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Kandidatna lista 
za člane Izvršnega odbora Komisije za planinske poti 

v mandatnem obdobju 2022 – 2026 
 
 
 
Seznam kandidatov za člana Izvršnega odbora Komisije za planinske poti 
 

Zap. Št. Ime Priimek Član PD Predlagatelj 

1 Dejan  Černilogar Ajdovščina PD Ajdovščina 

2 Igor Mlakar Bovec OPP MDO Posočja 

3 Matej Planko Slivnica pri Celju PD Slivnica pri Celju 

4 Edvard Tomšič Polet Šentrupert 
OPP MDO Dolenjske in 
Bele krajine 

5 Jurij Videc Laško PD Laško 

6 Uroš Vidovič Ptuj PD Ptuj 

 
Kandidatna lista ima šest kandidatov in je zaključena s številko 6. 
 

Voli se 5 kandidatov tako, da se obkroži številke izbranih kandidatov. 
  
 
 

Kratki markacijski življenjepisi kandidatov: 



 
1. Dejan Černilogar 

  

Nosi evidenčno št. markacista 1001. 

Markacist je postal leta 2008 in zadnje tri leta vodi 
markacijski odsek PD Ajdovščina, kjer je tudi drugače 
zelo aktiven. Pridobil je tudi naziv Inštruktor markacist 
in redno sodeluje na usposabljanjih markacistov PZS. 
Sodeloval je pri pripravi zemljevidov Slovenska Istra, 
Kras in okolica ter Cerkljanskega, Škofjeloškega in 
Idrijskega območja. Od leta 2021 je tudi varuh gorske 
narave. 

 
2. Igor Mlakar 

 

Nosi evidenčno št. markacista 414.  

Markacist je od leta 1994. Na tečajih markacistov 
sodeluje kot inštruktor od leta 2007. Med 2010–2010 
je vodil markacijski odsek PD Tolmin, od leta 2013 pa 
vodi markacijski odsek PD Bovec. Dva mandata (2010-
2018) je bil načelnik KPP, kjer skupaj z ostalimi člani 
uspel usposobiti nove člane tehnične skupine PZS, 
prenesti kataster planinskih poti v digitalno obliko, 
temeljito posodobiti tečaje za markaciste in 
pridobivati novi, predvsem mlajši kader. Trenutno je 

vodja Odbora za tehnična vprašanja KPP, kjer pogreša razumevanje IO za delo tehnične 
skupine in pa angažiranost za novosti na vseh področjih KPP. Vodil je preko 20 tehničnih akcij 
tehnične skupine markacistov PZS, kar je skupno pokoli 120 delovnih dni na akcijah. Od leta 
2012 je s Komisijami za planinske poti Hrvaške in Makedonije sodeloval na področju 
usposabljanja. 
 

3. Matej Planko 

 

Nosi evidenčno št. markacista 1477.  

V planinstvu je aktiven že 30 let. Aktivno sodeluje v PD 
Slivnica pri Celju, kjer je bil pobudnik vzpostavitve 
planinske poti S klopce na klopco, financirane s 
sredstvi EU projekta LAS. Tečaj za markacista 
kategorije A je opravil 2018 in v letu 2021 pristopi k 
tečaju za markacista kategorije B, ki ga je tudi uspešno 
opravil. Kot markacist deluje v matičnem planinskem 
društvu. S svojimi izkušnjami kot planinski vodnik,  
inštruktor planinske vzgoje, predsednik PD (10 let), 
generalni sekretar PZS (2021-2020) lahko pomaga pri  

vodenju IO KPP, predvsem da se bo komisija hitreje prilagajala in odzivala na trenutne 
razmere, se povezovala z ostalimi uporabniki planinskih poti znotraj PZS in ponudniki 
turističnih produktov, da bo zaključila z realizacijo določil ZPlanP in pripadajočih 



 
podzakonskih aktov, vključno s sklenitvijo skrbniških pogodb in določitvijo sofinanciranja 
vzdrževanja planinskih poti.  
 

4. Edvard Tomšič 
 

 

Nosi evidenčno št. markacista 934. 

Markacistom se je pridružil 2005 in leta 2006 je 
udeležil prve delovne akcije tehnične skupine 
markacistov PZS. OD takrat do danes se je udeležil 18 
akcij tehnične skupine markacistov PZS (53 delovnih 
dni) in od tega sam vodil 5 akcij. Od leta 2012 je 
aktiven tudi pri usposabljanjih markacistov kot 
predavatelj različnih tem povezanih z delom 
markacista PZS. Aktiven je v markacijskem  odseku PD 
Polet Šentrupert in pri aktivnostih Odbora za planinske 
poti MDO Dolenjske in Bele krajine, 

 

5. Jurij Videc 

 

Nosi evidenčno št. markacista 1178.  

Je tečaj za markacista opravil leta 2010. Od leta 2014 je 
načelnik markacistov PD Laško, ki je eno izmed društev 
z največjim število markacistov v Sloveniji. Poleg dobro 
vzdrževanih poti je njegov poudarek tudi pridobivanje 
mlajšega kadra v odsek, kjer starejši nanje prenašajo 
svoje znanje. Od leta 2014 je član Izvršnega odbora 
KPP. Od leta 2012 se redno udeležuje akcij tehnične 
skupine PZS v visokogorju. 

 

6. Uroš Vidovič 

 

Nosi evidenčno št. markacista 311. 
Markacist je postal leta 1992, več let pa je tudi že 
inštruktor markacist PZS. V PD Ptuj je 18 let opravljal 
funkcijo načelnika markacijskega odseka, član IO KPP 
je od leta 1994. Sodeloval je tudi pri akcijah tehnične 
skupine PZS. Od leta 2001 je član Komisije za evropske 
pešpoti (KEUPS) in predstavnik Slovenije v Evropski 
popotniški zvezi, EWV. 

 


