Zapisnik 12. redne sejo IO KPP, ki je bila v četrtek 4. junij 2020 ob 18:00 v sejni sobi Triglav na PZS.
Prisotni: Člani IO in vodje odborov: Bogdan Seliger, Stane Vidovič, Lili Uršič, Jurij Videc, Uroš Vidovič,
Bojan Završnik, Igor Mlakar, Janko Šeme, Ivan Šalamon, Bojan Završnik
Ostali prisotni Katarina Kotnik, Jože Rovan
Odstotni vabljeni: Boštjan Gortnar
Načelnik KPP je pozdravil prisotne in predlagal, da se dnevnemu redu poslanemu z vabilom prestavijo
točke tako, da bo lahko pri želenih dveh prisoten tudi predsednik, ki je na žalni seji za Tonetom
Škarjo. Uroš Vidovič je predlagal pod točko razno predstavitev dela delovne skupine za pripravo
strategije razvoja planinskih poti. Prisotni so se strinjali z dnevnim redom:
1. Pregled zapisnikov 11. seje, zapisnika 6. dopisne seje IO KPP in izvedbe sklepov
2. Dan markacistov
3. Kataster planinskih poti
4. Usposabljanja markacistov
5. Urejanje zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poti
6. Razno
K 1. točki - Zapisniki
IO KPP je obravnavala zapisnik svoje 11. redne seje in 6. dopisne seje. Povzetek sklepov in njihovo
izvajanje je posredoval Bogdan Seliger v pripravi na sejo.
Odpadla sta področna zbora markacistov Podravja in Pomurja. Kljub objavi sklica, zbor markacistov ni
bil izveden zaradi razglasitve epidemije in z njo povezanih ukrepov. OPP koroške ni poslal SWOT
analize, v skladu s sklepom. Odprt je še vedno razpis za oddajo poti v skrbništvo PD, je pa razpis težko
najti na spletu. Z Ogorevcem je potrebno uskladiti, da bo razpis objavljen med razpisi.
FŠO je odobril vlogo za obnovo poti, ostalih odločb pa še nismo prejeli, vendar niso bile odobrene.
Zavarovalnica Triglav je tudi letos organizirala glasovanje za naj pot, ki je odprt do 25. 6. 2020.
Zmagovalna pot bo prejela sredstva za obnovo. Zavarovalnica bo sofinancirala tudi tečaj kategorije B
100 €/udeleženca in majice za Dan markacistov.
Drugih pripomb na zapisnike ni bilo.
Zapisnik razširjene seje še ni pripravljen in bo obravnavan naknadno.
Sklep 1/4-6-2020: IO KPP potrjuje zapisnik 11. redne seje in 6. dopisne seje.
Zbor naj bi se izvedel pred skupščino, vendar to ni izvedljivo. Glede na število udeležencev je
praktično nemogoče zagotoviti sklepčnost v tem času. Elektronska udeležba ni izvedljiva. Večina
populacije je tudi starejše, kar pomeni, da spadajo v rizično skupino. KPP ne more prevzeti
odgovornost za to.
Sklep 2/4-6-2020: Glede na situacijo, ki zajema posebne zahteve za srečanja večjega števila ljudi,
rizično starost načelnikov, nezmožnost zagotovitve sklepčnosti zaradi dopustov IO KPP smatra, da v
letu 2020 ne mora izvesti zbora markacistov. Dodatni argument je tudi, da bo glavni del sezone že
mimo.
K 2. točki – Dan markacistov
Razpis je bil pravočasno objavljen, vendar ni bilo odziva. Glede na ukrepe v času epidemije je načelnik
že obveščal OPP MDO, da bi se morda dogodek organizira razpršeno po PD. Razmišlja glede na to, da
je epidemija preklicana in je dovoljeno zbiranje na prostem do 200 oseb, da bi se dogodek organiziral
v okviru akcij MDO, ki bi se jih udeležili tudi člani IO kot predstavniki komisije, izven svojega

domačega okolja. Jurij Videc predlaga, da se organizira lokalno akcije, ki se jih snema, slika in se
potem zmontira skupaj prispevek. Vendar se izgubi pomembna prvina druženja.
Igor Mlakar nasprotuje lokalnim akcijam, OPP-ji imajo svoje akcije, katere smo vedno spodbujali.
