Zapisnik 11. redne sejo IO KPP, ki je bila v četrtek 6. februarja 2020 ob 17:00 v gostilni Pr’ Kozinc v
Podolnici pri Horjulu.
Prisotni: Člani IO in vodje odborov: Bogdan Seliger (BS), Stane Vidovič, Lili Uršič, Jurij Videc, Uroš
Vidovič, Igor Mlakar, Janko Šeme, Ivan Šalamon
Ostali prisotni Katarina Kotnik, Boštjan Gortnar
Odsotni: Bojan Završnik
Načelnik KPP je pozdravil prisotne in predlagal dnevni red poslan z vabilom:
1. Pregled zapisnikov 9. redne seje IO KPP, 4. dopisne seje in 10. seje v razširjeni sestavi ter
izvedbe sklepov
2. Dogajanja do seje
3. Dan slovenskih markacistov, razpis
4. Zbor markacistov
5. Odbor za tehnična vprašanja
6. Odbor za usposabljanje
7. Kataster planinskih poti
8. Priznanja
9. Razno
Pod točko razno se doda poročilo U. Vidoviča s sestanka KEUPS s koordinatorji za Evropske pešpoti.
Drugih pripomb ni bilo.
K 1. točki - Zapisniki
IO KPP je obravnavala zapisnik svoje 9. redne seje in 4. dopisne seje. Katarina je povzela sklepe in
njihovo izvajanje. Še vedno je potrebno objaviti razpis prevzema planinskih poti v skrbništvo. In pa
Janko Šeme naj bi poslal zapisnik usklajevanja inštruktorjev za objavo na spletu.
Glede sklepa 4. dopisne seje, ki se nanaša na Knafelčeva priznanja, se bo Franc Arnšek še enkrat
obravnaval v 7. točki dnevnega reda.
Igor je izpostavil, da ima predsednik svetovalno funkcijo na sestankih IO KPP in ne izvršno. Njegove
zahteve, ki se jih piše v zapisnike ne morejo biti obligatorne, temveč so taki zgolj sklepi IO KPP. Predlagal
je, da se v zapisnik vključi komentarje vseh prisotnih ne le vodilnih funkcionarjev. Povedal je, da se mu
ne zdi pravilno, da predsedstvo zahteva kako bodo delali markacisti in se vnese v zapisnik, saj naj bi
potekalo obratno in naj bi markacisti dajali pobude za sklepe predsedstvu. Uroš Vidovič je izpostavil,
da v zapisnikih ni zasledil diskriminacije, da se zapiše vse pripombe markacistov, le da nekateri pač
govorijo manj. Ostali so se strinjali.
Katarina je povedala še, da je dobila navodila generalnega sekretarja, da se zapisnike sej objavi
najkasneje 1 teden po seji in da se jih pošlje tudi predsedstvu.
Člani IO KPP so se strinjali, da poskusijo z dopisnim potrjevanjem zapisnika in bomo videli kako bo
šlo.
Zapisnik razširjene seje še ni pripravljen in bo obravnavan naknadno.
Sklep 1/6-2-2020: IO KPP potrjuje zapisnik 9. redne seje in 4. dopisne seje.
K 2. točki – dogajanja do seje
Področne zbore markacistov so imeli:
- OPP Posočja (Bogdan Seliger): v Cerknem je bil in je bil zelo dobro organiziran. Ukvarjali so se
le z lastnimi težavami in rešitvami
- OPP Ljubljana (Stane Vidovič): izpostavil je, da je material drag in si ga ne morejo privoščiti.

-

-

OPP Koroške (Bogdan Seliger): ponovno so načeli načelništvo za kategorijo A, namesto, da bi
pogledali možnosti, kako bi spodbudili društva za prijavo markacistov kategorije A v tečaj za
kategorijo B. Izpostavili so tudi težave pri pridobivanju finančnih sredstev za urejanje poti in
pa probleme glede vzpostavljanja lokalnih pohodnih poti po planinskih poteh brez njihovega
soglasja. Glede tega smo na IO KPP sprejeli sklepe, ki so tudi vodilo strokovna služba za
postopke v takih primerih. Sicer se teži k temu, da se poti združujejo v eno pot, vendar pa ima
prednost planinska pot, ki je bila tam speljana prva, in ima v ozadju tudi ZPlanP.
