Datum: 5. 1. 2017
ZAPISNIK
11. redne seje IO KPP, ki je bila v četrtek, 5. januarja 2017 ob 17.00. uri, v veliki sejni sobi PZS, Dvorakova 9,
Ljubljana.
Prisotni:
Člani IO KPP: Igor Mlakar (IM), Bogdan Seliger (BS), Boštjan Gortnar (BG), Marjana Jelen (MJ), Gabrijel Podobnik
(GP), Stanislav Vidovič (SV), Uroš Vidovič (UV),
Vodje odborov: Vodja OTV Albin Žnidarčič (AŽ), Vodja ODKP Danilo Sbrizaj (DS),
Ostali prisotni: Katarina Kotnik – strokovna sodelavka (KK), Damjan Omerzu – strokovni sodelavec (DO), Vodja
OPP Gorenjske (markacist PD Jesenice) Janko Šeme (JŠ),
Opravičeni odsotni: Jurij Videc (JV).
Uvodoma je IM pozdravil vse prisotne in zaželel srečno 2017. Določil je, da naj se seja zaključi do 20:00h, ostalo
se bo obravnavalo prihodnjič, ker postanejo dolge seje neproduktivne. Predlagal je, zamenjavo prvih dveh točk
dnevnega reda, ker bo DO poročevalec za strojelomno zavarovanje, da nas ne bo čakal. Sprejet je bil naslednji
dnevni red:
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Strojelomno zavarovanje
Potrditev zapisnika 9. redne seje in 10. razširjene seje
Merila FŠO
Kataster planinskih poti
Poročanje tehnične skupine
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Knafelčeva priznanja
Razno

AD 1 – Strojelomno zavarovanje
DO je poročal, kako je preučil strojelomno in ostala zavarovanja v povezavi z markacisti in sta se skupaj s KK
posvetovala z zavarovalnim agentom. DS potrdi, da obstoječe strojelomno zavarovanje v tej obliki obstaja že vsaj
10 let. Po seznamu so vključeni vsi agregati in stroji v skladišču. Zavarovani so na vrednost novih, ki znaša okoli
19.000 €, zavarovalna premija na leto pa znaša malo pod 600 €. Opremo se uporablja le za čas akcij, kar je zelo
malo. Kar nekaj strojev je starih. Vsake dve leti bi lahko s to premijo kupili najdražji kos opreme s spiska.
Zavarovalnica šteje, da ima ročno orodje (kar zajema vse s spiska razen agregatov) življenjsko dobo do 8 let,
agregati pa do 18 let. Kar pomeni, da bi za stroj (npr. vrtalko) star čez pet let dobili le 20%. Glede na izkušnje
zavarovalni agent pravi, da si firme hitro izračunajo kaj se jim splača. Strojelmno zavarovanje za en dan ni
možno.
Smiselno bi bilo treba preučiti možnost zavarovanja za prevoz s helikopterjem v primeru nujnega odmetavanja
prekomerne teže (spodaj pripeta mreža), vendar se stroji in orodje prevažajo v kabini. Vprašanje pa je bilo tudi
glede zavarovanja pri prevozu z avtomobilom. Določen PD je npr. zavarovalo prevoz bivaka v vrednosti 20.000 €,
kjer je premija znašala 150 €.. KK in OD sta ocenila, da je vrednost opreme na posamezni akciji do 5.000,00 €.
Pridobi se naj par ponudb.
- Zavarovanje za posamezne akcije (se dodaja izpis opreme za vsako akcijo posebej)
- Pavšal za celo leto (6 akcij letno) z možnostjo poračuna.
IM želi, da se preuči tudi možnost zavarovanja za primer vloma. Za skladišče je trenutno sklenjeno
premoženjsko zavarovanje, kjer je vključen tudi vlom. Ocena vrednosti opreme je 15.000,00, materiala pa
4.000,00 €.
Problem je zavarovanje opreme zaradi kraje na akciji (primer akcije urejanja poti skozi Žrelo), kjer pa mora biti
zavarovana oprema primerno spravljena.
Za preučiti:
- možnost vključitve zavarovanja pred napadom živali (bik, medved, klop).

