
    

 
ИЗВЕШТАЈ ЗА ОБУКА НА ПЛАНИНАРСКИ ВОДАЧИ  

Категорија А1 (Планинарење по летни патеки во летни услови) 
 
 
Организатор: Комисија за планинарски водичи. 
 
Координатори на обуката: Горан Николоски и Николчо Петров 
 
Датум на одржување: 22 – 27 мај 2017 
 
Место на одржување: Хотел „Молика“, Битола. 
 
Учесници: 15 кандидати од 6 планинарски друштва регистрирани во ФПСМ. 
 

На почетокот на 2018 година, Федерацијата за планинарски спортови во Македонија (ФПСМ) ги извести 
планинарските друштва/клубови за обуките за планинарски водичи во 2018 година. Во ФПСМ пристигнаа 15 
пријави од заинтересирани кандидати, кои, регионално, беа опфатени во за првпат одржаната Основна 
планинарска школа со која се подготвуаа кандидатите за обуката за планинарски водичи. Регионалните 
координатори Александар Стојановски (Западна Македонија), Влатко Гроздановски (Јужна Македонија) и Горан 
Николоски (Скопје) ја одржаа Основната планинарска школа (Ориентација со компас и ГПС уреди, јазли, опрема, 
опасности во планина, јазли) во тек на неколку дена.  

На обуката за планинарски водичи која почна на 22 мај присуствува 15 кандидати од Скопје, Тетово, Струга, 
Битола, Приштина. 

Во програмата за обука на планинарските водичи беа вклучени 17 теми, со теоретски и практичен дел. За дел од 
темите на обуката беа подготвени и изведени тест прашања. Програмата беше во вкупно траење од 50 часа (20 
часа теорија, 26 часа пракса, 4 часа тестови и изработка на јазли). 

Работата на терен опфати: движење по различен терен и водење на групи, користење на техничка планинарска 
опрема, ноќна ориентација, изработка на сидришта од природни и вештачки точки на обезбедување, искачување 
и симнување по карпи, изработка на огради од јаже, користење на компас, мапи, ГПС апликации и уреди.  

Кандидатите за планинарски водичи беа многу заинтересирани и активни да научат нови аспекти во 
планинарењето. Нивните коментари за обуката ќе бидат земени во предвид при организирање на следните обуки 
за планинарски водичи. 

Предавачи беа: Илинка Ристевска, Ирена Диков, Аница Радичовска, Јовица Угриновски, Глигор Митковски, 
Александар Кирковски, Николчо Петров, Петар Герасимов, Стојан Хаџијевтимов, Игор Радичовски, Магдалена 
Јакимовска и Оливер Петревски од Црвен Крст Скопје, Горан Николоски. 

 
Скопје, 1 јуни 2018    Комисија за планинарски водичи 
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