Številka:
Datum: 23.1.2018

ZAPISNIK
Sestanka IO KPP s predsednikom PZS, ki je bil v ponedeljek, 22. januarja 2018, ob 16.30 v veliki sejni
sobi PZS na Dvorakovi 9, Ljubljana.
Prisotni:
Člani IO KPP: Igor Mlakar, Bogdan Seliger, Boštjan Gortnar, Stanislav Vidovič, Uroš Vidovič, Albin
Žnidarčič, Janko Šeme in Marjana Jelen.
Vabljen: Bojan Rotovnik, predsednik PZS.
Opravičeno odsotni: Katarina Kotnik, strokovna sodelavka KPP, Jelko Podobnik, IO KPP in Danilo
Miklavž Sbrizaj, vodja Odbora za dokumentacijo in kataster PP.
Igor Mlakar je pozdravil prisotne in predlagal naslednji
Dnevni red:
1. Usposabljanje markacistov
2. Kataster planinskih poti, odseki, obhodnice, številčenje planinskih poti – razlaga predsedniku
3. Kataster planinskih poti – soglasja novi poti
4. Knafelčeva priznanja in diplomi – potrditev
5. Potrditev markacistov, ki izpolnjujejo pogoje za C kategorijo
6. Razno
Dnevni red, na katerega ni bilo pripomb, je bil potrjen soglasno.
K 1. točki
Usposabljanja markacistov
Janko Šeme je predstavil Usposabljanja markacistov A, B, C kategorije.
Razvila se je razprava, v kateri je bilo ugotovljeno in predlagano:
- Za vse izvajalce markacijskih del je potreben zdravniški pregled. Predlog o tem bo
predstavljen in se bo o njem odločalo ali je potreben pregled medicine dela, ki izda soglasje o
ustreznosti zdravstvenega stanja izvajalca del na planinskih poteh za kategorijo A, B, C, še
posebej inštruktorjev markacistov, ki so mentorji na tehničnih akcijah v visokogorju.
- Za izvajalce usposabljanja so poleg inštruktorjev markacistov lahko tudi inštruktor alpinist,
inštruktor GRS, varuh gorske narave, inženir za varstvo pri delu, vremenoslovec, profesor
GLŠ, ustrezen pripadnik HEB, ki ga določi Slovenska vojska.
- Po petih letih je potreben nov program izpopolnjevanja (označba križišč, vremenoslovje,
orientacija s sodobnimi pripomočki, novosti pri opremi, uporaba delovnih in varnostnih
pripomočkov, zaščita itd.) O novih vsebinah odloča KPP, še posebej s poudarkom na
usposabljanju za inštruktorja markacista. Sprejeti je bil
Sklep :
1. Pri prvi pomoči je pomanjkljiva nadgradnja prve pomoči pri poškodbah (od A, preko B
do C kategorije).
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2. Vodja tečaja naj izbere kdo izmed izvajalcev usposabljanja je najprimernejši za
posamezno področje. Bistvo je, da zajame specifiko dela.
4. Vsakih pet let se dodatno usposabljanje vsebinsko spremeni oz. osveži z novostmi pri
delu na planinskih poteh, stalna tema je le označevanje planinskih poti, ostale teme se
menjajo.
5. Najprej je potrebna potrditev programa in predmetnika na OUP, šele potem bo Program
usposabljanja markacist PZS dan na ministrstvo.
Razprava o izvajanju načina nadgradnje odprtih vprašanj v teoriji in praksi naj bi se obravnavala že
naslednji teden!
K 2. točki
Kataster planinskih poti, odseki, obhodnice, številčenje planinskih poti – razlaga predsedniku
Igor Mlakar je razložil definicijo planinske poti, odseka poti, kote, razpotja poti… Prav je, da tako
načelnik markacijskega odseka PD, vodja Odbora za planinske poti pri MDO in inštruktor vedo o
kateri poti oz. odseku teče beseda, zato naj bodo imena poti čim bolj enostavna, zaželeno z ledinskim
imenom, naj ne potekajo po drugih n.pr.: turističnih poteh. Planinske poti so vnesene v kataster PP, ki
so označene kot lahke, zahtevne in zelo zahtevne. Vse pripombe, ki so bile dane ob vnašanju v
kataster so bile upoštevane. Obhodnice so bile na UO PZS že potrjene.
V kataster se enkrat oz. dvakrat letno vnese dopolnila ali spremembe tako, da so podatki
posodobljeni po predhodnem soglasju, potrditvi sprememb KPP. Pri večjem popravku se je treba