UV predlaga možnost preventivnega cepljenja za markaciste. Tudi kot temo na licenčnih izpopolnjevanjih. BS se
je pri glasovanju vzdržal, ostali se strinjajo:
SKLEP 1/5-1-2017: IO KPP se strinja, da se strojelomno zavarovanje prekine. Za čas akcije se sklene le
zavarovanje za prevoz s helikopterjem.
AD 2 – Potrditev zapisnika 9. redne seje in 10. razširjene seje
Glede zapisnika 9. redne seje je imel IM pripombo glede postopka opustitve planinske poti, ker je treba
upoštevati postopek za opustitev planinske poti, ker je KPP že sprejela. Za primer opustitve planinske poti je
potrebno zahtevati vzpostavitev prvotnega stanja, kar zajema odstranitev markacij in oznak ter varoval, postaviti
je potrebno opozorilno tablo, da je pot opuščena.
SKLEP 2/5-1-2017: PD (skrbnik) mora upoštevati postopek o opustitvi planinske poti in po odobreni opustitvi
in izvedeni vzpostavitvi naravnega stanja poslati o tem poročilo s slikovnimi dokazi.
Glede zapisnika 10. seje IM želi, da se glede skrbniške pogodbe točno navesti seznam pripomb KPP in da se
mora seznam dopolniti z pripombami prejetimi z društev in poslati naprej.
Ena takih pripomb je:
- vključiti je potrebno pogoj, da mora imeti društvo dva markacista.
V seznamu naj se jasno navede kdo je predlagal in kaj. Vsi predlogi se pošljejo vsem članom IO. BS je ugotavljal,
da so se predlogi zapisovali, nekaj jih je tudi prispelo po pošti in skozi razprave na jesenskih srečanjih z društvi,
zato bi bilo smiselno videti novo verzijo predloga skrbniške pogodbe na osnovi tega, kar se je do sedaj zbralo,
potem pa šele lahko razmišljamo o novih pripombah, če bo treba.
KK KPP obvesti, da je predsednik posredoval pripombe, za katere se že ve, da se bodo upoštevale:
• spisek odsekov, poti in obhodnic naj bo priloga pogodbi, saj bo drugače za nekatera društva takšen člen
zelo obsežen,
• dodati, da PZS zagotovi enotno zavarovanje za društva, skrbnike planinskih poti in sicer za namen, ki
izhaja iz skrbništva pl. poti
• društvo odda samo eno letno poročilo (sedanje poročilo društva in poročilo društva, na podlagi
skrbniške pogodbe, se združita v enotno poročilo)
• v uvodu dodati definicije nekaterih najpogosteje uporabljenih izrazov v pogodbi
• odpovedni rok po pogodbi
• enoletni rok za obnovo zaprtih poti se lahko v izjemnih primerih podaljša, a ne na več kot 3 leta
• namestitev usmerjevalnih tabel skladno z zakonom: na izhodiščih (začetek in konec planinske poti)
najkasneje v 3 letih, na pomembnejših križiščih pa v 5 letih
• za sredstva za vzdrževanje planinskih poti se zagotovi ločeno SM in v skladu z možnostmi tudi ločen
poslovni račun
Popravke zapisnika 10. seje pošlje IM.
SKLEP 3/5-1-2017: IO KPP potrjuje zapisnik 9. redne seji in potrjuje zapisnik 10. seje IO KPP ob upoštevanju
popravkov.
AD 3 – Merila FŠO
UO PZS je KPP s sklepom 13/18-06-2015 zadolžil za sprejetje meril za vrednotenje kandidatur za sofinanciranje iz
sredstev Fundacije za šport na področju planinskih poti. Soglasje k merilom podaja UO PZS. Kot je bilo
dogovorjeno na 9. seji IO KPP sva DO in KK pripravila osnutek Meril za vrednotenje vlog FŠO in ga 9. 11. 2016
poslala v pregled, pozvala k oddaji pripomb in predlogov, da bi se oblikovala končna verzija.
IM se ne strinja s kriterijem dolžine poti. Ta del se izbriše. Strinjajo se, da se pri stavku: »(generalni sekretar,
načelnik KPP, strokovni sodelavec KPP, dva voljena člana IO KPP)« doda IO, kjer je to označeno odebeljeno
rdeče.
SKLEP 4/5-1-2017: IO KPP potrjuje Merila za vrednotenje kandidatur za sofinanciranje iz sredstev Fundacije za
šport na področju planinskih poti z upoštevanjem popravka iz razprave. Merila se predložijo v postopek
pridobivanja soglasja UO PZS.
AD 4 – Kataster planinskih poti
AD 4.1 Kategorizacija planinskih poti
Pri zavedbi sprememb v kataster je KK naletela na problem lege zahtevnega dela pri poti Okrešelj-Kamniško
sedlo (S0132 novi). V razpravi se je še enkrat ugotovilo,da se zahtevni del poti prične s spodnje strani pri vstopu
iz Meliša v skalnat teren in poteka do izstopa iz skalnatega področja na zelenih površinah pred križiščem s potjo,
ki gre iz Kamniškega sedla na Brano oziroma proti Skuti. Iz tega razloga se ta del poti daje v potrditev še enkrat .

