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Podrobni program dela KPP PZS za leto 2023 

  
Foto: Polona Kus, Ermanovec 2021   

Naloge komisije določajo Statut PZS, Poslovnik UO PZS, Predsedstva UO PZS in predvsem Pravilnik 
KPP in ZPlanP ter okvirno zajemajo naslednje:  

• usmerja, usklajuje in pospešuje dejavnost na področju planinskih poti s tem, da zagotavlja 
vsebinske pogoje za delovanje;  

• skrbi, da vzdrževanje planinskih poti poteka v skladu z zakonom o planinskih poteh in 
splošnimi načeli varstva narave; 

• skrbi za sodobno, odgovorno in varno izvajanje aktivnosti na planinskih poteh;  

• pripravi predlog finančnega načrta za svoje področje z generalnim sekretarjem in 
računovodjo in z njim seznani Zbor markacistov ter da v potrditev UO PZS, skrbi za smotrno 
uporabo finančnih in drugih sredstev;  

• sprejema plan tehnično zahtevnih delovnih akcij, jih organizira in vodi. Pomaga pri izvedbi 
akcij OPP MDO;  

• skrbi za povezovanje in sodelovanje znotraj komisij PZS ter s sorodnimi organizacijami v 
Republiki Sloveniji in v tujini, v skladu z pravilnikom KPP in planom PZS; 

• načrtuje program usposabljanja markacistov kategorij A, B, C in inštruktorjev, ga da v 
potrditev OUP in pristojnemu ministrstvu;  

• vodi in organizira tečaje, seminarje, predavanja in druge oblike usposabljanja markacistov in 
inštruktorjev markacistov v skladu s svojim programom; 

• vodi seznam markacistom in inštruktorjem markacistom izdanih značk in diplom;  

• sklicuje Zbore markacistov, določi predlog dnevnega reda in sklepov ter pripravi gradivo za 
zbore; 

• med dvema Zboroma markacistov opravlja tudi njegove naloge;  



• izvršuje sklepe Zbora markacistov, Skupščine PZS in UO PZS; skrbi za pravilnost vodenja in 
osveževanja katastra planinskih poti, sprejema spremembe;  

• vodi seznam planinskih obhodnic (veznih, krožnih in točkovnih poti – v nadaljnjem besedilu: 
obhodnic);  

• izdaja značke in potrdila ter vodi evidenco za prehojeni: Slovensko planinsko pot in Razširjeno 
slovensko planinsko pot;  

• imenuje in razrešuje stalne strokovne odbore ter druga stalna ali občasna delovna telesa 
skladno z pravilnikom KPP;  

• vodi in organizira tečaje, izpopolnjevanja, seminarje, predavanja in druge oblike usposabljanj 
markacistov v skladu s programom komisije in OUP; 

• opravlja druge naloge v skladu s pravilnikom KPP, Statutom PZS, sklepi Zbora markacistov, 
Skupščine PZS in UO PZS.  

 
Stalni odbori KPP so:  

Organ vodja in namestnik  Člani  seje  
Izvršni odbor KPP 
(IO KPP)  

Uroš Zagoričnik, PD 
Velenje 
Igor Mlakar, PD 

Bovec. 
 

Dejan Černilogar, PD Ajdovščina; 
Matej Planko, PD Slivnica pri 
Celju;  
Jurij Videc, PD Laško;  
Uroš Vidovič, PD Ptuj. 

8 rednih in  
3 dopisnih sej  
najmanj 1 razširjena 
seja 
1 ZBOR markacistov 

Stalni odbor  vodja odbora  Člani  seje  
Odbor za tehnična 
vprašanja (OTV)  

Alojz Pirnat, PD 
Domžale.  

Boštjan Gortnar, PD Medvode; 
Zdravko Bodlaj, PD Kamnik; 
Branko Lombar, PD 
Avtomontaža;  
Rajko Lotrič, PD Dovje- 
Mojstrana. 

2 seji 
1 analizni sestanek.  
 

Odbor za 
dokumentacijo in 
kataster planinskih 
poti (ODKP)  

Bojan Rotovnik, PD 
Šoštanj 

Andrej Stritar, PD Črnuče;  
Jaka Kotnik, PD Dravograd; 
Petra Pergar, PD Moravče. 

