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Podrobni program dela KPP PZS za leto 2019 

 

 
 
Naloge komisije določajo Statut PZS, Poslovnik UO PZS, Predsedstva UO PZS in predvsem Pravilnik 
KPP in ZPlanP ter okvirno zajemajo naslednje:  

 usmerja, usklajuje in pospešuje dejavnost na področju planinskih poti s tem, da zagotavlja 
vsebinske pogoje za delovanje;  

 skrbi, da vzdrževanje planinskih poti poteka v skladu z zakonom o planinskih poteh in 
splošnimi načeli varstva narave,  

 skrbi za sodobno, odgovorno in varno izvajanje aktivnosti na planinskih poteh;  

 pripravi predlog finančnega načrta za svoje področje z generalnim sekretarjem in 
računovodjo in z  njim seznani Zbor markacistov ter da v potrditev UO PZS, skrbi za smotrno 
uporabo finančnih in drugih sredstev;  

 sprejema plan tehnično zahtevnih delovnih akcij, jih organizira in vodi. Pomaga pri izvedbi 
akcij OPP MDO;  

 skrbi za povezovanje in sodelovanje znotraj komisij PZS ter s sorodnimi organizacijami v 
Republiki Sloveniji in v tujini, v skladu z pravilnikom KPP in planom PZS  

 načrtuje program usposabljanja markacistov A, B, C in inštruktorjev, ga da v potrditev OUP in 
ministrstvu;  

 vodi in organizira tečaje, seminarje, predavanja in druge oblike usposabljanja markacistov in 
inštruktorjev markacistov v skladu s svojim programom ; 

 vodi seznam markacistom in inštruktorjem markacistom izdanih značk in diplom;  

 sklicuje Zbore markacistov, določi predlog dnevnega reda in sklepov ter pripravi gradivo za 
zbore; 

 med dvema Zboroma markacistov opravlja tudi njegove naloge;  

 izvršuje sklepe Zbora markacistov, Skupščine PZS in UO PZS; skrbi za pravilnost vodenja in 
osveževanja katastra planinskih poti, sprejema spremembe;  

 vodi seznam planinskih obhodnic (veznih, krožnih in točkovnih poti – v nadaljnjem besedilu: 
obhodnic);  

Franc Šinko: Akcija v Turskem žlebu, 2018 



 
 izdaja značke in potrdila ter vodi evidenco za prehojeni: Slovensko planinsko pot in Razširjeno 

slovensko planinsko pot;  

 imenuje in razrešuje stalne strokovne odbore ter druga stalna ali občasna delovna telesa 
skladno z pravilnikom KPP;  

 vodi in organizira tečaje, izpopolnjevanja, seminarje, predavanja in druge oblike usposabljanj 
markacistov v skladu s programom komisije in OUP; 

 opravlja druge naloge v skladu s pravilnikom KPP, Statutom PZS, sklepi Zbora markacistov, 
Skupščine PZS in UO PZS.  

 
Stalni odbori KPP so:  

Organ vodja in namestnik  Člani  seje  
Izvršni odbor KPP 
(IO KPP)  

Bogdan Seliger, PD 
Horjul 
Stanislav Vidovič, PD 
Kočevje. 
 

Lilijana Uršič, OPD Koper;  
Jurij Videc, PD Laško;  
Uroš Vidovič, PD Ptuj; 
Bojan Završnik, PD Žirovnica. 
 

4 redne in  
6 dopisnih sej  
najmanj 1 razširjena 
seja 
1 ZBOR markacistov  
1 srečanje 
markacistov z 
vodstvom KPP 

 

Stalni odbor  vodja odbora  Člani  seje  
Odbor za tehnična 
vprašanja (OTV)  

Igor Mlakar, PD Bovec.  Branko Lombar, PD 
Avtomontaža;  
Rajko Lotrič, PD Dovje – 
Mojstrana;  
Zdravko Bodlaj, PD Kamnik; 
Franc Šinko, PD Grmada Celje. 

4 seje 
1 analizni sestanek.  
7 sestankov s PD na 
terenu za obnove 
poti in analizo 

Odbor za 
dokumentacijo in 
kataster planinskih 
poti (ODKP)  

Danilo Sbrizaj, PD LPP  Andrej Stritar, PD Črnuče;  
Jaka Kotnik, PD Dravograd. 

2 seji  
 

Odbor za 
usposabljanje 
(OZU)  

Janko Šeme, PD 
Kranjska Gora 

Bojan Šifrar, PD Sovodenj; 
Maksimilijan Kotnik, PD 
Dravograd. 

