjeno predvsem kandidatom, ki bi želeli voditi kolesarske izlete v gorski svet v okviru planinskih društev, pa tudi v okviru drugih
organizacij.
Programa usposabljanja obsegata:
• teoretični sprejemni izpit in preizkusno turo
• štiridnevni osnovni tečaj
• seminarsko nalogo in izpit
• pripravništvo
Pogoj za udeležbo na usposabljanju je uspešno opravljen teoretični sprejemni izpit (glej Prilogo 1) iz programa Planinske šole in opravljena preizkusna
tura zahtevnosti V5 in S4 (glej Prilogo 2). Vodniki PZS in drugi strokovni kadri
PZS, katerih program vključuje vsa znanja iz programa Planinske šole, so oproščeni teoretičnega sprejemnega izpita.
Preizkusna tura bo izvedena v soboto 20. junija 2009 v Polhograjskem hribov-

Seminar traja dva dni
Program obsega vsebine, ki so opredeljene v Sodniškem pravilniku KŠP.
usposabljanje

izvajalec

lokacija

datum

rok prijav

št. udel.

SEMINAR + IZPIT

KŠP pri PZS

Ljubljana

Marec 2009

NAKNADNO

Glede na
prijave
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ju, istega dne bomo izvedli tudi teoretični sprejemni izpit.
Oba osnovna tečaja pa bosta organizirana na Valvazorjevem
domu pod Stolom od 2. do 5. julija.
Pogoj za udeležbo na usposabljanju je tudi popolna tehnična oprema turnega kolesarja (gorsko kolo, kolesarske rokavice, čelada, zaščitna očala, nahrbtnik, rešilna folija, komplet
prve pomoči, kompas, geografska karta Stol in Begunjščica
PZ, kolesarski komplet za popravila na terenu, GSM telefon).
Priporočamo tudi ročni GPS sprejemnik.

OPIS PROFILA TURNKO KOLESARSKI VODNIK I
Turno kolesarski vodnik I je usposobljen za vodenje kolesarskih tur po javnih cestah, gozdnih cestah, poljskih poteh
in utrjenih gozdnih vlakah, pri čemer zahtevnost spusta ne
sme preseči stopnje S3-S4.
Kandidat mora ob prijavi izpolnjevati naslednje pogoje:
• splošni pogoji: starost najmanj 18 let, najmanj V.
stopnja šolske izobrazbe, tečaj prve pomoči v obsegu snovi, kot je opisana v učbeniku Planinska šola,
članstvo v planinskem društvu, ki je član PZS, ustrezno
zdravstveno stanje
• posebni pogoji: uspešno opravljena teoretični sprejemni izpit in preizkusna tura, najmanj 20 samostojnih
kolesarskih tur, med katerimi jih vsaj 5 dosega zahtevnost S4.
Za uspešno dokončanje usposabljanja mora biti kandidat
prisoten na celotnem programu usposabljanja, opraviti
mora vse izpite in v 30 dneh po izpitu še seminarsko nalogo,
s čimer izpolni pogoje za pripravnika za Turno kolesarskega
vodnika I. V času pripravništva mora najkasneje v treh letih
pod vodstvom mentorja uspešno voditi najmanj 5 tur, s čimer izpolni še zadnji pogoj za pridobitev naziva Turno kolesarski vodnik I.

OPIS PROFILA TURNKO KOLESARSKI VODNIK II
Turno kolesarski vodnik II je usposobljen za vodenje kolesarskih tur po javnih cestah, gozdnih cestah, poljskih poteh,
utrjenih gozdnih vlakah in stezah, pri čemer zahtevnost spusta ne sme preseči stopnje S5. Glede na to, da je pogoj za
prijavo tudi naziv Vodnik PZS, bo kandidat usposobljen tudi
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za vodenje kombiniranih tur, ki vključujejo pohodništvo
(vzponi na vrhove, ki niso dosegljivi s kolesom itd.).
Kandidat mora ob prijavi izpolnjevati naslednje pogoje:
• splošni pogoji: starost najmanj 18. let, najmanj V. stopnja šolske izobrazbe, članstvo v planinskem društvu,
ki je član PZS, naziv Vodnik PZS najmanj A kategorije z
veljavno licenco, ustrezno zdravstveno stanje,
• posebni pogoji: uspešno opravljena preizkusna tura,
najmanj 20 samostojnih kolesarskih tur, med katerimi
jih vsaj 5 dosega zahtevnost S5
Za uspešno dokončanje usposabljanja mora biti kandidat
prisoten na celotnem programu usposabljanja, opraviti
mora vse izpite in v 30 dneh po izpitu še seminarsko nalogo,
s čimer izpolni pogoje za pripravnika za Turno kolesarskega
vodnika II. V času pripravništva mora pod vodstvom mentorja najkasneje v treh letih uspešno voditi najmanj 5 tur, s
čimer izpolni še zadnji pogoj za pridobitev naziva Turno kolesarski vodnik II.
Podrobnejši podatki o obeh programih so objavljeni na domači strani Komisije za turno kolesarstvo http://ktk.pzs.si/ v
rubriki Programi in razpisi.