5 sej 
10 sej prek spleta 
 

Odbor za 
usposabljanje 
(OZU)  

Maksimilijan 
Kotnik, PD 
Dravograd 

Jasmina Pištan, OPD Koper; 
Iztok Uršič, PD Velenje. 

4 seje 
1 srečanje 
inštruktorjev 
markacistov in 
pripravnikov 

Opomba:  
Seznam vodij in članov strokovnih odborov se med letom lahko usklajuje glede na razmere in zahteve 
dejavnosti, ki so vezane na planinske poti. 



ODBOR ZA TEHNIČNA VPRAŠANJA  

Akcije tehnične skupine  
Za leto 2023 je predvidenih najmanj 16 akcij na zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poteh, ki bi 
predvidoma na terenu trajale do 47 dni. Za izvedbo je predvidenih 45 ustrezno usposobljenih 
markacistov (nekateri večkrat). To pomeni skupaj več kot 340 človek dni ali skupaj s pripravami več kot 
3.500 ur dela za obnovo kovinskih varoval, popravila poškodb planinskih poti in sanacije erozije. V 
primeru del in sečnje, kjer OTV nima usposobljenega kadra in znanja, se bo najelo zunanje izvajalce. 
Akcije v letu 2023 naj bi potekale ob pomoči helikopterjev SV in policije, ki bi prepeljala material, orodje 
in ekipe do mesta popravila poti, za kar bi porabili okvirno 20 ur letenja. Pri določenih akcijah bo 
potrebno sodelovanje policije pri zavarovanju dostopov na delovišče.  
Poleg omenjenega sodelovanja s policijo, predvidevamo sodelovanje s TNP, ZGS pa tudi z GRZS. 
Za obsežnejše akcije bodo objavljene začasne zapore planinskih poti, kjer bodo delovišča. Poleg 
planiranih akcij KPP predvideva izvedbo ogledov planinskih poti, za katere se bo izkazala potreba in 
morebitne interventne akcije. 
 

Plan akcij : 

Št. ime poti Skrbnik 
Vodja akcije 
(namestnik) 

Predviden datum 
akcije 

1 Vrata–Begunjski studenec PD Ljubljana Matica 
Jože Rovan 

(Jaka Kotnik) 
25.-30. julij 2023 

2 
Vrh Turškega žleba–
Sleme-Veliki podi 

PD Kamnik 
Zdravko Bodlaj 
(Cveto Balantič) 

Prva polovica 
septembra 

3 
Pl. Zgornji Tosc–Studorski 
preval–Jezerce 

PD Bohinj Srednja vas 
Jurij Videc    

(Jože Videc) 
Konec junija 

4 Pod Dolško škrbino PD Kamnik 
Zdravko Bodlaj 
(Cveto Balantič) 

Sredina avgusta 

5 
Kalška gora JZ–Škrbina SZ 
(pot čez Kalce) 

PD Onger Trzin 
Zdravko Bodlaj 
(Alojz Pirnat) 

Začetek avgusta 

6 
Prižnica–Pot na Presedlaj 
iz Kamniške Bistrice 

Pd Domžale 
Alojz Pirnat 

(Vinko Maleš) 
Začetek julija 

7 
Cojzova koča–Bivak pod 
Grintavcem 

PD Kamnik 
Zdravko Bodlaj 
(Cveto Balantič) 

Prva polovica 
julija 

8 
Tominškova pot (leseni 
del) 

PD Ljubljana Matica 
Edvard Tomšič 
(Gorazd Hace) 

13.-16. julij 

9 Rut-Rodica-Planina Razor PD Podbrdo 
Ivan Grčman 

(Primož Štucin) 
Sredina avgusta 

10 
Zadnje okno–Kajzljeva 
škrbina 

PD Pošte in Telekoma 
Ljubljana 

Jože Rovan 
(Edvard Tomšič) 

Druga polovica 
julija 

11 
Srednja Ponca–Visoka 
Ponca 

PD Rateče-Planica 
Boštjan Gortnar 
(Blaž Gortnar)  

Prva polovica 
avgusta 

12 Mrzli dol–Križ PD Celje Matica 
Aleš Sinkovič 
(Franc Šinko) 

Konec junija 

13 
Hanzova na Prisank 
(zgornji del) 

PD Kranjska gora 
Jurij Videc    

(Jože Videc) 
Druga polovica 

julija 

14 
Staničev dom–Rž–
Kredarica 

PD Javornik Koroška 
Bela 

Alojz Pirnat 
(Dušan Klinar) 