Tončkov dan ni namen dneva, ki je bil in je druženje vseh slovenskih markacistov med seboj s tem,
da opravijo še koristno delo, zato, če ga KPP ne sme izvesti zaradi prevelikega števila ljudi in varnosti
udeležencev je bolj, da sega letos ne izvede. Glede na to, da prijav za ta dan s strani PD ni predlaga,
da se oblikuje organizacijski odbor za Dan markacistov, ki bi imel na skrbi: organizacijo, lokacijo, poti,
skrbel za potek in vsebino dneva, katera je, kot vemo, vsa leta več ali manj ista. V kolikor ne bo novih
vsebin Dan markacistov ne bo več zanimiv, in iz trenutno izjemne udeležbe,bo začel počasi toniti v
pozabo. Zato skladno z pravilnikom kot vodja OTV, predlaga IO KPP, da v teku tega leta ustanovi
organizacijski odbor, ki sprejme tudi pravila dela in poteka srečanja.
Vsi se strinjajo, da prav tako kot pri zboru tudi tu obstaja riziko. Prav tako je ves smisel in osnovni
namen Dneva markacistov druženje markacistov celotne Slovenije, kar pa ni mogoče omogočiti.
Sklep 3/4-6-2020: IO KPP v letu 2020 ne bo organiziral Dneva slovenskih markacistov, ker ni bilo
izkazanega interesa in zaradi situacije, ki zajema posebne zahteve za srečanja večjega števila ljudi
in rizično starost večine udeležencev.
K 3. točki – Kataster planinskih poti
PlanGIS kasni. Trenutno se odpravlja čisto osnovne težave.
3.1. Vloga PD Borovnica
PD Borovnica je poslala vlogo za prestavitev odseka planinske poti v Pristavi. Za prestavitev so se
odločili zaradi spora z lastnikom zemljišča.
Sklep 4/4-6-2020: IO KPP se strinja s prestavitvijo odseka planinske poti ID6333. Planinska društvo
Borovnica mora opuščen odsek povrniti v prvotno stanje in odstraniti vse oznake ter novi odsek
označiti, kot zahteva Zakon o planinskih poteh. Strokovna služba PZS zavede prestavitev planinske
poti v Kataster planinskih poti.
3.2. Vloga PD Dovje Mojstrana
PD Dovje Mojstrana je podalo vlogo za prestavitev dveh odsekov planinske poti v dolini Vrat. Med
drugim smo ugotovili, da je odsek Peričnik – Aljažev dom, po katerem poteka SPP, po nepotrebnem
razbit na množico odsekov in upamo, da bo v novem GIS to popravljeno nazaj. Celotna pot iz
Mojstrane do Aljaževega doma poteka v precejšnjem delu po cesti. PD je od ene vloge odstopilo, zato
smo obravnavali predlog za prestavitev odseka Kreda spodaj–Bistrica (ID5640). Odsek je potekal ob
Bistrici, vendar ga je že pred leti neurje odneslo. Zato se pot sedaj nadaljuje naprej po cesti.
Sklep 5/4-6-2020: IO KPP se strinja s prestavitvijo odseka planinske poti ID5640. Planinska društvo
Dovje-Mojstrana mora opuščen odsek povrniti v prvotno stanje in odstraniti vse oznake ter nov
odsek označiti, kot zahteva Zakon o planinskih poteh. Strokovna služba PZS zavede prestavitev
planinske poti v Kataster planinskih poti.
3.3. Vloga OPD Koper
OPD Koper je podal opustitev odsekov planinske poti ID9842 in ID154, ki potekata preko Roneka.
Vzporedno poteka pod vrhom trasa E6. Dejansko gre za uskladitev stanja v naravi in zapisa v katastru.
Sklep 6/4-6-2020: IO KPP se strinja z opustitvijo odsekov ID154 in ID9842. OPD Koper mora odseka
povrniti v prvotno stanje in odstraniti vse oznake, kot je zahteva Zakona o planinskih poteh.
Strokovna služba PZS uredi opustitev odseka v katastru planinskih poti po pridobitvi soglasja k
opustitvi s strani UO PZS.

3.4. Vloga PD Šoštanj
3.4.1 Nova pot
PD Šoštanj je podalo vlogo za novo pot od Atelskega sedla proti Domu na Smrekovcu, vzporedno s
planinsko potjo ki poteka sedaj po cesti pod Črnim vrhom, kar v taki obliki ne prenese zahtev zakona
o planinskih poteh za nove poti. Planinska pot, ki poteka po cesti, je zabeležena v skrbništvo PD
Ljubno ob Savinji. Kljub temu je PD Šoštanj v vlogi zabeležila, da je v skrbništvu PD Mozirje.
