Zapisnik 7. seje IO KPP, ki je bila v četrtek, 11. april 2019 ob 17h na sedežu PZS
Prisotni: načelnik Bogdan Seliger,
IO KPP: Stane Vidovič, Lili Uršič, Uroš Vidovič, Jurij Videc, Bojan Završnik,
OU: Janko Šeme,
OTV: Igor Mlakar,
Strokovna Sodelavka: Katarina Kotnik.
Opravičeni odsotni: Ivan Šalamon.
Predlog dnevnega reda:
1. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka
2. Po zboru markacistov
3. Dan Slovenskih markacistov
4. Kataster
5. Odbori KPP
 OTV
 OU KPP
 ODKP
 OPPZS
6. Razno
Člani IO so se strinjali s predlaganim dnevnim redom in sprejeli
Sklep 1/11-4-2019: IO KPP se strinja s predlaganim dnevnim redom.
K 1. točki
Poročevalec: Katarina Kotnik
Pregledali smo sprejete sklepe, ki so bili vsi realizirani, razen sklepa 10/7-2-2019, kjer so bili člani
strokovnega odbora informirani in dobili gradivo, niso pa se še sestali in poslali predlogov vezanih na
namen ustanovitve tega odbora. Tudi novoustanovljeni odbor za planinske poti PZS še nima članov in ni
pričel z delom.
Na zapisnik ni bilo pripomb.
Sklep 2/11-4-2019: IO KPP potrjuje zapisnik 6. seje
sklep je bil soglasno sprejet.
K 2. točki Zbor markacistov.
Poročevalec: Katarina Kotnik
Vsi člani IO in vodje odborov so bili prisotni tudi na zboru. Sklep zbora je bil, da je v prihodnje poročilo del
gradiva za zbor, kar je že tako ali tako predvideno. Razvila se je razprava v zvezi s pobudo OPP Koroške, da
bi markacist kategorije A lahko prevzel vlogo načelnika markacistov. Bogdan je povedal, da se morajo
usposabljanja najprej izpeljati, kot so predvidena, tudi zaradi pristopov po ostalih kategorijah, da se bodo
na osnovi tega pokazale možnosti. Zapisnik Zbora je že verificiran.
Strošek zbora markacistov je bil 227,66 €.
Predlogov za naslednje zbore ni bilo. Delavnica za načelnike pred zborom je bila pozitivno sprejeta. Šeme
predlaga, da se naslednjič načelnikom predstavi, kako temo s tečaja B, da bi se dopolnilo njihovo znanje
(vremenoslovje, navigacija, kataster). Predlog Marjana Mallya, da bi bil zbor vsako leto na drugem koncu
Slovenije, je v nasprotju s sklepom, ki ga je Zbor že sprejel v preteklosti, da bi bil v središču Slovenije, Dan
slovenskih markacistov pa vsakič drugje. O tem se vsi strinjajo.
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K 3. točki
Za Dan slovenskih markacistov je prispela le ena kandidatura in sicer MDO/OPP Zasavja. Pri projektu
sodeluje tudi Jurij Videc in bodo pri organizaciji sodelovali markacisti PD Laško. Izhodišče bo Ribiški dom,
Radeče.
Sklep 3/11-4-2019: Dan slovenskih markacistov organizira KPP skupaj z OPP Zasavja.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 4. točki Kataster
Prejeli smo informacijo, da so planinske poti vpisani v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture pri
GURS.
Potrebno bo preveriti seznam društev, ki izpolnjujejo pogoje, da so skrbniki po ZPlanP, ter seznam
planinskih poti po kategorijah, za Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Katarina je izpostavila, da je v zvezi s skrbniško pogodbo potrebno pripraviti razmejitev glede razmerij med
skrbniki odsekov in nosilcev poti, obhodnic ter definicije odseka, poti, obhodnice. potrebno je pripraviti tudi
merila za delitev sredstev. Ostalo je potrebno še preveriti.
