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Naloge komisije, poleg določenih v Statutu PZS ter Poslovniku UO PZS in Predsedstva UO PZS so: 

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

 pripravi predlog finančnega načrta za svoje področje ter ga pošlje Zboru markacistov in UO 
PZS, skrbi za smotrno uporabo finančnih sredstev; 

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

 skrbi za vzdrževanje planinskih poti v skladu z zakonom o planinskih poteh, splošnimi načeli 
varstva narave in stališči KVGN pri UO PZS; 

 sprejema program tehnično zahtevnih delovnih akcij ter jih organizira in vodi; 

 skrbi za povezovanje znotraj komisij PZS ter s sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in  
v tujini, v skladu z načeli mednarodnega sodelovanja PZS; 

 predlaga program usposabljanja markacistov in inštruktorjev ter  ga da v potrditev OUP; 

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

 vodi seznam markacistom in inštruktorjem markacistom izdanih značk in diplom;  

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

 izvršuje sklepe Zbora markacistov, Skupščine PZS in UO PZS; 

 med dvema Zboroma markacistov opravlja tudi njegove naloge; 

 vodi kataster planinskih poti; 

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

 izdaja značke in potrdila za prehojene: Slovensko planinsko pot, Razširjeno slovensko 
planinsko pot; 

 imenuje in razrešuje stalne strokovne odbore ter druga stalna ali občasna delovna telesa; 

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



 

 

 

Organ vodja in namestnik člani seje 

Izvršni odbor 
KPP (IO KPP) 

Igor Mlakar, PD Bovec 
Bogdan Seliger, PD Horjul 

Boštjan Gortnar, PD Medvode; 
Gabrijel Podobnik, PD Cerkno; 
Jurij Videc, PD Laško; 
Marjana Jelen, PD Medvode; 
Stanislav Vidovič, PD Kočevje; 
Uroš Vidovič; PD Ptuj, 

5 sej 
1 razširjena seja 
1 ZBOR markacistov  
1 srečanje 
markacistov 

    

Stalni odbor vodja odbora Člani seje 

Odbor za 
tehnična 
vprašanja (OTV) 

Albin Žnidarčič, 
PD Sežana 
 

Branko Lombar, PD 
Avtomontaža; 
Lojze Pirnat, PD Domžale; 
Rajko Lotrič, PD Dovje – 
Mojstrana. 

2 seji 
1 analizni sestanek. 
5 usklajevalnih 
sestankov z PD 

Odbor za 
dokumentacijo 
in kataster 
planinskih poti 
(ODKP) 

Danilo Sbrizaj, PD LPP 
 

Andrej Stritar, PD Črnuče; 
Janko Šeme, PD Jesenice; 
Mateja Zega Perko, PD Obrtnik. 
 

2 seji 
1 usklajevanje 
 

Odbor za 
usposabljanje 
(OZU) 

Janko Šeme, PD Jesenice Zdravko Bodlaj, PD Kamnik; 
Alja Bradaškja Cizelj, PD Dovje 
– Mojstrana; 
Bojan Šifrar, PD Sovodenj. 

2 seji 
1 usklajevanje 
4 sestanke za 
postavitev 
izobraževalnega 
sistema 

 
ODBOR ZA TEHNIČNA VPRAŠANJA 

Akcije tehnične skupine          
Izvedlo bi se 21 akcij in 5 intervencij v visokogorju in sredogorju trajale bi 50-60 dni, 100 

markacistov (nekateri večkrat) okrog 7000 ur dela na zamenjavi in vgrajevanju novih jeklenic in 

ostalih varovalnih pripomočkov. Lesena varovanja (ograje, stopnice, lestve) glede na kategorijo poti, 

v skupni dolžini  6 km. Akcije v letu 2017 naj  bi potekale ob pomoči helikopterjev SV in policije, ki bi 

na določene mesta  pripeljali tovor v 18 urah poletov. 

