
strokovni delavec 3: 
 
VODNIK PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE D KATEGORIJE 
(LAHKE SNEŽNE TURE) 
 
 
I. SPLOŠNI PODATKI O PROGRAMU 
 
1. Ime programa 
 
Program usposabljanja se imenuje vodnik Planinske zveze Slovenije D kategorije (lahke 
snežne ture). 
 
2. Temeljni cilj programa 
 
Program usposabljanja vodnik Planinske zveze Slovenije D kategorije (lahke snežne ture) je 
osnovno snežno usposabljanje vodnikov Planinske zveze Slovenije in nadaljevalni program 
usposabljanj vodnikov Planinske zveze Slovenije v kopnih razmerah. 
 
Program usposabljanja vodnik Planinske zveze Slovenije D kategorije (lahke snežne ture) je 
namenjen osnovnemu snežnemu usposabljanju vodnikov Planinske zveze Slovenije 
A kategorije (lahke kopne ture). Vodnik Planinske zveze Slovenije A kategorije (lahke kopne 
ture) se ob osnovnem vodništvu v kopnih razmerah usposablja za osnovno zimsko 
vodništvo. Osnovnemu znanju iz A kategorije so dodana znanja iz uporabe cepina, derez, 
palic, krpelj itd. S podelitvijo D kategorije vodenja lahko vodnik Planinske zveze Slovenije 
vodi po lahkih označenih poteh ter lahkih neoznačenih poteh (iz kategorije A), poleg tega pa 
še po lahkih označenih poteh, lahkih neoznačenih poteh in zimsko markiranih poteh. Vodnik 
lahko vodi tudi organizirane in varovane zimske pohode. Program usposabljanja se lahko 
izvaja sklenjeno ali po delih, možno pa je tudi hkratno usposabljanje za D in G kategorijo.  
 
Licenčno usposabljanje obsega dodatno in nadaljevalno usposabljanje. Dodatno je 
namenjeno obnavljanju obstoječih znanj in uvajanju novosti v okviru D kategorije vodenja, 
nadaljevalno usposabljanje pa je namenjeno pridobivanju usposobljenosti višje kategorije 
vodenja. 
 
Področje delovanja vodnikov Planinske zveze Slovenije D kategorije (lahke snežne 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 13 ur teorije, 38 ur praktičnega dela in 46 ur izpitnih 
obveznosti, skupaj 97 ur. Utrjevanje, ponavljanje in izpiti obsegajo: pisne in ustne izpite, 
izpitno turo (6 ur), seminarsko nalogo (10 ur) in pripravništvo (30 ur). Ob upoštevanju 
predhodnega obveznega usposabljanja za vodnika Planinske zveze Slovenije A kategorije 
(lahke kopne ture) znaša skupno število ur usposabljanja 317 ur.  
 
Preglednica 22: Trajanje usposabljanja. 
 Teoretično (h) Praktično (h) Izpitne obv. 
vodnik Planinske zveze Slovenije D 
kategorije (lahke snežne ture) 13 38 46 

Skupaj: 97 
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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 D kategorije (lahke snežne ture) je 
nadaljevalni program usposabljanj prostovoljnih vodnikov Planinske zveze Slovenije in ima 
skupne predmete z vsemi programi usposabljanj za vodnike Planinske zveze Slovenije. 
Program ima skupne predmete s programom usposabljanja Inštruktor planinske vzgoje. 
Program usposabljanja je v celoti usklajen z licenčnim usposabljanjem. 
 
Program ne vsebuje vsebin, 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, saj so te vsebine del usposabljanja za vodnika 
Planinske zveze Slovenije A kategorije (lahke kopne ture).  
 
Preglednica 23: 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 
D kategorije 
(lahke snežne 
ture) 87 ur 
(317 ur) 

  

* Število ur v oklepajih pomeni skupno število ur, ki vključuje predhodna obvezna usposabljanja. 
 
5. Način vključevanja programa v mednarodno sodelovanje 
 
Mednarodna zveza planinskih organizacij (UIAA) 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 
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. 
 
