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POVZETEK 

 

Analiza projekta nadelave učne ekstremno zahtevne zavarovane plezalne poti predstavlja 

priložnost za spremembe zakonodaje in predpisov s področja planinstva in gorništva v 

Sloveniji, katere pogojuje razvoj časa, razvoj planinstva v tujini, predvsem pri naših sosedah 

Avstriji in Italiji, ki take poti že imata. 

 

Elaborat vsebuje dejavnost načrtovanja, organiziranja, uveljavljanja in nadzor projekta z 

namenom učinkovite realizacije le tega.  

Rezultat elaborata je načrt projekta učne ekstremno zahtevne zavarovane plezalne poti.  

 

 

 

 

 

 

 

Včasih moram poiskati te strme poti, 

moram položiti nanje svoje roke 

in stkati tiste čudno lepe vezi, 

moram priti tja, kjer se zdi 

da besede drugače zvene 

in se drugače pogleda v oči. 
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1 UVOD 

Planinska društva Šaleške doline že nekaj let organizirano vodijo izlete po visokogorju izven 

meja Slovenije, po Italiji in Avstriji. Ti izleti spadajo v kategorijo zahtevnih in zelo zahtevnih 

tur, za katere veljajo posebni predpisi (oprema, strokovna in tehnična usposobljenost, fizična 

pripravljenost). Planinci se prijavljajo na te izlete s teoretičnim znanjem, ki ga pridobijo na 

Odprti planinski šoli v okviru PD Velenje. Praktično usposabljanje in urjenje pa je oteženo, 

saj pri nas v Sloveniji nimamo primernih učnih terenov, kjer bi planince  strokovno, tehnično  

in fizično pripravili na tako zahtevne ture. Problem nastopi, ko precenijo svoje sposobnosti ali 

se podajajo na turo prvič in se z realnostjo soočijo na sami turi. To je tvegano za njih, vodnik 

izleta pa prevzema veliko odgovornost za varnost.  

Tako je nastala ideja o izvedbi nadelave1 učne ekstremno zahtevne zavarovane plezalne poti2 

pri nas v Sloveniji. 

Elaborat je zastavljen tako, da naj bi analiziral projekt z vidika vseh dejavnosti, ki so podlaga 

za njegovo učinkovito izvedbo. 

1.1 Namen 

Prikazati  pomembnost nadelave učne ekstremno zahtevne zavarovane planinske poti, ki bo 

omogočala zahtevnejšim planincem urjenje na domačem terenu in pripravo za premagovanje 

in osvajanje ekstremno zahtevnih zavarovanih  plezalnih poti v tujini. 

1.2  Cilji 

Podrobneje predstaviti ekstremno zahtevno zavarovano plezalno pot vsem, ki imajo 

pomisleke o nadelavi takšne poti v Sloveniji, izdelati načrt in realizirati nadelavo učne 

ekstremno zahtevne plezalne poti. Predstaviti tehnično opremo in tehniko plezanja po takih 

poteh. 

 

 

                                                 
1 Nadelava; nezavarovano smer je potrebno utrditi, napraviti; pot čez steno je treba šele nadelati  (SAZU et al., 

1996).  Poenostavljeno pomeni, da je potrebno utrditi zemljišče,  po katerem  bo potekala  pot, vklesati v skalo, 

zavarovati z varovali, markirati (označiti), skratka opremiti traso poti, da bo označena in varna. 
2 Ekstremno zahtevna zavarovana plezalna pot; je pot, kjer hojo v večini dolžine poti zamenja  plezanje in je 

opremljena z  varovalnimi napravami za samovarovanje. 
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1.3 Predstavitev kraja 

Vinska Gora leži na prehodu iz Spodnje Savinjske doline v Šaleško dolino ob pomembni 

regionalni cesti Arja Vas - Velenje. Leži na nadmorski višini med 350 in 500 m in šteje okrog 

1.600 prebivalcev. Nahaja se sredi gričevnatega sveta, ki ga od severa proti jugu seka dolina 

potoka Pirešice. Severno se meja preko vrhov Radojča (937 m), Ramšakovega vrha (970 m) 

in Vinske Gore (805 m) spušča v Dolino mlinov v nižinski del, kjer se dotika meje z Dobrno, 

znano po zdraviliškem turizmu. Na jugovzhodu jo omejuje 628 m visok Klumberk, na 

jugozahodu pa meji s Ponikvo pri Žalcu. Proti zahodu se dotika Laz in Bevč. Pod krajevno 

skupnost Vinska Gora spadajo naselja: Lopatnik, Lipje, Pirešica, Janškovo selo, Prelska in 

Črnova ter osrednji del - Vinska Gora. Le pet kilometrov stran se nahaja  kraj Velenje,  

poznan po rudniku lignita.  

Prepoznavnost kraja zbuja mogočna, včasih kar zastrašujoča, skrivnostna skala, ki se nahaja 

sredi pobočja v osrčju Vinske Gore. Na njej stoji lepo urejena cerkev Sv. Janeza Krstnika z 

vsemi dopolnilnimi zgradbami. Nad cerkvijo se vleče pobočje Vinke Gore in Lopatnika, ob 

katerem se strmo dviga Gonžarjeva peč (658 m). Od tod se razprostira pogled na Savinjsko 

hribovje vse tja do Kamniško–Savinjskih Alp ter Pece in Uršlje gore. 

 

 
Slika 1: Pogled na osrednji del Vinske Gore 

 

O zgodovini kraja in njegovih turističnih znamenitostih bi lahko napisal precej besed, a bomo 

na tem mestu izpustili podrobnejši opis. Že omenjena cerkev na skali daje največji pečat 

kraju. Njena zanimiva soseda je Gonžarjeva peč, ki jo tvori prepadno skalovje, pokrito z 
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delom gozdnatega hriba Radojč. Na vrh nas popelje krožna planinska pot, Po poteh Vinske 

Gore, ter nam poleg svoje čudovite podobe, nudi  enkraten razgled na osrednje področje kraja. 

 

 

 
Slika 2: Gonžarjeva peč 
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2 OD IDEJE DO ZAČETKA PROJEKTA 

2.1 Predstavitev projekta  

Gonžarjeva peč. Kdo je ne bi opazil! Zato je vzklila drzna ideja nadelati in opremiti učno 

ekstremno zahtevno zavarovano plezalno pot na Gonžarjevo peč, kakršne Slovenija še nima. 

Ideja je bila prvič predstavljena na sestanku PD Vinska Gora. (priloga št.: 1) 

 

Kaj je ekstremno zahtevna zavarovana plezalna  pot in v čem je tu izziv? 