Kamniško Bistriški OPP (Bogdan Seliger): zbor je potekaj tekoče. Prisoten je bil tudi predsednik
PZS.
OPP Savinjske (Bogdan Seliger): zbor je potekal bolj mirno. Vprašanje so bila glede zahtev za
usmerjevalne table, podeljenih je bilo nekaj Knafelčevih priznanj.

Predlog Koroške glede načelništva in kategorije A
IO KPP je prejela predlog spremembe pravilnika KPP. Razvila se je razprava možnosti, da bi bil markacist
A lahko načelnik odseka ter o pristojnostih načelnika in znanju, ki ga pridobi markacist kategorije A.
Prisotni so se strinjali, da je pred morebitnim spreminjanjem tega določila potrebno počakati, da se
vzpostavi in izvede celotni program usposabljanja, tako A, B kot C. Trenutno smo v prehodnem obdobju
in je bil izveden le program A.
Uroš Vidovič je izrazil mnenje, da je diskriminacija, markacist A ne more biti načelnik, markacist po
starem sistemu pa je lahko bil takoj po tečaju in da je določilo zgolj politične narave. Ostali s tem niso
strinjali, saj je markacist A točno seznanjen glede programa, za katerega se prijavi.
Igor Mlakar je izpostavil, da bi morala biti funkcija načelnika izvoljena iz vrst markacistov, saj ima
operativno naravo in ni politično določena s strani predsednika in ostalih vodilnih v PD. Načelnik
markacistov se v društvih lahko sooča s stvarmi, ki si jih večina sploh ne more predstavljati. Nekdo, ki
ima tako malo znanja kot markacist kategorije A, ne more suvereno na podlagi strokovnih izkušenj
nastopati v društvu in navzven. Načelnike markacistov mora KPP tudi iz tega vidika podpreti. Tečaju B
bi bilo potrebno narediti čim bolj prijazen markacistom in poskusiti ceno čim bolj znižati, da bi pritegnili
čim več markacistov k nadaljnjemu usposabljanju. Pri vsaki prenovi programa usposabljanja pa se na
začetku pojavljajo ugovori in nestrinjanja, ki se šele s časoma izkažejo za merodajne oz. nemerodajne
in se nanje lahko potem prilagodi.
Jurij je izpostavil, da markacisti A v njegovem društvu celo želijo dodatna znanja pa čeprav ne
razmišljajo o načelništvu. Tečaja se bodo udeležili dve leti po tečaju, zato se jim zamakne tudi datum
kdaj morajo na obnovitveno usposabljanje zato se strošek PD delno zmanjša.
Ivan Šalamon je povedal primer, da v PD večina markacistov s kategorijo B, ki so jo pridobili po starem
sistemu ni sposobna voditi odseka. Tako je tudi z nekaterimi načelniki markacistov. Problem
neustreznega kadra so gasilci reševali s pomočjo mentorstva s strani poveljnika gasilske zveze.
Katarina Kotnik je izpostavila, da je usposabljanja markacistov vezano na Zakon o planinskih poteh in
Ministrstvo za šolstvo, izobraževanje in šport. Res, da se je nov program usposabljanja vzpostavil
predvsem, da pridobimo nove kadre in čim več, vendar moramo vedeti, da je bilo zelo veliko razmisleka
tudi glede tega, katera znanja manjkajo načelnikom usposobljenim za markacista po starem programu
in to je vključeno v program B.