VODSTVO USPOSABLJANJA
Vodstva usposabljanja sestavljajo inštruktorji in predavatelji, dolgoletni turni kolesarji, vešči pedagoškega dela, ki želijo svoje znanje in izkušnje posredovati drugim. Glede na to,
da pride en član vodstva na 5 udeležencev bo program izveden varno in kakovostno, zaradi stalnega stika udeležencev
z vodstvom pa je omogočeno tudi veliko individualnega
dela.

PRIJAVA NA USPOSABLJANJE
Prijava mora vsebovati:
• izpolnjeno prijavnico (najdete jo na spletni strani KTK);
• prijavo na tečaj za turno kolesarskega vodnika I oz. II
(obrazec KTK01)
• sliko na kateri je jasno viden obraz v elektronski obliki
(najbolje takšno kot za osebne dokumente), pošljite jo
po e-pošti na naslov turno.kolesarstvo@pzs.si
• fotokopijo dokumenta najvišje dosežene stopnje izobrazbe oz. potrdila o šolanju
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• zdravniško potrdilo oz. izjavo o zdravstveni primernosti
za delo turno kolesarskega vodnika (obrazec KTK02)
• lastoročno podpisan pregled opravljenih kolesarskih
tur (obrazec KTK03)
• potrdilo o opravljenem tečaju prve pomoči (oz. fotokopijo veljavnega vozniškega dovoljenja)
• fotokopijo potrjene planinske izkaznice s plačano
članarino za tekoče leto
Prijavo pošljite na naslov:
Planinska zveza Slovenije, Komisija za turno kolesarstvo, p.p.
214, 1001 Ljubljana
Skrajni rok za prijave je 1.6.2009. KTK bo sproti pregledala
prispele prijave in kandidatom, ki ustrezajo razpisnim pogojem poslala po pošti račune in program preizkusne ture. Planinsko društvo oz. posameznik (samoplačnik) mora račun
poravnati najkasneje do 19.6. Število udeležencev obeh tečajev skupaj je omejeno na 30, v primeru prevelikega števila
kandidatov bodo imeli prednost tisti, ki bodo prej vplačali
stroške tečaja.
Za dodatne informacije pišite na e-naslov turno.kolesarstvo@pzs.si ali pokličite na tel.: 01 434-56-89.

CENA USPOSABLJANJA IN PLAČILNI POGOJI
Celotna predvidena cena posameznega usposabljanja znaša 250€ in je sestavljena iz kotizacije in oskrbe. V kotizaciji so
zajeti organizacijski stroški usposabljanja in nezgodno zavarovanje udeležencev in vodstva. V oskrbo sta všteta hrana in
prenočišče udeležencev usposabljanja (3 polni penzioni in
dve dodatni kosili).
Kandidatom, ki ne bodo uspešno opravili preizkusne ture ali
teoretičnega sprejemnega izpita in se zato ne bodo mogli
udeležiti tečaja se zaračuna 50€, ostanek pa vrne v roku 30
dni. Teoretični sprejemni izpit je mogoče enkrat ponavljati.
Prijavljeni udeleženec ima pravico pisno odpovedati udeležbo, kar sporoči na zgoraj navedeni naslov KTK. V tem
primeru ima KTK pravico zadržati del vplačanega 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;
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• od 9 do 4 dni pred začetkom akcije - 50 % celotne
predvidene cene;
• od 3 dni do dneva odhoda in po odhodu - 100 % celotne predvidene cene.
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 potrdila in na podlagi odobritvenega sklepa KTK.