Slovenske gore so odlično opremljene z varovali za čim lažji prehod čez izpostavljene dele 

poti. Usmerjenost človeške narave je v doseganju: vedno hitreje, vedno višje in na meji 

mogočega. Zato smo se odločili postaviti  pot, ki se bistveno razlikuje od obstoječih 

varovanih planinskih poti. Pot bo opremljena z varovali, ki bodo omogočila še vedno varen 

vzpon na vrh skale in nudila adrenalinske užitke plezanja.  

 

Prednosti ekstremno zahtevne zavarovane plezalne poti so v tem, da nudijo planincu - 

plezalcu nekaj več kot običajne planinske poti. Pa vendar niso alpinistični vzponi! Torej gre 

za vmesno stopnjo med planinstvom po zelo zahtevnih poteh in alpinizmom. Tako je 

omogočeno planincem doživeti adrenalinske užitke in pristnost alpinizma, čeprav niso 

alpinisti, s samovarovanjem na varovalih.  

 

Podrobno opazovanje ljudi na naših skupnih planinskih turah oz. njihove potrebe, želje in 

spoznanja po vedno več, močneje, hitreje so pripeljala do ideje, da potrebujemo drugačne, 

bolj drzne poti.  

 

2.2 Deležniki projekta 

To so različni ljudje in institucije, ki imajo interes kot tudi vpliv na sam projekt. Projekt 

podpirajo in omogočajo njegovo izvedbo. V našem primeru je to vsekakor Planinska zveza 

Slovenije (v nadaljevanju PZS), Planinsko društvo Vinska Gora (v nadaljevanju PD Vinska 

Gora), Krajevna skupnost Vinska Gora (v nadaljevanju KS Vinska Gora)  in  Mestna občina 

Velenje (v nadaljevanju MO Velenje). 
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3 OPREDELITEV PROJEKTA NADELAVE UČNE EKSTREMNO 

ZAHTEVNE ZAVAROVANE PLEZALNE POTI 

3.1 Cilji nadelave učne poti 

Kaj je napeljalo v razmišljanje nadelave učne ekstremno zahtevne zavarovane planinske poti? 

V prvi vrsti problemi, ki izhajajo iz prakse in povzročajo vodnikom planinskih tur negotovost 

pri sami izvedbi. Že v uvodu je omenjeno, da je težava v tem, da udeleženci planinskih tur ne 

morejo preizkusiti svojih sposobnosti in se izuriti za ekstremno zahtevne zavarovane plezalne 

poti, kot so v tujini (t.i. ferrate3), na katere so razpisani izleti planinskih društev preko leta. 

Tako se z realnostjo srečajo na sami turi, ki je lahko usodna za udeleženca, vodnikom pa je 

naloženo veliko breme, saj prevzemajo odgovornost za varnost v celoti. Lahko bi rekli, da 

zahteva uporabnikov  pogojuje razlog za izvedbo projekta. Priložnost, kot pobuda za projekt, 

bo predstavljala novo pridobitev (učno pot) predvsem za uporabnike (planince, vodnike, 

inštruktorje) kot tudi za afirmacijo samega kraja.  

 

3.1.1 Bistveni cilji  

Poglavitni cilj je nadelati učno ekstremno zahtevno zavarovano plezalno pot. Za realizacijo le 

te potrebujemo utemeljen načrt za izvedbo projekta. Razlog izdelave elaborata je tudi 

predložitev le tega v obravnavo PZS za potrditev nadelave takšne poti.  

3.1.2 Dodatni cilji 

Predstavitev tehnične opreme za plezanje  in opis tehnike plezanja  po tako zahtevnih poteh.  

3.2 Opis dejavnikov 

3.2.1 Potreba in cilj  

Izkušnje vodnikov, planincev (uporabnikov) in čas narekujejo nadelavo učne ekstremno 

zahtevne plezalne poti, ki bi zadovoljevala potrebe zadostnega usposabljanja in urjenja za 

udeležbo na tako zahtevnih poteh. Začrtani cilj, nadelava učne ekstremno zahtevne 

                                                 
3 Ferrata; zavarovana plezalna pot ali zelo zahtevna planinska pot, z napredovali (klini, stopi, lestvicami)  in    

  varovali (žična vrv) opremljena planinska pot,  navadno čez zelo strme stene (Pollak, 2005, str. 121)  
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zavarovane plezalne poti, bo vodnikom omogočal usposabljanje, uporabnikom pa bo v pomoč 

pri presoji in ugotavljanju svojih fizičnih in psihičnih sposobnosti.     

3.2.2 Zakaj učna pot  

Ekstremno zahtevnih zavarovanih plezalnih poti pri nas še ni. Toda v društvih so razpisane 

ture v tujino prav za takšne poti. Zato bi bilo smiselno narediti učno ektremno zahtevno 

zavarovano plezalno pot, kjer bi lahko udeležence pripravili na takšno zahtevnost in način 

premagovanja takšnih poti.  

 

3.2.3 Finančna upravičenost   

Projekt ni profitno naravnan. Finančna upravičenost bo  poplačana  z večjo usposobljenostjo 

udeležencev na takšne poti, pridobitvijo atraktivne zanimivosti okolja kot tudi prve učne 

ekstrmno zahtevne zavarovane plezalne poti v Sloveniji. Vsekakor pa bodo za nadelavo poti 

finančna sredstva potrebna. Za  pridobitev finančnih sredstev je obljubljena pomoč MO 

Velenje. Nekaj sredstev bo zbranih preko sponzorstva od samostojnih podjetnikov KS Vinska 

Gora. 

3.2.4 Časovni okvir 

Glede na to, da imamo pridobljena vsa potrebna soglasja s strani pristojnih institucij in nam 

manjka samo potrditev PZS, je realno pričakovati,  da je lahko projekt zaključen v jeseni leta 

2009 ali najkasneje spomladi leta 2010.  

 

3.2.5 Sprejemljivost 

Projekt nadelave učne ekstremno zahtevne zavarovane plezalne poti ne podleže direktno  

Zakonu o planinskih poteh (v nadaljevanju ZPlanP) in Pravilniku o označevanju in 

opremljanju planinskih poti, saj gre za učno pot, ki je ta dva predpisa ne omenjata. 

Nadelava učne plezalne poti mora biti varna za strokovne izvajalce, bodoče uporabnike, hkrati 

pa mora biti dovolj zahtevna, da bo služila namenu vadišča za usposabljanje in da bo nudila 

izkušenim planincem adrenalinske užitke. 
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3.2.6 Omejitve 

Pri izvedbi projekta nas lahko omejuje nezadosten interes ključnih ljudi za spremembe na 

področju planinstva. Načrtovana izvedba poti, ki je zahtevnejša in presega kategorizacije 

ZPlanP in Pravilnika o označevanju in opremljanju planinskih poti, bi v nasprotnem primeru 

bila realizirana po trenutnih slovenskih standardih zahtevnosti. V tem primeru se bo potrebno 

odločiti, ali je smiselna izvedba projekta, ki ne zadovoljuje zahtev uporabnikov in ne rešuje 

nastalega problema.    
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4 PROJEKTNO OKOLJE – dejavniki in soglasja 

Okolje projekta je stalno izpostavljeno »novim« okoliščinam, ki narekujejo spremembe in 

prilagajanja za dosego zastavljenih in novih rešitev. Potrebno je vzpostavi primerno 

komunikacijo vseh dejavnikov okolja, pa naj si gre za notranje ali zunanje komuniciranje, ter 

omogočati pravočasno odzivanje na spremenjene pogoje okolja.  
 