6. Sestavljavci 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). Izvajalca programa usposabljanja vodnik Planinske 

 60



zveze Slovenije D kategorije (lahke snežne ture) sta Planinska zveza Slovenije ter Fakulteta 
za šport Univerze v Ljubljani. 
 
7. Kadrovske zahteve za izvedbo programa in predvideni nosilci 
 
Posamezne teme lahko predavajo le ustrezno usposobljeni strokovni delavci v športu na 
področju planinstva, ki izpolnjujejo pogoje iz preglednice potrebnih kvalifikacij za predavatelje 
- inštruktorje posameznih tem. Preglednico predpiše pristojen organ Planinske zveze 
Slovenije v sodelovanju z Inštitutom za šport Fakultete za šport Univerze v Ljubljani. 
 
8. Predviden obseg vpisa 
 
Za usposabljanje po programu vodnik Planinske zveze Slovenije D kategorije (lahke snežne 
ture) je vsako leto predvidenih 150 udeležencev. 
 
 
II. PREDMETNIK 
 
1. Število predmetov: razdeljeni na teoretične in praktične; obseg ur teh predmetov 
 
Preglednica 24: Predmetnik programa. 

Zap. 
št.* 

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

3. Prva pomoč in reševanje 3 6
3.1. Prva pomoč 2 2

3.3. Reševanje 1 4

5. Razvedanje 1 4
5.3. Orientacija in navigacija 1 4

6. Učenje in vodenje 3 4
6.1. Elementi metodike dela 1 2

6.2. Načrtovanje, izvedba, analiza akcij 2 2

7. Varnost v gorah 2 
7.2. Nevarnosti v gorah 2 

8. Bivanje v naravi 4 24(T)
8.1. Osebna in tehnična oprema 1 

8.2. Gibanje in tehnika vodenja 2 14

8.3. Bivakiranje in taborjenje 1 10

  13 38
  51 

 Utrjevanje, ponavljanje in izpiti: 46 
 Skupaj: 97 
 
*Zaporedne številke in nazivi predmetov predmetnika programa izhajajo iz skupnega predmetnika in učnega 
načrta usposabljanj vodnikov Planinske zveze Slovenije. 
 
Učni načrt: 
3. Prva pomoč in reševanje 
Tema: 3.1. Prva pomoč  
Cilji:  Seznanjanje z osnovami prve pomoči, poduk o pravilnem ukrepanju v primeru 
nesreče, seznanjanje z dosegom prve pomoči. 
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Snov:  Ozebline, omrzline, podhladitve. Toplotni omot. Prva pomoč zasutemu v plazu. 
Poškodbe zaradi snežne svetlobe - odboj.  
 
Tema 3.3.: Reševanje v gorah 
Cilji:  Seznanjanje s tovariško pomočjo pozimi, seznanjanje s tehniko reševanja v gorah 
pozimi. 
Snov: Uporaba lavinskih žoln. Tovariška pomoč. Iskanje ponesrečenca v plazu. Reševalna 
akcija. Sondiranje. Lavinski pes. Tipizirana reševalna sredstva za zimske razmere. 
Improvizirana reševalna sredstva. Izvedba improviziranega transporta.  
 
5. Razvedanje 
Tema 5.3.: Orientacija  
Cilji:  Seznanitev z osnovami razvedovanja v naravi, usposobitev za gibanje s pomočjo 
karte, kompasa, drugih pripomočkov in spretnosti. 
Snov:  Posebnosti orientacije v snegu. Upoštevanje nevarnosti plazov pri izbiri smeri gibanja. 
 
6. Učenje in vodenje 
Tema 6.1.: Elementi metodike dela  
Cilji:  Poznati in uporabljati metode učenja in poučevanja. 
Snov:  Metode in načini poučevanja gibanja v snegu. 
 