ODPOVED USPOSABLJANJA S STRANI IZVAJALCA
USPOSABLJANJA
KTK si pridržuje pravico, da odpove izvedbo usposabljanja
najpozneje pet dni pred odhodom, če je potrebno število
prijavljenih premajhno oziroma zaradi drugih objektivnih
razlogov. V tem primeru prijavljenim vrnemo celotni vplačani znesek. KTK lahko v primeru slabih vremenskih razmer v
dogovoru s prijavljenimi udeleženci spremeni tudi v razpisu
navedeno lokacijo ali datum usposabljanja.

Zdravniško potrdilo
Obrazec zdravniškega potrdila izpolni in izda osebni zdravnik na podlagi zdravstvenega stanja (obrazec KTK02). Potrdilo ne sme biti starejše od treh mesecev. Obrazec najdete
na spletni strani KTK.

UGODEN NAKUP OPREME ZA ORIENTACIJO
Za udeležence usposabljanja se bomo z dobavitelji opreme za orientacijo dogovorili za ugodne možnosti nakupa
nekaterih njihovih izdelkov, podrobnejše informacije o tem
bomo objavili do 1.5.2009.

PRILOGA 1 - TEORETIČNI SPREJEMNI IZPIT
Teoretični sprejemni izpit obsega temeljna planinska znanja
iz programa planinske šole, pomembna za turnega kolesarja.
Študijski in izpitni vir je učbenik B. Rotovnik et al.: Planinska
šola, Planinska zveza Slovenije, Ljubljana 2005. Izpit je pisen,
obsega vprašanja z izbirnimi odgovori, za oceno uspešno je
potrebno pravilno odgovoriti na 60% vprašanj.
Priporočamo, da preberete celoten učbenik, pri pripravi na
izpit pa se osredotočite na poglavja: 1, 2.1, 3.1, 4, 5, 7 (izpustiti 7.2.5) .
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Zgled izpitnega vprašanja:
Katera izmed spodnjih trditev, povezanih s pojmom plastnice oz. izohipse, je pravilna:
a) plastnice so črte, ki v prikazu prereza gore ločujejo
posamezne geološke plasti,
b) plastnice so črte, ki na karti povezujejo točke z isto
nadmorsko višino,
c) na meteorološki kartah izohipse povezujejo točke z
istim zračnim pritiskom,
d) na podlagi medsebojne oddaljenosti izohips lahko ocenimo razgibanost terena; če so narisane blizu
skupaj prikazujejo relativno uravnan teren, če pa so
močno oddaljene pa strmo pobočje,
e) ekvidistanca je horizontalna oddaljenost med sosednjima izohipsama.

PRILOGA 2 - ZAHTEVNOSTNA LESTVICA
(Marko Paternu: Strme kolesnice, Interalta, Ljubljana 1997,
stran 15)
Ocene zahtevnosti vzponov:
• V1 – nezahtevni vzponi po zelo položnih cestah
• V2 – manj zahtevni vzponi po položnih cestah in kolovozih; naklon manj kot 5%
• V3 – srednje zahtevni vzponi po srednje strmih cestah
in kolovozih; naklon od 5% do 10%
• V4 –zahtevni vzponi po strmih cestah, kolovozih in
pešpoteh; naklon od 10% do 15%
• V5 – zelo zahtevni vzponi po zelo strmih makadamskih
cestah, redkeje asfaltnih, po kolovozih, pešpoteh in
stezah; naklon od 15% do 20%, kratka mesta lahko do
25%
• V6 – izjemno zahtevni vzponi po izjemno strmih kolovozih, redko makadamskih cestah, redkeje asfaltnih, po
pešpoteh, stezah in vlakah; naklon večji od 20%, kratka
mesta lahko do 35%
• V7 – skrajno zahtevni vzponi po skrajno strmih kolovozih, pešpoteh, stezah in vlakah; naklon več kot 35%,
kratka mesta lahko do 50%; ti vzponi so večinoma kratki in jih ponavadi lahko zvozimo šele po več poizkusih
ter pri suhi podlagi.
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• Ocene zahtevnosti spustov:
• S1 – nezahtevni spusti po dobrih, položnih in srednje
strmih asfaltnih in makadamskih cestah
• S2 – manj zahtevni spusti po dobrih, strmih do zelo
strmih asfaltnih in makadamskih cestah
• S3 – srednje zahtevni spusti po slabih, strmih do zelo
strmih makadamskih cestah in kolovozih brez ovir
• S4 – zahtevni spusti po kolovozih, pešpoteh in stezah z
redkimi ovirami
• S5 – zelo zahtevni spusti po kolovozih, pešpoteh, stezah in vlakah s pogostimi ovirami
• S6 – izjemno zahtevni spusti po kolovozih, pešpoteh,
stezah in vlakah s stalnimi, skrajno težavnimi ovirami,
ki jih ponavadi zmoremo prevoziti šele po več poizkusih in pri suhi podlagi; vožnja je na meji padca.
• S7 – skrajno zahtevni spusti po poteh, redko kolovozih,
po stezah in vlakah s pogostimi ovirami
http://kpp.pzs.si

KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI
USPOSABLJANJE ZA NAZIV MARKACIST
Usposabljanje za naziv markacist obsega:
• teoretični sprejemni izpit
• štiridnevni osnovni tečaj
• seminarska naloga in izpit
• pripravništvo

SPREJEMNI IZPIT
Sprejemni izpit obsega poznavanje planinskega znanja prijavljenih kandidatov. Sprejemni izpit je obvezen za vse prijavljene kandidate. Sprejemni izpit velja 1 leto.
Literatura za sprejemni izpit je učbenik PLANINSKA ŠOLA,
Planinska zveza Slovenije, Ljubljana, 2004
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Komisija za Planinske Poti
Razpisana usposabljanja za markacist pzs v letu 2009

TEČAJ
Program usposabljanja obsega 12 ur teorije, 41 ur praktičnega dela in 22 ur izpitnih obveznosti, skupaj 75 ur. Izpitne obveznosti obsegajo: pisni izpit, seminarsko nalogo in pripravništvo. Program obsega teme po predmetniku in učnem načrtu za markaciste PZS. Prijavo na tečaj je potrebno poslati na obrazcu
Prijava na tečaj za markacista PZS, ki ga najdete na spletni strani KPP. Udeleženci tečaja prejmejo Priročnik za markaciste in mapo z ustreznimi pravilniki
in obrazci, ki jih določi Komisija za planinske poti Planinske zveze Slovenije.
Za usposabljanje po programu markacist PZS je vsako leto predvidenih vsaj
45 udeležencev (dva tečaja).

IZPITNA LITERATURA
Več avtorjev, Priročnik za markaciste Planinske zveze Slovenije. Planinska zveza Slovenija. Ljubljana, 2007.

SEMINARSKA NALOGA IN IZPIT
Udeleženci tečaja pripravijo v okviru tečaja seminarsko nalogo. Vsebina seminarske naloge je evidenca planinskih poti in vnos v geografski informacijski
sistem. Tečajnik vriše pot v DTK 1:25.000 in pripravi ustrezen opis poti. Teoretični del izpita so pisni testi, ki se pišejo iz predavanih tem na tečaju.

usposabljanje

izvajalec

lokacija

datum

št.
udel.

markacist PZS
1.del

KPP PZS

Koča na Blegošu

16. 05. - 17. 05.

22

markacist PZS
2.del

KPP PZS

Koča na Blegošu

30. 05. - 31. 05.

markacist PZS
1.del

KPP PZS

Planinski dom na
Okrešlju

05. 09. - 06. 09.

markacist PZS
2.del

KPP PZS

Koča na Blegošu

19. 09. - 20. 09.

Rok prijav: 3 tedne pred akcijo

PRIJAVNI POGOJI
Kandidat za markacista Planinske zveze Slovenije mora ob prijavi izpolnjevati
naslednje splošne pogoje:
• starost najmanj 18 let,
• dosežena IV. stopnja šolske izobrazbe,
• poznavanje snovi iz Planinske šole
• zmožnost samostojnega gibanja v planinskem in gorskem svetu,
• članstvo v planinskem društvu, ki je član Planinske zveze Slovenije.
Prijavni obrazec najdete na spletni strani KPP.
Predvidena cena: 157 €

PRIPRAVNIŠTVO
Po uspešno opravljenih izpitnih obveznostih postane kandidat pripravnik
za markacista PZS. V tem času mora vsako leto pripravništva pod nadzorom
mentorja izvesti najmanj tri različne akcije na planinskih poteh. Kandidat ima
lahko status pripravnika največ tri leta.
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Komisija za Varstvo Gorske Narave
http://kvgn.pzs.si

