Zapisnik seje IO KPP v četrtek, 11. julija 2019 ob 16:40h
Prisotni: načelnik Bogdan Seliger,
IO KPP: Stane Vidovič, Lili Uršič, Jurij Videc
OU: Janko Šeme,
OTV: Igor Mlakar,
ODKP: Ivan Šalamon,
Predsednik PZS, Jože Rovan
Strokovna Sodelavka: Katarina Kotnik.
Opravičeni odsotni: Uroš Vidovič, Bojan Završnik.
Bogdan Seliger je vse pozdravil in ugotovil, da so sklepčni.
Predlog dnevnega reda:
1. Pregled zapisnika 7. redne seje IO KPP in izvedbe sklepov
2. Dogajanja do seje
3. Kataster planinskih poti
4. Odbor za tehnična vprašanja
5. Odbor za usposabljanje
6. Odbor za kataster in dokumentacijo
7. Aktivnosti do konca leta
8. Razno
Janko Šeme je predlagal, da se 3. točka premakne na konec, vendar je tako pripravljen, da bo hitro obdelan,
tako da ni problema. Člani IO niso imeli drugih pripomb na predlagani dnevni red.
Sklep 1/11-7-2019: IO KPP se strinja s predlaganim dnevnim redom.
K 1. točki
Poročevalec: Katarina Kotnik
Pregledali smo sprejete sklepe. Strokovna služba je preverila ali mora KPP v zvezi z registracijo planinskih
poti glede na zahteve ZPlanP še kaj narediti. Razen starih dolgov vezanih na skrbniško pogodbo, ki jih je
Katarina povzela na pretekli seji trenutno ni dodatnih potreb. Potekajo pogovori Z MIZŠ o nadaljnjih
potrebnih korakih, kjer vedno znova zapleta. Rovan je izpostavil, da mora ministrstvo potrditi seznam
skrbnikov, ki izpolnjujejo pogoje po ZPlanP in kategorije poti. Za slednje razmišljajo oblikovati posebno
skupino, pri čemer se podstavlja vprašanje možne stopnje njihove strokovnosti.
Pogovori z GURS o načinu obnavljanja podatkov z novimi se bodo nadaljevali, ko bo to rešeno.
Nova pot PD AT Podčetrtek je bila potrjena in prejela soglasje na UO PZS. PD bo prejel odpravek sklepa v
kratkem. Odpravki sklepov o podaljšanih zaporah poti so bili posredovani skrbnikom in zabeleženo v
katastru.
Za izvedbo ostaja še nekaj navodil, ki niso bila zajeta v sklepih:
- Bogdan je prejel seznam društev, ki ne izpolnjujejo pogoje po ZPlanP za skrbnika in se bo z njimi še
pogovoril.
- Zaradi neodzivnosti (zapora poti, stanje poti) PD Radovljica, je potrebno pozvati OPP Gorenjske, da
se aktivira.
- Na testu za naslednji tečaj markacistov se bo pripravil prostor za številko kandidata.
- Šeme se bo dobil s Šerkezijem, glede sodelovanja z inštruktorji drugih komisij, Bogdan pa s
Kuzmanom (OUP) glede sodelovanja pri programu inštruktor markacist.
- 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.
Na zapisnik ni bilo pripomb.
Sklep 2/11-7-2019: IO KPP potrjuje zapisnik 7. seje

K 2. točki - Dogajanja do seje
2.1. od FŠO smo prejeli odločbi in pogodbi za tehnične akcije in usmerjevalne table. Za usmerjevalne table
je bil objavljen razpis. Odziv je zelo dober. Za prvi možni termin, ki predvideva 75 % sofinanciranje, se je
najverjetneje preveč kandidatov glede na razpisana sredstva. Pregledovanje poteka zelo počasi, ker
Geopedia večino časa ne deluje, ali pa deluje izredno počasi. Poročila morajo PD oddati do konca
septembra. Najverjetneje bo treba rok podaljšati.
