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Zapisnik 16. redne sejo IO KPP, ki se je odvijala v četrtek 21. oktobra 2021 na PZS, s pričetkom ob 16:30. 
Prisotni: Člani IO in vodje odborov: Bogdan Seliger, Lili Uršič, Jurij Videc, Uroš Vidovič, Bojan Završnik, 
Janko Šeme, Ivan Šalamon 
Ostali prisotni: Katarina Kotnik, Damjan Omerzu, Jože Rovan 
Odstotni vabljeni: Stane Vidovič, Igor Mlakar 
 
Načelnik KPP je pozdravil prisotne, ki so se strinjali z dnevnim redom: 

1. Pregled in potrditev zapisnikov 
2. Pregled letošnje dejavnosti 
3. Prilagoditve zakonu o planinskih poteh 
4. Odbor za usposabljanje 
5. Odbor za tehnična vprašanja 
6. Kataster planinskih poti 
7. Plan za leto 2022 
8. Razno 

 
K točki razno so se prijavile naslednje teme: 

- Hodimo v hribe iz doline  
- Poročanje v PlanGIS 
- E-poti, KEUPS 
- Vrh Julijcev 
- Planinske poti v skrbništvu PZS 

 
Na seji je bil za tretjo točko vabljen in prisoten tudi GS Damjan Omerzu, ki je imel še druge obveznosti, 
zato smo prednostno obravnavali 3. točko. 
 
K 3. točki  - Prilagoditve zakonu o planinskih poteh 
Damjan Omerzu je naštel stvari, ki zahtevajo prilagoditev zahtevam ZPlanP-A. Preurediti bo treba tudi 
trenutni predlog skrbniške pogodbe, ki je osnova za kritje nadomestila stroškov skrbništva 
posameznim skrbnikom. V teku so zaključne priprave za predlog proračuna za leto 2022, v katerem bi 
morala država že prispevati sredstva na osnovi pogodbe, opredeljene v ZPlanP. Za namen pogajanj z 
organi vlade glede omenjene pogodbe, je potrebno pripravit določene dokumente predvidene v 
ZPlanP.  
PZS je že sedaj marsikaj, kar zahteva ZPlanP, so pa nekatere stvari, ki jih je treba še doreči in čimprej 
pripraviti (po ZPlanP-A je bil rok namreč že v začetku oktobra. Za obravnavo je pripravljen nabor 
osebne opreme in osebne zaščitne tehnične opreme markacista z normativi za njihovo obrabo. 
Prisotni so seznam pregledali in se strinjali katera oprema mora biti na seznamu. Čistopis se 
prisotnim pošlje in ga pregledajo do ponedeljka. 
Opomba B.S., ker smo bili pred izvajanjem te točke brez nekih predhodnih opredelitvenih materialov 
sem na osnovi neuradno konsolidirane verzije ZPlanP pripravil nabor stvari, o katerih je treba vedeti 
in moramo biti zanje pripravljeni v razgovorih z državo. Ta nabor je priloga tega zapisnika. 
 
Sklep 2/21-10-2021: IO KPP sprejme seznam osebne opreme in osebne zaščitne opreme markacista 
z normativi za obrabo. 
ZPlanP-A predvideva tudi, da se določi program usposabljanja in način opravljanja preizkusa 
usposobljenosti za markaciste. Program usposabljanja markacistov je bil prilagojen potrebam, ki so se 
v tem času pokazale skozi izvajanje usposabljanj.  
Sklep 3/21-10-2021:  
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Poleg navedenega se  Ministrstvu za šport predložilo tudi seznam skrbnikov, ki izpolnjujejo zakonske 
pogoje. Tistim ki ne izpolnjujejo pogoja članstva, bomo lahko ponudili pogodbo začasnega skrbništva 
za 7 let ob zagotovitvi sodelovanja 2 markacistov. 
V naslednjem mesecu ali dveh je potrebno določiti tudi o konceptu delitve stroškov. Potrebno je 
definirati na kakšen način bomo to razdelili in namensko porabo izvajali.  
V razpravi je bilo prestavljenih več možnosti načinov delitve in pridobivanja sredstev. Osnova za delitev 
sredstev je nastavljena v strategiji planinskih poti v delu, ki jo je potrebno pregledati. Ključno je tu tudi 
vključiti društva, in jim predstaviti, da ni to nek denar, ki pride in ostane vse kot je. Za to bomo morali 
tudi nekaj narediti in pa pokazati kaj smo naredili. Razdeliti je potrebno deleže sredstev, ki jih bo sicer 
določila država. Del se bo verjetno delilo v pavšalu in se bo na terenu lahko kontroliralo, vprašanje pa 
je tudi kako z večjimi deli in tehničnimi deli. Del strategije, ki to načenja bo Uroš Vidovič izluščil iz 
dokumenta in se ga bo posredovalo da se ga do ponedeljka uskladi. Strategijo je potrebno obravnavati 
nato na naslednji seji in razširjeni seji ter čez december tudi izvesti javno razpravo, zbiranje pripomb 
nekje do 10. januarja 2022.  
Uroš Vidovič je izpostavil, da bodo tu medijsko najbolj izpostavljene turistično najbolj oblegane poti. 
Damjan Omerzu je povedal, da je z ZPlanP-A nakazano tudi, da lahko vlada v pogodbi določi, katera so 
prioritetna območja za prejem financ in s tem obnovo. Potrebno bo tudi uskladiti z občinami, da ne bo 
dvojnega financiranja iz javnih sredstev. 
Uroš Vidovič je še povedal, da je pravilni termin za poti, ki jih imenujemo romarske ipd. Evropske 
kulturne poti in so pod okriljem Sveta Evrope. Razvila se je tudi razprava o financiranju iz evropskih 
sredstev, kjer pa razpisi niso zasnovani tako, da bi bilo primarno vključeno vzdrževanje poti. V ozadju 
je predvsem razvijanje neke zgodbe, kar pa pri planinskih poteh, ki imajo že dolgo tradicijo ne pride v 
poštev. Hkrati pa zraven potegne še veliko dodatnega dela, zato za nas ni primerno. 
 
