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22. 4. 2021 
 

Zapisnik 15. Razširjene sejo KPP, ki je bila v četrtek, 22. aprila 2021 preko aplikacije Zoom, s pričetkom 
ob 17:35. 
 

Prisotni: Člani IO in vodje odborov: Bogdan Seliger, Stanislav Vidovič, Lili Uršič, Uroš Vidovič, Bojan 
Završnik, Janko Šeme, Igor Mlakar, Laszlo Ligeti, Aleš Mohar, Mladen Živković, Štefka Šebalj Mikše, 
Bojan Šifrar, Ivan Grčman 
Ostali prisotni: Katarina Kotnik, Jože Rovan  
Opravičeni odsotni: Ivan Šalamon, Magdalena Stritar, Jasmina Pištan, Bojan Šipek, Marko Artič, Marjan 
Mally, Jurij Videc 
 
Načelnik KPP je pozdravil prisotne, ki so se strinjali z dnevnim redom: 

1. Zapisnik zbora markacistov, udeleženci zbora, obravnava na zboru izpostavljenih tem 

2.  Dejavnosti KPP: 

• Dan slovenskih markacistov 

• Usposabljanja 

• Urejanje zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poti 

• Planinske poti v skrbništvu PZS 

3. Slovenska planinska pot - oznake 

4. Strategija vzdrževanja planinskih poti 

5. Razno  

 
 

K 1. točki: Zapisnik zbora markacistov 
V zapisniku so strani neoštevilčene in sta zato zamenjani 5. in 6. stran. Strokovna služba bo poskrbela, 

da bo urejeno. 

Glede problemov, ki so bili izpostavljeni na sami videokonferenci za dopisni zbor in pri komentarjih v 

glasovanju se je razvila razprava. 

Sklep zbora markacistov v zvezi z uporabo dodatnih označb na planinskih poteh bo treba izvesti, ko bo 

možno. Na usposabljanjih bo treba še bolj poudariti pravilnost risanja dopolnilnih oznak. Puščice ne 

smejo biti dvobarvne. 

O uporabi PlanGIS za markaciste je Jože Rovan razložil, da je kartografski del pripravljen, delajo pa na 

administrativnem delu. Orodje za markaciste je v delu, finance so tudi potrjene in LUZ je prejel 

naročilo. Čakamo pa na prvi modul, da ga lahko preizkusimo. 

ZPlanP je pred obravnavo v parlamentu v obravnavi Odbora za izobraževanje, znanost in šport. PZS na 

tej stopnji lahko še sodeluje pri usklajevanju. Gre pa tudi velika zahvala markacistom, ki so z lobiranjem 

omogočili pozitiven odziv občin. Če bo zakon sprejet regularno, bi se lahko pričakovali učinki od leta 

2023 naprej.  

Bogdan Seliger je izpostavil, da bo potrebno glede na ZPlanP urediti možnost pregledov poti in s tem 

povezanih ukrepov. 

Jože Rovan je dal pobudo Slovenskemu Planinskemu muzeju, da pripravi nekaj ob 100 letnici 

Knafelčeve markacije leta 2022 in 70 letnici SPP leta 2023. 

Glede zbornika ob 100 letnici markacije se predlaga priprava zbornika, pri katerem se predlaga 

sodelovanje dr. Petra Mikše, Doroteje Jazbec, Planinskega muzeja in KPP. Vključilo bi se tudi prva 

pravila in odredbo Dravske banovine. Jože Rovan bo preveril pri Odboru za založništvo in informiranje, 

kaj bi se dalo in sporočil.  
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Glede zaščite poti pred drugimi, ki brez vednosti skrbnika dodatno označujejo planinske poti je že bil 

sprejet sklep KPP in stvar deluje.  

Glede neustreznih vsebin na usmerjevalnih tablah bo treba prav tako bolj izpostaviti  na 

usposabljanjih. 