IO KPP smatra, da bi bila smiselna prestavitev poti iz ceste, vendar mora PD Šoštanj podati vlogo za
prestavitev poti skupaj s soglasjem sedanjega skrbnika odseka ID4407. Za zadevo bo poskrbel Ivan
Šalamon.
3.4.2 Opustitev poti PD Šoštanj
PD Šoštanj je podalo vlogo za opustitev planinske poti Skorno-Rotovnikova jama (ID6773). Odsek vodi
stran od planinske poti po asfaltirani cesti do jame in ni več zanimiv za planinstvo, saj jama ni več
odprta za ogled.
Sklep 7/4-6-2020: IO KPP se strinja z opustitvijo odseka ID6773. PD Šoštanj mora odseka povrniti v
prvotno stanje in odstraniti vse oznake, kot je zahteva Zakona o planinskih poteh. Strokovna služba
PZS uredi opustitev odseka v katastru planinskih poti po pridobitvi soglasja za opustitev s strani UO
PZS.
3.5. Vloga PD Onger Trzin
PD Onger Trzin je podalo vlogo za prestavitev odseka planinske poti od gradu Jablje do Ručgaja, ki je
bila v kataster zaveden ročno, ni pa se v času odsotnosti strokovne sodelavke uredil po GPS zapisu.
Gre za uskladitev katastra planinskih poti z dejanskim stanjem na terenu.
Sklep 8/4-6-2020: IO KPP se strinja, da se dokonča ureditev odseka planinske poti ID9508 v
skrbništvu PD Onger Trzin glede na predložen GPS zapis. Odsek se bo uredil, ko bo na voljo nov GIS.
3.6. Vloge PD Bovec
PD Bovec je podal 4 vloge za uskladitev katastra planinske poti z dejanskim stanjem. Odseki so bili
vneseni ročno in njihovi poteki še niso bili posneti z GPS. Takrat, ko se je pripravljal kataster
planinskih poti, je bil pri PD Bovec problem pridobiti informacijo o njihovih planinskih poteh, tako je
takratni urednik katastra za Posočje opravil le ročne vnose poti na osnovi informacij, ki jih je uspel
pridobiti. Predvidevamo, da bo še več poti na tem področju, kjer bo treba urediti ročne vnose, na
osnovi posnetih potekov planinskih poti z GPS.
3.6.1 Mangartsko sedlo
Zaradi nejasnosti sedaj v naravi prihaja do bližnjic in erodiranja področja.
3.6.2 Mangart Macesnovka
Pot ne poteka po grapi, kjer je nevarnost zdrsa in podor. Ampak po grebenski, sicer slabo ohranjeni
mulatjeri, kot steza pa je odlična.
3.6.3 Pri Mlinču
Pot v naravi ne poteka po cesti, ampak cca 5-8 m pod njo.
3.6.4 Pot na Golobar
Pot ne poteka od žičnice naprej in strmo v globino ter čez brv kjer tudi ni starih markacij ampak so le
te na poti iz vasi Kal-Koritnica čez polje po poljski poti in naprej po starem kolovozu, čez Sočo in na
cesto v Čezsočo, kjer se združi na pravi odsek poti.
Sklep 9/4-6-2020: IO KPP se strinja, da se uredi ročno vrisane poteke omenjenih odsekov v
skrbništvu PD Bovec (ID3737, ID8436, ID6244, ID3715 in ID7381) na osnovi pravilnih potekov,
posnetih z GPS.

K 4. točki – Usposabljanja markacistov
Zaradi epidemije je odpadel prvi tečaj A na Planini nad Vrhniko, tečaj za markaciste B in prvo
obnovitveno usposabljanje na Govejku.
Načelnik je že v gradivu posredoval svoja razmišljanja glede izvajanja obnovitvenih usposabljanj.
Govoril je tudi s Tino Oblak o posebnih zahtevah za predavanje prve pomoči, ki predstavljajo velik
problem. Pri izpopolnjevanjih ocenjujemo, da bi moralo biti letos 151 kandidatov, v letu 2021 pa 97.
Razmišljanja so šla v smer zamika z jesenskim obdobjem, prav tako pa je problematiko usposabljanj
za celotno PZS obravnavalo predsedstvo tudi v posvetu z načelniki komisij. Predsedstvo je sklenilo, da
se v letu 2020 izpopolnjevanj ne izvaja in se veljavne licence podaljšajo za eno leto, kar je s sklepom
potrdil tudi OUP. V razpravi je IO KPP upošteval to zahtevo, saj je pri markacistih glede še posebej
kritično zaradi visokega starostnega povprečja in s tem povezanimi riziki. Problem bi bil tudi
razporeditev inštruktorjev.
