
       
 

Tečaj za markaciste PZS 
 

Usposabljanje za naziv markacista obsega: 

 štiridnevni osnovni tečaj; 

 seminarska naloga in izpit; 

 pripravništvo - dve leti. 
 
Program usposabljanja obsega 12 ur teorije, 41 ur praktičnega dela in 22 ur izpitnih 
obveznosti, skupaj 75 ur. Izpitne obveznosti obsegajo: pisni izpit, seminarsko nalogo in 
pripravništvo. Program obsega teme po predmetniku in učnem 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. Udeleženci 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 45 udeležencev 
(dva tečaja). 
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Seminarska naloga in izpit 
Udeleženci tečaja pripravijo v okviru tečaja seminarsko nalogo. Vsebina seminarske naloge je 
evidenca planinskih poti in vnos v geografski informacijski sistem. Tečajnik vriše pot v DTK 
1:25.000 in pripravi ustrezen opis poti. Teoretični 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 usač mora vsako leto pripravništva pod nadzorom mentorja izvesti najmanj tri različne 
akcije na planinskih poteh. Poročilo za preteklo leto mora oddati do konca meseca januarja v 
tekočem letu na obrazcu Poročilo o delu na planinskih poteh v času pripravništva, ki ga najde 
na spletnih straneh KPP. Kandidat ima lahko status pripravnika največ tri leta.  
 
Prijavni pogoji 
Kandidat za 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 PZS. 