KOMISIJA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE
TEČAJ ZA VARUHA GORSKE NARAVE
LICENČNO IZPOPOLNJEVANJE
Markacist PZS podaljšuje svojo licenco vsako leto na srečanju markacistov
odbora za planinske poti. Predložiti mora pisno poročilo o delu v preteklem
letu, ki ga potrdi matično planinsko društvo. Na podlagi tega poročila se mu
podaljša veljavnost naziva, kar se vpiše v njegovo izkaznico.
Markacist mora vsakih pet let opraviti dodatno licenčno usposabljanje za
opravljanje strokovnega dela na področju planinskih poti, ki ga je potrdil pristojni organ Planinske zveze Slovenije. Pogoj je, da je bil v petih letih aktiven
na najmanj petih akcijah.
Razpisana licenča izpopolnjevanja v letu 2009
izvajalec

lokacija

datum

št.
udel.

KPP PZS

Gašperjeva koča pod Vel.Kozjem

28. 3.

25

KPP PZS

Pečovnikova koča na Grmadi

9. 5.

25

KPP PZS

Planinski dom na Mirni gori

20. 6.

20

KPP PZS

Koča na Grohotu

11. 7.

25

KPP PZS

Dom na Slivnici

12. 9.

20

Rok prijav: tri tedne pred akcijo.
Prijavnico najdete na spletni strani KA.
Predvidena cena: 17 €
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Program je namenjen pridobitvi strokovne usposobljenosti s področja varovanja gorske narave za ljudi, ki bodo znotraj planinskih društev spremljali
in usmerjali različne dejavnosti (izletništvo in pohodništvo, usposabljanje,
vzdrževanje, označevanje in nadelava planinskih poti, oskrba in gradnja planinskih koč ...) v skladu z načeli varovanja gorske narave ter vodili odseke za
varstvo narave v PD.
Program usposabljanja je namenjen pridobitvi strokovne usposobljenosti za:
• vodenje odsekov za varstvo narave v planinskih društvih (PD) in v meddruštvenih odborih (MDO),
• dajanje pobud, pripravo mnenj in predlogov ter za izvajanje oziroma
vodenje vseh programskih aktivnosti in projektov v PD in MDO na
področju spoznavanja in varovanja gorske narave ter za sodelovanje s
pristojnimi Zavodi RS za varstvo naravne oz. njenimi izpostavami,
• načrtovanje, uresničevanje in izvajanje projektov PZS in njenih komisij
s sodelovanjem Komisije za varstvo gorske narave PZS (KVGN), kot tudi
projektov v sodelovanju s sorodnimi in nevladnimi organizacijami, ki s
svojim delovanjem segajo v gorski svet (CAA, CIPRA, UIAA)
• mentorje planinskih skupin kot oblika stalnega oziroma dodatnega
licenčnega usposabljanja, s katerim pridobijo poglobljena znanja s
področja spoznavanja in varovanja gorske narave,
• za vodnike PZS, in turno kolesarske vodnike, ki želijo poglobiti in razširiti
znanja s področja spoznavanja in varovanja gorske narave in se tako
usposobiti za načrtovanje in izvajanje različnih oblik planinske dejavnosti s poudarjeno naravoslovno vsebino,
• za markaciste, alpiniste, gorske reševalce, ki bodo znotraj svojih odsekov
oziroma postaj odgovorni za področje spoznavanja in varovanja gorske
narave,
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• oskrbnike planinskih koč in njihove gospodarje, ki bi tako dodatno
usposobljeni lahko učinkoviteje prispevali k varovanju gorske narave in
zmanjševanju negativnih vplivov planinskih koč na okolje,
• pripravo in izvedbo predavanj s področja spoznavanja in varstva gorske
narave v okviru sistema usposabljanj PZS.
Program obsega vsebine po Učnem načrtu za varuha gorske narave.
usposabljanje

izvajalec

lokacija

datum

rok prijav

št. udel.

TEČAJ

KVGN UO PZS

NAKNADNO

april, maj, junij

15. 2.

25

PRIJAVNI POGOJI
Gre za novo obliko naravovarstvenega planinskega usposabljanja. Udeleženci
morajo imeti končano (ali v zadnjem letniku izobraževanja) najmanj V. stopnjo splošne izobrazbe. Potrebne so tudi planinske izkušnje. Ciljne skupine
so: absolventi planinske šole, tečaja gorništva in tečaja za varstvo narave in
gorske straže, mentorji planinskih skupin, vodniki PZS, markacisti, alpinisti,
gorski reševalci itd.
Prijavnico najdete na spletni strani KVGN.
Predvidena cena: 200 €
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