Razvila se je razprava kaj s PD, ki ne izpolnjujejo pogojev. Predlog je bil, da se društva s premalo markacisti
povežejo s sosednimi PD ali z OPP, ali da pridobijo člane iz PD, ki imajo dovolj markacistov. Glede pogoja
ZPlanP, da ima skrbnik vsaj 30 polnoletnih članov, se je potegnilo vzporednico s pogojem da markacist A ne
more biti načelnik, saj ni nujno, da je polnoleten. Pripravi se seznam društev, ki ne izpolnjujejo pogojev in
posreduje Bogdanu, da bo govoril s predstavniki teh društev.
Sklep 4/11-4-2019: Strokovna služba preveri, kaj je treba še urediti v zvezi z registracijo planinskih poti
glede na zahteve ZPlanP, kar se neposredno nanaša na KPP.
Sklep 5/11-4-2019: Glede na sestanek pri GURSu izpred nekaj let predlagamo, da se strokovna služba spet
dogovori za sestanek na GURS, v zvezi z upravljanjem in uveljavljanjem sprememb na planinskih poteh.
sklepa sta bila soglasno sprejeta.
AD 4.1 Spremembe poti
AD 4.1.1 PD Atomske toplice Podčetrtek
PD Atomske toplice Podčetrtek je z občino Podčetrtek sklenilo dogovor za sofinanciranje vzdrževanja poti
na grad Kozje in želi to pot odpreti kot planinsko. Vlogi so priložena vsa potrebna soglasja.
Sklep 6/11-4-2019: IO KPP potrjuje odprtje novih odsekov planinske poti na relaciji Kozje – Bister graben
– grad – Kozje. Novo planinsko pot se predloži v postopek pridobivanja soglasja Upravnega odbora PZS.
Po prejetem soglasju se planinsko pot zavede v Kataster planinskih poti v skrbništvo PD Atomske toplice.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD 4.1.2 PD Rimske Toplice
PD Rimske Toplice je poslalo vlogo za podprtje odseka planinske poti, ki bo nadomestil odsek Zidani mostGornje Brezno, ki je bil opuščen na zadnji seji UO PZS. Manjka soglasje 3 lastnikov, od teh gre pri dveh le za
prestavitev na isti parceli, en je nov.
Načeloma ni zadržkov, seveda mora pa društvo vseeno pridobiti soglasja, da se pogojni sklep sprosti in
nadaljuje postopek prestavitve.
4.2 Zapore poti
Na osnovi sklepa IO KPP (SKLEP 9/13-12-2018) je strokovna sodelavka poslala poziv skrbnikom, da se
opredelijo glede poti, katerih začasna zapora presega 1 leto. Vloge za podaljšanje so poslali PD Dravograd,
PD Ljubno, PD Slovenj Gradec, PD Železničar Ljubljana.
Vlogo je poslal tudi PD Radlje, vendar je bila od poslane vloge do danes pot že urejena in odprta.
Za PD Blagajana je Bogdan pripravil poročilo o ogledu in predsednik PD mu je obljubil, da bo sporočil, kaj
nameravajo z njo.
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Glede poti od Komarče do razgledišča nad Savico, PD Ljubljana Matica, je 2.4.2019 Rovan sporočil, da je
sicer odcep do razgledišča na Komarči nad slap očiščen, vendar pot se slepo konča na nerodnem skrotju, kar
je za neizkušenega planinca lahko nevarno. Zaradi možnih plazov tistega mesta ni mogoče zavarovati, ker bi
ograjo odnesel plaz, prej zaprta pot nima pomena, ker se vode še ne vidi in bi zagotovo planinci lezli preko
zapore. Ali bodo dali vlogo za opustitev poti se ne ve. Pot je zaprta od leta 2015.
PD Radovljica se na poziv ni odzvala. Neodzivni so že več kot pol leta. Tudi poročil niso oddali. Aktivira se
OPP.
PD Vinska Gora in PD Krka NM sproti obveščata o dogajanju zaradi zapore, zato se jih ni pozivalo k oddaji
vloge.
Sklep 7/11-4-2019: IO KPP na osnovi prejetih vlog planinskih društev Dravograd, Ljubno, Slovenj Gradec
in Železničar Ljubljana odobrava podaljšanje zapor navedenih odsekov (Dravograd–Ojstrica-Košenjak
(ID2544); Tašk-Mrzli vrh-Stari stani JZ; Meža a.p.–Cviterško–Koča pod Kremžarjevim vrhom (ID4726);
Poštarski dom pod Plešivcem J–Kal–Rampa (ID2661); Kosijev dom na–Planina Vodični vrh–planina
Jezero (ID1574, ID5719)) planinskih poti za 1. leto.