Tema 6.2.: Načrtovanje, izvedba in analiza akcij 
Cilji:  Seznanitev z elementi priprave izleta, z izvajanjem vseh elementov izleta za lažje 
snežne ture. 
Snov:  Posebnosti pri pripravi, izvedbi in analizi lažje snežne ture.  
 
7. Varnost v gorah 
Tema 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:  Nevarnosti v zimskih razmerah. Poznavanje snega, nevarnosti v zasneženem svetu. 
 
8. Bivanje v naravi 
Tema 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:  Oprema za sneg.  
 
Tema 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). 
Snov: Svet. Oprema. Obvladanje hoje po svetu D in E kategorije. Vodenje skupine le za D 
kategorijo. Hoja po različnih tipih snega. Načini gaženja. Vožnja po čevljih. Uporaba krpelj. 
Uporaba cepina in derez. Posebna znanja: vozli, samovarovanje, obvladanje skupine v 
snegu. Načini gibanja posameznika in skupine: nevarovano, samovarovano, varovano v 
snegu. Potrebna znanja vodenih v snegu. 
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Tema 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:  Taborjenje na stalnem tabornem prostoru, v naravi v snegu. Posebnosti priprave. 
Bivakiranje v snežnih razmerah, pod in nad gozdno mejo. Snežni brlog. Snežna luknja. 
Bivaki ob drevesnem deblu. Iglu. Psihološki vidiki pri bivakiranju. 
 
2. Vertikalna in horizontalna povezanost predmetov programa (način in možnost 

prehoda po stopnjah usposabljanja, način) 
 
Program je vertikalno povezan z ostalimi zimskimi programi usposabljanj 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).  
 
3. Študijska in izpitna literatura 
 
- Bele, J. 2000: Proti vrhovom. Planinska zveza Slovenija, Ljubljana. 
- Burnik, S.: Bivakiranje. 
- članki iz specializiranih in strokovnih revij (Alpinistični razgledi, Grif, Climbing, Planinski 

vestnik, Šport) 
- Golnar, T. 1999: Alpinistična šola. Planinska zveza Slovenija, Ljubljana. 
- Hansel, L. 2000: Oprema v zimskem času. 
- Kelnerič, A. 2000: Varovanje v ledu in snegu. 
- Medja, K. 1995: Vrvna tehnika na snežišču. Ledine. 
- 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. 
- Pšenica, J.: Prva pomoč – zmrzline. 
- Šegula, P. 1986: Sneg, led, plazovi. Planinska zveza Slovenije, Ljubljana. 
- Več avtorjev, 1983: Planinska šola. Planinska zveza Slovenije, Ljubljana. 
- Več avtorjev, 1983: Planinski vodnik. Planinska zveza Slovenije, Ljubljana. 
- Več avtorjev, 1996: Teze za tečaj za mladinske planinske vodnike, V. dopolnjena izdaja. 

Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije, Ljubljana. 
 
 
III. POGOJI ZA VPIS 
 
Kandidat za vodnika Planinske zveze Slovenije D kategorije (lahke snežne ture) mora ob 
prijavi izpolnjevati splošne in posebne pogoje. 
 
Splošna pogoja sta: 
- članstvo v planinskem društvu, ki je član Planinske zveze Slovenije in 
-  primerno zdravstveno stanje. 
 
Posebni pogoji: 
Usposabljanja se lahko udeležijo vodniki Planinske zveze Slovenije A kategorije (lahke 
kopne ture), ki so osnovno usposabljanje sklenili z oceno opravil in imajo veljavno licenco za 
opravljanje strokovnega dela na področju planinstva.  
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Kandidat za vodnika Planinske zveze Slovenije D kategorije (lahke snežne ture) mora biti 
sposoben samostojnega gibanja na turah, ki so za kategorijo višje od tur D kategorije. Zato 
morajo kandidati v zadnjih petih letih opraviti: 
- najmanj 10 različnih lahkih in 5 različnih zahtevnih snežnih tur. 
 
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. 
 
 
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).  
 