Konec junija 

15 
Pristop s planine Zapotok 
na Bavški Grintavec in 
Vovenk–Sedlo Kanja 

PD Jesenice in PZS 
Edvard Tošič 

(Martin Česnik) 
24.-27. avgust 

16 
Kamniško sedlo–Brana–
Planjava 

PD Kamnik 
Zdravko Bodlaj 
(Cveto Balantič) 

Konec julija 

17 Bajgot–Šumik PD Ruše Jože Videc  Konec junija 



Tehnična in varovalna oprema:  
Predvideno je vzdrževanje in servis strojev ter nabava novih orodij, potrošnega materiala ter zaščitnih 
sredstev in obnavljanje izrabljene ali pretečene varovalne opreme tehnične skupine ter opremljanje 
intervencijske skupine KPP. Aktivni člani tehnične skupine bodo dodatno zavarovani za celo leto.  
 
ODBOR ZA DOKUMENTACIJO  

Dejavnost v letu 2023:  

• nadaljnji razvoj modula Markacisti, ki je del informacijskega sistema PlanGIS, 

• usposabljanja za uporabnike modula Markacisti (12 izvedb), 

• obravnava prejetih vlog skrbnikov za spremembe planinskih poti in evidentiranje v katastru 
planinskih poti,  

• usklajevanje dela Uredniškega odbora katastra planinskih poti (nadgradnja in vzdrževanje 
katastra planinskih poti),  

• analiza pravnih vidikov planinskih poti in ustrezno svetovanje skrbnikom, 

• analiza poročil skrbnikov o delu na planinskih poteh za preteklo leto,  

• enotni pristopi za vzdrževanje, oživitev in popularizacijo obhodnic, 

• spremljanje aktivnosti in novosti na področju planinskih poti v sosednjih planinskih zvezah in 
v okviru Evropskega združenja planinskih organizacij (EUMA). 

 

ODBOR ZA USPOSABLJANJE  

Odbor za usposabljanje vodi tečaje, seminarje, predavanja ter druga usposabljanja za markaciste in 
inštruktorje markaciste. Predlaga plan usposabljanj in vodij ter ga da v potrditev IO KPP. Pripravlja in 
usklajuje strokovno literaturo ter ostale pripomočke ter AV priprave za usposabljanja s področja dela 
na planinski poti.  
Usposabljanja se v čim večji meri krajevno prilagodi tečajnikom. 
 

Pregled usposabljanj: 

Naziv usposabljanja Termin in lokacija (vodja, namestnik) Št. udeležencev 

Tečaj za markaciste -
kategorije A (4x) 

21.-23. aprila 2023, Boč (Maksimiljan 
Kotnik, Uroš Zagoričnik); 
12.-14. maj 2023, Gora Oljka (Dejan 
Černilogar, Jurij Videc); 
26.-28. maj 2023, (Uroš Vidovič, 
Zdravko Bodlaj); 
29. september-1. oktober 2023, Vrata 
(Jurij Videc, Dejan Černilogar) 

100 

Tečaj za markaciste -
kategorije B (1x) 

2.-4. junij 2023, Grohot (Maksimiljan 
Kotnik, Zdravko Bodlaj) 

25 

obnovitveno usposabljanje  
(5x)  

22. april Pod Ježo (Bogdan Seliger, 
Jasmina Pištan); 
20. maj 2023, Mirna gora (Edvard 
Tomšič, Dejan Černilogar); 
27. maj 2023, Mrzlica (Alojz Pirnat, 
Zdravko Bodlaj); 
26. avgust 2023, Boč (Uroš Vidovič, Uroš 
Zagoričnik); 
7. oktober 2023, Javorniški Rovt 
(Boštjan Gortnar, Katarina Kotnik) 

skupaj 125 

Usklajevalni seminar za 
inštruktorje markaciste 

Termin določen naknadno vsi inštruktorji in 
pripravniki inštruktorji 
markacisti 



Usposabljanje pripravnikov 
inštruktorjev markacistov 

Termin določen naknadno pripravniki inštruktorji 
markacisti 

Usposabljanje markacistov, 
članov tehničnih ekip 

Termin določen naknadno 25 

 

ČEZMEJNE POVEZAVE PLANINSKIH POTI 

Naziv aktivnosti  Termin in 
lokacija  

Št. udeležencev 
in vodja  

Namen  

Delovni posvet; seminar 
čezmejnih povezav 

naknadno  5  Izmenjava podatkov in skupno 
sodelovanje (akcije), povezave 
državne meje  

Sodelovanje z 
mednarodnih 
organizacijah  

naknadno  Po potrebi Nadaljnje sodelovanje z članicami in 
prenos dobrih praks. 

