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KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI

TEČAJ ZA MARKACISTE PZS
Usposabljanje za naziv markacist obsega:

•	 štiridnevni osnovni tečaj; 
•	 seminarska naloga in izpit; 
•	 pripravništvo - dve leti.

TEČAJ

Program usposabljanja obsega 12 ur teorije, 41 ur praktičnega dela in 22 ur iz-
pitnih obveznosti, skupaj 75 ur. Izpitne obveznosti obsegajo: pisni izpit, semi-
narsko nalogo in pripravništvo. Program obsega teme po predmetniku in uč-
nem načrtu za markaciste PZS.  Prijavo na tečaj je potrebno poslati na obrazcu 
Prijava na tečaj za markacista PZS, ki ga najdete na spletni strani KPP. Udele-
ženci tečaja prejmejo Priročnik za markaciste in mapo z ustreznimi pravilniki 
in obrazci, ki jih določi Komisija za planinske poti Planinske zveze Slovenije.

Za usposabljanje po programu markacist PZS je vsako leto predvidenih vsaj 
50 udeležencev (dva tečaja).

IZPITNA LITERATURA

Več avtorjev, Priročnik za markaciste Planinske zveze Slovenije. Planinska zve-
za Slovenija. Ljubljana, 2009.

SEMINARSKA NALOGA IN IZPIT

Udeleženci tečaja pripravijo v okviru tečaja seminarsko nalogo. Vsebina semi-
narske naloge je evidenca planinskih poti in vnos v geografski informacijski 
sistem. Tečajnik vriše pot v DTK 1:25.000 in pripravi ustrezen opis poti. Teore-
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tični del izpita so pisni testi, ki se pišejo iz predavanih tem na tečaju.

PRIPRAVNIŠTVO

Po uspešno opravljenih izpitnih obveznostih postane kandidat pripravnik 
za markacista PZS. V tem času mora vsako leto pripravništva pod nadzorom 
mentorja izvesti najmanj tri različne akcije na planinskih poteh. Kandidat ima 
lahko status pripravnika največ tri leta. 

Razpisana tečaja za Markaciste PZS v letu 2015:

usposabljanje datum loKaCIja št. udel.

marKaCIst pZs  
1. del

9. - 10. 5. 
2015

KoČa antona baVČerja na ČaVnu 25

marKaCIst pZs  
2. del

23. - 24. 5. 
2015

 KoČa antona baVČerja na ČaVnu 25

marKaCIst pZs  
1. del

5. - 6. 9. 
2015

planInsKI dom na boČu 25

marKaCIst pZs  
2. del

19. - 20. 9. 
2015

planInsKI dom na boČu 25

Predvideni stroški: Cena tečaja bo objavljena naknadno na spletni strani Ko-
misije za planinske poti in spletni strani PZS.

Zaključni tečaji za markaciste v letu 2015:

usposabljanje datum loKaCIja št.  udel.

marKaCIst pZs
ZaKljuČnI teČaj

16. 5. 2015 ValVasorjeV dom udeleženCI teČaja 2013
(ValVasorjeV dom)

marKaCIst pZs
ZaKljuČnI teČaj

12. 9. 2015 KoČa prI jelenoVem 
studenCu

udeleženCI teČaja 2013 (KoČa prI 
jelenoVem studenCu)
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PRIJAVNI POGOJI

Kandidat za markacista Planinske zveze Slovenije mora ob prijavi izpolnjevati 
naslednje splošne pogoje:

•	 starost najmanj 18 let;
•	 dosežena IV. stopnja šolske izobrazbe; 
•	 poznavanje snovi iz Planinske šole;
•	 zmožnost samostojnega gibanja v planinskem in gorskem svetu;
•	 članstvo v planinskem društvu, ki je član Planinske zveze Slovenije.

LICENČNO IZPOPOLNJEVANJE
Markacist PZS mora za podaljšanje registracije vsako leto na predpisanem ob-
razcu poslati pisno poročilo o delu v preteklem letu, ki ga potrdi matično pla-
ninsko društvo. Na podlagi tega poročila se mu podaljša registracija za tekoče 
leto, kar se vpiše v njegovo izkaznico. Poročilo in izkaznico je potrebno poslati 
Komisiji za planinske poti.

Markacist mora vsakih pet let opraviti dodatno licenčno usposabljanje za 
opravljanje strokovnega dela na področju planinskih poti, ki ga je potrdil pri-
stojni organ Planinske zveze Slovenije. Pogoj je, da je bil v petih letih aktiven 
na najmanj petih akcijah. 

Markacist PZS ne more podaljšati licence brez opravljenega licenčnega uspo-
sabljanja.

Za uspešno končan licenčni seminar je potrebna 100 % udeležba pri teoretič-
nem in praktičnem delu.

Razpisana licenča izpopolnjevanja v letu 2015:
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usposabljanje datum loKaCIja št.  udel.

lICenČno 
IZpopolnjeVanje

19. 4. 2015 planInsKa KoČa na KrImu 25

Kpp pZs lICenČno 
IZpopolnjeVanje

6. 6. 2015 parK šKoCjansKe jeme 25

lICenČno 
IZpopolnjeVanje

22. 8. 2015 planInsKI dom na mrZlICI 25

Predvideni strošek: Cena izpopolnjevanja bo objavljena naknadno na spletni 
strani Komisije za planinske poti in spletni strani PZS.

V primeru večjega števila prijav, bo organizirano dodatno izpopolnjevanje.

Rok za prijavo (razen za zaključne tečaje): 15. 3. 2015

Obrazce za prijavo najdete na spletni strani Komisije za planinske poti in splet-
ni strani PZS.
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