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Kandidatna lista 
za člane Izvršnega odbora Komisije za planinske poti 

v mandatnem obdobju 2018 – 2022 
 
 
 
Seznam kandidatov za člana Izvršnega odbora Komisije za planinske poti 
 

Zap. Št. Ime Priimek Član PD Predlagatelj 

1 Uroš Vidovič Ptuj PD Ptuj, MDO Podravja 

2 Albin Žnidarčič Sežana PD Sežana 

3 Stanislav Vidovič Kočevje PD Kočevje 

4 Jože Žugelj Semič PD Semič 

5 Ivan Šalamon 'AT' Podčetrtek PD 'AT' Podčetrtek, SMDO 

6 Jurij Videc Laško PD Laško 

7 Lilijana Uršič Koper OPD Koper 

8 Bojan Završnik Žirovnica PD Žirovnica 

 
Kandidatna lista ima osem kandidatov in je zaključena s številko 8. 
 

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

Kratki markacijski življenjepisi kandidatov:

SI56 6100 0001 6522 551 



 

 
 

1. 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 6 mandatnih 
obdobij opravljal nalogo načelnika markacijskega 
odseka, član KPP PZS je od leta 1994. Vodil je številne 
tečaje za markaciste PZS, izpopolnjevanja in podobne 
aktivnosti. Na letni ravni opravi od 24 do 30 delovnih 
akcij na planinskih poteh. Je član Komisije za evropske  

pešpoti (KEUPS) kot predstavnik PZS. Kot predstavnik PZS oz. KEUPS sodeluje v Evropski 
popotniški zvezi ERA. V preteklosti je sodeloval na več kot 10 delovnih akcijah v visokogorju, 
ki so potekale v okviru tehnične skupine KPP PZS. 

 

2. Albin Žnidarčič 

 

Nosi evidenčno št. markacista 642. 
Leta 2000 je opravil tečaj v Kamniški Bistrici. Med 2003 
in 2017 je bil vodja OPP Primorsko Notranjskih PD in 
vodja markacijskega odseka PD Sežana. Med leti 2002 
in 2014 je bil član ožje komisije KPP. Od leta 2004 je 
inštruktor markacist PZS. Sodeloval je na tečajih za 
markaciste in licenčnih izpopolnjevanjih in bil dvakrat 
vodja tečaja (2002, 2003 na Nanosu). Sodeloval je pri 

realizaciji projekta planinske karte »Slovenska Istra, Čičarija, Brkini, Kras« (PZS 2011), 
»Nanos«, »Trst in okolica« (SPD Trst 2012), Turistične karte Občine Sežana, Trasiranje poti 
»Via Alpina«, izvedbi in realizaciji projekta pohodniško-planinske obhodnice »Pot MDO 
Primorsko-Notranjskih PD«.Udeležil se je številnih delavnih akcij TS KPP tako v sredogorju kot 
v visokogorju. Bil je član ekipe za mednarodno sodelovanje Slovenija (PZS KPP)-Hrvaška (HPS 
KPP), bil predavatelj na tečaju HPS v Paklenici (2014) in v Zagrebu (2016) ter opazovalec na 
tečaju HPS (2015) v Labinu. Bil je na ogledni turi in sestavil poročilo z ogledne ture s 
predlogom del ter sodeloval pri izvedbi del na zavarovanju zelo zahtevnega dela planinske 
poti v kanjonu reke Krupe v Dalmaciji. Bil je predavatelj na številnih tečajih varuhov gorske 
narave, kjer je predaval temo zavarovanje in urejanje planinskih poti. Pripravil je okvirni 
izobraževalni program za markaciste »B« in »C« kategorij KPP PZS. Opravil je številne 
ogledne ture na planinskih poteh in izstavil poročila z oglednih tur z vsemi prilogami in 
slikovnim materialom. 2015-2018 je bil vodja Odbora za tehnična vprašanja KPP. 



 
 

3. Stanislav Vidovič 

 

Nosi evidenčno št. markacista 927.  
Načelnik Odseka za poti in markacije pri planinskem 
društvu Kočevje je že 12 let. Zadnji mandat je tudi član 
izvršnega odbora KPP in potrjevalec dnevnikov Slovenske 
planinske poti in Razširjene slovenske planinske poti. 

 
 
 

4. Jože Žugelj 

 

 
Nosi evidenčno št. markacista 981. 
V vrste markacistov je stopil leta 2006. Nekaj let je bil tudi 
načelnik markacistov PD Semič. Trenutno opravlja vlogo 
tajnika v PD Semič. 

 

 

 

5. Ivan Šalamon 

 

Nosi evidenčno št. markacista 1071.  
Tečaj za markaciste je prvič opravil leta 1995 v organizacij 
OPP Savinjskih PD, ki ga PZS pozneje ni priznala. Leta 2010 
je opravil tečaj še enkrat. Od leta 2014 do leta 2018 je 
opravljal dela vodje Odbora za planinske poti MDO 
Savinjske. Član PZS je od leta 1960, vodnik PZS z licenco 
A+B in 20 let predsednik PD 'AT' Podčetrtek. 

 
 

6. Jurij Videc 

 

Nosi evidenčno št. markacista 1178.  
Je tečaj za markacista opravil leta 2010. Od leta 2014 je 
načelnik markacistov PD Laško. V iztekajočem obdobju je bil 
član Izvršnega odbora KPP. Od leta 2015 se udeležuje akcij 
tehnične skupine KPP PZS v visokogorju in sredogorju. 

 



 
 

7. Lilijana Uršič 

 

Nosi evidenčno št. markacista 1341.  
Z delom na planinskih poteh je pričela leta 2012. v 
markacijskem odseku OPD Koper. Tečaj za markaciste se je 
udeležila leta 2013 in na zaključnem tečaju v Koči pri 
Jelenovem studencu 2015 prejela naziv Markacist PZS. Leta 
2017 je postala načelnica Odseka za poti in članica 
upravnega odbora OPD Koper. Na poteh OPD Koper, 
akcijah MDO Primorske in Dnevih slovenskih markacistov je 
do danes opravila 96 delovnih akcij. 

 
 

8. Bojan Završnik 

 

Nosi evidenčno št. markacista 1354.  
Leta 2014 je zaključil tečaj za markacista PZS v Lepeni. Isto 
leto je postal načelnik Odseka za planinske poti PD Žirovnica. 
Naslednja tri leta so s kolegi markacisti PD Žirovnica očistili, 
označili in s tablami opremili planinske poti, ki jih vzdržuje 
PD Žirovnica. Z občino sodelujejo pri pripravi in označitvi 
lokalnih sprehajalnih, turističnih poti. Pri mednarodnem 
projektu Alpe Adria Park sodeluje pri pripravi kolesarske in 
pohodniške poti, ki poteka skozi občino Žirovnica. 

 
 

 