V že obravnavan seznam predloženem v gradivu so rdeče obarvani odseki poti, ki jih je potrebno še obravnavati.
AŽ je k tem dodal še odsek poti, ki predstavlja obhod zelo zahtevnega dela poti (Gradeški zatrep V - Gradeška
tura Z) in je napačno zaveden kot lahek. Odsek je zahteven. Prisotni se z navedbami zahtevnosti odsekov
strinjajo.
SKLEP 5/5-1-2017: IO KPP potrjuje kategorizacijo odsekov planinskih poti predlaganih v priloženem seznamu.
Na 9. seji UO PZS 10. 3. 2016, je načelnik KPP predstavil predlog kategorizacije planinskih poti. Poudaril je tudi,
da bo potrebno seznam 1X letno obnavljati. UO je seznam potrdil in tudi njegovo aprilsko revizijo. Kot je že bilo
omenjeno je KPP Kategorizacijo obravnaval tudi na seji IO 19. 10. 2016, kjer so bile sprejeti predlogi popravkov.
SKLEP 6/5-1-2017: do 1. decembra se zbrane predloge za spremembo kategorizacije planinskih poti pripravi
kot material za prvo sejo UO v naslednjem letu v potrditev.
SKLEP 7/5-1-2017: Vloge za spremembe poti se obravnavajo sproti skozi leto. Kataster planinskih poti in
kategorizacijo planinskih poti se predloži v potrditev na prvo sejo UO PZS v letu.
Pripravi se navodilo za spremembe poti in drugo ukrepanje in se ga objavi na spletu skupaj z obrazci. Osnutek
bo pripravil ODKP in predložil predlog KPP.
AD 4.2 – Vloge PD
AD 4.2.1 – Vloga PD Naveza
Vloga je bila obravnavana na 9. redni seji KPP, kjer je IO KPP potrdil novo pot pod pogojem, da se odseki, ki so v
skrbništvu drugega društva urejajo v sodelovanju s tem društvom in da se predloži zabeležko ustnega soglasja
lastnikov. PD je zabeležko predložil, hkrati pa tudi rahlo spremenjeno traso nove poti, zato se sprejme sklep, ki
razveljavi sklep 19/19-10-2016.
SKLEP 8/5-1-2017: IO KPP potrjuje novo obhodnico “Videmsko planinsko pot“ in odprtje novih odsekov
planinskih poti Krče-Videm in Dravinski vrh-Sv. Avguštin. Skrbnik novih odsekov je PD Naveza. Novi odseki
planinskih poti se predložijo v postopek pridobitve soglasja UO PZS. »Videmska planinska pot« se zabeleži v
Kataster planinskih poti v skrbništvu PD Naveza.
AD 4.2.2 – Vloga PD Krim
PD Krim je predložil vlogo za opustitev planinske poti Vrbljene-Krim na odseku Vrbljene-Šešer. Vzrok je, da odsek
ni zanimiv za planinstvo. Sklep o opustitvi vzdrževanja je sprejel Upravni odbor PD Krim na 41. seji, 28. 11. 2016.
SKLEP 9/5-1-2017: IO KPP potrjuje opustitev planinske poti na odseku Vrbljene-Šešer. Opustitev se predloži v
postopek pridobivanja soglasja UO PZS. Skrbnik poti naj odstrani markacije in druge planinske oznake in
opustitev poti označi v skladu z navodili KPP o opustitvi planinske poti.
AD 4.2.3 – Vloga PD Zagorje ob Savi
PD Zagorje je predložil vlogo za prestavitev dela planinske poti Sava-Tirna-Zasavska Sv. gora na odseku TirnaRovišče. Kot vzrok so v predloženi dokumentaciji navedli, težave z lastnikom zemljišča. Prestavljen odsek bo
potekal po javnem kolovozu. V razpravi sta AŽ in BS opozorila, da glede na stanje na terenu, ima društvo svoje
poti neurejene, kot je podal AŽ v svojem poročilu.
SKLEP 10/5-1-2017: IO KPP potrjuje prestavitev poteka odseka planinske poti Tirna-Rovišče na Tirna Vrhe S,
katere skrbnik je PD Zagorje ob Savi. Skrbnik naj dostavi z GPS posnet potek poti, ki se ga zavede v Kataster
planinskih poti. Star potek se zavede kot opuščen. Skrbnik poti naj odstrani markacije in druge oznake na
opuščenem odseku. Odsek se označi z opozorilno tablo.
Poleg odpravka sklepa se PD posreduje tudi poročilo Vodje OTV.
AD 4.2.4 – Vloga PD Šoštanj
Je najbolj vzorna vloga do zdaj. PD Šoštanj je predložil vlogo za odprtje nove planinske poti, ki bi vodila iz starega
mestnega jedra Šoštanja na Pusti grad, ki se vzpenja nad mestom. Ugotovljeno je bilo, da so predložena vsa
potrebna soglasja in pogodba o soglasju služnosti poti. Vloga je primerno opremljena in da ne obstaja nobenih
zadržkov za odprtje nove planinske poti.

