
 
Datum: 4. 4. 2017 

ZAPISNIK 
12. redne seje IO KPP, ki je bila v ponedeljek, 4. aprila 2017 ob 16.00. uri,  v veliki sejni sobi PZS, Dvorakova 9, 
Ljubljana. 
 

Prisotni: 
Člani IO KPP: Igor Mlakar (IM), Bogdan Seliger (BS), Gabrijel Podobnik (GP), Stanislav Vidovič (SV), Uroš Vidovič 
(UV) 
Vodje odborov: Vodja OZU Janko Šeme (JŠ) 
Ostali prisotni: Katarina Kotnik – strokovna sodelavka (KK),  
Opravičeni odsotni: Boštjan Gortnar (BG), Marjana Jelen (MJ), Jurij Videc (JV), Vodja ODKP Danilo Sbrizaj (DS). 
Vodja OTV Albin Žnidarčič (AŽ), 

 

Uvodoma je IM pozdravil vse prisotne in ugotovil sklepčnost, kljub opravičenim odsotnim. 
 

Dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 11. redne seje IO KPP  
3.    Spremembe pravilnika KPP 
2.    Izobraževalni sistem markacistov 
4. Dan slovenskih markacistov  

5. Zbor markacistov (vodenje, organi zbora, poslovnik, poročilo in plan KPP) 
6. Razno  

 
BS je predlagal spremembo dnevnega reda. Prisotni se strinjajo, da se zamenjata 2. in 3. točka.  
 
AD 1 – Potrditev zapisnika 11. redne seje IO KPP 
KK je predstavila zapisnik 11. seje. Sklepi so se izpolnjevali. IM mora še vedno poslati popravljen zapisnik 10. 
seje. JŠ je predlagal popravek točke zapisnika o Poti k Soči, ki ga je KK takoj vključila v zapisnik 11. seje. 
Popravljena je bila tudi napaka v imenu kote, ki jo je opazil UV. Pregledalo se je tudi zapisnik 8. korespondenčne 
seje. 
SKLEP 1/3-4-2017: Zapisnik 11. redne seje in 8. korespondenčne seje IO KPP se soglasno potrdita. 
 
AD 2 – Izobraževalni sistem markacistov 
JŠ in IM sta predstavila nov program izobraževanja, po katerem bodo markacisti razdeljeni v kategorije A, B in C. 
Program – Markacist PZS in Program – Inštruktor markacist PZS sta predvidena kot podrejena akta pravilniku 
KPP. Prvi je v zaključni fazi, predlagani so bili popravki, ki jih bo JŠ upošteval v čistopisu programa in njegovih 
prilog.  
Dodatno se je v razpravi določilo, da bo treba v razpisih za usposabljanja jasno podati, da PD stroške krije tudi, 
če se kandidat ne odjavi do podanega roka. Zabeležilo bi se tudi, da se bo na osnovi prispelih prijav za tečaj 
določilo lokacijo, ki bo kandidatom najbolj ugodna. 
Izkaznico markacista bo treba dopolniti s kategorijo in osnovnimi značilnostmi posameznih kategorij. 
Namesto vezanega priročnika, kot je sedaj so za gradivo predvidene mape, ki bodo vsebovale akte povezane s 
planinskimi potmi ter predavanja, ki jih bodo pripravili predavatelji in se bodo lahko sproti dopolnjevale. 
SKLEP 2/3-4-2017: Za zaključna tečaja in licenčna izpopolnjevanja se do petka, 7.4.2017 določi datume, kraj 
izvedbe in vodje usposabljanj. 
 
