
 
Datum: 13. 9. 2018 

ZAPISNIK 
 
2. seje IO KPP, v četrtek, 13. septembra 2018, s pričetkom ob 17:00,  v sejni sobi Triglav, Planinske 
zveze Slovenije (PZS), Ob železnici 30 A, v Ljubljani. 
 
Prisotni: 
Člani Komisije za planinske poti (KPP): Bogdan Seliger (BS), Lilijana Uršič (LU), Stanislav Vidovič (SV), 
Uroš Vidovič (UV), Bojan Završnik (BZ). 
Ostali prisotni: Vodja OU PZS Janko Šeme (JŠ), Predsednik PZS Jože Rovan (JR), Katarina Kotnik – 
strokovna sodelavka (KK).   
Opravičeno odsotni člani: Jurij Videc (JV),  
Opravičeno odsotni vabljeni:  
Uvodoma je BS pozdravil vse prisotne na 2. seji IO KPP PZS. Za sejo je predlagal naslednji 
 

Dnevni red:  

1. Pregled zapisnikov 1. sestanka IO KPP in obeh dopisnih sej 
2. Kratek pregled dogajanj 

- Dan SI markacistov 
- Splošen poudarek delu markacistov 
- Zavarovalnica Triglav (naj pot, delno kritje tečaja, Okrešelj) 

3. Poročilo o dejavnosti odbora za usposabljanje 
- Letos izvedena usposabljanja 
- Gradivo 
- Predvidena usposabljanja do konca leta 

4. Poročilo o dejavnosti odbora za tehnična vprašanja 
- Izvedene akcije 
- Preostalo 
- Nabava materiala, opreme 
- Urejanje poti v skrbništvu PZS 

5. Poročilo odbora za dokumentacijo 
- Nov dokumentacijski sistem 
- Planinske poti na GURS 

6. Dejavnosti do konca leta in zagon priprav za 2019 
- seje KPP do konca leta 
- usposabljanja 
- OTV 
- Dokumentacija 

7. Knafelčeva priznanja 
8. Analiza CNVOS o ZPlanP 
9. Razno 

 
Zahtev za dodatne obravnave, vprašanj in predlogov ni bilo. 
 
AD 1 - Zapisniki 
Povzetek sklepov zapisnikov so vabljeni prejeli z vabilom. KK je povedala, da je predlog generalnega 
sekretarja, da se kupi nekaj oprtov letos nekaj pa drugo leto. JR je povedal, da jih je bilo letos za 
akcijo premalo. Preveril je tudi med inventuro in je bilo ugotovljen, da jih je potrebno nabaviti 10. 



 
JŠ je imel pripombo glede sklepa o prestavitvi odseka poti na odsek Korlnov rovt-Spodnja postaja 
Golica. Pot je bila vrisana že na planinski karti iz leta 2008. Poslal bo karto in se bo zadeva 
obravnavala ponovno. 
BZ je imel vprašanje v povezavi z njegovim področjem, glede pridobivanja statističnih podatkov GRS. 
Potreben bo sestanek z GRZS.  
JR je pozdravil prisotne in povedal, da je v predsedstvu prevzel področje KPP in KTK ter predstavil 
dejavnosti predsedstva na področju poti. 
SKLEP 1/13-9-2018: IO KPP potrjuje zapisnik 1. redne seje IO KPP ter 1. in 2. dopisne seje IO KPP. 
 
AD 2 – Kratek pregled dogajanj 
Letošnja udeležba na Dnevu Slovenskih markacistov (Tončkovem dnevu) je bila nad pričakovanji 
(udeležilo se je 133 markacistov in 10 pomočnikov), koroškim organizatorjem zahvala in pohvala za 
organizacijo. 
Letošnje leto je bilo v javnih medijih precej govora o delu markacistov. Dejavnost je bila solidno 
predstavljena. 
Zavarovalnica Triglav je svojo akcijo Očistimo gore razširila na področje planinskih poti, tako so bili 
izvedeni: 

- Natečaj za najlepšo planinsko pot, kjer so skrbniki na poti, ki je zmagala, prejeli pohodne 
čevlje za svoje registrirane markaciste. 

- Natečaj za pomoč pri urejanju planinske poti, v okviru tega je Zavarovalnica krila stroške 
urejanja poti na Okrešelj. Prijavljeni na natečaj so prejeli majice za svoje markaciste. 

- Sofinancirala bo tečaj za markaciste kategorije A 
- Za dan Slovenskih markacistov je sponzorirala majice. 