Srečanje komisij za 
planinske poti držav bivše 
Jugoslavije 

naknadno 3 predstavniki 
KPP 

Nadaljnje usklajevanje praks 
markacistov Balkana, obravnava 
drugih skupnih tem 

Sodelovanje z EUMA Po 
dogovoru 

3 predstavniki 
KPP 

Obravnava tematik v povezavi s 
planinskimi potmi in iz njih 
izhajajočih skupnih problemov 

 
Še naprej bomo sodelovali z organizacijami iz sosednjih in drugih držav. Nekaj projektov je že v teku, 
nekateri projekti so v fazi dogovorov in priprav, odzvali pa se bomo tudi na morebitne nove pozive, jih 
preučili in ustrezno vnesli v program dela. 

 
DELO V ODBORIH ZA PLANINSKE POTI V MDO 

Zaradi usklajevanja dejavnosti na terenu so v okviru MDO-jev ustanovljeni Odbori za planinske poti. Na 
vsakoletnih zborih se zbrani markacisti pogovorijo o preteklem delu, planih za naprej in seznanijo z 
aktualnimi zadevami KPP. Izmenjujejo si izkušnje pri delu na planinskih poteh in tudi dogovorijo za 
skupne dejavnosti na področju planinskih poti. Predvidene skupne dejavnosti OPP so v planih MDO. 
Po potrebi bodo sklicane tudi razširjene seje IO KPP, kjer se bo obravnavala tudi aktualna tematika, ki 
se tiče dejavnost na planinskih poteh in v povezavi z njimi ter organizacijske relacije med vsemi nivoji 
organiziranosti markacistov. 

Na področnih zborih markacistov se letos med drugim predstavlja delo in poročanje prek PlanGIS. Plan 
področnih zborov markacistov: 
 

ODBOR ZA PLANINSKE POTI v MDO-PD Vodja OPP Datum 

LJUBLJANE Magdalena Stritar 20.1.2023 

POSOČJA Ivan Grčman 21.1.2023 

SAVINJSKE Marko Artič 28.1.2023 

KOROŠKE Drago Kure  4.2.2023 

DOLENJSKE IN BELE KRAJINE Mladen Živković 23.2.2023 

NOTRANJSKE Bogdan Seliger 3.3.2023 

ZASAVJA Miha Seme 12.3.2023 

PODRAVJA Vinko Črepnjak 18.3.2023 

POMURJA Ignac Benkovič 1.4.2023 

GORENJSKE Bojan Šifrar  22.4.2023 

PRIMORSKE Jasmina Pištan 15.11.2023 

KAMNIŠKO-BISTRIŠKEGA Alojz Pirnat 9.12.2023 

 



Delo na planinskih poteh po posameznih OPP v MDO  
Priporoča se, da vsak OPP v MDO organizira vsaj 1-2 skupni akciji dela na poteh in sodelovanje z drugimi 
OPP-ji. Poudarek bo na povečanem sodelovanju z markacisti in med markacisti z namenom dobro 
urejenih planinskih poti.  
 
 
PROJEKTI, OSTALE AKTIVNOSTI 

Če bodo odobrena sredstva FŠO ali na drug način, predvidevamo nadaljevanje urejanja izhodišč, 
križišč in drugih pomembnih mest ob planinskih poteh z novimi usmerjevalnimi, informacijskimi in 
opozorilnimi tablami:  
 

NOVE TABLE: število  Sponzor oz. plačnik  Kovinski drogovi  nosilci  

300 usmerjevalnih FŠO v okviru razpisa za table  80 300 

10 informacijskih Table za izhodišče poti  0 40 

 
Nadaljevali bomo s sodelovanjem pri različnih projektih za vzdrževanje planinskih poti (Krkine poti, Naj 
planinska pot ...).  
 

Naziv projekta, aktivnosti  Namen  

Zbor markacistov (24. marca 
2023) 

Poročanje o delu KPP in sprejem planov delegatom markacistom; 
volitve načelnika in članov IO KPP. 