4 seje 
1 usklajevanje 
inštruktorjev 
markacistov 
6 sestankov za 
pripravo gradiva, AV 
pripomočkov in 
postavitev 
programov ter 
gradiva usposabljanj 

Odbor za 
skrbništvo PZS poti 

Predvideva se 
ustanovitev novega 
odbora 

Markacisti 3 seje za strategijo, 
organizacijo in 
izvajanje urejanja pp 
v skrbništvu PZS  

Opomba: seznam  vodij in članov strokovnih odborov se medletno lahko usklajuje glede na razmere 
in zahteve dejavnosti, ki so vezane na planinske poti. 
  



 
ODBOR ZA TEHNIČNA VPRAŠANJA  
 
Akcije tehnične skupine  
Izvedlo bi se 20 akcij in 10 intervencij v visokogorju in sredogorju, ki bi trajale do 60 dni. Akcij bi se 
udeležilo 45 ustrezno usposobljenih markacistov (nekateri večkrat), predvidenih pa je okoli 43850 ur 
dela za obnovo kovinskih varoval, popravila poškodb planinskih poti in sanacije erozije. Lesne 
nadelave (ograje, stopnice, lestve) ne glede na kategorijo poti, v skupni dolžini 3 km. V primeru del in 
sečnje, kjer OTV  nima usposobljenega kadra in znanja, se bo najelo zunanje izvajalce. Akcije v letu 
2019 naj bi potekale ob pomoči helikopterjev SV in policije, ki bi na določena mesta prepeljala 
material, orodje in ekipe do mesta popravila poti, za kar bi porabili 30 ur letenja. Akcije in 
intervencije bodo vodili markacisti kategorije C ali inštruktorji markacisti. 
Nadaljevalo se bo in izvedlo opremljanje nove zelo zahtevne planinske poti, če planinsko društvo 
pridobi soglasja skladno z zakonom. 
Planira se sodelovanje s TNP, ZGS, GRZS in Policijo ob varovanju na akcijah, kjer ni mogoče drugačna 
uskladitev ali varovanje in zapore poti. 
Za obsežnejše akcije bodo objavljene začasne zapore planinskih poti, kjer bodo delovišča. 
 
Tehnična in varnostno-varovalna oprema:  
Predvideno je vzdrževanje in servis strojev ter nabava novih orodij, potrošnega materiala ter zaščitnih 
sredstev in obnavljanje izrabljene ali pretečene varovalne opreme tehnične skupine ter opremljanje 
intervencijske skupine KPP. Aktivni člani tehnične skupine bodo dodatno zavarovani za celo leto.  
 
ODBOR ZA DOKUMENTACIJO  
Dejavnost v letu 2019:  

 sodelovaje pri izgradnji novega informacijskega sistema PZS, 

 sledenje sprememb planinskih poti na terenu in evidentiranje v Katastru planinskih poti,  

 nadgradnja in vzdrževanje registra planinskih poti   

 urejanje lastniških razmerij in skrbništva poti z IO KPP in P PZS,  

 urejanje spremljajočih podatkov planinskih poti, kot so usmerjevalne table in varovalna 
oprema,  

 vpeljava digitalnih obrazcev in posodobitev obstoječih, 

 podporne aktivnosti, 

 enotni pristopi za vzdrževanje, oživitev in popularizacijo obhodnic. 

 
ODBOR ZA USPOSABLJANJE  
Odbor za usposabljanje vodi tečaje, seminarje, predavanja ter druga usposabljanja za markaciste in 
inštruktorje markaciste. Predlaga plan usposabljanj in vodij ter ga da v potrditev IO KPP. Pripravlja in 
usklajuje strokovno literaturo ter ostale pripomočke ter AV priprave za usposabljanja s področja dela 
na planinski poti. V letu 2019 bo prvič tečaj za markaciste kategorije B in bo odbor vodil in usklajeval 
pripravo gradiv in pripomočkov za ta tečaj. 
Usposabljanja se v čim večji meri  krajevno prilagodi tečajnikom. 
 