K 1. točki - Zapisniki 
Zapisnik 14. redne, 15. razširjene seje je IO KPP prejel v gradivu, že prej pa ju je tudi potrdil dopisno. 
Prav tako je prejel zapisnika 9. in 10. dopisne seje.  
Predlaga se da se sklep 10. seje 7D/3-8-2021 popravi tako da se glasi: 
IO KPP se strinja s prestavitvijo Pomurske planinske poti v delu mimo Lendavskega gradu. Pri tem se 
opusti odseke planinskih poti  

- Lendavski grad J–Lendavski grad (ID3150, M0044),  
- Lendavske gorice–Lendavski grad J (ID3149, M0043), 
- Lendavske gorice–Cerkev (ID3148, M0042) 
- Turnišče, gostilna–Turnišče (M01046, ID13670).  

Potek pa se spremeni pri odseku planinske poti Turnišče–Lendavski grad J (odseka ID3151, M0045), 
čez Dolgovaške gorice do razglednega stolpa, Vinariuma in odsek planinske poti Lendava, hotel Lipa–
Lendavske gorice (ID3147, M0041) na relacijo Razgledni stolp, Vinarium–Lendava Tomšičeva in v 
delu Lendavskih goric na Lendavsko cesto. Planinsko društvo Lendava mora opuščen del poti povrniti 
v prvotno stanje in odstraniti vse oznake ter novi del odseka označiti, kot zahteva Zakon o planinskih 
poteh. Strokovna služba PZS spremembo zavede v Kataster planinskih poti. 
 
Predlog: Sklep 3/21-10-2021: IO KPP potrjuje zapisnik 9. seje in zapisnik 10. seje, z navedenimi 
popravki. 
 
K 2. točki Pregled letošnje dejavnosti: 
V gradivu posredovano poročilo o izvedenih aktivnostih tehnične skupine in izvedenih usposabljanjih 
so prisotni pregledali. Posebnih pripomb na aktivnosti tehnične skupine ni bilo. Pri usposabljanjih je 
potrebno izvesti še teoretični del predavanj za tečaj za kategorijo B. Jože Rovan se bo z Andrejem 
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Velkavrhom dogovoril za možen termin za predavanje o vremenoslovju za markaciste kot tip 
videokonference  in se to predavanje lahko tudi posname. Področje PlanGIS bo pokril Rovan.  
Pregledala se je tudi izvedba Dneva markacistov. 
 
K 4. točki - Odbor za usposabljanje 
Prisotni so program usposabljanja Markacist pregledali in ga sprejeli z manjšimi popravki, ki se v 
dokumentu upoštevajo. Čistopis se prisotnim pošlje in ga pregledajo do ponedeljka.  
Sklep 4/21-10-2021: IO KPP potrjuje spremembe in dopolnila Programa usposabljanja markacistov. 
Prisotni so pregledali osnove za oblikovanje plana usposabljanja, ki se bo obravnaval na nasladni seji. 
Razpis je potrebno objaviti začetek decembra. 
 
K 5. točki - Odbor za tehnična vprašanja 
Plan akcij je pripravljen in potrebno je posredovati obrazce za dopolnilo podatkov o posamezni akciji 
na predvidene vodje, da bomo lahko nadalje predvideli nabavo in pogodbe za akcije. Posebnih 
pripomb na plan ni bilo. 
 
K 6. točki - Kataster planinskih poti 
6.1. podaljšanje poti 
PD Horjul je podal predlog za smiselno podaljšanje obstoječe poti. Vlogi je priložena vsa potrebna 
dokumentacija in priloge.  
Sklep 5/21-10-2021: IO KPP se strinja s podaljšanjem odseka planinske poti N0022 (ID 3189) Sv. 
Kancijan (Vrzdenec) – Polž, kot je podano v vlogi. Planinsko društvo Horjul mora novi del odseka 
označiti, kot zahteva Zakon o planinskih poteh. Strokovna služba PZS uredi podaljšanje odseka 
planinske poti v Katastru planinskih poti. 
 