2.2. Dan Markacistov je uspel in odzivi so zelo dobri. Katarina je povedala, da je bilo prisotnih 170
markacistov in okoli 13 ostalih, ki so pomagali. Če bo trend naraščanja št. udeležencev vztrajal, bo
potrebno razmisliti, kako se bo naprej ta dan organiziral, tako zaradi sredstev kot organizacijsko. Ker so
bile nekatere skupine letos občutno prevelike glede na naravo delovišča. Jurij je opazil tudi, da se vodje
skupin niso držali navodil, kako markirati in kako ne označevati.
Igor je prinesel tudi zastavo KPP, ki se jo bo uporabljalo na prireditvah KPP. En predlog je že za
prihodnje leto. Vodo je sponzorirala Pivovarna Laško Union. V Skladišču so še tri platoji piva in tri Malta
za tehnične akcije. Vino za Dan markacistov je prispeval Jože Prah, majice pa nam je prispevala
Zavarovalnica Triglav. Seliger je Juriju Videcu naročil, da se v MDO in OPP Zasavje še enkrat zahvali za
uspešni izvedeno akcijo.
2.3. Vse bolj krožijo govorice, da ima tehnična skupina težave pri organiziranju in izpeljavi tehničnih akcij.
Na raznih koncih se govori o tem, da bi za urejanja planinskih poti najemali zunanja podjetja, če
tehnična ekipa ne zmore. Seveda se pri tem postavi vprašanje financiranja in zakaj ne bi sredstev, s
katerimi bi morali v tem primeru plačevati zunanje izvajalce raje uporabili za markaciste.
Rovan je izpostavil medijsko izpostavljenost planinske poti čez Komarčo, ki je bila zaradi spleta okoliščin
z lani prestavljena na letošnje leto. Objavljena je bila tudi izjava za javnost. V policijskem poročilu je tudi
jasno zapisano, da planinska pot ni bil vzrok za nesrečo, je pa pot treba temeljito obnoviti, kakor je bilo
razvidno tudi iz ogleda. Prvi del akcije se prične jutri z odstranjevanjem podrtega drevja, drugi pa se bo
pričel, ko dobimo les za lesna varovala. Vodja akcije bo Hinko Šolinc, PD Ljubljana Matica. Poskrbeti
bomo morali, da se letos izvedejo vse predvidene akcije in pregledati ali je med letos nastalimi situaciji
kakšna, ki potrebuje interventno akcijo že letos. Treba bo gledati, da v prihodnje ne bodo ostajale
neurejene poti, razen tistih, kjer se morajo podlaga in aktivni podori ustaliti.
Poti urejamo na prostovoljni bazi in smo na to ponosni. Rovan predlaga, da se markacistom na
tehničnih akcijah in inštruktorjem na usposabljanjih markacistov omogoči izplačilo določenega zneska
za obrabo opreme, saj uporabljajo svojo ter, da odobrimo vodji akcije še dnevnico za dan po zaključku
akcije zaradi vseh del, ki jih mora še opraviti.
Soglasno je bilo sprejeto
Sklep 3/11-7-2019: Markacist tehnične skupine KPP je upravičen do prispevka za obrabo opreme kot
udeleženec na delovni akciji tehnične skupine v višini 20 €/dan, kar ne sme preseči zneska v višini
250 €/leto.
Sklep 4/11-7-2019: Inštruktor markacist je pri opravljanju svojih nalog inštruktorja za posamezni dan
usposabljanja upravičen do prispevka za obrabo opreme v višini 10 €, kar ne sme preseči zneska v
višini 250 € na leto.
Sklep 5/11-7-2019: Vodja vsake akcije oz. član ekipe, je upravičen do ene dodatne dnevnice pred
akcijo zaradi prevoza in priprave opreme, materiala in orodja od skladišča do delovišča in ene
dodatne dnevnice za dan, ki ga porabi za dela po zaključku akcije čiščenje in vzdrževanje opreme in
orodja ter prevoz le-te nazaj v skladišče, kar mora biti razvidno iz poročila akcije in dopisanih relacij
na potnem nalogu. S tem sklepom se dopolnjuje sklep 2/7-5-2013.
Jože Rovan je predlagal tudi, da se KPP ne loti novih zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poti, dokler
niso vse planinske poti generalno urejene.
Igor Mlakar je izpostavil, da PD Bovec za akcijo, ki je predvidena za prihodni teden, nima denarja in
razmišlja da bi se pot zaprla in pobralo vgrajena varovala. Obrnili se bodo na občino in zadrugo.