Pregled usposabljanj: 

Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev 

Tečaj za markaciste -kategorije 
A (2x) 

5.–7. april 2019, Dom na 
Ermanovcu; 
20.–22. september 2019, 
Planinski dom Gora Oljka 

Skupaj 50 



 
Tečaj za markaciste -kategorije 
B (1x) 

24.–26. maj 2019, Kamniška 
Bistrica 

25 

obnovitveno usposabljanje  
(5x)  

30. 3. 2019, Gradišče pri Vipavi;  
11. 5. 2019, Zasavska Sveta 
gora; 
24. 8. 2019, Pl. dom Košenjak; 
14. 9. 2019, Pl. dom na Gori 
Oljki; 
5. 10. 2019, Koča pri Jelenovem 
studencu 

skupaj 125 

Usklajevalni seminar za 
inštruktorje markaciste 

16. 3 2019, PZS Ljubljana vsi inštruktorji in pripravniki 
inštruktorji markacisti (14) 

Delavnica za načelnike 
markacistov (2) 

Termin določen naknadno; 
Ljubljana, PZS 

180 

Tečaj za markaciste 
inštruktorje 

Termin določen naknadno 2 

 
ČEZMEJNE POVEZAVE PLANINSKIH POTI 

Naziv aktivnosti  Termin in 
lokacija  

Št. udeležencev in 
vodja  

Namen  

Delovni posvet; seminar 
čezmejnih povezav z Italijo  

Posočje  5 KPP-PZS, FVG Sentieri 
CAI  

Izmenjava podatkov in skupno 
sodelovanje (akcije), povezave 
državne meje  

Delovni posvet; seminar 
čezmejnih povezav z 
Avstrijo  

Gorenjska  5 KPP-PZS, ÖAV, OTK, 
NF  

Nadaljnje sodelovanje z 
skupnimi akcijami na meji 
izmenjava podatkov o poteh.  

Delovni posvet; tečaj in 
seminar čezmejnih 
povezav ter sodelovanja s 
Hrvaško  

Slovenija- 
Hrvaška  

4 (registrirani 
markacisti ki imajo 
licenco obeh planinskih 
zvez) 

Izmenjava  in uskladitev 
strokovnih  podatkov in skupno 
sodelovanje (akcije), na 
planinskih poteh. 

Sodelovanje z BMU  naknadno  3 predstavniki KPP Nadaljnje sodelovanje z 
članicami in prenos dobrih 
praks. 

Srečanje komisij za 
planinske poti držav bivše 
Jugoslavije 

Naknadno 3 predstavniki KPP Nadaljnje usklajevanje praks 
markacistov Balkana, 
obravnava drugih skupnih tem 

 
Še naprej bomo sodelovali z organizacijami iz sosednjih in drugih držav. Nekaj projektov je že v teku, 
nekateri projekti so v fazi dogovorov in priprav, odzvali pa se bomo tudi na morebitne nove pozive, 
jih preučili in ustrezno vnesli v program dela. 
 
DELO V ODBORIH ZA PLANINSKE POTI V MDO 

Zaradi usklajevanja dejavnosti na terenu so v okviru MDO-jev ustanovljeni Odbori za planinske poti. 
Na vsakoletnih zborih se zbrani markacisti pogovorijo o preteklem delu, planih za naprej in seznanijo 
z aktualnimi zadevami KPP. Izmenjujejo si izkušnje pri delu na planinskih poteh.  Predvidene skupne 
dejavnosti OPP so v planih MDO. 
Po potrebi bodo sklicane tudi razširjene seje IO KPP, kjer se bo obravnavala tudi aktualna tematika, ki 



 
se tiče dejavnost na planinskih poteh in v povezavi z njimi ter organizacijske relacije med vsemi nivoji 
organiziranosti markacistov. 

ODBOR ZA PLANINSKE POTI  v MDO-PD Datum Kraj 
PRIMORSKE 12. 12. 2018 Sežana 
POSOČJA 5. 1. 2019 Ajdovščina 
LJUBLJANE 11. 1. 2019 Male Lašče 
KAMNIŠKO-BISTRIŠKEGA 25. 1. 2019 Stahovica 
SAVINJSKE 26. 1. 2019 Griže 
KOROŠKE 2. 2. 2019 Prevalje 
DOLENJSKE IN BELE KRAJINE 28. 2. 2019 Semič 
NOTRANJSKE 1. 3. 2019 Vrhnika 
ZASAVJA 10. 3. 2019 Dom v Gorah 
PODRAVJA 10. 3. 2019 Štatenberg 
POMURJA 15. 3. 2019 Lendava 
GORENJSKE Konec januarja  

 
Delo na planinskih poteh po posameznih OPP v MDO  
Priporoča se,da vsak OPP v MDO organizira vsaj 1-2 skupni akciji dela na poteh in sodelovanje z 
drugimi OPP-ji. Poudarek bo na povečanem sodelovanju z markacisti in med markacisti z namenom 
dobro urejenih planinskih poti.  
 