Na Koroškem ni nobenega markacista kategorije A, ki bi uradno prevzel vlogo načelnika. Po ostalih
MDO so, vendar so se že prijavili na tečaj za kategorijo B. Iz samih vrst markacistov kategorije A ni prišlo
informacij, da bi želeli prevzeti načelništvo brez dodatnega usposabljanja. Prej nasprotno.
Ugotovljeno je bilo, da spreminjanje člena, ki ga predlaga Koroški MDO za seboj potegne ne le
spreminjanje pravilnika temveč tudi celotnega programa usposabljanja, kar predstavlja tri dodatne
akte. Potrebna bi bila podrobna SWOT analiza prednosti in slabosti.
Prisotni se strinjajo, da je potrebno odpreti dialog s predlagateljem. Strinjajo se tudi, da lahko načelnik
markacistov kategorije B vedno po lastni presoji delegira naloge markacistu kategorije A, za katerega

presodi, da jih je ta sposoben opraviti, odgovornost pa je še vedno pri načelniku, ki naj bi imel vsa
potrebna znanja.
Sklep 2/6-2-2020: MDO Koroške naj spodbudi društva in markaciste kategorije A k pristopu na
usposabljanje za kategorijo B.
Sklep 3/6-2-2020: IO KPP v povezavi s predlogom OPP Koroške predvideva veliko več težav kot so jih
naslovili. Zato prosi MDO Koroške za podrobno SWOT analizo prednosti in slabosti.
K 3. točki – Dan slovenskih markacistov
Kot običajno je potrebno v začetku leta objaviti razpis za Dan slovenskih markacistov.
Igor je izpostavil, da je bila lani tudi organizacija tehnično zahtevnejših akcij pomanjkljiva, saj je o tem
potrebno markaciste naprej obvestiti, da se lahko na to pripravijo, ter organizirati primerno orodje in
opremo. Ker je število udeležencev v zadnjih letih zelo naraslo in se trend še nadaljuje, predlaga da se
za potrebe dogodka formira odbor, ki bo sodeloval pri organizaciji in bo šel tudi pregledat teren.
Jurij je izpostavil, da mora v koordinacijski skupini sodelovati zanesljiv predstavnik s terena, markacist.
Izpostavljena je bila možnost organizacije dogodka v Bohinjskih gorah. V zvezi s tem območjem je
Katrina izpostavila, da je prišlo do konflikta med PD LPP in TNP zaradi postavitve planinskih tabel, ki so
bile prej sicer na drevesu, sedaj pa so jih dali na drog. TNP je na PD poslal kakšna bo njihova
informacijska tabla in ker se je PD strinjal s tem, je stališče TNP, da planinske table niso potrebne. V
zvezi s tem je Damjan Omerzu na TNP napisal dopis. Odgovora še nismo prejeli.
Igor je iz lastnih izkušenj povedal, da službe znotraj TNP ne delujejo enotno in da se je treba pogovarjati
z vsako posebej, načelniku je ponudil pomoč.
Sklep 4/6-2-2020: Dan Slovenskih markacistov bo v soboto, 4. julija 2020. Razpis za zbiranje
kandidatur za so organizacijo dogodka se objavi do 15. februarja 2020. Rok za oddajo kandidatur je
20. marec 2020, na e-naslov poti@pzs.si.
Pri izhodiščih razpisa za zbiranje kandidatur za izvedbo dneva slovenskih markacistov se doda, da
naj potencialni organizator sporoči predvidena dela.
K 4. točki – Zbor markacistov
Na 10. razširjeni seji je bil določen 27. marec za zbor markacistov na Igu. Pred zborom bo še kratek
seminar za načelnike na osnovi Pravilnika KPP in problemov, ki jih zaznavamo na terenu. 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.
Katarina je izpostavila, da je letos 40 let odkar se podeljujejo Knafelčeve diplome in da se bo letos
podelilo 3. Ivan Šalamon bo pregledal gradivo v Planinskem muzeju in pripravil kratek nagovor.