 
AD 3 – Odbor za usposabljanje 
Na osnovi stanja prijav za obnovitveni usposabljanji na Zasavski Sv. Gori in Gorah nad Hrastnikom, je 
bilo za Zasavsko Sv. Goro le 9 prijav, kar je premalo za ekonomično izvedbo izpopolnjevanja, za kar je 
bila že do sedaj postavljena meja najmanj 15 udeležencev. 
SKLEP 2/13-9-2018: IO KPP se strinja, da se termin obnovitvenega usposabljanja 6. 10. 2018 združi 
na eno lokacijo. Izveden bo na Planinskem domu v Gorah. Strokovna služba obvesti prijavljene 
udeležence, da bodo prestavljeni na Izpopolnjevanje na Gorah. 
JŠ je predstavil predloge: 

- pristopi se k aktivnostim za pridobitev novih inštruktorjev markacistov PZS in prenovo 
programa usposabljanja inštruktorjev markacistov PZS; 

- organizira se vsakoletno obnovitveno usposabljanje inštruktorjev, kjer se predstavi nove 
teme. Organizira se v okviru usklajevalnega sestanka inštruktorjev, ki je obvezen za vse. 
(vezano na 3. točko 6. člena ter 4. in 5. točko 9. člena pravilnika KPP); 

- širitev kroga medicinskega osebja, ki bi sodelovalo na usposabljanjih; 
- določitev objektivnih meril izbiranja lokacij za usposabljanja;  
- strokovna služba pridobi nabirek možnih lokacij za izvajanje izobraževanj v RS; 
- za obnovitvena usposabljanja pripravi strokovna služba prikaz razporeditve bivanja 

kandidatov , da se lažje določa okvirna področja, ki so bližje večjim skupinam; 
- za tečaje za kategoriji A in B se določi okvirna področja za izvedbo na osnovi števila 

markacistov in dolžin planinskih poti, za katere ti skrbijo. 
- Razmejitev dolžnosti povezanih z izvedbo usposabljanja: 

o vodja posameznega tečaja je odgovoren za celoten pedagoški del izobraževanja 
(izbor tem, vsebina gradiva za udeležence, izbor in zagotovitev inštruktorjev) na 
osnovi potrjenih programov usposabljanja; 



 
o strokovna služba zagotovi organizacijski del in pripravo materialov ter 

pripomočkov za tečaj (pogodba s pravno osebo, ki zagotavlja lokacijo, 
korespondenca s tečajniki…); 

- IO KPP poudari pravilno tolmačenje kategorije C (Markacist C kategorije je markacist, ki je 
usposobljen za pripravo, vodenje in delo na visokogorskih akcijah v okviru dejavnosti 
Odbora za tehnična vprašanja KPP. Kandidati se kadrirajo po priporočilu in na željo 
markacista, ki izpolnjuje pogoje. Pred kandidaturo so dolžni sodelovati na visokogorskih 
akcijah, kjer se lahko oceni primernost in potencial kandidata, kar je osnova za 
priporočilo. Inštruktor markacist pripravnik ne pridobi C kategorije avtomatsko, temveč 
mora opraviti ustrezno izobraževanje); 

- za markiranje dvonamenskih poti se pripravi poseben modul, način izvajanja pa se 
dogovorita KTK in KPP. 

Merila za izbiranje lokacij usposabljanj: 
• dostopnost lokacije (javni prevoz, osebno vozilo), 
• prostorske kapacitete primerne posameznemu usposabljanju (najmanj 25 udeležencev +5 

inštruktorjev), 
• ločenost prostora za usposabljanje od ostalega prostora za goste, 
• primernost lokacije glede na kategorijo usposabljanja (bližina primernih planinskih poti, za 

vključitev v učni proces), 
• primerna cena (kosilo do max. 11,5 €; polni penzion od 25 do 30 € – prednost tisti, ki 

upoštevajo in dajejo popust na markaciste na delovni akciji oz. zastonj spanje) 
Organizira se sestanek možnih kandidatov za predavatelje PP, kjer bosta Mateja in Tina predstavili 
gradivo. 
Pripravi se seznam postojank primernih za usposabljanja. Vodjem OPP se posreduje kriterije, da 
bodo lahko predlagali lokacijo usposabljanj. 
Pripravi se spisek primernih lokacij za obnovitvena usposabljanja. 
Razprava je tekla o ceni tečaja A in nadaljnjem subvencioniranju ter možnosti, da se gradivo, ko bo 
dokončno oblikovano, v obliki učbenika in/ali v obliki spletnih gradiv (slikovno in video gradivo).  Do 
razpisa usposabljanj za prihodnje leto bo treba pripraviti tudi cene usposabljanj. 
V razpravi smo ugotovili, da bo še precej dela za ureditev področja usposabljanja inštruktorjev 
markacistov in smo sprejeli 
SKLEP 3/13-9-2018: IO KPP pooblašča OU KPP, da pripravi izhodišča za prenovo programa za 
usposabljanje inštruktorjev markacistov PZS. 
 