Sklep 10/4-6-2020: IO KPP odpove obnovitvena usposabljanja predvidena za leto 2020. Veljavne
licence vseh markacistov se podaljšajo za eno leto.
Glede tečajev je Jože Rovan je izpostavil, da sedaj lahko v planinskih kočah spita 2 na sobo, lahko pa
tudi cela družina na sobo ali pa zaključena skupina. Tako da bi se načeloma tečaji lahko organizirali že
zdaj, in drugi jih izvajajo. Člani IO so glede tega skeptični in ocenili, da je trenutno primerneje
počakati do konca avgusta, če se bodo razmere dovolj normalizirale in ne bo novih zaostritev glede
Korone. V tem primeru se bo oktobra organiziral tečaj A na Planini. Jože Rovan, KTK bi rada, da se
organizira še dodatni tečaj za markaciste A za kader, ki prihaja izmed kolesarjev in ga rabi na
kolesarskih poteh.
Sklep 11/4-6-2020: Termin za tečaj za markaciste kategorije A ostaja 18.-20. september 2020.
Ostali tečaji se prestavijo na jesen 2020, če bodo ustrezne razmere.
K 5. točki – Urejanje zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poti
V dopolnjenem planu akcij KPP so dodani predvideni termini in roki. Komarča je bila prva akcija, ki naj
bi bila izvedena že v maju, vendar zaradi predelave še ni odprta koča pri Savici. Ko bodo kočo odprli,
bodo izvedli akcijo.
Med 11. in 17. junijem 2020 je predvidena izvedba akcij v Robanovem kotu na Moličko planino in pot
na Krofičko.
K 6. točki – Razno
6.1 Logotip SPP
Sprejet je bil nov logotip SPP, ki se naj bi uporabljal v promocijske namene. Markacija je sicer v pravih
razmerjih, 1 pa je premajhna in na nepravem mestu glede na pravila markiranja in zakon. Razvila se je
razprava glede uporabe tega znaka na usmerjevalnih tablah levo od napisa (4x4). Strinjajo se, da je
potrebno paziti na področje rezervirano za kategorijo poti. Ne sme se zabrisati osnovnega namena
varnosti, ki ga usmerjevalna tabla podaja, to sta oznaki zahtevnosti planinskih poti. Igor Mlakar
predlaga, da bi se pod tablo, ki vodi v smer, dalo dodatno tablo z oznakami obhodnic, kjer bi bili
logotipi nameščeni eden ob drugem, katere tam potekajo. S tem bi nakazali tudi smer. Lepljenje
samih nalepk na table pa lahko prinese odziv planincev, da bodo polepili tudi table, kot so vpisne
skrinjice. Kar pa je po zakonu prepovedano.
Potrebno bo naučiti markaciste kako se markira obhodnice, pri potrditveni markaciji, čez celotno
traso in izmenično markiranje, saj se je trenutno to malo preveč začelo razlikovati. Na daljših odsekih
naj se doda oznako obhodnice približno na 15 minut hoje. Kljub temu, da je določen način
postavljanja oznak obhodnic, ki jih te imajo, razlagamo to neenotno na usposabljanjih in se bodo
morali inštruktorji poenotiti.

Glede na nov logo SPP je vprašanje, kako bo sedaj z znakom, ki ga prejme pohodnik, ki SPP ali RSPP
opravi. Ta znak je tudi na čelni strani dnevnika. Problem je tudi kvaliteta sedanjega znaka za SPP, za
RSPP pa je kakovost dobra. Uroš Vidovič je predstavil značke za E-poti, s katerimi so zelo zadovoljni.
Zapolnjena je čez izbočene dele s prozorno maso, kar ji daje boljši videz in je zaščitena.
6.2 Priprava strategije razvoja planinskih poti
Uroš je predstavil dogajanje na sestanku pred sejo IO KPP, ko se je prvič sestala delovna skupina za
pripravo strategije razvoja planinskih poti. Skupino je oblikovalo predsedstvo. Dokument, ki bo
rezultat njenega dela pa bo osnova za prizadevanja pri pridobivanju finančnih sredstev in način
delitve teh, če bodo. Prav tako bo temelj za nadaljnje delovanje KPP in predstavljanje navzven. K
sodelovanju bodo povabljeni tudi ostali glede na strokovno področje, ki ga pokrivajo.
Seja se je zaključila ob 20:35.
Zabeležile strokovna sodelavka Katarina Kotnik
Načelnik KPP,
Bogdan Seliger

