
 
 

OKVIRNA OCENA ŠKODE NA PLANINSKIH POTEH ZARADI  
ŽLEDOLOMA IN SNEGOLOMA FEBRUARJA 2014 

 
 

1. Splošno o planinskih poteh 
 
Zakonodaja Zakon o planinskih poteh (ZPlanP) - Uradni list RS, št. 61/2007 

Definicija planinske poti Planinska pot je ozek pas zemljišča, praviloma na gričevnatem, 
hribovitem in goratem svetu, namenjen za hojo, tek ali plezanje, 
ki je lahko obstoječa pešpot ob javni prometni površini, poljska 
pot ali ustrezna gozdna prometnica, lahko pa je tudi 
samostojna, praviloma največ en meter široka, le v nujnih 
primerih z naravnim materialom utrjena pohodna trasa; 
Uporabniki uporabljajo planinske poti na lastno odgovornost. 

Skrbniki planinskih poti društva, člani PZS, ki jih je planinska zveza pooblastila za 
vzdrževanje in označevanje določenih planinskih poti ter za 
zagotavljanje njihove nemotene in varne uporabe; 

Št. društev, skrbnikov planinskih 
poti 

195 

Št. planinskih poti v Sloveniji 1661 (od tega 80 obhodnic) 

Skupna dolžina planinskih poti v 
Sloveniji 

9616 km (stanje na dan 10. 6. 2014) 
OPOMBA: podatek se stalno spreminja, saj v planinski 
organizaciji zaključujemo s projektom vzpostavitve digitalnega 
katastra planinskih poti, na podlagi katerega bomo lahko 
natančno določili skupno dolžino planinskih poti v Sloveniji. 

Markacist PZS Član planinske organizacije, ki je strokovno usposobljen za 
vzdrževanje markiranih planinskih poti. Delo opravljajo 
prostovoljno!  

Št. registriranih markacistov v 
letu 2014 

661  
(14,55 km planinskih poti/ markacist PZS) 

 
 
SPLOŠEN NASVET: Obiskovalci gora, pred turo (ne samo dan ali dva prej, temveč več dni prej) 
spremljajte vremensko napoved za gore, kamor se odpravljate, upoštevajte podatke in vsa opozorila o 
višini snežne odeje, snežnih razmerah v gorah. Izberite poti, primerne svojim psihofizičnim 
sposobnostim, na turi pa se prilagodite najšibkejšemu udeležencu. S seboj imejte primerno planinsko 
opremo in se jo naučite uporabljati. Preverite odprtost planinskih koč  ter ne uporabljajte planinskih 
poti, ki jih je za uporabo zaprlo planinsko društvo, skrbnik planinske poti. Priporočamo, da v gore ne 
zahajajte sami. Odpravite se na pot dovolj zgodaj ter o svojih poteh in načrtih obvestite domače. 
Srečno in varen korak. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Žledolom in snegolom v februarju 2014 
 
V prvem tednu februarja 2014 je večji del Slovenije prizadela naravna nesreča v obliki obsežnega 
žledoloma ter predvsem v Julijskih Alpah tudi snegoloma. Naravna nesreča je najmočneje prizadela 
gozdove, kjer tudi poteka večina planinskih poti v Sloveniji. Po prvih pridobljenih podatkih smo v 
Planinski zvezi Slovenije ocenili, da je zaradi posledic žledoloma in snegoloma poškodovanih ali 
neprehodnih okoli 40 % planinskih poti izven visokogorja. Takšen obseg škode pa pomeni, da je je to 
daleč največja škoda, ki so jo kdaj koli zaradi naravnih nesreč utrpele planinske poti v več kot 120-
letni zgodovini planinske organizacije. 
 
V mesecu februarju so društva, skrbniki planinskih poti, zaradi posledic žledoloma in snegoloma za 
uporabnike zaprla kar 376 planinskih poti. Stanje planinskih poti je bilo ažurno objavljeno na spletni 
strani http://stanje-poti.pzs.si/ in je skladno z opravljenim delom na planinskih poteh ažurno 
objavljeno.  
 
 

3. Ocena škode zaradi žledoloma in snegoloma na planinskih poteh v Sloveniji 
 
Zadnji teden maja in prvi teden junija 2014 je Planinska zveza Slovenije izvedla anketiranje med 
društvi, skrbniki planinskih poti, z namenom pridobiti okvirno oceno škode na planinskih poteh zaradi 
žledoloma in snegoloma. Odzvalo se je kar 60,5 % oz. 118 društev, skrbnikov planinskih poti in od teh 
je kar 78 % društev prijavilo poškodbe na planinskih poteh.  
 