SKLEP 11/5-1-2017: IO KPP potrjuje odprtje nove planinske poti Šoštanj-Pusti grad. Skrbnik poti je PD Šoštanj.
Novo pot se predloži v postopek pridobivanja soglasja Upravnega odbora PZS. Nova pot se zavede v Kataster
planinskih poti.
Ob odpravku sklepa naj KK prosi PD, če lahko uporabimo Pogodbo o soglasju služnosti poti kot predlogo.
AD 4.2.5 – Vloge PD Mežica
AD 4.2.5.1 – Prestavitev Podpeca-Tomaževa koča
PD Mežica je predložil vlogo za prestavitev dela planinske poti Črna na Koroškem-Tomaževa koča in Koča na
Pikovem-Tomaževa koča. V ta namen se opušča odsek poti Podpeca-Tomaževa koča. Odsek se prestavi na cesto
Podpeca-Mitnek. S tem postane nepotreben odsek poti Podpeca S-Koča na Pikovem, ki naj bi se opustil. Vzrok
za prestavitev poti in opustitev omenjenih odsekov planinske poti je nesoglasje z lastnikom zemljišč.
SKLEP 12/5-1-2017: IO KPP potrjuje prestavitev poteka odseka planinske poti Podpeca-Tomaževa koča na
odsek Podpeca-Mitnek, katere skrbnik je PD Mežica. Nov odsek planinske poti se zavede v Kataster
planinskih poti. Stara odseka planinske poti se zavedeta kot opuščena. Skrbnik poti naj odstrani markacije in
druge planinske oznake in opustitev poti označi v skladu z navodili KPP.
AD 4.2.5.2 – Prestavitev odseka planinske poti Burjak-Dom na Peci J
PD Mežica je predložil vlogo za prestavitev dela planinske poti Črna na Koroškem-Topla-Dom na Peci. V ta
namen se opušča odsek poti Burjakov mlin-Jakobe S. Odsek se prestavi na cesto po dolini Tople, tako da se pot v
točki Burjakov mlin nadaljuje do jame Topla. Vzrok za prestavitev poti in opustitev omenjenega odseka planinske
poti je nesoglasje z lastnikom zemljišča.
SKLEP 13/5-1-2017: IO KPP potrjuje prestavitev poteka odseka planinske Burjakov mlin-Jakobe S na odsek
Burjakov mlin-Jama Topla. Nov odsek planinske poti se zavede v Kataster planinskih poti. Star odsek
planinske poti se zavede kot opuščen. Skrbnik poti naj odstrani markacije in druge planinske oznake in
opustitev poti označi v skladu z navodili KPP.
AD 4.2.5.3 – Prenos skrbništva odseka planinske poti Mušenik-Pikovo na PD Črna na Koroškem
