Številka:
Datum: 21.04.2017
ZAPISNIK
13. redne seje KPP, ki je bila v petek, 21. aprila 2015, ob 16. uri v Izobraževalnem centru za zaščito in
reševanje, Zabrv 12, na Igu.
Prisotni:
Člani KPP: Igor Mlakar (IM), Bogdan Seliger (BS), Boštjan Gortnar (BG), Stane Vidovič (SV), Uroš
Vidovič (UV), Marjana Jelen (MJ),
Prisotni člani odborov: Bojan Šifrar (BŠ), član Odbora za usposabljanje KPP (OU KPP).
Opravičeno odsotni: Katarina Kotnik (KK), strokovna sodelavka KPP, Jelko Podobnik (JP),Jurij
Videc(JV)
IM je pozdravil prisotne in predlagal naslednji
Dnevni red:
1. Cenik materiala
2. Normativi za delo markacista
3. Nove točke SPP/RSPP
4. Razno
Dnevni red je bil sprejet soglasno.
AD 1
Cenik materiala
IM je predstavil (predlog) Cenik materiala, ki ga markacisti uporabljamo pri delu na planinskih poteh.
Po krajši razpravi v kateri je bilo ugotovljeno, da se cene materiala občasno spreminjajo je bil
predlagan in soglasno potrjen
SKLEP 1/21-4-2017: IO KPP pooblašča načelnika KPP, da s strokovnim delavcem spremljata cene
materiala in jih v cenik usklajujeta glede na nihanje cen na trgu,trenutno izdani cenik 2017-1 KPP se
sprejme in hkrati razveljavi vse dosedanje .
AD 2
Normativi za delo markacista
IM je predstavil Normative za delo na planinskih poteh z vsebinami:
- Na podlagi popisa se pripravi plan obnove in predračun.
- Strošek na udeleženca akcije.
- Strošek dela na terenu.
- Markiranje (označevanje) planinske poti na km poti.
Priloga normativov je cenik materiala. Po razpravi in potrebnimi manjšimi popravki je bil predlagan in
soglasno potrjen
SKLEP 2/21-4-2017: IO KPP potrjuje Normative za delo na planinskih poteh s pripombami. Cenik je
priloga lahko normativov in se ga spreminja glede na nihanje cen.
AD 3
Nove točke SPP/RSPP
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KPP je prejela pobudo za razširitev točk SPP: Goteniški Snežnik in Koča pri Jelenovem studencu
(predlagatelj PD Kočevje, ki že ima točko Cerk) ter Pekel pri Borovnici (predlagatelj PD Borovnica).
Načeloma se razširjene SPP ne bo širilo. V razpravi je bilo ugotovljeno, da je Goteniški Snežnik že
vključen v SPP, Koča v Jelenovem studencu bo v soglasju s PD nadomestila Cerk. Pekel pri Borovnici
pa se vključi v RSPP. Soglasno je bil sprejet
SKLEP 3/21-4-2017: točka Goteniški Snežnik je že vključena v Razširjeno SPP v dnevniku, ki je bil
natisnjen leta 2014. Namesto točke Cerk PD Kočevje (izbris) se vnese točko Koča pri Jelenovem
studencu prav tako PD Kočevje.
SKLEP 4/21-4-2017: V Razširjeno SPP se vnese točko Pekel pri Borovnici 337 m, PD Borovnica.
AD 4
Razno
IM je predlagal:
- na usposabljanje v Kaprun gresta Bogdan Seliger, namestnik načelnika in Katarina Kotnik,
strokovna sodelavka KPP.
- za delo na akcijah se za markaciste nabavi delovne majice podjetja Engelbert Strauss
Številka izdelka: 89862 in pri njih preveri tudi možnost izdelave našitka markacist. Majice bi se
registriranim markacistom prodajala v PZ.
S predlogoma smo se strinjali soglasno.

Seja je bila zaključena ob 16.55.

Zapisala:
Marjana Jelen

Načelnik KPP:
Igor Mlakar
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