Predvideva, da bo treba prihodnje leto obnoviti še mulatjero do koče, ker so jo uničile ovce. V primeru,
da denarja ne bo nameravajo pot opustiti, varovala odstraniti ter akcijo preklicati. Rovan je izpostavil,
da take poti ne bi opuščali, temveč se dogovorili drugače. Društvo bi poskrbelo za hrano in prenočišče,
ostalo pa bi se krilo iz drugih virov. Takšno izjemo je potrebno dobro utemeljiti in mora KPP za to
zaprositi.
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2.4. Prejeto je bilo vabilo na svečanosti ob okrogli obletnici Ere, ki bo oktobra.

K 3. točki- Kataster planinskih poti – vloge:
3.1 PD Matica Murska Sobota
Matica Murska Sobota je podala dve vlogi za prestavitev poti, ker so jim obstoječo prekopali in
spremenili v njivo. Predložili so potrebna soglasja. Soglasno sta bila sprejeta sklepa:
Sklep 6/11-7-2019: IO KPP potrjuje prestavitev odseka planinske poti dela odseka Bogojina-

Moravske Toplice (ID3155) skrbnika PD Matica Murska Sobota na novo traso po občinski
gozdni cesti. Nova trasa se zabeleži v kataster planinskih poti, na stari trasi je treba odstraniti
vse oznake planinske poti in se jo zabeleži kot opuščeno.
Sklep 7/11-7-2019: IO KPP potrjuje prestavitev dela odseka planinske poti Kančevci Gornji
Petrovci (ID3113) pri Križevcih, skrbnika PD Matica Murska Sobota, na novo traso. Nova
trasa se zabeleži v kataster planinskih poti, na stari trasi je treba odstraniti vse oznake
planinske poti in se jo zabeleži kot opuščeno.
3.2 PD Nova Gorica
PD Nova Gorica je podala vlogo za prenos skrbništva na PD Ajdovščina, ki dejansko tudi v naravi že ureja
ta dva odseka. Soglasno je bil sprejet
Sklep 8/11-7-2019: IO KPP potrjuje prenos skrbništva nad odsekoma planinskih poti (ID4285 in

ID4286) na relaciji Vrata-Veliki rob in na relaciji Ravenska planina–Podgorska rajda s PD Nova
Gorica na PD Ajdovščina. Odseka se v Katastru planinskih poti zabeležita v skrbništvo
PD Ajdovščina.
3.3 PD Ravne
PD Ravne so podali vlogo za prenos skrbništva na PD Črna na Koroškem, ki dejansko tudi v naravi že
ureja ta odsek. Soglasno je bil sprejet
Sklep 9/11-7-2019: IO KPP potrjuje prenos skrbništva nad odsekom planinske poti (ID2636) na

relaciji Zgornje Ledine–Križan s PD Ravne na Koroškem na PD Črna na Koroškem. Odsek se v
Katastru planinskih poti zabeleži v skrbništvo PD Črna na Koroškem.
3.4 PD Rimske Toplice
PD Rimske Toplice so podali vlogo za prestavitev odseka planinske poti , ki je že bil opuščen na zahtevo
kamnoloma zaradi širitve in je bil del Zasavske planinske poti. Prestavitev je bila na odsek, za katerega
so dobili soglasja, ki je bil že označen in delno urejen na Dnevu markacistov v soboto. Predložena je bila
vsa potrebna dokumentacija. Soglasno je bil sprejet
Sklep 10/11-7-2019: IO KPP potrjuje prestavitev opuščenega odseka planinske poti Zidani

most–Gornje Brezno (ID5157) skrbnika PD Rimske Toplice na novo traso Zidani most-RiglGornje Brezno. Nova trasa se zabeleži v kataster planinskih poti, na stari trasi je treba
odstraniti vse oznake planinske poti in se jo zabeleži kot opuščeno.