 
Skica 1: Projektno okolje 

 

 

4.1 Uporabniki (planinci, vodniki in inštruktorji planinske vzgoje) 

Projekt narekujejo potrebe in interes uporabnikov. Njim in njihovim zahtevam je projekt 

namenjen in usmerjen v rešitev njihovih težav. Potrebna je jasna predstavitev projekta, 

rešitve, ki jo le-ta nakazuje, ter doseženo soglasje. 

4.2 Lastnici zemljišča 

Predpogoj za pridobivanja ostalih soglasij je bilo soglasje lastnic zemljišča, po katerem se bo 

nadelala in opremila učna plezalna pot. Obe soglasji sta bili pridobljeni konec marca, leta 

2008 (priloga št.: 2, 3). 
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4.3 Institucije 

V projektno okolje so vpete institucije, od katerih je potrebno pridobiti soglasja, potrebna za 

potrditev in izvedbo projekta. Od večine institucij so soglasja že pridobljena, ostala so v fazi 

pridobitve. Potrebna bo zadostna in kvalitetna komunikacija na različnih nivojih. 

4.3.1 Krajevna skupnost Vinska Gora 

KS Vinska Gora je z navdušenjem sprejela idejo o nadelavi učne plezalne poti na vrh 

Gonžarjeve peči kot enega od simbolov kraja. Ob predložitvi soglasij lastnic zemljišč je bilo s 

strani KS Vinska Gora izdano pozitivno mnenje za izdelavo poti (priloga št.: 5). 

4.3.2 Zavod Republike Slovenije za varstvo narave 

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (v nadaljevanju ZRSVN), Območna enota Celje 

je na podlagi vloge PD Vinska Gora za izdajo soglasja, terenskega ogleda predvidene lokacije 

nadelave poti in posredovanega idejnega projekta nadelave učne plezalne poti na Gonžarjevo 

peč izdalo dne 20.5.2008 mnenje o izdelavi zgoraj imenovane poti, na podlagi 117. čl. Zakona 

o ohranjanju narave. Ugotovitve, »da se predvidena lokacija izdelave zelo zahtevne učne 

plezalne poti nahaja na območju Gonžarjeve peči, ki ima status geomorfološke površinske 

naravne vrednote lokalnega pomena – ident. št. 739« (Pravilnik o določitvi in varstvu 

naravnih vrednost, Uradni list RS, št. 111/04). V mnenju navajajo varstvene usmeritve, ki se 

naj upoštevajo za omilitev posledic predvidenega posega v naravo (priloga št.: 6). Vso 

dokumentacijo, vključno z mnenjem,  je ZRSVN, Območna enota Celje odstopila v nadaljnje 

reševanje UE Velenje kot pristojnemu krajevnemu organu.   

4.3.3 Zavod za gozdove Slovenije – območna enota Celje 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, Odsek za gozdnogospodarsko 

načrtovanje je na podlagi vloge PD Vinska Gora, priloženega soglasja lastnic parcel, idejnega 

projekta nadelave direktne poti na Gonžarjevo peč ter mnenja Zavoda za varstvo narave 

izdelal elaborat ničelnic s št.: 09-01.34163A/2008, z dne 4.11.2008 in izdal mnenje o 

strinjanju izgradnje plezalne učne poti na Gonžarjevo peč (priloga št.: 7, 9). Navajajo, da je 

načrtovan poseg izgradnje v območju varovanega gozda, zato je potrebno v skladu z določili 

9. člena Uredbe o varovanih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Ur.l. RS 88/2005, 

56/2007) pridobiti dovoljenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
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4.3.4 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju MKGP) je na podlagi 

Zakona o gozdovih (Ur. l. RS, št.30/93,67/2002,110/07) prejelo vlogo Upravne enote Velenje 

za izdajo dovoljenja za poseg v varovalni gozd. Na podlagi mnenja Zavoda za gozdove 

Slovenije in izdelanega elaborata ničelnic je dne 9.1.2009 izdalo odločbo, št. 3404-15/2008/4, 

s katero investitorju PD Vinska Gora dovoli poseg v varovalni gozd zaradi gradnje plezalne 

poti na Gonžarjevo peč (priloga št.: 10). 

4.3.5 Upravna enota Velenje 

Upravna enota Velenje (v nadaljevanju UE Velenje) je dne 30.1.2009 na osnovi elaborata 

ničelnic, št. 09-01.19-34163A/2008, izdelanega s strani Zavoda za gozdove Slovenije, 

Območna enota Celje, Odsek za gozdnogospodarsko načrtovanje Celje izdala dovoljenje za 

poseg v naravo. Citiram: »Planinskemu društvu Vinska gora se dovoli poseg v naravo zaradi 

gradnje plezalne planinske poti na Gonžarjevo peč, na zemljišču s parcelno številko 1191/3, v 

katastrski občini Lipje« (Dovoljenje UE Velenje, 2009, str.1), (priloga št.: 11). 

S pridobitvijo tega dovoljenja je omogočen poseg v naravo ob upoštevanju pogojev iz 

predhodno pridobljenega mnenja ZRSVN, Območne enote Celje in odločbe MKGP z dne 

9.1.2009. 

4.3.6 Planinska zveza Slovenije 

S pridobitvijo zgoraj navedenih soglasij, nam je sicer nadelava načrtovane učne ekstremno 

zahtevne zavarovane plezalne poti omogočena, vendar smiselno je, in v  interesu vseh nas 

uporabnikov, da se  v projekt vključi  PZS.  

Pod tem se razume, da PZS potrdi nadelavo in sprejme pot za svojo. Tehnična ekipa v okviru 

Komisije za pota, s svojim znanjem in izkušnjami ter z tehnično opremo pristopi k projektu 

nadelave učne ekstremno zahtevne zavarovane plezalne poti. 