temeljito pogovoriti, dogovoriti s predlagatelji sprememb, saj je tako za tehnično ekipo KPP kot za
načelnike OM, predsednike PD ob nabavi novih tabel pomembno kje bodo postavljeni drogovi, table,
skrinjice za vrhove.
Dogovorjeno ni bilo kakšna so podrobnejša pravila za sofinanciranje s strani PZS zahtevnih oz. zelo
zahtevnih planinskih poti.
Spremeniti je potrebno obrazce: Poročila društev ob večjih akcijah, Poročilo o delu na planinskih
poteh v preteklem letu in Poročila za registracijo markacista v naslednjem letu tako, da jih bo lahko
oddati tako v elektronski kot papirni obliki. Ko bo vsebina pripravljena se bo rešilo tudi tehnično
vprašanje za izdelavo obrazcev.
Potrebno je pripraviti številčenje planinskih poti tako, da se odseki ne ponavljajo v eni planinski poti
ali pri dveh - celo treh poteh in planinskih društvih. Številčenje poti je namenjeno uporabnikom, zato
se naj prepusti potek poti domačinom, markacistom in vodnikom, naj povedo kaj vse bi se moralo
urediti oz. spremeniti.
Postavljeno je bilo tudi vprašanje o vzdrževanju zelo zahtevnih poti v visokogorju, kjer naj bi
skrbništvo zanje prevzela PZS, posledično KPP in Odbor za tehnična vprašanja KPP. Odgovor bo
potrebno dobiti v najkrajšem možnem času. O tem naj razpravlja nova sestava KPP.
Predlagan in sprejet je bil
Sklep:
1. IO KPP pripravi predlog razmerja med skrbniki poti, skrbniki odsekov in nosilci obhodnic,
ki se predstavi in sprejme na Zboru KPP.
2. nova sestava KPP na podlagi določil Zakona o planinskih poteh pripravi podrobnejša
merila za sofinanciranje materialnih stroškov vzdrževanja planinskih poti. Merila sprejme
Zbor KPP.
3. IO KPP v skladu z Zakonom o planinskih poteh pripravi vsebino letnega poročila društev,
skrbnikov planinskih poti in vsebino poročila za markaciste. Ko bo vsebina pripravljena, je
predsednik zagotovil, da se bodo preverile tehnične možnosti za spletno izpolnjevanje
poročil, še vedno pa bo možno oddati poročilo v pisni obliki.
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Obrazci naj bodo pripravljeni februarja 2018.
4. IO KPP pripravi obrazložen predlog številčenja planinskih poti za nadaljnjo razpravo na
PZS .
Po drugi točki dnevnega reda je predsednik zapustil sestanek. Pred odhodom je dal informacijo, da se
bo skrbniške pogodbe sklepalo po vzpostavitvi zakonsko določenega prostorskega prikaza planinskih
poti. Glede na nov Zakon o urejanju prostora, ki določa, da se planinske poti vnesejo v kataster
gospodarske javne infrastrukture, se bodo vsi pripravljalni postopki, vključno s prikazom poti v linijah,
predvidoma izvedli do konca maja 2018. Po 1. juniju 2018, ko v veljavo stopijo določila novega
zakona pa se bodo lahko začele izvajati izvedbene aktivnosti. Planinske poti bodo dobile pravno
formalni status.
K 3. točki
Kataster planinskih poti – soglasja novi poti
PD Vipava je poslala predlog, da odprejo novo zelo zahtevno planinsko pot »Tura Direkt« vzporedno
s planinsko potjo na Gradiški Turi. Gre za razbremenitev že obstoječega dela ZZP, tako z varnostnega
kot ekološkega(erozija) vidika saj se število planincev drastično vzpenja.
Dolžina poti je cca 320 m. Zelo zahtevna planinska pot je sestavljena iz predvidoma 4 odsekov z
vmesnimi lažjimi deli, od tega je cca. 90 m prečnice. Priložena so vsa potrebna soglasja za odprtje
poti, zato je bil soglasno sprejet
Sklep:
IO KPP predlaga UO PZS, da potrdi odprtje Tura Direkt, nove zelo zahtevne poti ob Gradiški
Turi.
K 4. točki
Knafelčeva priznanja in diplomi – potrditev
KPP je prejela predloge za Knafelčeva priznanja in diplomi, ki so ob pregledu izpolnjevanja pogojev za
podelitev soglasno potrdili:
Št

Ime in priimek

Predlagatelj

1.