Sklep 5/6-2-2020: IO KPP objavi sklic zbora markacistov za 27. marec 2020 s pričetkom ob 17. uri,
registracija udeležencev od 15:30 dalje.
Sklep 6/6-2-2020: Predlog dnevnega reda se objavi s sklicem in bo:
1. Poročilo o delu KPP v letu 2019 (splošno in po odborih)
2. Plan dejavnosti 2020, (splošno in po odborih)
3. Razprava po poročilih in o planu
4. Pozdravi gostov
5. Podelitev Knafelčevih diplom
6. Razno

Sklep 7/6-2-2020: Za udeležence sta predvidena sendvič in voda, stroški bremenijo KPP.
Sklep 8/6-2-2020: Od 16:00 se izvede kratek seminar za načelnike na osnovi določil pravilnika KPP
in realnih vidikov delovanja na terenu.
Organi zbora so: delovni predsednik, dva člana delovnega predsedstva, zapisnikar, verifikacijska
komisija, 2 overovatelja zapisnika.
BS predlaga, da se za delovnega predsednika predlaga Boštjana Gortnarja in za zapisnik Katarino
Kotnik. Prisotni se strinjajo ostale se predlaga ob prihodu na zbor.
Gradivo za zbor sestavljajo: poročilo KPP 2019, Podrobni program dela za 2020 in Okvirni plan 2021.
Poleg tega pa še Finančno poročilo za leto 2019, ki ga pripravi računovodstvo. Finančno poročilo bo
računovodstvo pripravilo po reviziji, ki se zaključi začetek marca.
K 5. točki – Odbor za tehnična vprašanja
Inventura je bila izvedena pred koncem 2019.
Igor je povedal, da je bila barva, ki je v skladišču zastonj in jo je potrebno razdeliti, saj s časom barva
izgublja pigment. Material, ki je za nadaljnjo prodajo je potrebno skladno z zakonom knjižiti ali odpisati,
če se porabi brez prodaje (plin, žeblji). Vsak material, ki se ga izda mora skladiščnik vknjižiti, tudi žeblje,
za katere je treba pripraviti primerne pakirne enote. Odpisati je potrebno tudi izrabljene svedre.
OTV naj pripravi predlog, o katerem bo IO sklepala na svoji seji. Sklep bo za skladiščnika obvezujoč.
Potrebno bo opraviti še analizni sestanek s pripravami za letošnje leto. BS predlaga naj bo sestanek
izveden tako, da bo IO lahko vsaj 14 dni pred zborom markacistov obravnaval poročilo in sklepal o
možnih predlogih OTV zato, da se pravočasno objavi materiale, o katerih bi moral biti seznanjen zbor
markacistov ali bi moral celo sklepati.
Igor se sprašuje ali je potrebno, da obstaja OTV ali ne. Predlogi, ki so bili dobri so bili sprejeti, kot da so
predlogi nekoga drugega. Določeni, ki bi prinesli operativne izboljšave pa so bili spregledani, ker
nekomu niso všeč. Če želi predsednik to voditi, se mu z velikim veseljem vsi umaknejo. Seznama, kdo
je sposoben voditi akcijo ne bo sestavil, ker se mu to ne zdi prav. Določene akcije se niso izvedle, ker
je bil ukaz, da se dela vse ali pa nič. Zaradi okoliščin se je včasih potrebno organizirati interventno. Zato
je letos v planu toliko več akcij kolikor jih bi bilo sicer.
K 6. točki – Odbor za usposabljanje
V letošnjem letu sta polno zasedena že prvi termin za tečaj A na Planini nad Vrhniko in prvi termin
obnovitvenega usposabljanja, ki bo v Mihelčičevem domu na Govejku. Ostali termini imajo premalo
prijav, razen termina obnovitvenega usposabljanja na Čreti, ki pa ima še nekaj prostih mest.
