
 

 

Številka: 4N-12 

Datum: 1.1. 2013 

Plan  komisije za planinske poti 2014   

   

 
Naloge komisije, poleg določenih v Statutu PZS ter Poslovniku UO PZS in Predsedstva UO PZS so: 

• Pospešuje dejavnost na področju planinskih poti, s tem, da zagotavlja vsebinske in druge  

pogoje za delovanje, 

• skrbi, da je vzdrževanje planinskih poti v skladu Z zakonom o planinskih poteh,splošnimi 

načeli varstva narave in stališči KVGN pri UO PZS, 

• skrbi za usposabljanje markacistov  

•  skrbi za sodobno,odgovorno in varno izvajanje aktivnosti na planinskih poteh 

• skrbi za povezovanje znotraj komisij PZS ter sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in  

v tujini, v skladu z načeli mednarodnega sodelovanja PZS, 

• sklicuje Zbore markacistov, določi predlog dnevnega reda in sklepov ter gradivo za zbore, 

• izvršuje sklepe Zbora markacistov, Skupščine PZS in UO PZS, 

• med dvema Zboroma markacistov opravlja tudi njegove naloge, 

• vodi seznam markacistov in inštruktorjev markacistov,seznam izdanih značk markacist PZS in 

diplom inštruktor markacist  



 

 

• vodi seznam obhodnic (veznih, krožnih in točkovnih poti – v  nadaljnem besedilu: obhodnic), 

• izdaja značke in potrdila za prehojeni: Slovensko planinsko pot, Razširjeno slovensko  

planinsko pot,  

• pripravi predlog finančnega načrta za svoje področje ter ga pošlje UO PZS, 

• predlaga program usposabljanja markacistov in inštruktorjev ter  ga da v potrditev KUP, 

• sprejema program delovnih akcij ter jih organizira in vodi, 

• vodi in organizira tečaje, seminarje, predavanja in druge oblike usposabljanja in 

usposabljanja markacistov v skladu s svojim programom in programom KUP, 

• opravlja druge zadeve v skladu s tem pravilnikom, Statutom PZS, sklepi Zbora markacistov, 

Skupščine PZS in UO PZS. 

Stalni odbori so: 

• Odbor za tehnična vprašanja 

• odbor  za usposabljanje 

• odbor  za dokumentacijo.  
 
 

Organ vodja in namestnik člani seje 

Izvršilni odbor 
KPP 
 

Igor Mlakar PD Tolmin 
Bogdan Seliger PD Horjul 

Boštjan Gortnar PD Medvode 
Peter Šilak PD Ptuj 
Uroš Vidovič PD Ptuj  
Maks Kotnik  PD Dravograd 
Albin Žnidaršič PD Sežana 
Jože Rovan PD LJ Matica 
dodatni  član potrjen na zboru 
26.1.13 

7 sej 
2 razširjene seje 
1 volilni ZBOR 
markacistov 

 

Organ Član komisije zadolžen za 
področje /vodja odbora 

člani seje 

Odbor za 
tehnična 
vprašanja  

Boštjan Gortnar 
Edo Tomšič  

Stanko Gašparič, Florjan 
Nunčič, Gorazd Hace, Rudi 
Lanz, Lojze Pirnat,  

3 seje 
2 seminarja 

Odbor  za 
dokumentacijo  

Bogdan Seliger 
 

Danilo Sbrizaj,Jaka Kotnik,Niko 
Guid,Boštjan Seliger 

1 seja 
8 usklajevanj z 
skrbniki 

Odbor za 
usposabljanje   

Maks Kotnik  Inštruktorji markacisti  KPP 2 seje 
1 usklajevanje IM 
3 seminarje 

 



 

 

 

ODBOR ZA TEHNIČNA VPRAŠANJA 

Akcije tehnične skupine          

Izvedlo  bi se  25 akcij  in 5 intervencij v visokogorju in sredogorju trajale bi  55-60 dni,  100 

markacistov (nekateri večkrat) okrog 5000 ur dela.  Lesena varovanja (ograje, stopnice, lestve)na 

glede na kategorijo poti, v skupni dolžini  5000 m. Akcije v letu 2014 naj  bi potekale ob pomoči 

helikopterjev SV, ki bi na določene mesta  pripeljali tovor v 15 urah naleta. 

 

MATERIAL PRIPRAVLJEN ZA NOVO SEZONO: 

VK350=300 kom; VK450=250 kom; VK700=50 kom; VK1000=50 kom; VK1200=60 kom; OK450=200 

kom; OK  550=50 kom; ESK=50 kom; DSK=50 kom; LSK 50=kom; KLV =300 kom; JEKLENICA =800 m; 

KOLIČKI-LES=800 Kos; OSTALI DROBNI MATERIAL; Drogovi za usmerjevalne table=90 kos; skrinjice za 

vpisne knjige=70 kos 

 

NOVE USMERJEVALNE TABLE: 

število Sponzor oz. plačnik Kovinski drogovi nosilci 

200 FŠO v okviru razpisa za table 
                        (pol društvo – pol FŠO) 

90 200 

100 Čezmejni in turistični projekti 50 100 

Prav tako se predvideva servisiranje strojev in nabava potrošnega material,zaščitnih sredstev in 
opreme 
Nabava novega orodja za uporabo predvsem pri ekoloških  sanacijah  in utrjevanju poti ter  varovalne 
opreme   
 
