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Planinske poti



Planinske poti PZS

• Lahka pot 

• Zahtevna pot 

• Zelo zahtevna pot

(Kategorizacija PZS 1985-1991; Pravilnik o kategorizaciji planinskih poti, Uradni list RS 2008)

Namen: omogočiti varno gibanje v gorski pokrajini, cilj je vrh, koča. Pot  je 

speljana po naravnih prehodih.

PZS vzdržuje dobrih 10.000 km markiranih planinskih poti. 



Lahka pot (okoli 10.000 km) – pri hoji si ni potrebno pomagati z

rokami, na strmih pobočjih je dovolj široka da omogoča varno hojo

tudi manj izurjenim, zahteva le pazljivost, telesno pripravljenost in

primerno obutev. Pri hoji lahko uporabljamo pohodne palice.

Zahtevna pot (okoli 80 km) - vodi čez zahtevnejše odseke, na

katerih si uporabniki zaradi varnosti pomagajo z rokami, na

takšnih mestih so običajno nameščene varovalne naprave, ki pa

niso nujno potrebne za prečenje takšnih mest.

Zelo zahtevna pot (okoli 50 km) – na takšni poti hojo zamenja ali

dopolnjuje plezanje, za premagovanje težko prehodnih delov pa

so nameščene varovalne naprave. Za varnejši vzpon na zelo

zahtevni planinski poti je potrebna dodatna osebna tehnična

oprema, kot so čelada, plezalni pas ter samovarovalni sestav,

zaradi morebitnih snežišč na posameznih odsekih pa tudi cepin in

dereze.



Zavarovane plezalne poti

Kratka smer v strmi steni, 

razvijanje plezalnih sposobnosti 

ob stalnem varovanju. Pot ni 

speljana po naravnih prehodih, 

vodi preko najtežjih mest v steni 

Prvo takšno pot uredi PD Vinska 

gora na Gonžarjevi peči (D/E, 

2011), po avstrijskih standardih

V Sloveniji ni predpisanih enotnih 

standardov za opremljanje takšnih 

poti



Kdo vzdržuje planinske poti

Pota vzdržujejo markacisti - prostovoljni strokovni delavci 
PZS, organizirani v markacijskih odsekih planinskih društev in 
v Tehnični ekipi Komisije za pota PZS

– markacist A – markiranje in čiščenje poti

– markacist B – uposobljeni tudi za vzdrževanje lesenih 

bočnih opor in stopnic (opravljen tečaj za delo z motorno 

žago)

– markacist C - usposobljen tudi za vzdrževanje klinov in 

jeklenic (poznavanje osnov vrvne tehnike za delo na 

višini)

Markacisti so prostovoljci, upravičeni so do nadomestila 

potnih stroškov in nadomestila za obrabo osebne opreme.



Vzdrževanje planinskih poti

Skrbniki : planinska društva

Vzdrževanje: 

– Markiranje, čiščenje poti, lesene bočne opore in stopnice: markacisti PD

– Jeklene varovalne naprave: markacisti Tehnične ekipe PZS

Financiranje: 

– planinska društva, 

– sredstva iz članarine PZS, 

– dotacije Fundacije za šport, 

– sponzorji, 

– občine



Zaradi visokih stroškov vzdrževanja poti: 

– društva odlagajo popravilo varoval na poteh na kasnejši čas

– nekatera društva se odločajo za opustitev skrbništva na posameznih poteh

Kaj lahko v takšnih primerih stori PZS:

– pot prevzame v skrbništvo in jo popravi

– poškodovano pot začasno zapre

– pot trajno zapre in opusti

V prihodnosti

Skrbniki : planinska društva

Vzdrževanje: 

– markiranje, čiščenje poti, lesene bočne opore in stopnice : markacisti PD

– klini in jeklenice: markacisti tehnične ekipe PZS in/ali profesionalne firme

Financiranje: 

– markiranje in čiščenje poti: pretežno PD

– lesene bočne opore in stopnice, klini in jeklenice: deloma centralno 

financiranje preko PZS, pretežno stalni proračunski vir države

Obisk gora strmo raste, zahteve po varnosti se dvigajo, vpliv naravnih ujm 



Ali so naše poti primerno opremljene

• Markiranje s Knafeljčevo markacijo

• Usmerjevalne table

• Lesena bočne opore in stopnice

• Klini in jeklenice

• Primernost za samovarovanje

• Ali pota dodatno zavarovati