Glede komentarja delegata zbora, da bi se zožil nabor dopolnilnih oznak in bi markacisti imeli proste 

roke, se prisotni ne strinjajo. 

 

K 2. točki: Dejavnosti KPP  

2.1. Dan slovenskih markacistov: 

Za Dan slovenskih markacistov je prispela ena vloga. 
 

SKLEP 1/22-4-2021: KPP se, da se letošnji Dan slovenskih markacistov izvede v Pomurskem OPP, kot 

je predvideno po planu. 

SKLEP 2/22-4-2021: IO KPP do 15. junija 2021 pripravi predlog izvedbe Dneva slovenskih markacistov 

glede na takrat predvidene veljavne ukrepe in omejitve zaradi covid-19. 

 

2.2. Usposabljanja: 

Usposabljanja v letu 2021 se bodo izvajala glede na priporočila. Na začetku pa bomo z vso 

odgovornostjo do inštruktorjev izvajali usposabljanja v naravi glede na dorečen način in se izogibali 

zaprtim prostorom. Vsa razpisana usposabljanja so polno zasedena in zanimanje je veliko. Tečaj za 

varno delo z motorno žago za prijavljene na B, se bo izvedel 8. maja 2021. 

Jože Rovan je izpostavil, da glede na finančno stanje KPP, morajo biti cene usposabljanj postavljene na 

realno ceno brez subvencij. Bogdan Seliger je povedal, da se usposabljanja cenovno pokrijejo. 

 

2.3. Urejanje zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poti 

Za delo na Zahtevnih in zelo zahtevnih poteh Jože Rovan predlaga objavo poziva markacistom, da se 

vključijo v tehnično skupino, z jasno opredelitvijo, da to zajema osnovno znanje za delo z varovalno 

opremo, dobro psihofizično pripravljenost in sposobnost gibanja po zelo zahtevnih poteh. Vodje OPP 

prosi, da preverijo ali je kje kak prostor za skladiščenje lesa za akcijo. Vprašal bo tudi Jožeta Praha. 

Vodje OPP naj preverijo ali so v njihovih sredinah markacisti primerni za delo v tehnični skupini. To 

naj bo kar stalna naloga, da pridobimo mlajše sposobne ljudi za to zahtevno delo. 

Stanislav Vidovič predlaga, da se jih novači tudi na usposabljanjih. 

Igor Mlakar daje proste roke vodjem akcij, da oblikujejo svoje ekipe in predlaga, da se prostovoljci za 

akcije javijo neposredno vodjem. 

Na željo Alojza Pirnata se je pregledal seznam za plan akcij v letu 2021.  

Pripravil se bo seznam dopolnjen s številom dni in potrebnih markacistov za posamezno akcijo in 

poziv k prijavi za posamezno akcijo, nabor pa bo pregledal Odbor za tehnična vprašanja (OTV) na 

sestanku z vodji. Za poziv se pregleda video in slikovni arhiv OTV. 

 

2.4. Planinske poti v skrbništvu PZS 

Razpis za prevzem skrbništva za planinske poti je še vedno odprt. Vodje OPP bodov svojih sredinah 

vzpodbudili, da bi društva lahko prevzela planinske poti v svoje skrbništvo. 

 

K 3. točki: SPP oznake 

Sestavljen je odbor za oživitev SPP in njegov član Bojan Završnik je predstavil njegovo delo. V letošnjem 

letu naj bi dali prednost označitvi SPP. V ta namen so se pripravile informacijske table za koče ob poti. 
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Pripravil pa se je tudi predlog za dodatno označitev usmerjevalnih tabel z nalepko z logotipom SPP. 

Sestali so se tudi že s skrbniki poti in oskrbniki koč ob poti. Prisotnih je bilo 22 od 48 skrbnikov. 

Glede nalepke na usmerjevalni tabli se je razvila razprava. 

