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Okvirni program dela KPP PZS za leto 2019

Naloge komisije določajo Statut PZS, Poslovnik UO PZS, Predsedstva UO PZS in predvsem Pravilnik KPP
in ZPlanP ter okvirno zajemajo naslednje:
pospešuje dejavnosti na področju planinskih poti, s tem, da zagotavlja vsebinske in druge pogoje za 

delovanje;
skrbi, da je vzdrževanje planinskih poti v skladu Z z zakonom o planinskih poteh in splošnimi načeli 

varstva narave; 
skrbi za usposabljanje markacistov;
skrbi za sodobno, odgovorno in varno izvajanje aktivnosti na planinskih poteh;
se povezuje in sodeluje glede na interes z drugimi komisijami in odbori znotraj PZS ter sorodnimi 

organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini, v skladu z načeli mednarodnega sodelovanja PZS;
sklicuje Zbore markacistov in zanje določa predlog dnevnega reda, predloge sklepov ter pripravi 

gradivo;
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 

ter oznak inštruktor markacist;
vodi seznam prejemnikov Knafelčevih priznanj in Knafelčevih diplom;
vodi seznam planinskih obhodnic;
izdaja značke in potrdila za prehojeno Slovensko planinsko pot ter Razširjeno slovensko planinsko pot;
pripravi predlog načrta  dela za svoje področje;
predlaga program usposabljanja markacistov in inštruktorjev ter posameznih specializiranih kadrov 

tehničnih ekip;
sprejema program tehničnih delovnih akcij ter jih organizira, vodi. Pomaga pri izvedbi akcij OPP MDO 

PD.;
vodi in organizira tečaje, izpopolnjevanja, seminarje, predavanja in druge oblike usposabljanj 

markacistov v skladu s programom komisije in OUP;
opravlja druge zadeve v skladu s pravilnikom KPP, Statutom PZS, sklepi Zbora markacistov, Skupščine 

PZS in UO PZS.

Stalni odbori KPP so: 
 Odbor za tehnična vprašanja 
 Odbor za usposabljanje 
 Odbor za dokumentacijo. 

ODBOR ZA TEHNIČNA VPRAŠANJA 

Akcije tehnične skupine: 
Izvedlo se bo določeno število načrtovanih akcij in intervencij  tehničnih ekip v visokogorju in 
sredogorju. V večini primerov gre za zamenjavo, vzdrževanje in posodobitev različnih varoval 
(jeklenice, klini, skobe, ograje, stopnice, lestve) ne glede na kategorijo poti. 
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Za potrebe prevoza materiala, orodja ter ekip, se predvideva pomoč vojaških in policijskih 
helikopterjev.

Usmerjevalne table ter ostali projekti: 
S pomočjo predvidenih sredstev FŠO se bo izvedel javni razpis za usmerjevalne table ter materiala za 
njihovo postavitev (konzole, drogovi, hobby beton). 

Nadaljevali se bodo različni projekti za vzdrževanje planinskih poti (»Panoramska pot Karavanke 
Svinjška planina,« »Krkine poti, « ...). v kolikor bo mogoče bomo poizkusili pridobiti tudi nove 
sofinancerje za vzdrževanje poti. 

Tehnična in varnostna oprema: 
Predvideno je redno vzdrževanje in tudi servis strojev ter nabava novih orodij, materialov za vgradnjo 
na planinske poti ter zaščitnih sredstev in opreme ter raznega drobnega pribora tehnične ter 
interventne skupine KPP. 

ODBOR ZA DOKUMENTACIJO 
Dejavnost v letu 2019: 

  sledenje in evidentiranje sprememb planinskih poti na terenu, 
  vzdrževanje spletnega registra planinskih poti, 
  urejanje lastniških razmerij in skrbništva poti, 
  urejanje spremljajočih podatkov planinskih poti, kot so smerne table in varovalna oprema , 
  podporne aktivnosti, 
  enotni pristopi za vzdrževanje, oživitev in popularizacijo obhodnic. 

ODBOR ZA USPOSABLJANJE 
Odbor za usposabljanje organizira in vodi tečaje, seminarje, predavanja ter druge usposabljanja za 
markaciste. Pripravlja strokovno literaturo ter ostale pripomočke s področja planinskih poti. 

Pregled usposabljanj:

Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev

Tečaj za markaciste Kategorije 
A (2 tečaja) 

naknadno 25 na posamezen termin 

Tečaj za markaciste Kategorije 
B (1 tečaj)

naknadno 25

Licenčno izpopolnjevanje 
(6 izpopolnjevanj)

naknadno 20 na posamezen termin 

Tečaj za markaciste kategorije C naknadno 15 
Usklajevalni seminar naknadno vsi inštruktorji 
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ČEZMEJNO SODELOVANJE NA PODROČJU PLANINSKIH POTI

Še naprej bomo sodelovali z organizacijami iz sosednjih in drugih držav na področju planinskih poti. 
Nekaj projektov je že v teku, nekateri projekti so v fazi dogovorov in priprav, odzvali pa se bomo tudi 
na morebitne nove pozive, jih preučili in ustrezno vnesli v program dela.

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 seznanijo s problematiko stanja poti, ki se pojavljajo pri 
vzdrževanju planinskih poti in si izmenjajo izkušnje.

Po potrebi bodo sklicane tudi razširjene seje IO KPP, kjer se bo obravnavala tudi aktualna tematika, ki 
se tiče dela ter sodelovanja na ravni KPP – OPP oz. OPP – OPP,KPP-OPP-PD

Delo na planinskih poteh po posameznih OPP v MDO

Vsak OPP v MDO bo predvidoma organiziral 1-2 skupni akciji dela na poteh. Zaželeno tudi sodelovanje
z drugimi OPP-ji. IO KPP in TS KPP bosta podprla le dobro usklajene, vodene ter sodelujoče ekipe.

PROJEKTI, OSTALE AKTIVNOSTI

Naziv projekta, aktivnosti Namen 
Zbor markacistov Poročanje o delu KPP delegatom markacistom
Dan Slovenskih markacistov skupno markiranje planinskih poti in druženja 

vseh markacistov PZS 
Predstavitve na sejmih Predstavitev dela markacistov 
Promocija dela markacistov: kaj dela in kako 
varuje naravo 

Seznanjanje javnosti z vrsto, načinom in tehniko 
dela markacistov. Poudarek na urejanju in 
sanaciji planinskih poti z vidika varovanja narave
(sanacija bližnjic, ozelenitev problematičnih 
odsekov, ...). 

Za primer pritožb ipd. je v skladu s pravilnikom KPP predviden izredni pregled planinskih poti 
določenega območja, ki ga izvede inštruktor markacist, markacist C ali vodja OPP,če je za to 
usposobljen in o tem odda ustrezno poročilo o ogledu

Poudarek bo na povečanem sodelovanju z markacisti in med markacisti z namenom dobro urejenih 
planinskih poti.

 Leto 2018 je volilno leto,  podrobni plan dela 2019  bo pripravila nova sestava KPP in se zato lahko 
delno  razlikuje od predlaganega.

Pripravili: 
Katarina Kotnik,Bogdan Seliger,Igor Mlakar
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