4.4 Zakonodaja in predpisi 

Zakonodaja in predpisi so neizbežen dejavnik okolja vsakega projekta. Zakonska določila in 

najrazličnejši  predpisi narekujejo in spreminjajo projektne aktivnosti v smislu njihove 

zadostitve. Obstaja tudi možnost, da projektni načrt z utemeljenimi stališči narekuje 

spremembo oz. dopolnitev zakonskih določil. Prav to pa bi radi uspeli z našim projektom, saj 

so spremembe neizbežne, pogojene z razvojem časa, družbe in okolja kot celote.  
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4.4.1 Zakon o planinskih poteh 

ZPlanP ureja pogoje za gradnjo, vzdrževanje in označevanje planinskih poti, pogoje za varno 

uporabo ter drugo, povezano s planinskimi potmi. ZPlanP v 2. členu navaja pomen 

posameznih izrazov. Pomembna za naš projekt, v tej fazi, so naslednja: 

 planinska pot; je ozek pas zemljišča, praviloma na gričevnatem, hribovitem in 

goratem svetu, namenjena za hojo, tek ali plezanje. Lahko je tudi samostojna pot in le 

v nujnih primerih z naravnim materialom utrjena pohodna trasa. (Ur. l. RS, št. 61/2007 ) 

 graditev planinske poti; »je določitev njene pohodne trase in njena označitev z 

markacijami in usmerjevalnimi tablami, ter le v nujnih primerih, da se zagotovi 

čimbolj varna uporaba, tudi utrditev oziroma nadelava zemljišča, po katerem poteka 

planinska pot, z naravnim materialom v širini do največ 1 m ter postavitev drugih 

oznak, na izpostavljenih oziroma nevarnih mestih pa tudi namestitev jeklenih klinov, 

žičnate vrvi, in drugih podobnih varovalnih in napredovalnih naprav« (varovalna 

oprema). (Ur.l.RS, št. 61/2007 z dne 10.7.2007, 2. čl., str. 1, 2 ) 

 pristojna planinska zveza; je PZS, ustanovljena v skladu z Zakonom o društvih. (Ur. 

l. RS, št. 61/2007) 

 

Planinske poti so javnega značaja. To pomeni, da lahko katera koli fizična oseba uporablja 

planinsko pot za hojo, tek ali plezanje. Označujejo se s  Knafelčevimi markacijami4 in z 

usmerjevalnimi tablami. Zakon kategorizira planinske poti na lahke, zahtevne in zelo 

zahtevne poti. (ZPlanP, Ur. l. RS, št. 61/2007) 

4.4.2 Pravilnik o kategorizaciji planinskih poti 

Pravilnik razvršča planinske poti na lahke, zahtevne in zelo zahtevne planinske poti. 

 lahka planinska pot; je planinska pot, ki je namenjena za hojo in rekreacijski tek, pri 

čemer si uporabniku ni potrebno pomagati z rokama zaradi varovanja ali pomoči pri 

gibanju po njej. (Pravilnik o kategorizaciji planinskih poti, Ur. l. RS, št. 80/2008, str. 

1) 

 zahtevna planinska pot; je planinska pot, ki vodi čez zahtevnejše odseke, na katerih 

si mora uporabnik zaradi varnosti pomagati z rokama, na nevarnih odsekih pa so  

 

                                                 
4 Knafeljčeva markacija je bela pika obdana z rdečim kolobarjem, katere premer je med 8 in 10 cm, razmerje  

   med širino rdečega kolobarja in belo piko pa je v prečnem prerezu 1 : 2. 
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nameščene varovalne naprave. (Pravilnik o kategorizaciji planinskih poti, Ur. l. RS, št. 

80/2008, str. 1) 

zelo zahtevna planinska pot; je planinska pot, kjer hojo zamenja ali dopolnjuje plezanje 

in kjer so za premagovanje težko prehodnih delov vgrajene varovalne naprave5  

(Pravilnik o kategorizaciji planinskih poti, Ur. l. RS, št. 80/2008, str. 2). 

 

 

 

 

 

 
 

     Tabela 1: Slovenska lestvica zahtevnosti poti 

 

4.4.2.1 Kategorizacija zahtevnosti planinskih poti v tujini 

Poglejmo si, kako imajo kategorizirane poti v alpskih državah, kjer so poti malce drugače 

opremljene kot pri nas. Spodnja tabela prikazuje lestvico različnih težavnostnih stopenj po 

različnih državah, ki so med seboj primerljive. Površni pogled na tabelo pove, da gre za 6 

zahtevnosti poti. Lestvice se malenkostno razlikujejo v detajlih med posameznimi stopnjami 

zahtevnosti. 

                                                 
5 Varovalne naprave so v sklopu varovalne opreme in druge opreme za napredovanje na planinskih poteh. 

Lahko so lesene (ograje, lestve, brvi in mostički) ali jeklene (klini in žične vrvi). 

Slovenska lestvica 

 zahtevnosti poti 

L – lahka pot 

Z – zahtevna pot 

ZZ – zelo zahtevna pot 
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     Tabela 2: Kategorizacija poti v tujini 

 

4.4.2.2 Primerjava kategorizacije poti 

Če združimo obe lestvici kategorizacij poti, našo in tujo, pridemo do zaključkov, da več kot 

zadnja tretjina tujih poti sploh ni primerljivih z našimi. To nazorno prikazuje spodnja tabela. 

Seveda gre za različne stile opremljanja poti z varovali in napredovali. Tukaj se vidi tudi 

bistvena razlika opremljenih poti, saj so naše poti opremljene tako, da omogočajo čim lažji 

prehod, pri tujih pa je poudarek na samovarovanju in je napredovanje podobno tehniki 

alpinističnega plezanja. 

Vse kategorije poti po tujih lestvicah, ki jih pri nas ne poznamo, torej od D naprej, lahko 

opišemo kot ekstremne, saj nudijo polno mero adrenalinskih užitkov in so zato nekaj 

posebnega. Napredovanje po takšnih poteh je tehnično zahtevnejše in bolj podobno alpinizmu 

kot pohodništvu. Razlika med pravim alpinizmom (dva v alpinistični navezi) in 

premagovanjem takšnih poti je v načinu varovanja (samovarovanje na jeklenici).  
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Slovenska lestvica 

 

L – lahka pot 

Z – zahtevna pot 
 

ZZ- zelo zahtevna pot 
 

  

 

Tabela 3: Primerjava kategorizacije poti 

4.4.3 Pravilnik o označevanju in opremljanju planinskih poti 

Pravilnik določa obliko in barvo Knafelčeve markacije, usmerjevalnih tabel, način 

označevanja zahtevnosti planinskih poti in  drugih oznak na planinskih poteh. 

 usmerjevalna tabla; je tabla v obliki smerokaza, rdeče barve z napisi v beli barvi, 

postavljena na ustrezen kovinski ali lesen stebriček, višine 2,0 m. Napis mora 

vsebovati: 

• smer in cilj poti, 

• čas hoje do cilja, 

• oznako zahtevnosti planinske poti oz. njeno kategorijo, 

• nadmorsko višino, na kateri je postavljena in  

• podatke o skrbniku6 planinske poti.  

 opozorilni znak za zelo zahtevno planinsko pot je prazen enakostranični trikotnik, ki 

ima v naravi rdeče stranice, v sredini pa klicaj v enaki barvi kot so stranice trikotnika. 