Mladen Živkovič nima zadržkov glede nalepke na tabli, čeprav na področju Dolenske in Bele krajine ni 

SPP. Pomislek Zdravka Bodlaja, ki ga je predal Alojz Pirnat, je da na vseh križiščih ni usmerjevalnih 

tabel, nekje so le napisi na skalah in tam nalepke ni možno pritrditi. Na tablah pa je lahko nalepka 

zavajajoča v konici, saj kaže na več ciljev, ki pa morda nekateri niso na SPP.  

Bojan Šifrar je izpostavil, da je z nalepkami preveč kičasto, na tabli bi bilo bolje, če bi bilo izpisano 

celotno ime. Katarina Kotnik je izpostavila, da tu lahko pride do problema, ker zavzame veliko prostora, 

in je v tujem jeziku poimenovanje drugačno. 

Igor Mlakar je izpostavil skrb, da bi se na tablah pojavljale tudi druge nalepke, če bomo dali eno 

nalepko, kakor se je na skrinjicah. Podpira pa idejo o dodatnem prostoru za logotipe ob strani, ki bi se 

umestili na primeren način. Predlaga, da se nove kvalitetne table, omogoči za celotni SPP. 

Uroš Vidovič je predstavil pozitivne izkušnje z nalepkami na področju Podravja, ki ne spodbujajo 

vandalizma, hkrati pa so izjemno odporne, idealno pa je, če se logotip v tablo vgravira. Tudi Alojz Pirnat 

ima z nalepkami dobre izkušnje. 

Bogdan Seliger, je povedal, da je na predhodni videokonferenci razložil vse razloge, zakaj se ne strinja, 

da bi se dajalo nalepke na usmerjevalne table, tudi zato, ker bodo drugi dodali še svoje nalepke. 

Podaljšanje table pa je možnost, pri čemer mora biti osnovni del table tak kot je sedaj predpisan z 

vsebinami, ki jih zahtevamo. Nujno pa mora biti pot pravilno markirana. Prav tako se ne strinja, da bi 

dajali določenim obhodnicam ali potem prednost. Komisijo mora obravnavati vse enakopravno. 

Jože Rovan je izpostavil, da se bo po sprejetju zakona, tudi pravilnike prenovilo. 

Prisotni se strinjajo, da je pri SPP potrebno na potrditveno markacijo pridati št. 1. in na primernih 

intervalih ter se pripravi predlog dopolnitve pravilnika o označevanju in opremljanju planinskih poti. 

Razprava je potekala tudi o nalepkah za celo tablo, ki bi nadomestila barvanje in gravuro. Predlog 

rešitve se bo preizkusil.  

V razpravi so se dotaknili tudi problema manjkajočih žigov na SPP. Jože Rovan je predlagal da bi imel 

vse žige pregledovalec in jih odtisnil na manjkajoče mesto v dnevniku, če je posredovana slika. 

Stanislav Vidovič je predstavil možnost medeninastega žiga, ki se ga montira na skrinjico in ga naročajo 

v DVZ Ponikve. 

Kljub nestrinjanju načelnika so se prisotni poenotili glede stališča in sprejeta sta bila sklepa: 
 

SKLEP 3/22-4-2021: Razširjeni sestav KPP se strinja z uporabo nalepk z logotipom SPP na 

usmerjevalnih tablah.  

SKLEP 6/22-4-2021: Stroške izdelave in dostave nalepk z logotipom SPP skrbnikom poti prevzame 

odbor SPP. Nalepijo naj se ob rednem pregledu ali vzdrževanju poti, kot določa navodilo.  

 

K 4. točki Strategija vzdrževanja planinskih poti 

Predlog Strategije vzdrževanja planinskih poti je bila del gradiva za sejo. Predstavljen je bil tudi na 

Zboru markacistov. Vse pripombe se zbirajo pri Katarini Kotnik. 

