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Zapisnik 14. redne sejo IO KPP, ki se je odvijala v torek 26. januarja 2021 preko aplikacije Zoom, s 
pričetkom ob 17:25. 
Prisotni: Člani IO in vodje odborov: Bogdan Seliger, Stane Vidovič, Lili Uršič, Jurij Videc, Uroš Vidovič, 
Bojan Završnik, Janko Šeme, Ivan Šalamon 
Ostali prisotni: Katarina Kotnik, Damjan Omerzu, Jože Rovan, Branko Lombar, ki nadomešča Igorja 
Mlakarja 
Odstotni vabljeni: Igor Mlakar 
 
Načelnik KPP je pozdravil prisotne, ki so se strinjali z dnevnim redom: 

1. Pregled zapisnik 13. seje, zapisnika 8. dopisne seje IO KPP in izvedbe sklepov 
2. Delovanje komisije 
3. Zbor markacistov 
4. Dan slovenskih markacistov 
5. Kataster planinskih poti 
6. Knafelčeva priznanja 
7. Razno 

 
K 1. točki - Zapisniki 
Zapisnik 13. redne seje in zapisnik 8. dopisne seje je IO KPP prejel v gradivu, že prej pa ju je tudi potrdil 
dopisno. Vsi sklepi IO KPP teh dveh so se izvedli oz. so v izvedbi. Igor Mlakar je sporočil napako v 
zapisniku, kjer je bil Bojan Završnik hkrati zapisan kot prisoten in odsoten. Napaka je bila popravljena. 
Na zapisnike ni bilo drugih pripomb. 
 
K 2. točki - Delovanje komisije: 
V gradivu posredovano poročilo o delu KPP v letu 2020, Podrobni plan za leto 2021 in Okvirni plan za 
leto 2022 so prisotni pregledali. 
V razpravi je bilo obravnavano: 
Janko Šeme je izpostavil plazove, ki so se nedavno sprožili in se še prožijo v Karavankah in Posočju ter 
da bo verjetno treba katero od poti zapreti. Plazovi niso le snežni temveč tudi zemeljski in predvideva 
veliko škodo na planinskih poteh. Najverjetneje bo treba organizirati interventne skupine in omogočiti 
pomoč na področju Zgornjesavske doline in Posočja. Za interventne skupine bo potrebno sodelovanje 
markacistov širšega območja ali celo od drugod. Skrbniki bodo morali pregledati svoje poti, ko bo 
možno in sporočiti stanje. Potrebno bo pridobiti finance za te potrebe. Plan se bo zato po potrebi preko 
leta prilagajal. Verjetno bo treba vključiti tudi profesionalne sekače. 
Jože Rovan je predstavil svoje mnenje, ker načelnik ne vodi komisije tako, kot si on zamišlja. Pohvalil je 
sodelovanje vodij akcij tehnične skupine in povedal, da so društva ob spodbudi sodelovala. Predlaga 
zamenjavo Igorja Mlakarja kot vodja OTV, ker že dve leti ne opravlja te funkcije. Ogledal si je nekaj 
popravljenih poti in vse so bile vzorno urejene. Potrebno je najti nove kadre za tehnično ekipo in 
inštruktorje. V letu 2020 je KPP izvedla premalo usposabljanj. Odbor za dokumentacijo in kataster je 
ključen za delo s PlanGIS in je nujno, da se sestane in začnejo člani sodelovati. Okoli podanega mnenja 
se je razvila diskusija. Na to temo se bo z vodji odborov naredil sestanek v živo takoj, ko bodo razmere 
to dopuščale. 
Ivan Šalamon je povzel bistvene točke svojega poročila, ki so ga prisotni prejeli, in izpostavil, da člani 
ODKP ne sodelujejo. 
Janko Šeme je predlagal pri usposabljanjih uporabo hitrih testov in da se vzpostavi spremljanje 
perspektivnih markacistov in njihovega razvoja kot markacisti.  
Izpostavljeno je bilo, da v finančnem planu ni predvidenih stroškov za seje KEUPS, zato se bodo 
poskusile izvesti preko Zoom. Stališče članov KEUPS, Uroša Vidoviča in Lilijane Uršič je da dejavnost 
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spada pod okrilje KPP. Uroš Vidovič je izpostavil, da so evropske pešpoti planinske poti  in so kot take 
omenjene v ZPlanP zato še naprej spadajo pod postavko 15.1. organizacijskih aktivnosti KPP. 
Na pripombo Ivana Šalamona, da se v PlanGIS ne ve statusa vrisane poti, ker je povsod indikacija, da je 
za vsak odsek le ročni vnos, bo treba v PlanGIS tudi tistim z geslom gost  omogočiti, da se pri planinskih 
poteh vidi ali je pot vrisana ročno oziroma je že urejen njen potek na osnovi GPS posnetkov in s 
podlagama Ortofoto in LIDAR. 
Sklep 1/26-1-2021: IO KPP se strinja s predlaganim poročilom in plani KPP. 
 