6.2. Doblatina 
Stari problem, ki ga je pomagal reševati vodja OPP Savinjske Artič Marko. V vlogi je napisano, da je 
odločba ustavnega sodišča. Ta dokument bi bilo dobro preučiti, ker lahko predstavlja precedens. Zanj 
se prosi Marka Artiča oziroma Planinsko društvo Železničar Celje. 
Sklep 6/21-10-2021: IO KPP se strinja s prestavitvijo dela odseka planinske poti J0537 ID ž.p. Laško-
Tolsti vrh, kot je podano v vlogi. Planinsko društvo Železničar Celje mora opuščen del odseka 
povrniti v prvotno stanje in odstraniti vse oznake ter novi del odseka označiti, kot zahteva Zakon o 
planinskih poteh. Strokovna služba PZS uredi prestavitev planinske poti v Katastru planinskih poti. 
 
K 7. točki - Plan za leto 2022 
V letu 2022 sta dva posebna mejnika Volitve v organe PZS in 100 let Knafelčeve markacije. 
IO KPP je določil datume vezane na delovanje komisije v prihodnjem letu: 

Aktivnost Termin 

Razpis za dan markacistov (2.7.2022) 28.2.2022 

Objava razpisa usposabljanj 1.12.2021 

Priprava in objava razpisa za 
kandidaturo članov IO in načelnika KPP 

18.1.2022 

Zaključek razpisa 1.2.2022 

Pregled kandidatur in priprava 
kandidatne liste za načelnika in člane IO 
KPP 

najmanj 1 teden pred oddajo seznama 

Sklic zbora markacistov z vabilom z 
dnevnim redom in do takrat 
pripravljenimi materiali za zbor 

18.2.2022 
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Skrajni rok za oddajo manjkajočih 
materialov za zbor markacistov 

4. 3. 2022 

Zbor markacistov 18.3.2022 

 
K 8. točki - Razno  
8.1. – Hodimo v hribe iz doline 
Oblikuje se delovna skupina na temo pod delovnim naslovom Hodimo v hribe iz doline, ki bo delala na 
ozaveščanju glede bolj odgovornega načina obiskovanja gora. To zajema pravila obnašanja, parkiranje 
v dolini, promoviranje nižjih izhodišč. V skupini sodeluje tudi predstavnik KPP. 
Sklep 1/21-10-2021: Janko Šeme bo predstavnik IO KPP v delovni skupini »Hodimo v hribe iz doline«. 
 
8.2. – Poročanje v PlanGIS 
LUZ aktivno oblikuje program za elektronsko poročanje. Takoj ko bo pripravljen za preizkušanje, bodo 
prisotni vključeni v preizkušanje. Zaradi nedelovanja interneta ni bilo predstavitve. 
 
8.3. – E-poti, KEUPS 
Vse aktivnosti v zvezi z evro pohodom so prestavljene na 2022. Preko Zoom je bila izvedena tudi ERA. 
Na KEUPS je bil obravnavan tudi seznam poti KEUPS brez skrbništva. Jože Prah se bo pogovoril s 
potencialnimi skrbniki. Pri njem je mogoče dobiti tudi barvo za označevanje.  
 
8.4. – Projekt Vrh Julijcev 
Katarina Kotnik je na kratko predstavila osnove projekta Vrh Julijcev, v katerem so predvidena mirna 
območja znotraj TNP, kjer gnezdi Belka in so obkrožena z določenimi planinskimi  potmi, ki jih bo 
potrebno dobro urediti in označiti, da planinci ne bodo zahajali izven poti.  
 
8.5. – Planinske poti v skrbništvu PZS 
Predsednik PZS je sedaj tudi ugotovil, da so zanemarjene planinske poti v skrbništvu PZS. Zahteva 
takojšnjo akcij, pri tem pa je bilo opozorjeno, da je bil že v začetku mandata pripravljen sklep, da se 
KPP loti problema poti v skrbništvu PZS, kot tudi problema osnovne neurejenosti drugih planinskih poti, 
s posebnim odborom oziroma, ki pa je bil zaradi nekaterih neizveden, ni znano, kaj je s sredstvi, ki so 
PZS pripadala na račun kritja stroškov skrbništva (3 krat), kje se najde vir sredstev za urejanje, ker KPP 
teh sredstev nima. Predsednik je na sestanku zagotovil, da se bodo našla sredstva.  
Sklep 7/21-10-2021: IO KPP oblikuje Osrednjo skupino markacistov za intervencijo na lahkih 
planinskih poteh, kjer so potrebna dela A in B kategorije, skrbnik pa ne mora zagotoviti svojih 
markacistov. 
 
Seja se je zaključila ob 20:20. 
 
Zabeležila strokovna sodelavka Katarina Kotnik 
 
        Načelnik KPP, 
        Bogdan Seliger 