AD 4 – Odbor za tehnična vprašanja 
Poročilo vodje OTV je bil del gradiva. Prisotni so temeljito pregledali navedeno ter preučili kaj je bilo 
dejansko izvedeno in kaj je še v pripravi na izvedbo ter kaj so potencialne akcije za prihodnje leto. 
Ugotovljeno je bilo, da vodja OTV žal ni prisoten na seji, ter da sicer izkazuje interes za to pozicijo, 
vendar nima dovolj razvitih organizacijskih veščin. Tehnična skupina ima zelo odgovorno delo, ki 
včasih zahteva hitro odzivnost in fleksibilnost, odločnost in dobre komunikacijske sposobnosti. 
Izkušnje na področju vodenja akcij so bistvenega pomena. 
SKLEP 4/13-9-2018: IO KPP razrešuje vodje odbora za tehnična vprašanja Albina Žnidarčiča in na 
njegovo mesto imenuje Igorja Mlakarja. 
O sklepu oba obvesti načelnik KPP. 
Izpostavljene so bile akcije na zelo zahtevnih poteh, kjer so varovala poškodovana. JR izpostavil, da 
bo predsedstvo urgiralo pri društvih, kjer je akcija nujno potrebna pa ne želijo sodelovati. Prisotni so 
se strinjali, da si ne morejo privoščiti, da bi poti, kjer so varovala uničena ostale odprte. Če društvo ne 
bo želelo sodelovati, bo PZS pot zaprla s pomočjo tehnične skupine. 



 
 
AD 5 – Odbor za dokumentacijo in kataster 
Ugotavlja se, da odbor še ni bil formiran. Potrebno bo najti še kakega člana.  
Prvič se je sestala Delovna skupina PZS za PlanGIS, katere člana sta tudi Andrej Stritar in Jaka Kotnik. 
PlanGIS je Geografski informacijski sistem za potrebe PZS, ki poleg planinskih poti predvideva 
vključitev tudi ostalih georeferenciranih podatkov in informacij, vezanih na dejavnosti planinske 
organizacije. Predvideva se nov grafični prikazovalnik in od njega ločen urejevalnik podatkov, kjer 
bodo planinske poti svoj sloj. Seveda so predvidene tudi z urejevalnikom in prikazovalnikom 
povezane baze podatkov. Sistem bo podpiral tudi možnost e-poročanja in druge potrebe markacistov 
in strokovne službe. Trenutno je projekt v fazi priprave projektne naloge, ki bo osnova za zbiranje 
ponudb.  
Planinske poti so bile posredovane podjetju GDL, v pregled in pripravo za obliko, ki bo primerna za 
prenos v baze GURS. Poslali so nekaj vprašanj, ki jih že rešujemo s PD. Gre za manjše popravke v 
Katastru planinskih poti, ki so že bili izvedeni, saj je bil prej potek narobe zabeležen, ali pa so se 
odseki podvajali. 
JR je dodal, da potekajo dogovarjanja z Direkcijo za ceste, da se dogovori in uredi označevanje 
planinskih poti, tudi postavitve drogov za usmerjevalne table ob državnih in regionalnih cestah. 
Dogovori potekajo tudi z Elektro, predvsem  za možno uporabo elektro drogov za nosilce 
usmerjevalnih tabel.  
 
AD 5.1 – Vloge PD Maribor Matica  
AD 5.1.1 – Remšnik m.p.–Sv. Pankracij 
Odsek planinske poti Remšnik m.p.– Sv. Pankracij je vrisan na starih planinskih zemljevidih (npr. 
Pohorje, PZS 2005) in je bil po pomoti izpuščen iz katastra planinskih poti. Odsek je del obhodnice Pot 
čez Kozjak in zanj skrbi PD Maribor Matica. 
SKLEP 5/13-9-2018: IO KPP se strinja z vpisom odseka planinske poti Remšnik m.p.–Sv. Pankracij v 
Kataster planinskih poti v skrbništvu PD Maribor Matica in predlaga UO PZS, da izda soglasje za 
vpis. 
 
AD 5.1.2 – Prenos skrbništva planinske poti s PZS na PD Maribor Matica 
Pri pregledu poti PZS je bilo opaženo, da sta odseka Navšnik–Žoher (ID6415) in Gozdnik-Brloga 
(ID4795),  za katera skrbi PD Maribor Matica, zabeležena v skrbništvu PZS.  Tako predstavnik OPP 
Koroške (Bojan Šipek) kot OPP Podravja (Uroš Vidovič) se strinjata, da pripadate v skrbništvo PD 
Maribor Matica. KPP je prejela vlogo za ureditev skrbništva. 
SKLEP 6/13-9-2018: IO KPP potrjuje prenos skrbništva odsekov planinskih poti Navšnik–Žoher 
(ID6415) in Gozdnik-Brloga (ID4795) s PZS na PD Maribor Matica. V Katastru planinskih poti se 
odseka zavede v skrbništvo PD Maribor Matica. 
 
