Zapisnik sestanka IO KPP v četrtek, 7. februarja 2019
Prisotni: IO KPP: Stane Vidovič, Lili Uršič, Uroš Vidovič, Jurij Videc
OU: Janko Šeme
OTV: Igor Mlakar
Opravičila: Katarina Kotnik, Bojan Završnik
Predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pregled zapisnika 5. redne seje IO KPP in drugi dogodki do sestanka
Predlog za vodjo odbora za dokumentacijo
Razpis za Dan Slovenskih markacistov
Priprava na Zbor markacistov
Odbor za usposabljanje
Odbor za tehnična vprašaja
Predlog za ustanovitev odbora za poti v skrbništvu PZS
Knafelčeva priznanja
Vloge vezane na Kataster planinskih poti
Razno
- Stanje poročil
- Dejavnost KEUPS
- Dopisi

Člani IO so se strinjali s predlaganim dnevnim redom in sprejeli
Sklep 1/07-02-2019:
IO KPP se strinja s predlaganim dnevnim redom.

K 1. točki
Pregledali smo sprejete sklepe in njihovo realizacijo, kjer sklep v zvezi umika odsekov, sklep 6/13-12-2018 ni
bil realiziran, se pa lahko vseeno uporabi za naprej.
Na zapisnik ni bilo pripomb
Sklep 2/07-02-2019:
IO KPP potrjuje zapisnik 5. seje
Strokovna služba izvaja aktivnosti za pridobitev sponzorskih sredstev za delo KPP.
Poročilo za 2018, podrobni in finančni plan za 2019 in splošni plan za 2020 za KPP so bili pravočasno oddani.
V tem času so bili izvedeni zbori markacistov: OPP Primorske 12. decembra, OPP Ljubljana 11. januarja
(Seliger, Kotnik), OPP KBO 25. januarja (Seliger, Rovan), OPP Savinjske 26. januarja (Seliger), OPP Koroške 2.
Februarja (Seliger, Kotnik).
Glavni problemi: kolesarji, stroški urejanja zaradi naravnih nesreč manjšega obsega, nejasnosti glede zahtev
MŠŠ za registracijo kadrov.
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OPP Podravja in Zasavski OPP imata isti datum, OPP Dolenjske in BK je prestavljal in ima sedaj isti datum kot
OPP Notranjske. Za prihodnje leto bo treba OPP priporočiti, da naj se dogovorijo za termine, da se ti ne
podvajajo.
K 2. točki
Odbor za dokumentacijo je imel začasnega vodjo. Ivan Šalamon, PD Atomske toplice je pripravljen voditi
odbor, ki bo imel za začetek precej dela pri vzpostavitvi novega informacijskega sistema, kjer že nekaj časa
sodeluje Jaka Kotnik. Dodatno smo ugotovili, da po pravilniku glavni urednik katastra Andrej Stritar ne more
biti član odbora, bo pa vabljen na seje zaradi področja, ki ga pokriva, dodatno pa je prispel še predlog, da bi
v odboru sodelovala še Petra Pergar iz PD Moravče, tudi markacistka in tudi sodeluje pri pripravi
informacijskega sistema.
Sprejeli smo
Sklep 3/07-02-2019
IO KPP potrjuje Ivana Šalamon iz PD Atomske toplice, Podčetrtek za vodjo odbora za dokumentacijo in
kataster.
Sklep 4/07-02-2019
IO KPP potrjuje Petro Pergar iz PD Moravče za člana odbora za dokumentacijo in kataster.
K 3. točki
V obravnavi za razpis dneva Slovenskih markacistov ohranimo dosedanje pogoje. Razprava se je dotaknila
tudi problema majic, ki so lani razdvajale zaradi neenotnosti.
Sklep 5/07-02-2019
IO KPP potrjuje osnutek razpisa za Dan Slovenskih markacistov, ki bo 6. julija 2019 in zadolži strokovno
službo, da razpis objavi in sprejema predloge kandidatur. Vsako prejeto kandidaturo je treba registrirati
na prejet čas dospetja. Rok za oddajo kandidatur za organizacijo in izvedbo dneva markacistov je 22.
marec 2019.
K 4. točki
Za zbor markacistov smo ocenili, da je 22. marec primeren datum. Pred zborom bo še kratek seminar za
načelnike na osnovi Pravilnika KPP in problemov, ki jih zaznavamo na terenu. Center za usposabljanje
gasilcev je izbran kot najbolj ugodna lokacija. Pri razpisu zbora bo treba jasno podati glasovalne pravice, kot
so podane v pravilniku.
Po pravilniku KPP mora biti:
-

Razpis zbora najkasneje 1 mesec pred zborom;

-

Dodatni materiali najkasneje 14 dni pred zborom;

-

Pismeni materiali za točko razno ali pismeni predlogi spremembe dnevnega reda 3 tedne pred
zborom, da se predloge lahko doda v dodatne materiale 14 dni pred zborom.