3.5 PD Žalec
PD Žalec je podal vlogo za prenos skrbništva planinske poti s PD Galicija na PD Žalec. Društvo izpolnjuje
pogoje za prevzem skrbništva. Soglasno je bil sprejet
Sklep 11/11-7-2019: IO KPP potrjuje prenos skrbništva nad odsekoma planinskih poti (ID2148

in ID6829) na relaciji Velika Pirešica–Sv. Jedrt–Globoko s PD Galicija na PD Žalec. Odseka se v
Katastru planinskih poti zabeležita v skrbništvo PD Žalec.
3.6 Ostalo
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Ivan Šalamon je izpostavil, da bo v letošnjem letu potekala obnova planinske obhodnice XIV. divizije na
odseku Paka pri Velenju–Ljubno. Predvidene so tudi določene predstavitve, ki jih bodo v paketu
posredovali na KPP.
Izpostavljeno je bilo tudi da večino časa Geopedija ne dela oz. dela zelo slabo, zaradi česar je delo s
katastrom praktično onemogočeno.
K 4. točki - OTV:
V gradivu je bil tudi zapisnik analiznega sestanek, s katerim je bila KPP seznanjena. Zapisnik se objavi na
spletu. Na analiznem sestanku je bil že pripravljen plan akcij za 2019.
V zapisniku je je pri 3. točki zapisano, da je potrebno pripraviti in sprejeti organizacijske predpise, zapisati
izhodišča, ki so osnova za pripravo in organizacijo akcij. Sprejet je bil sklep
Sklep 12/11-7-2019: IO KPP pooblašča člana IO Jurija Videc, da skupaj z OTV pripravi izhodišča in merila
za omenjene zahteve, o katerih bo sklepal potem IO KPP. Rok za pripravo je konca leta 2019.
Mlakar predlaga, da se naredi 10 letni plan komisije.
Podan je bil predlog, da inštruktorji, ki imajo kategorijo A, B, C prevzamejo vodenje katere od akcij, vsaj ene
na 5 let ali pa se odpovejo kategoriji C.
Člani OTV ugotavljajo, da so problemi z lesom za lesena varovala, ker ga v Sloveniji primernega praktično ni
več.
Sklep 13/11-7-2019: Že jeseni je potrebno naročiti les za prihodnje leto in se dogovoriti, da do izvedbe
akcije počaka pri dobavitelju.
Sklep 14/11-7-2019: OTV naj preveri stanje skupne varovalne opreme za urejanje poti, da se iztrošeno in
vprašljivo opremo čim prej nadomesti z ustrezno.
Sklep 15/11-7-2019: V primeru negativnega odziva skrbnika planinske poti, ki jo je treba obnoviti zaradi
slabega stanja in s tem povečane nevarnosti se OTV oziroma KPP obrne na predsednika PZS, ki se bo na
osnovi svojega statusa dogovoril s skrbnikom.
Sklep 16/11-7-2019: Objavi se razpis za zbiranje vlog za tehnične akcije v letu 2020, ki naj bo odprt med
15. 7. in 10. 9. 2019.
Akcije in vodje akcij so znani, akcije ocenjujemo, da bodo izvedene. V primeru, da vodja akcije ugotovi, da
akcije ne bo mogel voditi, prevzame akcijo njegov pomočnik, ki je za to akcijo predviden.
K 5. točki – OU KPP
Člani IO so prejeli povzetek usklajevalnega sestanka inštruktorjev, ki je bil maja v Kamniški Bistrici. Skupaj z
zapisnikom analiznega sestanka se objavi na spletu. Zabeleži se, da gre za zapisnika informativne narave.
Za jeseni so predvidena tri obnovitvena usposabljanja in en tečaj A ter prvi tečaj B. Prijavljenih je tudi 18
kandidatov za nov termin, ki še ni določen. Lilijana bo preverila možnost izvedbe tečaja na Primorskem
koncu.
Sklep 17/11-7-2019: Pripravi se razpis za dodatni tečaj za markacista kategorije A v letu 2019.
Na septembrski seji IO KPP se dogovorimo za izhodišča za OU KPP za pripravo usposabljanj za leto 2020 .
Izpostavljen je bil problem pomanjkanja kadra pri inštruktorjih ter malo kandidatov za tečaj B. Povedano je
bilo, da se nekateri markacisti A ustrašijo tečaja za varno delo z motorno žago. Potrebno bo pripraviti nek
video prikaz, kako zgleda na tečaju, da si bodo lahko ustvarili celotno sliko in dodati nekaj dobrih izkušenj
tečajnikov. Prav tako bo potrebno pripraviti dodatna usposabljanja za inštruktorje in poiskati zunanje
predavatelje za teme, ki jih ne moremo pokriti.