Dan Slovenskih markacistov 
(1.7.2022) 

skupno urejanje planinskih poti in druženje markacistov PZS  

SPP in Razširjena SPP Obletnica 70 let otvoritve SPP. 

Krkine poti Vzdrževanje odsekov skladno s pogodbo 

Program markacist  Stalne posodobitve z novimi pristopi dela načini izvajanj. 

Gradivo za usposabljanje posodobitev z novimi temami in tisk, Avdio, video pripomočki za 
usposabljanja 

Promocija dela markacistov: 
delo, vzdrževanje in 
varovanje planinskih poti ter 
narave 

Obveščanje javnosti z vrsto, načinom in tehniko dela markacistov. 
Poudarek na urejanju in sanaciji planinskih poti z vidika varovanja 
narave (sanacija bližnjic, podorov...).  

Evropske peš poti  Skrb bo v skladu s 4-stransko pogodbo 

Registrirane planinske poti  Inštruktorji in markacisti: ozaveščati pravilnost uporabe Knafelčeve 
markacije izključno na planinskih poteh ter pravilno nameščanje 
markacij in dopolnilnih oznak 

Sodelovanje s TNP Ponovitev kampanje o škodljivosti bližnjic. 

Izredni pregledi planinskih 
poti 

Za primer pripomb, oziroma pritožb na stanje planinskih poti, ipd. 
je v skladu s pravilnikom KPP predviden izredni pregled planinskih 
poti določenega območja, ki ga izvede inštruktor markacist C, vodja 
tehnične skupine ter o tem odda poročila na predpisanih obrazcih. 

Urejenost planinskih poti Na osnovi informacij strokovnih kadrov PZS, GRZ, drugih 
pohodnikov bo intenzivnejša obravnava problemov, ki so vezani na 
stanje planinskih poti v povezavi s skrbniki planinskih poti  

Urejenost zahtevnih in zelo 
zahtevnih odsekov pp 

Obravnava planinskih poti 
zaradi nesreč 



Spremljanje in obravnava 
sporočil o problemih na 
planinskih poteh 

Poti v skrbništvu PZS Organizacija in izvajanje osnovnega vzdrževanja pp v skrbništvu 
PZS, objava razpisov za prevzem planinskih poti brez uradnega 
skrbnika s strani PD, ki izpolnjujejo zakonski kriterij 2 markacistov 
in vsaj 30 članov 

Skrbniške pogodbe Skupaj s predsedstvom urediti izhodišča za način in določanje 
višine sredstev na prispevek društvom na osnovi te pogodbe. 

 

Tudi urejanje planinskih poti pa čeprav se izvaja prostovoljsko, ima svoje stroške. V ta namen 
kandidiramo na razpisu FŠO predvsem ta urejanje naših zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poti, kot 
tudi za druge omenjene planirane dejavnosti. Kot glavno pa predvidevamo ureditev financiranja 
dejavnosti v zvezi s planinskimi potni s strani države na osnovi Zakona o planinskih poteh. Seveda pa 
bomo poiskali še druge možne vire, tudi donacije in sponzorstva, da bi lahko izvedli predvidene 
dejavnosti in s tem dosegli, bodo planinske poti res take, kot je treba za svoj namen. Plan je sestavljen 
glede na izvedeno v preteklih letih in zmožnosti v trenutnem obsegu poslovanja. V primeru podpisa 
dogovora z pristojnim ministrstvom, ki bo zagotovilo finančna sredstva, se bo plan temu primerno 
dopolnil. 

V letu 2023 bodo registrirani markacisti B, C in inštruktorji zavarovani kot strokovni kadri PZS za primer 
odgovornosti. Poleg tega bodo zavarovani tudi osnovno nezgodno za primer invalidnosti in smrti. Za 
markaciste A, ki so usposobljeni izključno za delo z ročnim orodjem, to zavarovanje pokriva članarina. 
Markacisti B bodo dodatno zavarovani, da se pokrije tudi delo z motornim orodjem. Tehnična skupina 
pa je še dodatno nezgodno zavarovana zaradi narave svojega dela. 

V letu 2023 praznujemo 70 let Slovenske planinske poti in spodbujamo markaciste skrbnikov odsekov, 
da jo skrbno pregledajo in obnovijo. 

 

 
 
  

Načelnik KPP 
Uroš Zagoričnik 

 