K 5. točki
AD 5.1 OTV
Analizni sestanek je bil izveden. Vodje akcij niso zadovoljni, da morajo čakati en mesec, da dobijo povrnjene
stroške. Videc je izpostavil, da je 0,37 za povračilo stroškov za dostavo materiala in opreme na akcijo
premalo. Letos bo še en sestanek z vodji akcij in bodo to še enkrat predelali. Na odboru so obravnavali, da
bi morali vsi, ki imajo kategorijo C, voditi tudi kako akcijo. Šeme predlaga, da se tema obravnava na
sestanku inštruktorjev. V maju naj bi se organiziral sestanek glede prevozov s helikopterji.
AD 5.2 OU KPP
Izvedeno je bilo obnovitveno usposabljanje v Vipavi, ter tečaj A na Ermanovcu. Tudi naslednji tečaj na gori
Oljki je že polno zaseden (30). Zbirajo se predprijave.
Potrebno bi bilo nabaviti platno namenjene za usposabljanja, ter dodatne markacije za terensko delo.
Mlakar predlaga tudi nakup kompletov za markiranje, ki bi jih delili na tečajih ter napisati točno določen
standard za čopiče. Pohvalil je novo generacijo markacistov, ki jih je učil na Ermanovcu, inštruktorje in kočo.
Šeme predlaga, da se praksa na tečaju A izvaja na slabih neplaninskih poteh. Malo bi še spremenili teste, in
obrazec za ocenjevanje. V teste bi dali tudi skice kot so pri prometnih predpisih. Postavili so kriterije za
razporejanje po skupinah, ki jih je potrebno enakomerno razporediti po starosti, PD in spolu. Na testu se
pripravi prostor za številko priponke in potrdilo se tiska na 100 g papir. Na tečaju je lahko 27 udeležencev,
ki se jih razdeli na 3 skupine. Krajniki bi morali biti rezani na 1 meter in bi moral biti en na tečajnika, prav
tako ploščat kamen.
Usklajevalni sestanek inštruktorjev bo potrebno zopet prestaviti. Razporeditev vodij usposabljanj so že
narejena. Vodenje obnovitvenega usposabljanja septembra na Gori Oljki in oktobra pri Jelenovem studencu
bo prevzel Bogdan. Naslednje obnovitveno usposabljanje bi moralo biti na Zasavski sv. gori pa je prišlo do
zapletov med PD in oskrbnikom. Ker ni sigurno, da bo koča 11. 5. 2019 odprta, se je rezervirala druga koča
in sicer Planinski dom na Mrzlici. Vsi termini so že rezervirani, saj je povsod dovolj prijavljenih. Polno ni le na
Jelenovem studencu (4 prosta mesta).
Za tečaj B se je prijavilo 11 kandidatov. Problem je z gradivom, ki ne bo pravočasno pripravljeno. Predlaga
se, da je na predviden datum v soboto, 25. 5. 2019 v Postojni tečaj za motorno žago, sama izvedba tečaja pa
se prestavi na jesen. Na tečaj pa bi povabili še markaciste B, ki tečaja še nimajo opravljanega. Bogdan bo
preveril v Postojni ali je datum sprejemljiv. Sam tečaj bi bil nato med 13. in 15. septembrom 2019.
M. Šerkezi je predlagal, da bi markacisti imeli kot drugi kadri na 4 leta obnovitveno usposabljanje, ki bi bilo
enotno za vse, vendar to ni izvedljivo. Šeme se bo dobil s Šerkezijem, glede sodelovanja z inštruktorji
drugih komisij, Bogdan pa s Kuzmanom (OUP) glede sodelovanja pri programu inštruktor markacist.
Mlakar predlaga, da se za tečaj B jeseni porabi inštruktorje s kategorijo C.
Šeme predlaga, da se varovanje gorske narave podaja kot tema 'varovanje gorske narave na planinskih
poteh', ki se prilagodi za potrebe markacistov in vključi v ostale teme, še posebej vzdrževanje planinskih
poti.