PD Mežica in PD Črna na Koroške sta predložila vlogo za prenos skrbništva planinske poti Mušenik-Pikovo, ki
predstavlja en sam odsek poti s PD Mežica na PD Črna na Koroškem.
SKLEP 14/5-1-2017: IO KPP potrjuje prenos skrbništva odsekov planinske poti Mušenik-Pikovo s PD Mežica na
PD Črna na Koroškem. V Katastru planinskih poti se zavede skrbništvo PD Črna na Koroškem.
AD 4.2.5.4 – Nova pot do jame Kralja Matjaža
PD Mežica je predložil vlogo za odpiranje nove planinske poti v 3 odsekih, ki vodijo od Doma na Peci do votline
Kralja Matjaža in se priključijo na stranski poti. Vloge še niso dopolnili z omenjenim soglasjem oz. pogodbo.
Pregledati staro karto pred zakonom.
SKLEP 15/5-1-2017: IO KPP se načeloma strinja z odprtjem novih odsekov planinske poti Dom na PeciMatjaževa jama S, Matjaževa jama S-Matjaževa jama Matjaževa jama-Matjaževa jama V in Matjaževa jama SMala Peca. Ko PD Mežica predloži v vlogi omenjeno soglasje, se pot predloži v postopek pridobivanja soglasja
UO PZS in se zavede v Kataster planinskih poti.
soglasje če imajo naj pošljejo in se da že na ta UO.
AD 4.2.6 – Vloga PD Lisca
Vloga PD Lisca za odprtje novega odseka planinske poti Pastirčkove poti je bila obravnavana na 6. seji IO KPP,
kjer je bil sprejet sklep, da je potrebno vlogo dopolniti z vsemi soglasji lastnikov zemljišč. Pot je alternativa novi
zelo zahtevni poti in poteka po utrjeni pešpoti.
PD Lisca je vlogo dopolnil z zahtevanimi soglasji, za kar so uporabili naše predloge soglasij.
SKLEP 16/5-1-2017: IO KPP potrjuje odprtje nove planinske poti Pastirčkove poti na odseku Pastirček-Lisca
klopca. Skrbnik poti je PD Lisca Sevnica. Novo pot se predloži v postopek pridobivanja soglasja UO PZS. Nova
pot se zavede v Kataster planinskih poti.
AD 4.2.7 – Vloga PD Črna na Koroškem
PD Črna na Koroške je podala vlogo za opustitev dela planinske poti od Pudgarskega do Najevske lipe. Kot vzrok
so navedli, da se pot ne uporablja, saj je postala za planinstvo nezanimiva. Od Najevske lipe do Pudgarskega
poteka cesta, zaradi katere se markirana pot ne uporablja več.

