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Varnost na planinskih poteh in njihova urejenost ob povečanem turističnem obisku  

 

Planinska društva PZS kot skrbniki planinskih poti vzdržujejo 10.044 km pohodniških in okoli 2.000 km 

turnokolesarskih planinskih poti. Na poteh dela 808 markacistov s potrjeno licenco, okrog 100 

markacistov brez potrjene licence in povprečno letno še okoli 400 do 500 drugih članov planinskih 

društev. Vse delo se opravlja prostovoljno. Društva večinoma markacistom povrnejo kilometrino in 

dnevnice, nekatera so jih tudi opremila z delovno obleko in obutvijo. 

Za večino poti skrbi 196 planinskih društev, za nekaj poti pa je začasni skrbnik PZS (194 km oz. 1,6%). 

Za vzdrževanje planinskih poti PZS je zadolžena KPP PZS, želimo pa da poti PZS preidejo v skrbništvo 

posameznih planinskih društev.  

Vse pohodniške planinske poti so že vrisane v kartografski sistem PZS PlanGIS in vnesene v Kataster 

gospodarske javne infrastrukture, turnokolesarske planinske poti pa so tudi že pripravljene za vnos v 

PlanGIS  

Pohodniške planinske poti se delijo na lahke, zahtevne in zelo zahtevne. Za lahke poti v celoti skrbijo 

planinska društva, pri vzdrževanju zahtevnih in zelo zahtevnih poti pa običajno sodeluje Tehnična 

ekipa KPP PZS. Tudi v bodoče naj bi za vzdrževanje lahkih poti skrbeli markacisti v planinskih društvih 

s prostovoljnim delom, za vzdrževanje zahtevnih in zelo zahtevnih poti pa je odprtih več možnosti, o 

čemer bo tekla beseda v nadaljevanju.  

V zadnjih letih Tehnična ekipa ni vsako leto sproti popravila vseh poškodb na poteh, nabral se je 

precejšen zaostanek, ki ga bo težko odpraviti v letu ali dveh. Vzrokov za to je več, dajanje prednosti 

gradnji novih poti namesto popravila starih, nezadostno sprotno pomlajevanje tehnične ekipe, 

ukinitev nekdanjih možnosti za izredne dopuste v podjetjih itd. Za sanacijo nastalih razmer je več 

možnosti: 

• Pomladitev in povečanje števila članov Tehnične ekipe 

• Sezonska zaposlitev enega ali dveh vodij del v poletnih mesecih, ostali člani ekip so kot doslej 

prostovoljci.  

• Najem gradbenih podjetij za vzdrževanje zahtevnih in zelo zahtevnih poti, deloma ali v celoti, 

nadzor del opravljajo markacisti.  

Tehnična ekipa je dobro opremljena s strojno in drugo opremo, izboljšati pa je potrebno načrtovanje 

del pred sezono, pričeti z deli takoj ko odleze sneg in prilagoditi organizacijo del časovnim možnostim 

markacistov (delo v podaljšanih vikendih). KPP se dogovori z društvi o času, obsegu in stroških popravil 

o čemur se sklene ustrezna pogodba. V primeru, da planinsko društvo ni voljno ali ni finančno zmožno 

pokriti stroškov popravila, se v proces dogovarjanja vključi vodstvo PZS, saj je na prvem mestu varnost 

planincev.. 

V primeru nujnih takojšnjih popravil na posamezni poti Tehnična ekipa in društveni markacisti takoj 

sanirajo okvare na poti. Finančna vprašanja in morebitno dokončno ureditev poti se dogovori z 

društvom po sanacijskih delih.  

Usposabljanje markacistov obsega tri stopnje: 

• Markacist A : markiranje, čiščenje poti z ročnim orodjem, postavljanje smerokazov 

• Markacist B: dodatno še delo z motorno žago, vzdrževanje lesenih varoval 



 
• Markacist C: dodatno še opremljanje zahtevnih in zelo zahtevnih poti z jeklenimi varovali 

Program izobraževanja je dobro zastavljen, v zadnjih dveh letih število markacisto narašča, potrebovali 

pa bi več inštruktorjev markacizma. Markacistov je za obsežno mrežo planinskih poti premalo, posebej 

neugodna pa je starostna struktura, saj je povprečna starost markacistov okoli 56 let. 