                                                 
6 Skrbnik planinske poti je planinsko društvo, katerega planinska zveza pogodbeno pooblasti za vzdrževanje in 

označevanje določenih planinskih poti. (ZPlanP, Ur. l. RS, št. 61/2007) 
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Na usmerjevalnih tablah je trikotnik iste barve in višine kot pripadajoče besedilo. (Ur. 

l. RS, št. 80/2008 z dne 8.8.2008, str. 1, 2) 

4.5 Izvajalci  

Pri dejavnikih projekta je pri institucijah omenjena PZS in nakazana njena vloga v izvedbi 

projekta. Seveda pričakujemo predhodni konsenz strokovnjakov s področja tehnične izvedbe 

zahtevnih planinskih poti pri PZS, KPP in podporo višjega menedžmenta (PZS) glede izvedbe 

projekta in konstruktivno sodelovanje glede izvedbe nadelave učne ekstremno zahtevne 

zavarovane plezalne poti. 

4.6 Narava 

Tudi narava je ključni dejavnik projektnega okolja, katere v nobenem primeru ne smemo 

prezreti, še več, je tista naravna sila, ki neposredno narekuje, ob upoštevanju zakonskih 

predpisov, kako tehnično izvesti projekt. Vsak nenačrtovan grob poseg v naravo je lahko 

usoden za projekt kakor tudi za izvajalce. Zato je toliko bolj potrebno zavedanje poseganja  v 

naravo. Vsak zaveden planinec, gornik spoštuje naravo in njene zakonitosti, jo čuva in deluje 

po načelih v obsegu poslanstva planinstva.  
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5 NAČRTOVANJE PROJEKTA NADELAVE UČNE EKSTREMNO 

ZAHTEVNE ZAVAROVANE PLEZALNE POTI 

5.1 Predstavitev projekta nadelave direktne poti na Gonžarjevo peč 

Ideja: Osnovna zamisel nadelave direktne poti čez strme dele skale Gonžarjeve peči se je 

porodila z namenom narediti pot, ki bo služila v izobraževalne namene. V zadnjem času 

vedno več ljudi išče v prostem času zahtevnejše aktivnosti. Veliko se jih odloči udeležiti se 

zahtevnih planinskih tur, ki zahtevajo izurjenega planinca. Zato nastaja vse večja potreba po 

urjenju in pravilni tehniki gibanja po takšnih poteh. Bližina primerljive zahtevne poti v skali,  

s skalo v visokogorju, bi veliko pripomogla k lažjemu usposabljanju ljudi, željnih 

adrenalinskih užitkov. 

Obstoječe stanje: Pod steno je speljana markirana planinska pot, ki vodi mimo skale iz 

vzhodne strani proti zahodni strani stene in se vzpne nad steno do razgledne točke, ki je 

zavarovana z žično ograjo in lepo urejeno planinsko točko z vpisno knjigo, žigom in leseno 

klopco za počitek. V nekaterih delih poti je stena le nekaj metrov stran. Stena je visoka 60 – 

70 višinskih metrov. 

 

Predstavitev bodoče poti:  

 

Skica prikazuje idejno 

zasnovo bodoče trase 

direktne zelo zahtevne poti 

preko stene.  

 

Konfiguracijo stene je 

možno razdeliti na tri 

različne dele. I. spodnji del: 

je precej gladka stena, ki je  
          Skica 2: Prikaz idejne zasnove bodoče trase 

praktično neporasla. II. srednji del: je malce položnejši, ki se v prehodu v III. zgornji del v 

celoti izogne dvema mogočnima hrastoma v steni. Zgornji del trase bodoče poti poteka preko 

vršnega čoka v osrednjem delu stene, na katerega je speljana markirana pot, kjer bi se prav na 

razgledišču združila z novo direktno potjo čez steno. Glede na to, da je dostop do stene le 
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nekaj metrov stran od obstoječe markirane planinske poti pod steno, tudi tu ne bi z izvedbo 

direktne poti čez steno bistveno posegali naravo.  

Nekaj foto posnetkov iz posameznih detajlov, ki ponazarjajo bodočo traso poti. 

 
Slika 3: Centralni del Gonžarjeve peči, kjer je vrisana trasa  

 

Trasa poteka v spodnjem delu po precej gladki steni, se v srednjem delu izogne v levem loku 

že omenjenima hrastoma in se preko gladkega čoka vzpne do razgledišča. 

 
Slika 4: Prvi del trase (prvih 20 m) z gladkimi ploščami 
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Slika 5: Srednji del trase (drugih 20 m) 

 
Slika 6: Zgornji del trase (zadnjih 20 m) 
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Planinci  PD Vinska Gora smo osveščeni naravovarstveniki. V tem konceptu je pripravljen 

tudi idejni načrt nadelave direktne poti na Gonžarjevo peč. Idejna zasnova trase bodoče 

direktne poti je izbrana premišljeno z dolgotrajnimi ogledi stene in tehtnimi premisleki,  kako 

zadovoljiti potrebe usposabljanja ljudi za varno hojo v gore in pravilno tehniko gibanja v 

stenah, pri tem pa je na prvem mestu upoštevano dejstvo, da se čim manj posega v naravo. Saj 

je čuvanje narave eno izmed poslanstev planinstva, ki ga uspešno širimo med ljudmi! To nam 

predpisuje tudi izdana odločba MKGP ob upoštevanju pozitivnih mnenj ZRSVN in ZGS.  

 

5.2 Varnostni vidik nadelave zavarovane plezalne poti 

Lokacija nadelave učne ekstremno zahtevne zavarovane plezalne poti je z vidika vadišča 

idealna, saj je stena od parkirišča pri cerkvi oddaljena slabih 15 minut peš hoje. Tako 

porabimo precej manj časa, kot bi bilo potrebno, če bi se takšna pot nahajala nekje v 

visokogorju.  

Seveda pa to prinese druge vrste probleme. Velik pomislek je bližina kraja, enostaven dostop 

neizkušenim, neopremljenim, otrokom itd.  

Na prvem mestu je potrebno postaviti na začetku in koncu učne poti opozorilno tablo, komu 

je pot namenjena (izkušnje, oprema, starostna meja,…). 

Druga varovalka pa je sam začetek in konec poti. Začetek poti je premišljeno izbran čez 

precej strmo razmeroma gladko ploščo, kjer je potrebno znanje tehnike plezanja na trenje, 

tako bi se že takoj naredila selekcija. Prav tako je na koncu poti, takoj za robom precej strm 

skalni čok, kjer bi se tudi naredila selekcija. 

Precej podobna zadeva je plezalni vrtec pri Lavamündu v sosednji Avstriji, kjer imajo poleg 

športno plezalnih smeri, ekstremno zahtevno zavarovano plezalno pot, podobno kot bi jo 

naredili s tem projektom. 