ODBOR ZA DOKUMENTACIJO 
Dejavnost podkomisije v letu 2014: 

� sledenje in evidentiranje sprememb  planinskih poti na terenu 
� nadgradnja spletnega  registra planinskih poti in strokovnega kadra 
� urejanje mejnih odsekov poti med OPP 
� urejanje lastniških razmerij in skrbništev poti 
� urejanje spremljajočih podatkov planinskih poti,kot so smerne table in varovalna oprema  
� podporne aktivnosti za ta namen. 
� oživitev obhodnic in popularizacija 

 
ODBOR ZA USPOSABLJANJE 
Odbor za usposabljanje organizira in vodi tečaje, seminarje, predavanja ter druge oblike 

izobraževanja in usposabljanja za markaciste ter pripravlja strokovno literaturo ter druge strokovne 

pripomočke. 

Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev 

Tečaj za markaciste PZS 2x maj-4 dni  25  



 

 

september-4 dni;  

lokaciji določeni naknadno 

25 

Skupaj 50 

Licenčno izpopolnjevanje 4x Maj ,junij, 

avgust, september;  

lokacije določene naknadno 

50 

25 

Skupaj 100 

Zaključek tečaja za markaciste PZS 

– 2014 

maj – Roblek 

September– Jelenov Studenec 

30 

30 

Skupaj 60 

Usposabljanje za nove člane 

tehničnih ekip 

 november 

lokacija določena naknadno 

15 

Tečaj za motorno žago Termin in lokacija določena naknadno  2X40 

Tečaj za markaciste  inštruktorje Termin in lokacija določena naknadno 4 

Usposabljanje za nove člane 

interventne tehnične ekipe 

Termin in lokacija določena naknadno 5 

Usklajevalni seminar naknadno Vsi inštruktorji 

 
ČEZMEJNE POVEZAVE PLANINSKIH POTI 

Naziv aktivnosti Termin in 
lokacija 

Št. udeležencev in vodja Namen 

Sestanek 
čezmejnih 
povezav z Italijo 

Posočje 15 KPP-PZS,FVG santieri 
CAI 

Izmenjava podatkov in skupno 
sodelovanje(akcije),povezave južne 
meje 

Sestanek 
čezmejnih 
povezav z Avstrijo 

Gorenjska 15   KPP-PZS,Öav,OTK,NF Nadaljne sodelovanje z skupnimi 
akcijami na meji izmenjava 
podatkov o poteh. 

Sestanek 
čezmejnih 
povezav 

BMU 5 Inš.Mark KPP Prenos znanja in pospešiti  enoten 

način uporabe knafeljčeve markacije 

 

DELO V ODBORIH ZA PLANINSKE POTI V MDO 

Zaradi bolj usklajenega dela na terenu so v okviru MDO-jev ustanovljeni Odbori za planinske poti. Na 

vsakoletnih zborih se zbrani markacisti pomenijo o vseh problemih, ki se pojavljajo pri vzdrževanju 

planinskih poti in si izmenjajo izkušnje.  

 

SREČANJE ODBOROV ZA PLANINSKE POTI  v letu 2014 

ODBOR ZA PLANINSKE POTI/vodja DATUM KRAJ 

SAVINJSKA Januar-marec 2014 SAVINJSKA 

NOTRANJSKA Januar-marec 2014 NOTRANJSKA 

GORENJSKA Januar-marec 2014 GORENJSKA 



 

 

PRIMORSKO-NOTRANJSKA  Januar-marec 2014 PRIMORSKO-NOTRANJSKA  

POSOŠKA Januar-marec 2014 POSOŠKA 

POMURSKA Januar-marec 2014 POMURSKA 

PODRAVSKA Januar-marec 2014 PODRAVSKA 

KOROŠKA Januar-marec 2014 KOROŠKA 

DOLENJSKA Januar-marec 2014 DOLENJSKA 

LJUBLJANSKA Januar-marec 2014 LJUBLJANSKA 

ZASAVSKO-POSAVSKA Januar-marec 2014 ZASAVSKO-POSAVSKA 

KAMNIŠKO – BISTRIŠKI Januar-marec 2014 KAMNIŠKO – BISTRIŠKI 

Delo na planinskih poteh po posameznih OPP v MDO 
Vsak OPP v MDO organizira vsaj 1-2 skupni akciji dela na poteh,sodelovanje z drugimi OPP-ji.  
 
VIA ALPINA 

plan ni oddan 

 
EVROPSKE PEŠPOTI E-6;E-7 
PLAN KEUPSA NI ODDAN 
Ponoven pregled vzdrževalnih pogodb z planinskimi društvi za te poti,ter pripravljenost za 
vzdrževanje, izpolnjevanje pogodbe z  strani ostalih sopodpisnikov pogodb z PZS. 
 
PROJEKTI 

Naziv projekta Namen Stanje 

Pravilnik KPP Sprejeti pravilnik KPP na zboru markacistov izvedba 

SPP SPP deliti na etape in predstaviti v medijih V pripravi  

 

Razširjena SPP Promovirati večji obisk točk V pripravi 

Predstavitve na sejmih Predstavitev dela markacistov   Celo leto 

Brošura Markacist Predstavitev markiranja   izdaja 

Tončkov dan Dan markiranja vseh markacistov PZS izvedba 

 
 
 

Načelnik KPP:  
Igor Mlakar l.r.  