SKLEP 17/5-1-2017: IO KPP potrjuje opustitev planinske poti na odseku Pudgarsko-Najevska lipa. Opustitev se
predloži v postopek pridobivanja soglasja UO PZS. Skrbnik poti naj odstrani markacije in druge planinske
oznake in opustitev poti označi v skladu z navodili KPP.
AD 4.2.8 Podravje
UV je izpostavil potrebo po sestanku v Podravju za ostala društva v Podravju, kot je bil avgusta v Vidmu. Društva
naj pošljejo urednici katastra popis problemov in predlog za organizacijo sestanka. Sestanek naj organizira
vodja OPP.
Področni zbor markacistov Podravja je predviden 11. 3. 2016 v kraju Vodole.
AD 5 - Poročanje tehnične skupine
AD 5.1 – Poročanje in plan
Vodja OTV (AŽ) je podal poročilo za delo tehnične skupine v preteklem letu in predvidene akcije za leto 2017.
Izpostavil je pomanjkanje kadra. Šolanje tehnične ekipe je predvideno spomladi na Gradiški turi, na odseku poti,
ki je bil obravnavan v kategorizaciji.
Izpostavil je problem, ki se je pojavil po akciji na Prisank na Vršiču. JŠ razloži, da je bil tu problem z GRS, saj so
pozabili, da je poslopje od PD Jesenice dano na uporabo GRS. Agregat, ki so ga dobili ni delal. Vodja akcije Jože
Videc se je odločil, da ne bo več sodeloval.
AD 5.2 – Sklep PD Tolmin
PD Tolmin je poslal sklep, da je potrebno, da vodja akcije prosi načelnika matičnega društva, da se bo njihov
markacist udeležil akcije in potem podati poročilo. Trdijo, da so njihove akcije odpadale zaradi tega, ker niso
imeli ljudi. AŽ meni, da udeleženec tehnične akcije ne potrebuje soglasja, saj je markacist PZS. JŠ meni, da glede
prostovoljnega dela sam odločaš kje in kaj boš delal.
KK razloži še, da se markacist PZS sam odloči na kateri akciji bo sodeloval. Načelniku poroča s poročilom, ki ga
načelnik potrdi in posreduje KPP za registracijo. Načelnik KPP je mnenja, da gre bolj za pristranskost, ker je za
hitre akcije prosil le markaciste, za katere ve da so sposobni, kar pa ni po godu društvu, ker pa je vpleten, je
prosil, da se iz postopka izvzame, zaradi konflikta interesov.
DS in BS bosta pripravila odgovor. KK jima posreduje dokument v obravnavo.
AD 5.3 Izposoja orodja
Razvila se je razprava na temo posojanja strojev in izdaje materiala izven tehnične skupine PZS – drugim
komisijam in društvom. KPP je na to temo že pred leti sprejela nekaj sklepov. IO KPP smatra, da je orodje
ključnega pomena za hitro, pravilno in učinkovito vzdrževanje in urejanje zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih
poti, za kar mora biti najvišja možna razpoložljivost.
SKLEP 18/5-1-2017: Orodje in delovna sredstva KPP za urejanje in vzdrževanje planinskih poti se lahko
uporablja samo v okviru dejavnosti KPP in OTV za omenjeno urejanje in vzdrževanje planinskih poti ter za
usposabljanje na tem področju v okviru programov usposabljanj KPP. V nobenem primeru se orodja in
delovnih sredstev ne posoja drugim, posameznikom in komisijam..
Pri materialih mora KPP poskrbeti, da se uporabljajo le odobreni materiali. Materiali se lahko uporabljajo in
vgrajujejo le pod nadzorom članov KPP (OTV), ki so za to usposobljeni.
Zbirnik sklepov KPP se pošlje članom IO KPP.
AD 6 – Knafelčeva priznanja
KPP je prejela 5 vlog za Knafelčevo priznanje. Po razpravi so se strinjali, da podelijo tudi eno diplomo.
SKLEP 195-1-2017: IO KPP potrjuje predloge za Knafelčeva priznanja markacistom PZS:
- Matej Glažar, PD Matica Murska Sobota;
- Jernej Režonja, PD Matica Murska Sobota;
- Marko Jurkovič, PD Komenda;
- Vid Jerič, PD Dol pri Hrastniku;
- Miro Zorec, PD Dol pri Hrastniku.