AD 5.1 – Vloga PD Slovenj Gradec 
IO KPP ugotavlja, da ob prenehanje delovanja RPD Dolga pot Dravograd ni bilo urejeno prenosa 
skrbništva planinskih poti, zaradi tega je bil izveden prenos na PZS. PZS je prejela vlogo za prevzem 
skrbništva nad temi odseki planinskih poti s strani PD Slovenj Gradec. IO KPP ugotavlja, da PD Slovenj 
Gradec izpolnjuje pogoje za prevzem skrbništva. 
SKLEP 7/13-9-2018: IO KPP potrjuje prenos skrbništva odseka planinske poti Spodnje sleme S–
Gladki vrh V (ID7066); odseka planinske poti Gladki vrh V–Gladki vrh (ID4640); in odseka planinske 
poti Gladki vrh–Visoka peč (ID4641) z RPD Dolga pot Dravograd na PD Slovenj Gradec. V Katastru 
planinskih poti se zavede skrbništvo PD Slovenj Gradec. 
 



 
AD 6 - Dejavnosti do konca leta in zagon priprav za 2019 
Predvideni datumi za dejavnosti KPP so  

- 13. november 2018 razširjena seja KPP, 
- 23. november 2018 delavnica za načelnike markacijskih odsekov, 
- 13. decembra 2018 zaključna seja IO KPP, 
- priprava izhodišč plana za 2020 (določi predsedstvo), 
- priprava izvedbenega plana za 2019 (določi predsedstvo). 

OZU 
- do konca oktobra je potrebno pripraviti končno verzijo gradiva za tečaj A, 
- za B program je rok februar 2019, 
- za C program je rok marec 2019, 
- poenotenje materialov za usposabljanja in omogočiti inštruktorjem markacistom dostop 

do teh materialov, 
- urediti seznam pripravnikov inštruktorjev markacistov in njihovih mentorjev, 
- dogovoriti se z OUP ali bo del programa usposabljanja inštruktorjev še enoten za vse na 

nivoju PZS, 
- Izvede se še sestanek z ministrstvom za področje športa in zakonodajno službo glede 

pravilnika o usposabljanju markacistov, ki ga je zakonodajna služba zavrnila. 
OTV 

- dobi vloge skrbnikov za tehnične akcije urejanja planinskih poti, ki prispejo do 25. 9. 2018 
na osnovi razpisa, kot tudi druge sezname zahtevnih in zelo zahtevnih poti, ki jih je treba 
urediti, 

- pregleda sezname, oceni možnosti in prednosti ter določi vodje posameznih akcij, ki 
opravijo oglede in pripravijo zapisnike o ogledu,  

- – organizira analizni sestanek, na katerem se bo med drugim pregledalo letošnje 
dejavnosti in obravnavalo predvidene akcije v prihodnje letu. Termin za analizni sestanek 
se dogovori in je lahko konec novembra ali v decembru,  

- vsaka akcija naj ima vodjo in namestnika 
- pripravi izhodišča in organizira normalno urejanje (markiranje, čiščenje…) za planinske 

poti, ki so v skrbništvu PZS . 
ODKP 

- aktivno sodeluje pri gradnji PlanGIS 
- pregled poročil društev in markacistov in predlogi iz tega 
- sodelovanje pri obravnavi v zvezi s CNVOS o ZPlanP 

 
AD 7 – Knafelčeva priznanja 
Prisotni so pregledali v gradivu podane vloge za podelitev Knafelčevih priznanj. 
SKLEP 8/13-9-2018: IO KPP se strinja s podelitvijo Knafelčevih priznanj kandidatom:  

- Vili Pižorn, PD Polzela; 
- Zoran More, PD Idrija; 
- Marjana Jelen, PD Medvode. 

 
AD 8. – Analiza CNVOS o ZPlanP 
CNVOS je po naročilu prejšnjega vodstva PZS opravil analizo izvajanja Zakona o planinskih poteh 
(ZPlanP). Analizo se pošlje prisotnim. 
Predlaga se sestanek, kjer bo obravnavana samo ta analiza in na osnovi njenih zaključkov ugotoviti in 
pripraviti izhodišča aktivnosti, da se stanje izboljša. Prva možnost bo seja IO v decembru, če bo 



 
časovno omogočala. Namen je na osnovi rezultatov analize poiskati primerne rešitve, kjer je v igri 
KPP. 
 
AD 9. - Razno 
 
Seja zaključena ob:  20. uri in 30 min. 
 
Zapisala: 
Katarina Kotnik 

Načelnik KPP: 
Bogdan Seliger 

 