Pri tečaju B bi prvi del skrajšali, da bi tudi s tem naredili cenejši tečaj. Na tečaju je obvezna 100 %
udeležba na vseh predvidenih terminih, ni izjem. Kandidati za tečaj B, ki že imajo opravljen tečaj za
motorno žago morajo dostaviti verodostojno potrdilo.
Katarina je izpostavila, da je tudi v primeru usposabljanj treba parkirati samo na mestih označenih s
PZS.
Sklep 9/6-2-2020: Objavi se razpis za tečaj varno delo z motorno žago, katerega se udeležijo lahko
tudi markacisti kategorije B in C, ki tega tečaja še nimajo opravljenega.
Sklep 10/6-2-2020: OU KPP naj obvesti predlagane nosilce posameznih usposabljanj, da se
pravočasno uskladi vodenje usposabljanj. Vodjem se pošlje kontaktne podatke inštruktorjev in
izvajalcev programa prve pomoči, da si izberejo ekipo in jo sporočijo strokovni službi.

Gradivo za tečaj B
Gradivo je še v pripravi. Nekatere teme še nimajo nosilca, ki bi se zadeve lotil. Rovan naj bi poskrbel
tudi za zunanje sodelavce, ki jih potrebujemo, vendar jih še ni. Vprašanje je tudi na kakšen način se
bomo lotili teme varstva pri delu.
Sklep 11/6-2-2020: OU KPP naj inštruktorjem posreduje seznam tem za gradivo, ki ga je potrebno
pripraviti in določi rok. Gradivo mora biti natisnjeno do 14.3.2020.
Inštruktorji
Igor Mlakar je kot mentor predlagal zaključek pripravništva Gabrijelu Podobniku.
Janko je izpostavil, da naj bi se tudi ostalim inštruktorjem pripravnikom, ki že skoraj izpolnjujejo pogoje,
počasi zaključilo pripravništvo, seveda ko izpolnijo zahteve, ki so jim postavljene.
Igor je tudi izpostavil, da je bil Dejanov mentor Žnidarčič, ni se mu pa postavilo novega mentorja.
Vprašanje, kako postaviti novi program inštruktorja markacista, še ostaja odprt. Zbrati je potrebno
teme, kjer potrebujemo zunanjega strokovnjaka. Kdo bi to bil in za njihov kontakt pa bomo prosili
Šolarja. Uroš Kuzman, vodja OUP, je sporočil, da je pravi naslov, ker je letos organiziral tečaj za
inštruktorje planinske vzgoje. Ko bo kontakt znan pa se bo z strokovnjaki dogovoril Bogdan Seliger.
Sklep 12/6-2-2020: IO KPP zaključuje pripravništvo inštruktorju markacistu Gabrijelu Podobniku in
ga potrjuje kot inštruktorja markacista kategorije A, B.
K 7. točki – Kataster planinskih poti
Zapore poti
Trenutno je 12 planinskih poti zaprtih več kot 1 leto. Konec leta 2018 smo od skrbnikov zaprtih odsekov
planinskih poti zahtevali vloge za podaljšanje zapore. Njihov pregled je predstavila Katarina.
Najdlje je odprt primer dostopne poti za vrh slapa Savice, kjer ne vedo kako bi se lotili zadeve saj je na
koncu nevarno in ali bodo pot opustili. Razvila se je razprava kako postopati. Če se jo bo opustilo bo
potrebno v dogovoru s TNP in turizmom Bled pot zadelati, da jo bo preraslo in ne bo več dostopna.
Uradno mora dati predlog o opustitvi skrbnik. Morda lahko tu urgira tudi predsednik.
Igor je izpostavil, da se v primerih, ko je pot zaprta več kot eno leto, mora načelnik KPP pogovoriti s
skrbniki, saj nekateri čakajo na strokovno mnenje komisije in se bodo le tako razrešile. V več primerih
je potrebno tudi sodelovanje in dogovarjanje s TNP. Bogdan Seliger se strinja.
Vloga PD Blagajana – opustitev poti.