Št. evidentiranih delovnih akcij 562 

Št. evidentiranih opravljenih prostovoljnih ur 15.395 ur 

Ocena vrednosti opravljenega prostovoljnega 
dela skladno z Zakonom o prostovoljstvu 
(ocenjena vrednost prostovoljskega dela je 
13€/h) 

200.135 € 

Vrednost evidentiranih materialnih stroškov pri 
odpravi posledic žledoloma in snegoloma 

42.205 € 

Pričakovan obseg potrebnega prostovoljnega 
dela za dokončanje sanacije 

8.640 ur oz. 112.320 € 

Pričakovana vrednost dodatnih materialnih 
stroškov 

25.411 € 

Evidentirana škoda na planinskih poteh zaradi 
posledic žledoloma in snegoloma 
(zbrani podatki od 60 % planinskih društev, 
skrbnikov planinskih poti) 

380.071 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://stanje-poti.pzs.si/


 
Graf: Stanje sanacije zaradi žledoloma in snegoloma poškodovanih planinskih poti v posameznih 
društvih, skrbnikih planinskih poti 

 
 
 
Graf: Količina že opravljenega prostovoljnega dela pri sanaciji škode zaradi naravne nesreče po 
statističnih regijah 

 
 
 
 



 
4. Zaključek 
 

Zaradi posledic naravne nesreče, ki je v obliki žledoloma in snegoloma februarja 2014 prizadela 
Slovenijo, so društva, skrbniki planinskih poti, za uporabnike začasno zaprla kar 376 planinskih poti. 
Spomladi 2014 so markacisti s pomočjo mnogih planincev že sanirala večino poškodovanih planinskih 
poti, do nadaljnjega ostaja zaprtih še 88 planinskih poti. Preglednica zaprtih planinskih poti je 
objavljena na spletni strani: http://stanje-poti.pzs.si/ in se ažurira ob prejemu podatkov o spremembi 
na planinskih poteh (odprta/zaprta) s strani planinskih društev. 
 

 
 
V Planinski zvezi Slovenije smo s strani 60 % društev, skrbnikov planinskih poti, zbrali podatke o škodi 
na planinskih poteh zaradi posledic žledoloma in snegoloma, ki jo društva ocenjujejo na 380.071 € 
(22 % materialni stroški, 78 % ocenjena vrednost opravljenega prostovoljnega dela, obračunanega 
skladno z Zakonom o prostovoljstvu).  
 

Planinska zveza Slovenije bo zaključno oceno o škodi na planinskih poteh zaradi žledoloma in 
snegoloma objavila predvidoma januarja 2015 in sicer na osnovi oddanih letnih poročil društev, 
skrbnikov planinskih poti. Glede na do sedaj zbrane podatke in glede na trenutno nezmožnost 
preverjanja stanja planinskih poti predvsem v Julijskih Alpah (snegolom) ocenjujemo, da bo škoda 
na planinskih poteh zaradi naravne nesreče, ki je Slovenijo prizadela februarja 2014, presegla 
500.000 €, od tega samo neposredni materialni stroški okoli 100.000 €.  
 

Glede na prostovoljnost delovanja planinske organizacije in glede na to, da država za  vzdrževanje 
planinskih poti ne namenja proračunskih sredstev, bo večina škode odpravljena s prostovoljnim 
delom ter z lastnimi sredstvi planinskih društev. Ob tem se že sedaj zahvaljujemo tistim podjetjem in 
organizacij lokalne samouprave, ki sofinancirajo vzdrževanje planinskih poti, prav tako pa se 
zahvaljujemo Fundaciji za financiranje športnih organizacij v RS, da vsako leto prepozna velik pomen 
planinskih poti za športno rekreacijo in finančno podpre različne projekte vzdrževanja planinskih poti. 
Prav tako se zahvaljujemo vsem tistim posameznikom, ki s poslanim SMS-om na številko 1919 in 
geslom POT donirajo sredstva za vzdrževanje planinskih poti in vsem tistim, ki so sodelovali v akciji 
društva Ekologi brez meja pri projektu zbiranju starega papirja Star papir za novo upanje za namen 
odprave posledic naravne nesreče na planinskih poteh po Sloveniji.  
 

V Ljubljani, 10. junij 2014 
 

Klemen Petek,    Igor Mlakar,    Bojan Rotovnik, 
strokovni sodelavec PZS  načelnik Komisije za pl. poti PZS predsednik PZS 

http://stanje-poti.pzs.si/