SKLEP 20/5-1-2017: IO KPP podeljuje Knafelčevo diplomo Florijanu Nunčiču, PD ZZVS Celje.
AD 7 – Smerne table
KPP je v pregled dobila rezultat testiranja postopka barvanja aluminijastih smernih tabel (avstrijski način). BS
meni, da je pri preizkusu manjkal test termičnega cikliranja in oprijema barve na podlago.
IM je izpostavil, da imajo Avstrijci table v dveh izvedbah, vijaki, ki so močnejši od predlaganih in postavljeni tako,
da je možno dodatno ojačiti tablo in pritrditi bolj na široko, da se ne krivi.. Razpravljali so tudi o možnosti
postavitve lesenih oz. laminatnih tabel na planinskih poteh kjer to dopuščajo klimatski pogoji. Italijani za primer
uporabljajo plastične.
Člani IO KPP se strinjajo, da je letos potrebno pridobiti vsaj dva nova ponudnika. Vsako tablo je treba na
zadnji strani opremiti s serijsko št.(Dodatek BS: in v primeru več odobrenih proizvajalcev z znakom ali
napisom za identifikacijo proizvajalca)
KK naj IM posreduje bazo usmerjevalnih tabel.
AD 8 – Razno
AD 8.1 – Pot k izviru Soče
IM je na sejo povabil JŠ, da pove svoje mnenje glede prenosa Poti k izviru Soče na LTO Bovec. JŠ pove, da je PZS
ravnala korektno, da pa je prišlo do veliko pometanja pod preprogo s strani PD Jesenice. Pobudnik je bila občina
in LTO Bovec. Markacisti PD Jesenice so bili proti, vendar so bili preglasovani na UO društva.
IM bo poslal ostalo korespondenco povezano s tem članom IO KPP.
AD 8.2 – SPP
SV je poročal o potrjevanju dnevnikov SPP. v letu 2016 je potrdil 145 dnevnikov SPP in 86 razširjene SPP. V letu
2016 se je potrdil tudi 10 000. dnevnik SPP. Izpostavil je slabo kvaliteto značk SPP in težave z žigi za potrjevanje.
KK izpostavi, da je na vseh žigih še vedno stara navedba komisije.
SKLEP 21/5-1-2017: Značke SPP se reklamira oziroma naroči nove. Naroči se nov avtomatski žig za potrjevanje
dnevnikov SPP, 2 majhna žiga komisije in 3 malo večje žige komisije.
AD 8.3 - KEUPS
KK je IO KPP seznanila z zamenjavo člana KEUPS. Igorja Mlakarja je zamenjal Danilo Sbrizaj.
AD 8.4 Dan slovenskih markacistov predviden začetek julija, kakor vsako leto. Čim prej se objavi razpis za
kandidata. Izbere se ga na sledeči seji.
AD 8.5 Finančni plan za leto 2017
IM je predlagal plan za leto 2017, ki ga je obravnavalo 5 članov IO KPP (še vedno sklepčni):
Plan dela
Predviden izdatek (EUR)
Kritje
ZBOR MARKACISTOV
420,00
PZS
OBISKI OPP
1279,44
PZS
SESTANKI, IZOBR. NOV
4.000,00
REZERVA
SISTEM IN UVAJANJE,
predstavitve
PRIPRAVA UČBENIKA tiskanje,
7.000,00
REZERVA
gradivo
DAN SLOVENSKIH
2.700,00
PZS
MARKACISTOV
STROŠKI PIS. MATERIALA,tel.2.000,00
PZS
nadomestila članom
SEJE IO KPP
1.460,00
PZS
SEJE ODBOROV
600,00
PZS
OPREMA TEHNIČNIH AKCIJ
9.500,00
REZERVA
TEHNIČNE AKCIJE
30.000,00
PZS-razpis
IZOBRAŽEVANJE TEHNIČNE
1.250,00
REZERVA
EKIPE
NAJEM HELIKOPTERJEV **
15.000,00
REZERVA
INTERVENTNA SKUPINA**
3.400,00
REZERVA
ZAVAROVANJA
3.500
PZS
MEDNARODNO SODELOVANJE 5.000,00
REZERVA

TISK KART ZA pd delovna karta
MARKACISTOM
KEUPS
IZOBRAŽEVANJE-TEČAJI
MARKACISTOV 100
izobraževanje subvencija KPP za
nov program, s klavzulo
ZAVAROVANJA opp akcij
SPP
PROMOCIJA MARKACISTA
sejmi-dpd
KRKA
KARAVANŠKA POT

4.000,00

REZERVA

200,00
10.000,00

PZS
PZS-razpis

5.000,00

REZERVA

300,00
2.000,00
2.490,00

PZS
PZS
REZERVA

9.000,00
3.500,00

KRKA
KR-EU

** opcije
KRKA 9000
PZS 14459,44
KR-EU 3500
REZERVA 38240
REZERVA** 18400
PZS razpis 40000
skupaj 123.599,44

SKLEP 22/5-1-2017: IO KPP potrjuje finančni plan za leto 2017.
Seja zaključena ob uri 20:45.

Zapisala strokovna sodelavka,
Katarina Kotnik

Načelnik KPP,
Igor Mlakar