V gradivu je bil tudi zapisnik inventure in predlog odpisa. Skladiščnik bo poiskal predlog odpisa, ki je bil 
pripravljen za lani in se ga bo naknadno obravnavalo. Pripraviti je potrebno spisek, kaj ne vodimo pod 
inventuro. 
Sklep 2/26-1-2021: IO KPP na predlog OTV, skladno z zapisnikom popisne komisije za inventuro 2020 
potrjuje stanje zalog v skladišču KPP. 
Sklep 3/26-1-2021: IO KPP se strinja z odpisom, kot ga je predlagala inventarna komisija. Navedeni 
artikli so izrabljeni ali nevarni za uporabo, zato gredo v uničenje. 
 
Sklep 4/26-1-2021: IO KPP odobri nabavo novih fasciklov in zadolži strokovno službo, da nabavo 
izvede. 
 
Sklep 5/26-1-2021: IO KPP se strinja s čimprejšnjo objavo razpisa za usposabljanja v letu 2021 in 
zadolžuje strokovno službo, da ga izvede. 
 
Strategija urejanja planinskih poti 
Uroš Vidovič je predstavil na kateri točki smo pri pripravi strategije. Nujno je, da se tudi ostali vključijo, 
podajo pripombe in dopolnijo teme, ki so še odprte. Strategija bi morala biti pripravljena v roku 14 dni. 
Zbrati moramo še podatke  

- Financiranje poti v sosednjih državah. (Omerzu, Planko, Bogdan) 
- Sistem kako bomo delali v prihodnje, prilagoditev situaciji 
- Finančne potrebe, pokrivanje stroškov vzdrževanja planinskih poti. 

 
K točki 3. - Zbor markacistov 
Lani je zbor markacistov odpadel zaradi omejitev, ki so se pojavile, letos se predvideva, da bodo 
omejitve še veljale, zato se prisotni strinjajo z izvedbo zbora markacistov v dopisni obliki z razpravo kot 
videokonferenco (zoom). Damjan Omerzu poudarja da paket ukrepov vlade RS PKP6, v okviru 
protikoronskih ukrepov predvideva tudi možnost izvedbe zbora in podobnih dejavnosti komisij in 
društev preko dopisne seje in videokonference, tudi če njihov interni akt tega ne določa. Dopisno sejo 
se izvede z glasovnico, ki se jo pošlje po e-pošti upravičencem za glasovanje. Sklepčnost se ugotovi 
glede na vrnjene glasovnice tistih, ki imajo glasovalno pravico. Overitev zapisnika in rezultatov 
glasovanja se izvede, s pregledom datotek z zabeleženimi prispelimi odgovori. Lahko tudi s fizičnim 
pregledom shranjenih sporočil in  glasovnic. 
 
Sklep 6/26-1-2021: IO KPP sklicuje zbor markacistov Slovenije, ki bo 19. marca 2021 ob 17:30 izveden 
kot razprava preko videokonference. Dopisno potrjevanje predlogov sklepov se izvede do 24. marca 
2021 med udeleženci zbora z glasovalno pravico, kot je določeno v pravilniku KPP. 
Sklep 7/26-1-2021: Za sklic tega zbora veljajo še naslednji datumi: 19. februar 2021 sklic zbora, 3. 
marec 2021 skrajni rok za dodatne materiale za zbor, 12. marec 2021 skrajni rok za registracijo 
udeležencev razprave.  
Sklep 8/26-1-2021: IO KPP predlaga Dnevni red zbora: 

1. Določitev organov zbora  
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2. Poročilo o delu KPP v letu 2020 in povzetek dejavnosti iz leta 2019  

4. Razprava o poročilu in oblikovanje predlogov sklepov  

5. Plan dejavnosti za leto 2021 in okvirni plan dejavnosti za leto 2022  

6. Razprava o planih in oblikovanje predlogov sklepov  

7. Strategija vzdrževanja planinskih poti 

8. Knafelčeve diplome 

9. Razno  
Poskuša se čim manj poročevalcev vključiti. Na zboru se poda informacija o: 

- Bližnji 100 letnici Knafelčeve markacije, 
- Dnevu slovenskih markacistov , če dobimo pravočasno kandidaturo 
- PlanGIS-u – informacija kje lahko vidijo svoje poti in njene lastnosti in da pošljejo informacije o 

napakah Katarini 
- razpisu KPP za prevzem planinskih poti, ki so v skrbništvu PZS, v skrbništvo PD (pohvala 

prevzemnikov in seznam). 
 

Sklep 9/26-1-2021: KPP predlaga, da zbor vodi Janko Šeme. Določilo se bo tudi dva overitelja 
zapisnika in zapisnikarja. 
 
K 4 točki – Dan slovenskih markacistov 
Dan markacistov se bo poskušal izvesti kot je predvideno po planu, to je v soboto 3. julija 2021. 
Upoštevati bo treba omejitve, če bodo. Jurij Videc bo zbral predloge, za alternativne variante izvedbe 
po koncu marca 2021. Glede na takrat predvidene omejitve se nekje do sredine junija dogovorimo za 
način izvedbe Dneva slovenskih markacistov. 
Sklep 10/26-1-2021:  1. marca se pripravi in objavi razpis za Dan slovenskih markacistov. Razpis traja 
do 31. marca. Za primer predvidenih omejitev v začetku julija se bo po koncu marca pričelo s pripravo 
alternativne možnosti izvedbe Dneva markacistov. Jurij Videc je zadolžen za zbiranje predlogov 
alternativnih možnosti. Do 15. junija se IO KPP odloči za način izvedbe dogodka glede na možne 
omejitve zaradi korone. 
 