 

 

 

 

 

 

 



25 

5.3 Potrebne aktivnosti za izvedbo projekta 

Čas trajanja izvedbe posamezne aktivnosti je načrtovan v delovnih urah v obsegu posamezne 

delovne faze. 

 
Skica 3: Terminski plan izvedbe projekta 

 

Kot je iz grafičnega prikaza razvidno sta prvi dve fazi, fazi predpriprave, že bili izvedeni s 

strani idejne ekipe. Izvedeni sta bili v mesecu aprilu in maju 2008, opravljen je bil ogled 

bodoče trase poti in opravljene so bile meritve trase poti. Sočasno so tekle aktivnosti za 

pridobivanje soglasij od pristojnih institucij. 

Do 30.1.2009 so bila pridobljena vsa prej navedena soglasja.  

Sedaj je na potezi PZS, kajti Komisiji za pota sta bila posredovana dva dopisa s strani PD 

Vinska Gora in sicer 02.04.2008 Obvestilo o nameri. (priloga št.: 4) in Dodatno pojasnilo o 

pridobivanju soglasij 08.11.2008 (priloga št.: 8).  

 

Tako je iz grafičnega prikaza terminskega plana razviden čas navideznega mirovanja, v 

katerem mora priti do konsenza in odločitve PZS. To obdobje je tudi prikazano kot mejnik 

premislekov in odločitve, torej točko odločitve. 
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5.4 Ocenitev stroškov 

Opravljene meritve in merljivi rezultati so podlaga za ocenitev stroškov za izvedbo projekta. 

Stroške predstavljajo dnevnice in kilometrina ter poraba materiala. Višina ocenjenih fiksnih 

stroškov je razvidna iz naslednje tabele: 

 

Stroški dnevnic in kilometrin 
      
dnevnice 12ur 10 ur 6 ur   km 
vrednost              20,39 €        10,68 €     7,45 €               0,37 €  
      
      
Izvedba                                18.09.- 20.09.2009 
Relacija                               Kranj - Lj. -  V. Gora 
  dnevnice znesek Km znesek   
1.delavec 2x12 ur,  1x6 ur       48,23 € 224    82,88 €         131,11 €  
2.delavec 2x12 ur,  1x6 ur       48,23 €               48,23 €  
3.delavec 2x12 ur,  1x6 ur       48,23 €               48,23 €  
4.delavec 2x12 ur,  1x6 ur       48,23 €               48,23 €  
5.delavec 2x12 ur,  1x6 ur       48,23 €               48,23 €  
Skupaj                                                                                                324,03 €  
      
      
Izvedba                                 25.09. -  27.09.2009 
Relacija                               Kranj - Lj. -  V. Gora 
  dnevnice znesek Km znesek   
1.delavec 2x12 ur, 1x6 ur       48,23 € 224    82,88 €         131,11 €  
2.delavec 2x12 ur, 1x6 ur       48,23 €               48,23 €  
3.delavec 2x12 ur, 1x6 ur       48,23 €               48,23 €  
4.delavec 2x12 ur, 1x6 ur       48,23 €               48,23 €  
5.delavec 2x12 ur, 1x6 ur       48,23 €               48,23 €  
Skupaj                                                                                                324,03 €  
      
      
Izvedba                                 2.10. -  4.10.2009 
Relacija                               Kranj - Lj. -  V. Gora 
  dnevnice znesek Km znesek   
1.delavec 2x12 ur, 1x6 ur       48,23 € 224    82,88 €         131,11 €  
2.delavec 2x12 ur, 1x6 ur       48,23 €               48,23 €  
3.delavec 2x12 ur, 1x6 ur       48,23 €               48,23 €  
4.delavec 2x12 ur, 1x6 ur       48,23 €               48,23 €  
5.delavec 2x12 ur, 1x6 ur       48,23 €               48,23 €  
Skupaj                                                                                                324,03 €  
      
Stroški skupaj              972,09 €  

Tabela 4: Stroški dnevnic in kilometrin  
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Ocenjeni stroški dnevnic in kilometrine za pet delavcev na relaciji Kranj – Ljubljana – Vinska 

Gora in obratno za posamezno vikend akcijo znašajo 324,03 €.  Načrtovane so tri vikend 

akcije, kar pomeni skupaj 972,09 €. 

 

Naslednji pomembni stroški so stroški porabe materiala. Ocenitev teh je naslednja: 

 

Kalkulacija predvidene porabe materiala - Gonžarjeva peč 
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Tabela 5: Primerjalne kalkulacije različnih dobaviteljev predvidene porabe materiala 

 

Kalkulacije so precej različne, saj so za primerjalni izračun vzeti različni dobavitelji (Merkur, 

Vegrad) kot tudi različne dimenzije materiala. Kaj je najugodnejše, je tako na hitro težko 

presoditi! 

Mnenje je, da se povsod v tujini, kjer se opremljajo nove poti, trend nagiba k uporabi 

debelejših materialov. To pomeni uporabo jeklenice vsaj  Ø 14, sider vsaj  Ø 25 in  stopov 

vsaj  Ø 16. 

PZS ne uporablja takšnih materialov, saj so zahtevne in zelo zahtevne poti pri nas opremljene 

na drugačni osnovi (lažje napredovanje!), kot ekstremne poti v tujini.  

 

 
Slika 7: Prikaz novejše izvedbe pritrjevanja jeklenice na sidro 
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Slika 8: Prikaz starejše izvedbe pritrjevanja jeklenice na sidro 

 

Zaradi samega vzdrževanja in trajnosti materialov je smiselno vsa sidra in stope pocinkati, kar 

pa v nobeni kalkulaciji ne predstavlja velikega stroška. 

 

Nabava materiala pri Merkurju bi bila na videz cenejša (824,31€) kot pri Vegradu (845,28 €), 

a je potrebno upoštevati, da pri Vegradu v tej ceni naredijo še vso »kovačijo« (razrez, 

krivljenje in stiskanje materiala), kar tudi predstavlja določene stroške. 

Glede na kalkulacijo in utemeljitev izbira dobavitelja ne bi smela biti vprašljiva. Vsekakor se 

nagibamo k nabavi materiala pri Vegradu. 
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6 PREDSTAVITEV IZVEDBE MERITEV 

6.1 Slikovna ponazoritev meritev trase 

Utrinki iz opravljanja meritev na trasi bodoče ekstremno zahtevne zavarovane plezalne poti. 