Ena izmed dolgoročno zaprtih poti je pot Petačev graben–Selo nad Polhovim Gradcem (Bezje). Na
osnovi lani prejetega poročila o ogledu in potrebnih delih so se odločili, da jo opustijo.
Sklep 13/6-2-2020: IO KPP potrjuje opustitev poti Petačev graben–Selo nad Polhovim Gradcem,
katere skrbnik je PD Blagajana – Polhov Gradec. KPP opustitev predloži v postopek pridobivanja
soglasja UO PZS. Skrbnik v naravi pot označi kot opuščeno in odstrani oznake.
Vloga PD Rega Log – opustitev poti
Prispela je vloga, da se obhodnico Vrhniška kurirska pot (del odseka N0410 na relaciji Plešivica–Podpeč
prestavi v tem delu na potek nove planinske poti po kateri poteka obhodnica Pentlja nosilca PD Podpeč
Preserje, ki je tudi skrbnik te poti. Vlogo je poslal skrbnik, nosilca obeh obhodnic se strinjata. S tem se
izogne poteku planinske poti po zelo nevarnem odseku ceste Notranje Gorice - Podpeč.
Sklep 14/6-2-2020: IO KPP potrjuje v delu na področju Žabnice prestavitev obhodnice Vrhniška
kurirska pot, odsek N0410c na potek N0523 in prestavitev dela obhodnice Vrhniška kurirska pot na
relaciji Notranje gorice -– Podpeč (odsek N0410e) na potek N0524 ter opustitev pri tem novo nastalih
odsekov N0410c in N0410e, katerih skrbnik je PD Rega Log.. KPP opustitev predloži v postopek
pridobivanja soglasja UO PZS.

Karta Ljubljana okolica
OZI pripravlja karto Ljubljana okolica, šteje se, da je že v stopnji, ko bi se lahko spreminjale le
posamezne podrobnosti, češ da so podatki dovolj dobri. Ravno na tem področju je v tem času, ko smo
zamrznili urejanje potekov v Geopedii prišlo do precejšnjih sprememb.
Sklep 15/6-2-2020: IO KPP predlaga, da se OZI obrne na KPP takoj, ko se zažene izdelava nove karte,
in da se karte usklajujejo s skrbniki.
Prej se je vedno usklajevalo zemljevide neposredno z društvi, skrbniki.
K 8. točki - Priznanja
Od dopisnega sestanka je prispelo na KPP še nekaj vlog za priznanja:
Sklep 16/6-2-2020: IO KPP potrjuje podelitev Knafelčevih priznanj:
- Stanislav Otič, PD Slovenj Gradec;
- Milan Jurič, PD Pohorje;
- Janez Lampret, PD Majšperk;
- Martin Žunkovič, PD Majšperk;
- Marjan Ule, PD Kočevje;
- Božidar Arko, PD Kočevje.
Z naslednjem sklepom se Franc Arnšek izključi iz sklepa SKLEP 1-4D/19-12-2019:
Sklep 17/6-2-2020: IO KPP potrjuje podelitev Knafelčeve diplome Francu Arnšku.
Kvota priznanj za leto 2020 je zapolnjena.
Sklep 18/6-2-2020: Razpis za naslednja priznanja bo pred zaključkom 2020.
K. 9. točki - Razno
Poročilo Uroša Vidoviča s sestanka KEUPS s koordinatorji za Evropske pešpoti
Na sestanku se je razdelilo material in debatirali so o poteh. Gozdarji so pripravljeni pomagati, če
imamo kake težave na planinskih poteh, saj so odnosi z njimi zelo dobri. Leta 2021 bo zopet Evropohod
v Evropi in v Sloveniji. Rdeča nit pohoda bo prijateljstvo. Zaključek pohod a bo na koncu septembra
2021 v Romuniji v mestu Sibiu.

Seja se je zaključila ob 20:35.
Zabeležile strokovna sodelavka Katarina Kotnik
Načelnik KPP,
Bogdan Seliger