Zvone Kastelic

2.

Predlagatelj

Meddruštveni odbor

PD Trebnje

Priznanje/
Diploma
Priznanje

Simon Murn

PD Trebnje

Priznanje

MDO Dolenjske

3.

Roman Perpar

PD Trebnje

Priznanje

MDO Dolenjske

4.

Alojz Šalehar

PD Trebnje

Priznanje

MDO Dolenjske

5.

Jože Kobal

Priznanje

MDO Notranjske

6.

Nežka Pečovnik

Diploma

MDO Črna na Koroškem

7.

Franc Štrukl

Diploma

MDO Črna na Koroškem

OPP Notranjske
PD Črna na
Koroškem
PD Črna na
Koroškem
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MDO Dolenjske

K 5. točki
Potrditev markacistov, ki izpolnjujejo pogoje za C kategorijo
Odbor za usposabljanje, Odbor za tehnična vprašanja in načelnik KPP so skladno z pravilnikom KPP
(40. člen 1. točka) pripravili predlog Meril za predlagano imenovanje markacistov in inštruktorjev, ki
jim bo podeljena kategorija C v obravnavo IO KPP:
 Imenovanja temeljijo na javnih, preverljivih in dostopnih podatkih o dosedanjem delu
markacistov. V izboru se upoštevajo markacisti, ki so vodili enodnevne ali
večdnevne (zvezne) akcije TS na zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poteh, kar je namen
stopnje C, katere so bile uspešno izvedene tako po kvaliteti del, pohvalah planincev kot
organizacijski in finančni izpeljavi ter spoštovanju predpisov in pravilnikov KPP in PZS.
Predlagani so akcijo vodili samostojno in ne v kakšni drugi podrejeni vlogi
 Upošteva se aktivne markaciste in tudi tiste, ki zaradi objektivnih razlogov, niso bili
določeno obdobje v aktivni vlogi. Predvsem pa sta odbora dala poudarek na »samostojnem
in uspešnem vodenju zvezne delovne akcije v kateri je kandidat pokazal nesporno mero
odgovornosti in samoiniciative«.
 Bodoče razporeditve potekajo redno po Programu za markacista C kategorije in
pripadajočem Predmetniku za usposabljanje markacistov po kriteriju kategorije C.
 V kategorijo C se razporedi dosedanje inštruktorje.
Sklep:
1. markacisti inštruktorji: v izkaznici imajo napisano katere stopnje imajo opravljene:
markacist inštruktor A, B, ali markacist inštruktor A, B, C
2. stopenjska razporeditev:
markacist inštruktor A, B, C:
Zdravko Bodlaj, Boštjan Gortnar, Stanko Gašparič, Gorazd Hace, Maksimiljan Kotnik, Igor Mlakar,
Florjan Nunčič, Alojz Pirnat, Jože Rovan, Bogdan Seliger, Uroš Vidovič in Albin Žnidarčič
(dvanajst – 12).
inštruktorji pripravniki: v kolikor želijo stopnjo C jo morajo opraviti po rednem programu, v
nasprotnem velja stopnja A,B
Markacisti stopnje B, ki izpolnjujejo pogoje za stopnjo C:
Rudi Lanz, Valentin Lapanja, Branko Lombar, Rajko Lotrič, Janko Šeme, Franc Šinko, Primož
Štucin in Jože Videc (osem 8).
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 6. točki
Razno
Obravnavano je bilo vprašanje: Kdaj bo Zbor markacistov? Bogdan Seliger in Igor Mlakar pripravita
gradivo za zbor, ki bo predvidoma v začetku aprila.
Seja je bila zaključena ob 20.25.

Zapisala:
Marjana Jelen
IO KPP

Načelnik KPP:
Igor Mlakar
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