 

 
       Slika 9: Priprave na meritve trase 
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  Slika 10: Meritve trase 

 

 
  Slika 11: Zapis ob zaključku meritev 
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7  TEHNIČNA OPREMA, UPORABA LE TE IN TEHNIKA 

PLEZANJA PO ZAVAROVANIH PLEZALNIH POTEH 

Na kratko predstavimo značilnosti zavarovane plezalne poti, ki jim v italijanskih Dolomitih 

rečejo »ferrate«, v sosednji Avstriji pa »Klettersteige«. To so poti, ki so s posebnimi 

pripravami, pripomočki in varovali opremljene in veljajo po klasifikaciji PZS za zelo 

zahtevne planinske poti. Te priprave in pripomočki so: jeklenice, železne lestve, sidra, skobe7, 

klini, verige, lesene brvi in viseči mostiči. Delimo jih na napredovala in varovala, z vidika 

gibanja pa na napredovanje in samovarovanje. 

7.1 Razlika med zavarovano plezalno potjo in zelo zahtevno planinsko 

potjo 

 

Posebnost zavarovanih tujih plezalnih poti je ravno v nameščenih 

varovalih in pomagalih za napredovanje. Tu je cilj vgraditi v pot 

čim manj varoval, a vendar toliko, da se zagotovi varnost 

plezalcev na delih poti, kjer je to potrebno. Tako opremljena pot je 

v bistvu narejena za samovarovanje plezalca. 

 

 

 
        Slika 12: Samovarovanje 

 

Pri klasičnih planinskih poteh v Sloveniji gre za drugačen 

pristop opremljanja poti z varovali in napredovali. Tako 

opremljena pot omogoča plezalcu čim lažje napredovanje čez 

zahtevne dele. Zato je tu vgrajenih bistveno več naprav tako za 

varovanje kot tudi za napredovanje. Sliki dobro ponazarjata 

razliko med opisanima različnima načinoma gibanja 

 

                                                 
7 Skoba (stopa) je kos železa ali  lesa,  v obliki polovice črke H, U, A ali V in služi kot stopnička za 

napredovanje v navpičnicah.  
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Slika 13: Primer uporabe skobe (stope)  za napredovanje 

 

Tehnična oprema za eno ali drugo pot se v bistvu v ničemer ne razlikuje, saj moramo pri obeh 

poteh upoštevati moment samovarovanja. Razlika pa je seveda v premagovanju poti, kjer 

imamo veliko napredoval (klini, stope) ali pa skoraj nič. Tako se moramo pri zavarovani 

plezalni poti za napredovanje posluževati naravnih danosti (konfiguracija terena, oprimki!), 

varovala pa uporabljamo zgolj za samovarovanje. 

7.2 Tehnična oprema 

To poglavje ni namenjeno opisovanje celovitega  sklopa opreme za planinarjenje. Poudariti pa 

je treba bistvene štiri kose tehnične opreme, ki so nepogrešljivi pri  premagovanju 

zavarovanih plezalnih poti. 

 

1. Čevlji - o tem je veliko govora, kaj je najprimerneje obuti za različne poti. Tako se poleg 

visokih pohodnih čevljev z gumiranim narebričenim 

podplatom zadnje čase uveljavljajo tudi nizki čevlji z 

enakimi lastnostmi. Za vzpon praktično ni večje 

razlike, vendar pri spustu se priporočajo 

visoki čevlji, ki objamejo cel gleženj. Za zavarovane plezalne poti tudi 

niso primerni planinski čevlji s trdim podplatom, ki so namenjeni uporabi derez, saj 

oprijem na skali ni tak, kot bi moral biti. Vsa ostala obutev, športni copati, takšni in 

drugačni sandali pa sploh ne sodijo v zavarovane plezalne poti! 
Slika 14: Planinski čevlji 

 

2. Plezalni pas – obstaja kar nekaj različnih vrst pasov. Pri samovarovanju gre 

predvsem za pravilno razporeditev sil, ki delujejo pri morebitnem zdrsu. 

Zato se tukaj največkrat uporabljajo enodelni pasovi, ki imajo težišče 

dovolj visoko, pod prsnim delom telesa.  Imamo moške in ženske pasove 

ravno zaradi različne anatomije prsi. Obstajajo različne izvedbe pasov: 

ene omogočajo enostavno odpenjanje hlačnic, druge imajo poudarek na 

drugih funkcionalnostih. Dvodelni pasovi se uporabljajo izključno v 

kompletu, saj tako prestavimo težišče dovolj visoko. 
Slika 15: Plezalni pas 
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3. Samovarovalni kompet – je sestavljen iz vrvi, zaviralne ploščice in dveh vponk z 

zaklopko. Tudi samovarovalnih kompletov je več vrst, lahko je sešit iz 

trakov ali v kombinaciji z gumicami. Oblika kompleta je, da ima dva 

kraka, ki se vpneta v pas in ostanek vrvi za razbremenitev ob 

morebitnem zdrsu. Pri samovarovanju je pomembno, da je en krak 

kompleta vedno vpet v varovala na poti. Tako smo stalno varovani in je 

premagovanje takšnih poti relativno varno, če upoštevamo vse ostale dejavnike, ki 

vplivajo na varno gibanje v gorah. 
Slika 16: Samovarovalni komplet 

 

4. Čelada je nepogrešljivi del opreme.  Čelado so v hribih prvi uporabljali alpinisti, sedaj pa 

vedno bolj prodira tudi v pohodništvo. Ker je premagovanje zahtevnih 

plezalnih poti na meji med alpinizmom in pohodništvom, je že čisto 

samoumevno, da je čelade na takšnih poteh nujna. Zavaruje nam glavo 

pred morebitnim padajočim kamenjem (proženje kamenja udeležencev pred 

nami, živali, naravni pojavi), kakor tudi pred nepredvidenimi udarci ob 

skalo pri napredovanju ali pa ob zdrsu. 
Slika 17: Plezalna čelada 

 

To je najnujnejša oprema, ki jo potrebujemo za plezanje. Izpostavila bi še zelo pogosto 

uporabljen kos zaščitne opreme, ki ga vse več ljudi uporablja na zahtevnih plezalnih poteh. To 

so rokavice z ojačanim delom na dlani in brez zgornjega dela prstov. 

Takšne rokavice dajejo občutek za dotik skale s prsti, istočasno pa 

varujejo predel dlani. 
 

Slika 18: Plezalne rokavice 

 

Za izdelavo tehnične opreme za zaščito in samovarovanje je potrebno upoštevati določene 

standarde. Tako je bilo ustanovljeno združenje za pohodništvo in plezanje Internacional 

mountaineering and climbing federation (ang.) in original Union Internationale des Asociation 

d'Alpinisme UIAA8, ki je med drugim postavilo tudi standarde za proizvajalce opreme. 
                                                 
8 UIAA  - združenje je bilo ustanovljeno v Chamonix-u leta 1932 leta in danes šteje preko 1.3 milijona članov po 

celem svetu. Tudi PZS je članica v tem združenju, kjer so se večkrat upoštevali tudi njeni predlogi pri določanju 

standardov. Tako je PZS vključena v združenje, kot konstruktivna članica, za kar imajo zasluge tudi dosežki 

naših alpinistov. 
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Seveda to pomeni, da mora oprema prestati določene ateste, ki so predpisani s standardi. 