V dodatno licenčno usposabljanje vodnikov Planinske zveze Slovenije D kategorije (lahke 
snežne ture) se lahko vključijo vsi, ki so osnovno usposabljanje v snežnih razmerah sklenili s 
pozitivno oceno.  
 
V nadaljevalno licenčno usposabljanje vodnikov Planinske zveze Slovenije se lahko vključijo 
vsi, ki so osnovno usposabljanje v snežnih razmerah sklenili z oceno uspešno opravil in 
imajo veljavno licenco za opravljanje strokovnega dela na področju planinstva. 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 D kategorije (lahke 
snežne ture) se lahko vključijo študentje Fakultete za šport Univerze v Ljubljani, ki imajo 
podeljen strokovni naziv vodnik Planinske zveze Slovenije D kategorije (lahke snežne 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 D kategorije (lahke snežne ture), veljavno dovoljenje licenco za 
opravljanje strokovnega dela na področju planinstva in so vpisani v usmeritveni predmet 
Planinstvo (160 ur). 
 
V. POGOJI ZA DOKONČANJE USPOSABLJANJA 
 
Za uspešen konec usposabljanja za vodnika Planinske zveze Slovenije D kategorije (lahke 
snežne 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 in praktični izpiti se opravljajo pri vseh predmetih: 
3. Prva pomoč in reševanje, 5. Razvedanje, 6. Učenje in vodenje, 7. Varnost v gorah in 8. 
Bivanje v naravi. 
 
Pogoji za dokončanje usposabljanja za vodnika Planinske zveze Slovenije D kategorije 
(lahke snežne ture) za študente Fakultete za šport Univerze v Ljubljani so: opravljeni izpiti pri 
osnovnih predmetih študijskega programa, opravljen izpit pri predmetu Planinstvo vsaj z 
oceno uspešno opravil (vsaj 8) in opravljeno vodniško pripravništvo. 
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Posamezen izpit lahko kandidat opravlja največ trikrat. Izpitno komisijo sestavljajo člani, ki 
imajo najmanj D 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 D 
(lahke snežne 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 D.  
 
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 D kategorijo vodenja (lahke snežne ture).  
 
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 D kategorije (lahke snežne ture), ki mu je nosilec usposabljanja podelil D kategorijo 
vodenja, opravil vse izpitne obveznosti. Če organ ugotovi, da je pripravnik opravil vse izpitne 
obveznosti, mu z ugotovitvenim sklepom potrdi D kategorijo vodenja. Če organ ugotovi, da 
pripravnik ni opravil vseh izpitnih obveznosti, se šteje, da ni izpolnil pogojev za vodnika 
Planinske zveze Slovenije D kategorije (lahke snežne 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 D kategorije (lahke snežne ture) strokovni 
naziv vodnik Planinske zveze Slovenije D kategorije (lahke snežne ture) in izdata potrdilo o 
usposobljenosti (licenco za opravljanje strokovnega dela na področju planinstva). Z enotnim 
nazivom vodnik Planinske zveze Slovenije D kategorije (lahke snežne ture) označujemo 
udeležence programa ne glede na spol. Licenca za opravljanje strokovnega dela na področju 
planinstva velja tri leta.  
 
Vodniki Planinske zveze Slovenije D kategorije (lahke snežne 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 D kategorije (lahke snežne 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 posebej udeležil licenčnega usposabljanja za vodnike Planinske zveze Slovenije D 
kategorije (lahke snežne ture) in posebej 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 D kategorije (lahke snežne ture), je treba 
vsako leto poslati pisno poročilo o delu. Poročilo pošlje društvo ali ustrezen organ planinske 
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organizacije na predpisanem obrazcu, ki ga izpolni vodnik Planinske zveze Slovenije D 
kategorije (lahke snežne ture), praviloma najkasneje do konca meseca februarja pristojnemu 
organu Planinske zveze Slovenije.  
 
 
 
Preglednica 25: 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.  
 
Če Vodnik Planinske zveze Slovenije D kategorije (lahke snežne 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 usposabljanju za D kategorijo (lahke snežne ture) (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. 

 66