PROJEKTI, OSTALE AKTIVNOSTI 

Če bodo odobrena sredstva FŠO ali na drug način, predvidevamo nadaljevanje urejanja izhodišč, 
križišč in drugih pomembnih mest ob planinskih poteh z novimi usmerjevalnimi, informacijskimi in 
opozorilnimi tablami:  
 

NOVE  TABLE: število  Sponzor oz. plačnik  Kovinski drogovi  nosilci  

280 usmerjevalnih FŠO v okviru razpisa za table  80 300 

10 informacijskih Table za izhodišče poti  0 40 

40 opozorilnih Table ob vstopu v zelo zahtevno pot - obvezna 
uporaba opreme 

0 0 

 
Nadaljevali bomo s sodelovanjem pri različnih projektih za vzdrževanje planinskih poti (Panoramska 
pot Karavanke-Svinška planina ...).  
 

Naziv projekta, aktivnosti  Namen  

Zbor markacistov  Poročanje o delu KPP in sprejem planov delegatom markacistom;  
Dan Slovenskih markacistov  skupno markiranje planinskih poti in druženje markacistov PZS  

SPP in Razširjena SPP redna skrb za vzdrževanje obhodnice, točk, žigov, potrditev 
dnevnika , promovirati večji obisk, sodelovati pri pripravi zloženke, 
in spletne aplikacije 

Panoramska pot Karavanke  Vzdrževanje odsekov skladno z pogodbo 
Predstavitve na sejmih  Predstavitev dejavnosti  markacistov  

Program markacist  Stalne posodobitve z novimi pristopi dela načini izvajanj. 

Gradivo za usposabljanje posodobitev z novimi temami in tisk, Avdio, video pripomočki za 
usposabljanja 

Promocija dela markacistov: 
delo,vzdrževanje in varovanje 

Obveščanje javnosti z vrsto, načinom in tehniko dela markacistov. 
Poudarek na urejanju in sanaciji planinskih poti z vidika varovanja 



 
planinskih poti ter narave narave (sanacija bližnjic, podorov...).  

E poti  Skrb v skladu s 4-stranskimi pogodbami 
Registrirane planinske poti  Inštruktorji in markacisti: preprečevati in ozaveščati o uporabi 

Knafelčeve markacije izključno na planinskih poteh ter pravilno 
nameščanje 

Sodelovanje z TNP Ponovitev kampanje  o škodljivosti bližnjic. 

Izredni pregledi planinskih poti Za primer pripomb, oziroma pritožb na stanje planinskih poti, ipd. 
je v skladu s pravilnikom KPP predviden izredni pregled planinskih 
poti določenega območja, ki ga izvede inštruktor markacist C, vodja 
tehnične skupine ter o tem odda poročila na predpisanih obrazcih. 

Urejenost planinskih poti Na osnovi informacij strokovnih kadrov PZS, GRZ, drugih 
pohodnikov bo intenzivnejša obravnava problemov, ki so vezani na 
stanje planinskih poti v povezavi s skrbniki planinskih poti  

Urejenost zahtevnih in zelo 
zahtevnih odsekov pp 

Obravnava planinskih poti 
zaradi nesreč 

Spremljanje sporočil o 
problemih na planinskih poteh 

Analiza CNVOS zakona o 
planinskih poteh 

Obravnava zaključkov analize in priprava ter izvedba možnih 
ukrepov, priporočil, v smislu izboljšanja stanja 

Poti v skrbništvu PZS Organizacija in izvajanje osnovnega vzdrževanja pp v skrbništvu 
PZS, priprave razpisov za prevzem nekateri od teh poti s strani PD, 
ki izpolnjujejo zakonski kriterij 2 markacistov 

Skrbniške pogodbe Skupaj s predsedstvom urediti izhodišča za način in določanje višine 
sredstev na prispevek društvom na osnovi te pogodbe. 

 

V letu 2019 bodo registrirani markacisti B, C in inštruktorji poleg zavarovanja strokovnih kadrov 
zavarovani tudi osnovno nezgodno. Za markaciste A, kateri so usposobljeni izključno za nezahtevno in 
ročno delo, se predvideva dodatno nezgodno zavarovanje preko planinske članarine, zavarovanje 
strokovnih kadrov pa bo za vse enako. 

 
 
  

Načelnik KPP, 
Bogdan Seliger 

 


