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Kandidatna lista 
za načelnika Komisije za planinske poti 

v mandatnem obdobju 2022 – 2026 
 
 
Seznam kandidatov za načelnika Komisije za planinske poti 
 

Zap. Št. Ime Priimek Član PD Predlagatelj 

1 Uroš ZAGORIČNIK Velenje PD Velenje 

 
Kandidatna lista ima enega kandidata in je zaključena s številko 1. 
 
 
Kratek markacijski življenjepis 

1. Uroš Zagoričnik 
 

 

nosi evidenčno št. markacista 1589. 

Tečaj za markaciste je opravil 2019 in aktivno 
sodeluje v PD Velenje in pri obnovi Šaleške planinske 
poti ter Poti XlV. divizije. V letu 2020 se je pridružil 
tehnični skupini markacistov PZS in pomagal pri 
obnovi zelo zahtevnih planinskih poti Planika–Mali 
Triglav in Planika–Triglavska škrbina. Spoznali smo ga 
lahko tudi na Dnevu slovenskih markacistov. 2021 je 
pristopil k tečaju za pridobitev licence markacista 
kategorije B in tečaj tudi uspešno zaključil. 

 



Vizija oz. plan dela Komisije za planinske poti za mandatno obdobje 2022 -2026 
 
 
Menim, da ima KPP zelo dobre nastavke za nadaljnji razvoj. Nadaljnje delo KPP-ja in 
nadgradnjo dela vidim predvsem v spodnjih točkah, ki niso razporejene po prioritetah, 
saj se med seboj prepletajo in povezujejo. 
 

1. Redna letna srečanja OPP-jev in načelnikov, kjer bi naredili kratek pregled 

dela preteklega leta, plan dela za naslednje leto, prediskutirali tekočo 

problematiko in po potrebi izvedli kakšno izobraževanje (en ali dva dni na 

planinski lokaciji) – Team building. 

 

2. Povračila stroškov markiranja, oprema, kilometrina, dnevnice. 

 
3. Konstantno izobraževanje markacistov A, B in C. Postavitev enotnih 

standardov izobraževanj (tečaj A, tečaj B in usposabljanje C). Razmisliti o tem, 

kako A-je motivirati za nadaljnje izobraževanje, pri čemer bi bilo potrebno 

uvesti dodatno usposabljanje za načelnike. Motiviranje načelnikov in 

predsednikov društev za pošiljanje kandidatov na izobraževanja, kar bo 

posledično privedlo do zadostnega števila markacistov. izdelava učnih načrtov 

in gradiva za B in C. 

 
4. Tehnična ekipa potrebuje nove C-je in aktivne B-je, ter standardizacijo dela in 

opreme – postavitev tehničnih standardov.  

 
5. Organizacijski načrt in normativi, tako za delo markacistov A,B ,C in 

inštruktorjev,  kot pridobivanje posameznih licenc, verjetno se ta sprememba 

nanaša na vse nivojske strukture KPP. 

 
6. Vpeljati uporabo PlanGIS-a, prilagoditev na sklope markacist A,B in C, 

poenostavitev, v vsakem primeru pa PlanGIS spraviti v življenje, izobraževanje 

načelnikov in prilagoditev uporabe. 

 
7. Ker so planinske poti čezmejne smatram, da je Mednarodno sodelovanje 

nujno. 

 
8. Objave v Planinskem vestniku, napoved večjih akcij tehnične ekipe s 

predvidenim zaprtjem poti in kasneje katere poti so bile sanirane. Vsaj dvakrat 

letno objava z akcije ali izobraževanja, morda oboje.  

Vse zgoraj našteto bo nadgradilo dobro delo in zasnovo v smislu povečanja 
markacistov, sprejetja enotnih normativov, uporabo PlanGIS-a. 
 

 
Uroš Zagoričnik 

 