Na zbor se povabi predsednika PZS in predstavnika Zavarovalnice Triglav.
Sklep 6/07-02-2019
IO KPP objavi sklic zbora markacistov za 22. marec 2019 s pričetkom ob 17. uri, registracija udeležencev
od 15:30 dalje.
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Sklep 7/07-02-2019
Predlog dnevnega reda se objavi s sklicem in bo:
1. Poročilo o delu KPP v letu 2018 (splošno in po odborih)
2. Plan dejavnosti 2019, (splošno in po odborih)
3. Razprava po poročilih in o planu
4. Pozdravi gostov
5. Dokumentacijski sistem (informacija)
6. Razno
Sklep 8/07-02-2019
Za udeležence sta predvidena sendvič in voda, stroški bremenijo KPP
Sklep 9/07-02-2019
Od 16:00 se izvede kratek seminar za načelnike na osnovi določil pravilnika KPP in realnih vidikov
delovanja na terenu.
K 5. točki
Glede pritožbe Maksa Kotnika zaradi zaključka pripravništva za markacista pripravnika Edvarda Tomšiča je
odprtih še nekaj stvari in sicer še nerazrešena pritožba PD Vrhnika, kjer je zaradi njega pred leti odstopil
načelnik odseka za planinske poti, dodatno so se pojavljali še drugi problemi tako na tehničnih akcijah kot
na usposabljanjih Po razpravi je IO KPP sprejel
Sklep 10/07-02-2019
IO KPP določa strokovni odbor v sestavi Boštjan Gortnar (predsednik), Zdravko Bodlaj in Bojan Šifrer, da
prouči vse materiale v zvezi s problematiko vezano na Eda Tomšiča in pripravi predlog ali predloge
sklepov, ki jih posreduje na IO KPP do 31. marca 2019.
Janko Šeme je podal kar so obravnavali na sestanku OU.
OU je podal predlog, da bi poročila za markaciste pripravili njihovi načelniki v odsekih za planinske poti, ki bi
jih oddali skupaj s poročilom PD o delu na planinskih poteh. V razpravi smo ocenili, da začasno sistema
poročanja ne bomo spremenili, ker moramo imeti sprotno stanje tako pregledov, kot del na planinskih
poteh. Počakali bomo do ureditve novega informacijskega sistema in poskusili pri njem doseči čim
enostavnejše in enkratno sprotno vnašanje podatkov del na planinskih poteh, kar se potem uporabi tudi za
namen poročanja skrbništva planinskih poti, kot registracije markacistov.
Janko Šeme je poročal, da je OU obravnaval predloge za vodenje usposabljanj, ki so razpisana in pri tem
sklenil, da se za usposabljanja postavi za vodje le inštruktorje markaciste.
OU je podal predlog, da se nemudoma pripravi organizacijski predpis, v katerem bodo opredeljeni postopki,
zadolžitve in roki za organizacijo, vodenje in izvajanje usposabljanj KPP.
Obravnavali so problem tečajnikov po starih programih, ki jim manjka le zaključni dan, ki ga bi pridobili z
udeležbo na obnovitvenem usposabljanju. Po obravnavi je IO KPP sprejel
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Sklep 11/07-02-2019
Kandidati za markaciste, ki so opravili predpisan program usposabljanja po starem programu in jim ob
izpolnjevanju pogojev manjka zaključni dan usposabljanja, lahko to usposabljanje zaključijo tako, da
oddajo prošnjo z navedbo razlogov in se prijavijo ter udeležijo obnovitvenega usposabljanja, na katerem