K 5. točki – Kataster planinskih poti 
Vloga za prestavitev poti PD Mozirje je bila napačna podana v gradivu in bo obravnavana po dopisni 
seji. 
Sklep 11/26-1-2021: IO KPP nadaljuje z razpisom za oddajo planinskih poti v skrbništvu PZS drugim 
planinskim društvom, ki zadoščajo kriteriju, kot ga podaja Zakon o planinskih poteh. 
 
K 6. točki  - Knafelčeva priznanja in diplomi: 
IO KPP je soglasno sprejela sklepe: 
Sklep 12/26-1-2021: IO KPP potrjuje predloge in podaja Knafelčeva priznanja za naslednje 
markaciste: 

Vinko Škedelj, PD Semič; 
Marta Mihelčič, PD Cerknica; 
Evgen Tominšek, PD Polzela; 
Franc Štokar, PD Polom Kostanjevica na Krki; 
Anton Palčič, PD Polom Kostanjevica na Krki; 
Lovro Telban, PD Sovodenj; 
Tanja Slobodnik, PD Metlika; 
Aleš Kermauner, PD Domžale; 
Marjan Suhadolnik, PD Podpeč-Preserje. 
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Sklep 13/26-1-2021: IO KPP potrjuje predloga in podeli Knafelčevi diplomi markacistoma: 
Tone Cepec, PD Ožbalt-Kapla; 
Mladen Živković, PD Krka Novo mesto. 

Knafelčeva priznanja podeli vlagatelj vloge na svojem dogodku, medtem ko diplome podeli KPP na 
dogodku KPP širšega pomena. 
 
K 7. točki – Razno 
7.1. - Sprememba zakona 
Jože Rovan je podal informacijo o možnem odpiranju zakona o planinskih poteh s strani poslanskih vrst 
preko Mateje Udovč. Informacija se bo podala širše, če bo zadeva res izpeljana. Če bo, bo PZS predloge 
lahko pregledala in podala pripombe. KPP bo treba obvezno pravočasno informirati in tudi vključiti v 
ta proces sprememb. 
 
7.2. – Evropske pešpoti in KEUPS 
Uroš Vidovič je poročal o dejavnosti KEUPS. V letošnjem letu je leto Evropohoda. Zaradi omejitev je 
zaključni teden prestavljeno na prihodnje leto. Začetek je bil septembra lani in je bil izveden v obliki 
pohoda. Pokrovitelj je Borut Pahor. Glavna prireditev naj bi bila nedelja 30. maja 2021, na Gradu 
Podsreda. 
Skrbniki odsekov E-poti lahko za material prosijo Jožeta Praha, ki bo neposredno z društvi koordiniral 
prevzem materiala (rumena, rdeča barva, žične kartače, razredčilo, nalepke). Zavod za gozdove bo kril 
stroške vsega materiala.  
Sestanek se je izvedel tudi s koordinatorji, ki so predstavili nekaj kritičnih odsekov. Med njimi je 
področje med Borovnico in Vrhniko. Vendar je po naših informacijah ta del poti urejen. Kjer ni več 
gozda pa je problem kam narisati markacije. Za področje Grosuplja se lahko najde sodelovanje s strani 
pripadnikov zavoda za gozdove s tega območja, ki bi pomagali pri iskanju novega skrbnika poti. 
Na sestanku v zvezi z  gozdnogospodarskimi načrti upravljanja smo že izpostavili potrebo po 
sodelovanju z območnimi skupinami tudi zaradi možnosti poenostavitev pri pri problemih s planinskimi 
potmi. Hkrati pa izpostaviti potrebo po obveščanju skrbnikov v primeru sečnje ter skrb za oznake. 
Revirni gozdarji naj bi imeli navodilo, da morajo obveščati ustrezne organizacije, vendar se to ne izvaja 
vedno, večji problem je pri privatnih gozdovih.  
 
7.3. Problem na poti Moravče-Gabrje–Limbarska gora 
PD Moravče je skrbnik te poti, lastnik zemljišča, ki se ga dotika ta pot goji damjake in prosi, da se pot 
odmakne od ograde in njihovega zemljišča, saj sedaj prihaja do preveč motenja živine in posledične 
škode. Bogdan Seliger je našel zabeležbo o obstoju poti veliko pred vzpostavitvijo zakona. Bil je na 
sestanku z lastnikom in povzel problem ter pozval PD Moravče k čimprejšnji rešitvi problema.  
 
Seja se je zaključila ob 20:40. 
 
Zabeležile strokovna sodelavka Katarina Kotnik 
 
        Načelnik KPP, 
        Bogdan Seliger 