Razširjeni sestav vključno s člani IO KPP in odborov KPP ima rok za pripombe in predloge do 31. maja 

2021. Čez poletje bo IO KPP te pripombe uskladil in pripravil dokument za javno obravnavo. Javna 

obravnavo bo potekala od začetka septembra do konca oktobra pri društvih-skrbnikih z glasovalno 

pravico tako, da se prihodnji zbor markacistov dokončno izreče o Strategiji vzdrževanja planinskih poti.  
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K 5. točki: Razno  

5.1. Oddaja Na lepše 

Lilijana Uršič je opazila, da je RTV v oddaji Na lepše intervjuval Kendo v zvezi s Slovensko planinsko 

potjo in njegovimi prizadevanji, da bi se jo speljalo krožno, pri čemer uporablja poimenovanje 

Slovenska planinska transverzala. Napisal je roman Transverzala. V oddaji je posredno napačno 

predstavil delo markacistov. Slovenska planinska pot je zaščitena kot blagovna znamka z registrsko 

številko 201770060 kot ime Slovenska planinska pot in za blagovne skupine 16, 26, 35, 39, 41, 43. 

Rovan bo zadevo obravnaval na predsedstvu, kjer bodo razmislili ali se zavzame uradno stališče in 

sprejme kakšen ukrep. 

Projekt oživitve tudi južnega dela poti si je zamislil Uroš Ivančič, Kažipot.si, v projektu, kjer se pričakuje 

mednarodna sredstva in pozval markaciste k sodelovanju, s čimer pa se nihče ne strinja, ker se trasa 

pokriva z obstoječo obhodnico E7. 

Bogdan predlaga, da bi se na novinarski konferenci izpostavi, da se Slovensko planinsko potjo ne 

operira brez vednosti PZS, ki je nosilec poti. In da planinske poti označujejo skrbniki z usposobljenimi 

markacisti. 

 

5.2. E6 in problem manjkajočega odseka v Katastru planinskih poti 

V katastru planinskih poti je izpadel odsek od Motnika do Trojan. Preverba pri PD Vransko je pokazala, 

da je na terenu res ta pot, da pa ni v njihovem skrbništvu temveč skrbništvu PD Blagovica. Alojz Pirnat 

bo preveril s PD Blagovica, Uroš Vidovič pa bo poslal GPS posnetek te poti, da se bo pravilno uredila. 

Poiskati je potrebno tudi vodnik po E6 PZS in opis poti v njem, da bo dokazilo v skladu ZPlanP. 

 

5.3. Zavarovalnica Triglav 

PZS in ZT sta imeli sestanek, na katerem sta obravnavali letošnje sodelovanje, za področje poti se bo 

10. maja 2021 pričelo glasovanje za naj planinsko pot, ki bo trajalo do 10. junija 2021. O tem se bo 

obvestilo vse markaciste. Na sestanku se je dogovarjalo tudi o prispevku za tečaj za markaciste 

kategorije B in za majice za Dan slovenskih markacistov, če bo izveden. Pogodba pa še ni podpisana. 

 

5.4. Razpisi 

V okviru FŠO smo se lani prijavili za letošnje sofinanciranje, podobno, kot prejšnja leta. Če bo potrjena 

vloga za usmerjevalne table, bo pripravljen razpis, vseeno pa društva lahko že vnaprej pripravijo 

vsebine predvidenih usmerjevalnih tabel zato, da v primeru razpisa pošljejo vloge v čim krajšem času.  
 

Poleg tega smo dali še vloge za opremljanje in vzdrževanje zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poti, 

vlogo za postavitev informacijskih tabel in  vlogo za obnovo SPP. 

 

5.5. Plazovi in podori 

Letos je kar nekaj podorov, zato se društva spodbudi, da čim je to mogoče in varno, pregledajo svoje 

poti na vseh področjih in ukrepajo glede na potrebe. Zapore naj javijo na PZS, da se objavijo. 

 

Seja se je zaključila ob 21:15. 

Zapisala strokovna sodelavka PZS, Katarina Kotnik 

 

Načelnik Komisije za planinske poti, 

Bogdan Seliger 

 