Glede predloga za učbenik bi moral OU KPP najprej pripraviti koncept.
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AD 5.3. ODKP
Nov vodja odbora, Šalamon je posredoval predlog, da bi se poročila za markaciste oddajala skupaj s
poročilom skrbnika. To naj bi bilo kot poročilo vodnikov v Excelovi tabeli in bi jo pripravilo PD. Predlog je bil
posredovan članom ODKP, ki pa se do danes niso odzvali. O tem se je govorilo že na zboru, vendar se v
prehodnem obdobju, dokler ne bo vzpostavljen PlanGIS in možnost poročanja preko njega, ne bo menjalo
sistema poročanja. O vzpostavljanju PlanGIS je potrebno obveščati IO KPP. Ker Šalamon ni prisoten, se bo
tema obravnavala, ko bo prisoten.

AD 5.4. OPPZS
Na prejšnji seji je bil zasnovan odbor za planinske poti PZS.
Šeme je iz statuta PZS povzel, da ima določena komisija lahko praviloma le 3 strokovne odbore in meni, da
bi se moral namesto odbora ustanoviti delovna skupina.
Mlakar predlaga, da se najprej pripravijo jasna pravila, kaj so naloge in pravice članov tega odbora, način
financiranja, in vpisati odbor v pravilnik ter da se v odbor dodeli ljudi, ki so iz območja, kjer so poti in sicer
taki, ki so sposobni pripraviti poročilo z ogledne ture na zelo zahtevni poti, da ne bo potrebno dvakrat hoditi
na ogled poti.
Bogdan je predlagal Žuglja kot vodjo, ker je kandidiral za IO KPP in je sodelovanje potrdil. Mlakar je
izpostavil, da bi za člane lahko porabil člane IO KPP, če bi bila delovna skupina in ne odbor. Ker bi bilo v tem
primeru treba prejšnji sklep preklicati, se bo o celotni zadevi še razmislilo.
Pripraviti je potrebno izhodišča za delo odbora in preveriti ali je v skladu s statutom da se ustanovi nov
odbor.
K 6. točki RAZNO
6.1. Pravilnik KPP
Šeme je izpostavil, da Pravilnik predvideva pripravo akta o Prekrških markacistov, ki naj bi bil sprejet že v 6
mescih od sprejetja Pravilnika, prav tako Program usposabljanja Inštruktor markacist. Predlaga, da se
oblikuje delovna skupina, ki bi pregledala Pravilnik KPP in pripravil spremembe pravilnika, saj je v njem
napaka. Izpadla je določba, da mora markacist A na 5 let na obnovitveno usposabljaje. Vmes so tudi druge
napake. V razpravi so se strinjali, da se pred podpisom skrbniških pogodb pravilnika ne bi odpiralo in dajalo
v razpravo.
6.2. FŠO
Neuradno smo dobili informacijo, da smo bili uspešni na razpisu FŠO z dvema programoma in bomo za
vsakega prejeli 17.000 €. To je program za Urejanje planinske poti tehnične skupine in Usmerjevalne table.
M. Planko bo na skupščini planinskih društvom predal informacijo, da bo letos razpis za table, da se bodo
lahko začeli pripravljati.
Takoj ko dobimo uradne rezultate, se pošlje povpraševanje izdelovalcem usmerjevalnih tabel. V ta namen
je potrebno pripraviti seznam zahtev.
Bogdan bo govoril s Plankom, glede možnosti, da bi uporabili več ponudnikov tabel, da bi vključili lokalne
ponudnike.
6.3 Albin Žnidarčič
Mlakarja je zanimalo, kako se je končala pritožba z Žnidarčičeve strani. Planko je odgovoril na pismo
odvetnika, da smo umaknili iz zapisnika segment, ki ga je motil, čeprav menimo, da je bila odločitev pravilna
in smatramo da je s tem zadeva zaključena. Za enkrat ni nobenega odziva.
Seja se je zaključila ob: 19:35.
Zapisala strokovna sodelavka PZS
Katarina Kotnik
Načelnik KPP
Bogdan Seliger
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