K 6. točki - ODKP:
6.1. PlanGIS naj bi se začel uporabljati konec septembra.
Kataster se do takrat ne bo popravljal. Katarina naj beleži spremembe, ki morajo v Kataster in se bodo
vnesle po vzpostavitvi novega sistema.
V času do testne aplikacije pa bo ODKP obravnaval druge stvari, ki jih je potrebno doreči in predstavil na
seji IO:
- Oblika izpisa iz sistema
- Prečiščeni seznami skrbnikov poti in markacistov
- Oblika poročil – izpisov in protokol potrjevanja
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- Seznam uporabnikov – testne verzije in uporabniki s strani društev v preizkusnem obdobju
- Bolj konkretno, katere bi bile želene funkcionalnosti portala s strani markacistov
- Način vnosa novih poti/ukinitve poti
Nadgradnja tega sistema bo omogočila elektronsko poročanje za markaciste.
Zopet je bilo obravnavano številčenje in njegova smotrnost, glede na nove zahteve za markaciste, ki jih to
prinese. Ko bo sistem zaživel, bomo videli kako bi se številčenja lahko lotili in ali je sploh potrebno.
Jože Rovan namesto številk poti predlaga, da se na usmerjevalne table na levo stran umesti obhodnice.
Ostali se s tem ne strinjajo.
K 7. točki - Aktivnosti do konca leta:
- Seje IO (september in november)
- Razširjena seja KPP (december)
- Razpisi za tehnične akcije v 2020 (se pripravi)
- Že omenjeno, priprave za razpis za usposabljanja (objava novega razpisa v začetku decembra) nato se
uskladi na sestanku inštruktorjev.
- Verjetno bo še srečanje predstavnikov komisij vsaj 3 zvez, kot je bilo lani oktobra.
- Analizni sestanek OTV (december ali januar)
K 8. točki – Razno
8.1. zastava KPP
Igor Mlakar je prinesel zastavo KPP. Stane Vidovič predlaga, da bi se izdelalo manjše in bi jih lahko društva
nosila s seboj na akcijo. Ostali menijo, da to ni smotrno, lahko pa se vpraša na razširjeni seji, če obstaja
interes.
8.2. poti PZS
Seznam poti, ki so pisani na PZS (tudi PUS in KEUPS) je pripravljen. Potrebno bi bilo vse pregledati oz. dobiti
zanje skrbnika.
Septembra se izda razpis za prevzem planinskih poti, ki nimajo dodeljenega skrbnika. In se tudi predstavi
na jesenskih posvetih. Pred tem je potrebno poti pregledati in zavesti stanje.
8.3. potrjevanje dnevnikov SPP
Stane Vidovič je izpostavil problem, da se dnevnike potrjuje samo takrat, ko so seje in stojijo po dva meseca
in več. Uskladi se s strokovno službo, da bo potrjevanje dnevnikov bolj tekoče.
8.4. Skrbniške pogodbe
Ivana Šalamona je zanimalo kako daleč so Skrbniške pogodbe. Pogodbe se bo pripravljalo po tem, ko se
uredijo vse stvari z MIZŠ, ki mora še potrditi seznam skrbnikov planinske poti in kategorizacijo planinskih
poti.
8.5 Izrazoslovje
Potrebno je paziti kakšno izrazoslovje uporabljamo, da striktno govorimo o planinskih poteh, tudi glede na
kategorijo (lahka, zahtevna in zelo zahtevna). Zelo zahtevna planinska pot ni enaka novodobni ferati, ki je
dejansko plezališče z varovanjem, katere namen je adrenalinski šport. In da izpostavljamo, da lahka pot ni
lahka sama po sebi, temveč mora planinec na vsako planinsko pot v planinski opremi in pri primerni psiho
fizični pripravljenosti.
Seja se je zaključila ob: 19:25.
Zapisala strokovna sodelavka PZS
Katarina Kotnik
Načelnik KPP
Bogdan Seliger
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