Proizvajalci morajo takšno opremo označiti z oznako CE UIAA (certificirano po UIAA 

standardih). 

Vsa oprema, ki je namenjena samovarovanju, terja od uporabnika določene veščine. Zato je 

daleč od tega, da je pohodnik – plezalec, ki ima opremo, varen na tej poti. Mora jo znati tudi 

pravilno uporabljati. Temu so namenjene razne oblike izobraževanj v planinskih društvih v 

okviru organiziranih planinskih šol, tečajev, predavanj itd. Kako opremo preizkusiti v praksi 

pa imamo zato v Sloveniji bolj malo možnosti. K izboljšanju te situacije pa je v celoti 

namenjen projekt – nadelava zavarovalne plezalne poti, ki je opisan. Namen je ravno v tem, 

da bi udeležence praktično usposobili, kako pravilno uporabljati tehnično opremo za 

napredovanja po zavarovanih plezalnih poteh kakršne obiskujemo v tujini. 
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7.3 Tehnika plezanja 

Za boljšo ponazoritev uporabe zavarovane plezalne poti, ki jo 

predstavljamo, je prav, da na kratko opišem tehniko gibanja po 

takšnih poteh. Pravilo treh opornih točk je bistveno pri plezanju, 

saj daje človeku še dovolj velik občutek za ravnotežje. To 

pomeni, da je pri napredovanju (iskanju oprimkov), lahko prosta 

samo ena roka ali noga naenkrat. Ostale tri okončine so v stiku s 

steno. Da je gibanje dovolj varno, smo s pomočjo zgoraj opisane 

opreme še dodatno zavarovani na varovalih za primer zdrsa. 

Pri tehniki varovanja je pomembno, da je pri fiksnih točkah (kjer 

je jeklenica pritrjena preko sidra v skalo) ena vponka vedno vpeta 

v jeklenico. In ko drugo vponko vpnemo preko fiksne točke v 

smeri napredovanja, šele odpnemo prvo vponko. 

Vse skupaj zveni malce preveč zapleteno in adrenalinsko, a ko 

prvič poizkusite premagati takšno pot, se vam zapiše v srce tako 

ali drugače! Nekatere odvrne od ponovne namere, druge privlači, 

da bi se preizkusili še v drugih poteh. 
Skica 4: Predstavite tehnike plezanja  

 

Ta opis ne služi učenju tehnike plezanja. Namenjen je lažjemu razumevanju napredovanja po 

zavarovanih plezalnih poteh. Za resno učenje tehnike plezanja je na razpolago dovolj 

strokovne literature različnih avtorjev. Še bolj kot literaturo pa priporočamo obisk kakšne 

planinske - alpinistične šole ali tečaja, ki mu je nadelava učne ekstremno zahtevne zavarovane 

plezalne poti tudi namenjena. 
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8 SKLEP 

V elaboratu so predstavljene razlike med že obstoječimi potmi pri nas in nadelavo učne 

ekstremno zahtevne zavarovane plezalne poti, tako z vidika napredovanja, opremljanja poti z 

varovali, tehnike gibanja, kategorizacije poti itd. Takšno spoznanje prinaša novo vejo v 

planinstvu, tako kot so to pred desetletji prinesli športni plezalci v primerjavi s klasiki 

alpinizma! 

Dejstvo je, da je med pohodništvom po zavarovanih poteh in plezalnimi podvigi po 

zavarovanih plezalnih poteh razlika, čeprav na oko ne tako velika, kot v detajlih. To razliko 

vsak začuti, ko premaga kakšno ekstremno zavarovano plezalno pot. Z njo se zelo približa 

klasičnemu alpinizmu, saj mora uporabiti skoraj vse tehnike plezanja. 

Razlika med klasičnim alpinizmom in plezanjem po zavarovanih plezalnih poteh je v načinu 

varovanja in iskanja smeri.  

Da gre pri zavarovanih plezalnih poteh za resnično nekaj novega potrjuje dejstvo, da so tudi 

inštruktorji planinske vzgoje na svojem letnem usklajevanju novembra 2008 posvetili nekaj 

časa prav tej temi. Torej se tudi na področju kategorizacije in izobraževanja vodnikov obetajo 

spremembe in dopolnitve v zvezi z novimi potmi. 
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Zaključna misel 

Pri uresničevanju projekta nadelave učne ekstremno zahtevne plezalne poti se mora zgoditi  

velik premik v načinu razmišljanja gorništva v Sloveniji. Mogoče je ta nujen premik v samem 

projektu premalo izpostavljen in opisan, čeravno se čuti skozi posamezne faze projekta, pa 

vendar se je ustavil prav v bistvenem trenutku, ko mora PZS kot pomemben dejavnik projekta 

razmisliti o bodoči usmeritvi urejanja poti pri nas. Postavlja se vprašanje, ali je smiselno 

vztrajati v posebnostih opremljanja poti, ki so specifične in edinstvene v Sloveniji (varovanje 

in napredovanje), ali je treba slediti trendom evropskih smernic na tem področju (varovanje). 

Avstrija je desetletja vztrajala na principu ne opremljanja poti, saj je bila tendenca, da bi 

ljudje najemali gorske vodnike za vodenje po poteh. Tako so tudi tam zamudili priložnost 

tržne niše posebne vrste turizma t.i.»klettersteige«. To se v zadnjih letih bistveno spreminja, 

saj so na novo naredil kar nekaj poti različnih ekstremnih zahtevnosti. 

Kako in s kakšno hitrostjo se bo zadeva premaknila pri nas, je odvisno od več dejavnikov, saj 

bo potrebno najprej prepričati tiste najbolj vztrajne zagovornike stare »klasike« opremljanja, 

spremeniti zakonodajo planinskih poti, postaviti novo kategorizacijo in nenazadnje nadelati 

takšne poti. In kar je še najpomembnejše – ljudi pripraviti na nov način plezanja. 

Mislimo, da ima projekt  veliko možnosti za realizacijo, saj je nujno potrebna učna pot, ki bo 

vsaj malo primerljiva z zahtevnimi zavarovanimi plezalnimi potmi v tujini. Kajti z združitvijo 

Slovenije z evropskim prostorom so nam te poti vedno bližje. Tudi trend obiskov poti 

ekstremnih zahtevnosti se povečuje (že omenjeno: »vedno več, višje, bolj adrenalinsko«). 

Elaborat naj služi uresničevanju zastavljenih ciljev, ki bi pripomogel k hitrejši realizaciji 

projekta ali vsaj razjasnitvi določenih dvomov, ki se porajajo pri deležnikih s škarjami in 

platnom v roki. 
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