
ZDRUŽENJE PLANINSKIH VODNIKOV SLOVENIJE (ZPVS) 
ASSOCIATION OF MOUTAIN LEADERS OF SLOVENIA (AMLS)  
Kontakt: A. Rabiča 41; 4281 MOJSTRANA; 041 603 130 
info@zpvs.si                                                                                         
www.zpvs.si  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Kandidat: 
 

UVODNA TURA in SPREJEMNI IZPIT! 
Pogoji za opravljanje uvodne ture in sprejemnega izpita  za šolanje za naziv »Mednarodni 
planinski vodnik«: 

 
Splošni pogoji: 

 starost 18 let, 

 V. stopnja izobrazbe, 

 potrdilo o nekaznovanosti, 

 izpolnjen obrazec Prijava na sprejemni izpit za izobraževanje za naziv (MPV) 

 zdravniško potrdilo o potrjeni psihofizični sposobnosti za opravljanje poklica planinskega 
vodnika (pregled za delo na višini), 

 sklenjeno zavarovanje za  reševanje z medicinsko asistenco v tujini, 

 plačana članarina za tekoče leto, 
   

Posebni pogoji:  
 v zadnjih petih letih opravljenih najmanj 30 letnih celodnevnih tur v vseh treh gorskih področjih 

Slovenije, 

 v zadnjih petih letih opravljenih najmanj 20 zimskih celodnevnih tur v vseh treh gorskih 
področjih Slovenije, 

 v zadnjih petih letih opravljenih vsaj 5 zahtevnih brezpotji v Sloveniji, 

 v zadnjih petih letih opravljene najmanj 3 ture v letnih razmerah nad 3000m n.m., 

 v zadnjih petih letih opravljen vsaj en treking v trajanju 7 dni ali več v tujini, 

 suvereno, samostojno gibanje v gorskem svetu (zahtevno brezpotje z odseki skalnega plezanja 
do II. stopnje UIAA), 

 suvereno, samostojno gibanje v zimskih razmerah (uporaba cepina in derez za napredovanje), 

 suvereno, samostojno gibanje na turnih smučeh, poznavanje lavinske opreme za pomoč 
zasutim v snežnem plazu. 

  

Priporočljivo znanje kandidata za usposabljanje: 
 uspešno zaključena Alpinistična šola, 

 doseženi kategorija »E in G« VPZS, 

 aktivno obvladanje vsaj enega svetovnega jezika. 
 

 

 
 

Uvodna tura mora vsebovati najmanj naslednje elemente: 
- trajanje najmanj en dan 
- zahtevnost terena – markirana zelo zahtevna zavarovana pot, zahtevno brezpotje, lažje 

plezanje do II. stopnje težavnosti UIAA. 
- višinska razlika med 1500 in 1800m 
- vsaj en del poti mora biti pokrit s snegom 
- kandidat MORA imeti s seboj vso nujno/priporočeno opremo (seznam dobi ob prijavi) 
- teža nahrbtnika najmanj 8kg (ženska), 10kg (moški) 
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Sprejemni izpit obsega: 

- osnove orientacije in osnovno poznavanje uporabe GPS naprave 
              (poznavanje osnovnih pripomočkov za orientacijo, orientiranje karte, merilo in kaj     
              pomeni, branje karte - simboli/topografske oznake, določitev stojne točke, ...) 
 

- osnove vrvne tehnike  
              (nameščanje čelade in plezalnega pasu, osnovni štirje tipi vozlov - osmica, šestica,    
              bičev, polbičev, polvozel, varovalni, podaljševalni, prusikov, machard ali francoski,  
              najlonski, kravatni, ...) 
 
Pri kandidatih ocenjujemo: 

- ima vso tehnično opremo 
- urejenost 
- točnost 
- natančnost 
- vsa potrebna oprema (teža nahrbtnika) 
- gibanje, okretnost, ravnotežje 
- delo v skupini, komunikativnost 
- fizična pripravljenost 
- samoinciativnost 

 
Primernost kandidata ocenjuje tehnična komisija šolanja, določena za vsako generacijo posebej. 
Kandidate se o rezultatu obvesti največ teden dni po opravljenem sprejemnem izpitu. 

 

 

Datum/kraj uvodne ture/izpita:  
 
 

 
TURA 
OCENA        ni opravil,    je opravil,    je opravil z odliko 
 
Naloga iz orientacije (priloga)  
OCENA        ni opravil,    je opravil,    je opravil z odliko 
 
Oprema in veščine (priloga) 
OCENA        ni opravil,    je opravil,    je opravil z odliko 
 

 
Komisija: 
1. 
 
2. 