Vzdrževanje planinskih poti se financira iz sredstev PZS, sredstev planinskih društev, sredstev države 

in občin, sponzorjev in sredstev turističnega gospodarstva. Akcije tehnične ekipe na zahtevnih in zelo 

zahtevnih poteh se financirajo iz sredstev PZS in društev skrbnikov. Za vzdrževanje mreže vseh 

planinskih poti se v proračunu PZS zadnja leta nameni določen znesek, ki se po kriterijih zahtevnosti 

in dolžine poti razdeli med skrbnike poti na podlagi prispelih poročil o delu na poteh. Znesek je 

skromen, toda več sredstev PZS za poti ne moremo nameniti. 

V PlanGIS se bo postopoma vzpostavila evidenca sledi poti, opreme križišč z usmerjevalnimi tablami, 

varoval na poteh, panoramskih in opozorilnih tabel. Dodatno bo razvita programska oprema ki bo 

olajšala administrativna dela povezana s potmi in poročanje skrbnikov.  

Vsa markacijska dela se izvajajo v skladu z določili Zakona o planinskih poteh, izvajajo jih za to šolani 

strokovni kadri – markacisti, pod njihovim nadzorom pa lahko enostavna dela opravljajo tudi drugi 

planinci. 

Zahtevne in zelo zahtevne poti so opremljene z lesenimi in jeklenimi varovali v skladu z določili Zakona 

o planinskih poteh in pripadajočih pravilnikov ter internih pravil KPP. Ker vodniška doktrina že nekaj 

časa priporoča samovarovanje se v sistemi oprijemalnih klinov kjer je to glede na naravne pogoje 

primerno (krušljivost, plazovit teren) postopoma nadomeščajo z žičnimi vrvmi. Če se zahtevne ali zelo 

zahtevne poti pričenjajo v turističnih krajih v dolinah naj se pri vstopu namestijo opozorilne table z 

zahtevo po uporabi čelade in samovarovalnega kompleta. Nameščanje dodatnih varoval na mestih, ki 

do sedaj niso bila zavarovana, pa v splošnem ni potrebno, uporabniki planinskih poti se morajo 

zavedati, da so to planinske in ne turistične poti. PZS si z izdajo zloženk, obvestili v medijih in na druge 

načine prizadeva opozoriti obiskovalce gora na kaj naj bodo pozorni da ne bo prihajalo do nesreč.  

Posebno pozornost velja nameniti obhodnicam ki povezujejo širše slovensko ozemlje (SPP, STKP), 

evropskim pešpotem in Vii Alpini. SPP in STKP sta posebna projekta v okviru PZS in je zanju potrebno 

pripraviti vodnik in spletni vodnik, skrbno označitev na terenu, promocijska gradiva za informacijske 

točke in sejme. 

V okviru informatizacije dela markacistov se poleg kartografskih prikazov v PlanGIS pripravi tudi 

programe za delo strokovne delavke in poročanje markacistov. 

Vodstvo PZS si bo prizadevalo za pridobitev stalnega vira financiranja planinskih poti s strani države, 

za pridobitev mednarodnih projektov, kot tudi za sklepanje pogodb s turističnim gospodarstvom za 

skupne projekte. Planinske poti kot infrastrukturni objekt potrebujejo načrtovano redno vzdrževanje, 

za to pa so potrebni stalni viri. Ocenjujemo, da bi za to potrebovali letno približno 200.000€, ki bi jih s 

prostovoljnim delom oplemenitili na približno 600.000€. Na ta način bi postopoma lahko izpolnili tudi 

vse zahteve Zakona o planinskih poteh glede opremljenosti poti.  
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