AD 3 – Spremembe pravilnika KPP 
Pregledan je bil pravilnik s predlaganimi spremembami, ki so se usklajevale na tej seji.  
V predlogu sprememb pravilnika je bil dodan termin nadelava, ki se nanaša na primere, ko je treba na novo 
speljati planinsko pot, ker pa pravilnik obravnava celovito delo na področju planinskih poti smo se namesto 
izraza nadelava odločili za dejavnosti v povezavi s planinskimi potmi.  Ostalo je še: 

- način uporabe znaka markacist in 



 
- jasna definicija možnih predlagateljev za priznanja v primeru, da so predlagatelji posamezniki, 

 za kar se KK posvetuje z Damjanom Omerzujem preveri uporabo pri drugih organih oz. aktih PZS. Popravljeno 
uskladi z IM in končni predlog pošlje v pregled predsedniku in Damjanu Omerzuju.  
SKLEP 3/3-4-2017: IO KPP se strinja z vsebino predloga pravilnika KPP in ga predloži v potrditev zboru 
markacistov. 
 
AD 4 – Dan slovenskih markacistov  
Člani IO KPP so pregledali prejeti vlogi, za soorganizacijo Dneva slovenskih markacistov, ki sta bili posredovani z 
gradivom. Strinjajo se da Vloga PD Bovec ustreza namenu tega dneva, ki jo je imel Tone Tomše in se je vseskozi 
držimo. 
Odgovor za PD Tržič pripravi BS. 
SKLEP 4/3-4-2017: Dan slovenskih markacistov organizira KPP skupaj s PD Bovec. 
 
AD 5 - 5. Zbor markacistov  
Zbor markacistov bo 21. 4. 2017 ob 17h na Igu.  
Prisotni so si v prejetem gradivu za sejo ogledali Plan KPP za leto 2017, okvirni plan za leto 2018 in poročilo za 
leto 2016. Pripomb ni bilo.  
SKLEP 5/3-4-2017: Plan KPP 2017, okvirni plan KPP 2018 in poročilo KPP 2016 so primerni za  obravnavo in 
potrditev na zboru markacistov. Med točkami dnevnega reda sta sprejem pravilnika in informacija o 
kategorizaciji in spremembah pri usposabljanjih markacistov. Zbor bo v petek 21. aprila ob 17. uri v 
izobraževalnem centru na Igu, člani IO KPP se še sestanejo pred zborom ob 16. uri. Glasovalno pravico imajo 
načelniki odsekov oziroma pooblaščeni delegati. Na zbor so vabljeni predstavniki društev, ki majo markaciste 
in planinske poti, člani IO KPP, vodje OPP in predsedstvo PZS. Predlog spremenjenega pravilnika se samo 
razloži in glasuje o sprejetju. 
 

AD 6 Razno 
AD 6.1 Cenik 
Člani IO KPP se strinjajo, da na sestanku pred zborom dorečejo morebitne spremembe cenika in normativov v 
zvezi s kritjem stroškov dejavnosti na zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poteh. 
 
AD 6.2 Vloga za priznanje prehojene SPP 
KK je razložila, da je prispela vloga za priznanje prehojene SPP zakonskemu paru, ki sta se jima dnevnika izgubila 
na pošti.. Pošta je izgubo dnevnikov priznala in jima dala odškodnino po svojem pravilniku . Priložena je tudi 
poravnava Pošte Slovenije in izjavi prijateljev, ki sta pot prehodila z njima, ter dobila potrjeno SPP in znački, da 
so pot opravljali skupaj. Priložene so tudi kopije njunih dnevnikov. Prosijo, da se vloga upošteva in znački 
podelita klub izgubljenim dnevnikom. 
SKLEP 6/3-4-2017: Pravila za prehojeno SPP podajajo možnost, da se doseženo točko lahko dokazuje s sliko (v 
kolikor ni dostopnega žiga). Za ta primer IO KPP predlaga, da zakonski par pošlje za dokazilo slike, kot jih 
imajo iz posameznih kontrolnih točk, da se bo vloga upoštevala. 

 
 
Seja zaključena ob uri 22:45 h. 
 
 
 
Zapisala strokovna sodelavka, 
Katarina Kotnik 

                                  Načelnik KPP, 
                               Igor Mlakar 

 
  

 