se jim potem tudi prizna zaključek usposabljanja in s tem pridobitev naziva markacist kategorije B.
Janko Šeme je še podal, da so se na OU dogovorili, da bo na usklajevanju inštruktorjev tema Markiranje
planinskih poti, kot se podaja sedaj na tečaju za markacista kategorije A. Za tečaj B bo treba še pripraviti in
obravnavati temi vreme ter orientacijo na terenu ter uporabo GPS, kar bi tudi predhodno obravnavali na
usklajevanju.
Na obnovitvenih usposabljanjih naj bi bil kriterij 1 inštruktor na 8 udeležencev oziroma za predvideno kvoto
25 udeležencev naj bi bili trije inštruktorji in en v rezervi, plus predavatelj za prvo pomoč.
Na razpisane tečaje in obnovitvena usposabljanja se je prijavilo veliko število kandidatov, razen tečaj B, ki
ima trenutno 4 prijavljene. Razpis se ne more podaljšati do 14 dni pred tečajem, ker je morajo kandidati
prej opraviti tečaj za varno delo z motorno žago, zato so nujne takojšnje prijave.
K 6. točki
Igor Mlakar je poročal, da bo treba sprožiti nabavo opreme za vgradnjo na planinske poti, dosedanji
pregledi so pokazali kar precejšnje potrebe. Opremo za vgradnjo se naroči takoj na osnovi sklepa 2a/13-112018. Naredil se bo preizkus zložljivih nosilcev, ki bi preprečevali zvijanje drogov na plazovitem področju.
Strokovna služba mora seznaniti, kako je letos z najavo poletov, kakšne so tokratne zahteve.
Izvedena je bila inventura, stanje ustreza.
Predlagal je nabavo akumulatorske račne z nastavljivim navorom, razlog je, da je treba priviti ogromno
matic že sedaj, ko se pripravlja nova Gradiška tura, te pa morajo biti po podatkih proizvajalcev pravilno
zategnjene. IO KPP je predlog obravnaval in sprejel
Sklep 12/07-02-2019
IO KPP se strinja z nabavo akumulatorske račne po predloženem predračunu za potrebe izvajanja
tehničnih akcij OTV. Nabavo se izvede takoj vključno 10 viličastimi ključi 13.
Igor Mlakar se je s firmo Hilti dogovoril za preizkus izvleka klinov na trasi, ki se pripravlja, preizkusilo se bo
take, ki so zaliti in tiste s kajlicami, nekateri klini so za to posebej vgrajeni v steno, preizkus pa bo tudi
naključno na klinih namenjenih za varovanje. Preizkus se bo izvedel še v tem mesecu. Preizkus je zelo
pomemben, ker se s tem preveri varnost v primeru tako lepljenih kot sidranih klinov v skali. IO KPP se je s
tem strinjal in sprejel
Sklep 13/07-02-2019
IO KPP podpira, da firma Hilti opravi preverjanje izvleka klinov na Gradiški turi. Firmi Hilti naj strokovna
služba takoj pošlje naročilnico v Hilti na osnovi dogovora, ki ga je z njo opravil vodja OTV Igor Mlakar.
Priloga računu opravljene storitve pa mora biti zapisnik o opravljenem preverjanju z rezultati preverjanja.
K 7. točki
Člani IO KPP so že večkrat obravnavali potrebo po primernem urejanju planinskih poti v skrbništvu PZS in
sprejeli
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Sklep 14/07-02-2019
IO KPP na osnovi 27. in 28. člena pravilnika Komisije za planinske poti ustanavlja Odbor za planinske poti
v skrbništvu PZS z naslednjimi nalogami, ki so vezane samo na planinske poti v skrbništvu PZS:
-

organizacija in izvedba pregledov,

-

organizacija in izvedba osnovnih urejanj,

-

obravnava in predlogi za prenose planinskih poti društvom.

Odbor si pripravi tudi organizacijski predpis za delovanje, ki ga obravnava in potrdi IO KPP.
V primeru, da v skrbništvu PZS ne bo več poti, ki bi jih lahko prevzela planinska društva, se z
ugotovitvenim sklepom odbor razpusti.
Trenutno sta sodelovanje v odboru potrdila Marjana Jelen PD Medvode in Jože Žugelj PD Semič.
K 8. točki
Za predloge priznanj ni bilo posebne razprave, sprejet je bil naslednji
Sklep 15/07-02-2019
IO KPP potrjuje podelitev Knafelčevih priznanj naslednjim markacistom: Ivan Grčman, Goran Bužinel,
Stane Vidovič, Miroslav Skalič, Matjaž Rakovnik in Nikolaj Drečnik in se pridružuje čestitkam za njihovo
delovanje.
K 9. točki
Vloge za spremembe v katastru planinskih poti so poslala naslednja planinska društva oziroma skrbniki:
-

Matica - Murska Sobota (prenos poti PD Mura Murska Sobota zaradi prenehanja delovanja
društva),

-

Komenda (sprememba zahtevnosti)

-

Lisca – Sevnica (sprememba poteka planinske poti)

-

PUS Bavščica (sprememba zahtevnosti)

-

PD MB Matica (vloga za registracijo obhodnice)

Po razpravi je IO KPP sprejel naslednje sklepe:
Sklep 16/07-02-2019
IO KPP se strinja s prenosom planinskih Poti PD Mura Murska Sobota v skrbništvo PD Matica Murska
sobota zaradi prenehanja delovanja planinskega društva in zadolži strokovno služno, da uredi prenose.
Sklep 17/07-02-2019
IO KPP zadolži Alojza Pirnata , da opravi ogled odseka E0217 (ID:771) v skrbništvu PD Komenda in na
osnovi zahtev Zakona o planinskih poteh pripravi predlog za spremembo kategorije tega odseka.
Sklep 18/07-02-2019
IO KPP se na osnovi prejetih vlog in soglasij strinja PD Lisca Sevnica izvede prestavitve odsekov ŽabjakLamperče (ID: 6198), Lamperče-Sveti Rok (ID6197), Prepretno-Rudenik (ID6203), Rudenik-Sedlo Ivce
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(ID6186) in Gorenje dole-Pijana Gora (ID6195). Nove dele planinskih poti je treba urediti, kot zahteva
Zakon o planinskih poteh, na opuščenih deli planinskih poti je treba odstraniti vse planinske oznake.
Sklep 19/07-02-2019
IO KPP se strinja, da se spremeni zahtevnost odseka Vovenk -Vrh Brda, odsek Vovenk-Kanja pa ostane
zahteven, pri tem je treba upoštevati Sklep IO KPP 1/26-10-2017.
Sklep 20/07-02-2019
IO KPP ponovno registrira obhodnico pot čez Kozjak, ki je bila po sklepu 10/26-10-2017 umaknjena iz
registra obhodnic, ker takrat v celotni ni potekala po planinskih poteh, sedaj je nosilec obhodnice, PD
Maribor Matica to uredil. Registracijo izvede strokovna služba.
K 10. točki
O sestanku KEUPS sta poročala Uroš Vidovič in Lili Uršič. Na sestanku vodja KEUPS je revirnim gozdarjem
razdelil material za markiranje, skrbniki odsekov E poti naj se obrnejo nanje. Strokovna služba naj obvesti
skrbnike. Opomba B.S. KEUPS naj pripravi seznam revirnih gozdarjev s kontaktno informacijo, na katere se
lahko skrbniki obrnejo za material.
Poročala sta tudi o razmišljanjih za možno organizacijo skupnega Evropohoda, vendar realne ocene kažejo,
da ni virov, ki bi kakorkoli omogočili organizacijo in izvedbo tako obsežne akcije pa ne samo pri nas.
KEUPS je odobril nekaj sredstev za ureditev poti čez Hudo Štopnjo. Igor Mlakar je omenil, da je PD Kobarid
najavil, da bo opustil urejanje dela E7, ki poteka od Robiča po področju, ki ga pokriva društvo. Še vedno so
nedorečene relacije med podpisniki pogodbe.
Prejeli smo dopis lastnika v zvezi s stanjem in dogajanji na področju Grmade nad Krškim. Ugotovili smo, da
IO KPP lahko vzame dopis le na znanje, ker so bile vse vloge v zvezi s planinskimi potmi tega področja
korektno upoštevane, kar je tudi zapisano v tem dopisu. Ostalo dogajanje ni predmet KPP.
Obravnavali smo dopis odvetnika, ki ga je najel Albin Žnidarčič, češ da sem objavil zanj žaljiv zapis. Po
razpravi, v kateri se je ocenilo, da se lahko pojavi še kakšna tožba smo sprejeli
Sklep 21/07-02-2019
IO KPP zahteva od generalnega sekretarje PZS, da skladno z zavarovanjem ARAG prevzame odvetnik PZS
zagovor načelnika KPP, ki je prejel pismo 5. 2. 2019, v katerem je rok za odgovor 10 dni. IO KPP je
soglasno sprejel SKLEP 4/13-9-2018 na katerega se sklicuje g. Albin Žnidarčič in stoji za tem sklepom.

Zapisal 8. 2. 2019
Bogdan Seliger
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