 

NOVE USMERJEVALNE TABLE: 

število Sponzor oz. plačnik Kovinski drogovi nosilci 

200 FŠO v okviru razpisa za table 
     FINANCIRANJE 

90 200 

20 Krka 5 20 

17 Panoramska pot Karavanke 10 17 

 



 

 

Prav tako se predvideva servisiranje strojev in nabava potrošnega material, zaščitnih sredstev in 
opreme. 
Nabava novega orodja za uporabo predvsem pri ekoloških  sanacijah  in utrjevanju poti ter varovalne 
opreme.   
 
ODBOR ZA DOKUMENTACIJO 

 sledenje sprememb  planinskih poti na terenu in evidentiranje v Katastru planinskih poti, 

 nadgradnja spletnega registra planinskih poti in strokovnega kadra, 

 preverjanje vrisov poti v katastru, 

 urejanje lastniških razmerij in skrbništva poti, 

 urejanje spremljajočih podatkov planinskih poti, kot so smerne table in varovalna oprema, 

 pregled in sprotno dopolnjevanje seznama obhodnic, 

 oživitev obhodnic in popularizacija, 

 dopolnitev seznama dobitnikov Knafelčevih priznanj in diplom, 

 podporne aktivnosti. 
 
ODBOR ZA USPOSABLJANJE 

Odbor za usposabljanje organizira tečaje, seminarje, predavanja ter druge oblike izobraževanja in 
usposabljanja za markaciste ter pripravlja strokovno literaturo ter druge strokovne pripomočke. V 
letu 2017 se odbor na novo formira. Oblikoval bo novo zasnovo izobraževanj za markaciste PZS in 
inštruktorje markaciste PZS. Pripravila gradivo za markacista in za markacista inštruktorja. 

PREGLED USPOSABLJANJ: 

Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev 

Tečaj za markaciste PZS 2x junij-3 dni; september-november-3 dni;  

 kraj usposabljanja glede na prijave 

Skupaj 50 

Licenčno izpopolnjevanje 3x maj, junij, september;  

Planinske koče v Sloveniji 

Skupaj 97 

Zaključek tečaja za markaciste PZS 

– 2015 

maj – Koča na Čavnu 

September – Savinjska-Podravje 

Skupaj 51 

Usposabljanje za nove člane 

tehničnih ekip 

november 

 

15 

Tečaj za motorno žago Termin določen naknadno, Postojna 40 

Tečaj za markaciste  inštruktorje Termin določen naknadno, 4 

Usposabljanje za nove člane 

interventne tehnične ekipe 

Termin določen naknadno 5 

Usklajevalni seminar Termin določen naknadno Vsi inštruktorji 

Dodaten profil markacista Nov učni načrt markacisti 

Pravilno markiranje planinskih poti Po Sloveniji Inštruktorji KPP 

Izobraževanje Tehnične skupine Pomlad 2017 kraj glede na pogoje dela člani in kandidati za 

tehnično skupino 

 



 

 

 
ČEZMEJNE POVEZAVE PLANINSKIH POTI 

Naziv aktivnosti Termin in 
lokacija 

Št. udeležencev in 
vodja 

Namen 

Izobraževanje KPP 11.-
13.5.2017, 

Kaprun 

3 Pridobivanje novih znanj in izkušenj 
pri podajanju znanja in organizaciji 

tečajev za markaciste 

Delovni posvet; seminar 
čezmejnih povezav z 
Italijo 

Posočje 
15 KPP-PZS, FVG 
Santieri CAI 

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

Delovni posvet; seminar 
čezmejnih povezav z 
Avstrijo 

Gorenjska 
15 KPP-PZS, Öav, 
OTK, NF 

Nadaljnje sodelovanje z skupnimi 
akcijami na meji izmenjava podatkov 
o poteh. 
 

Delovni posvet;tečaj in  
seminar čezmejnih 
povezav ter sodelovanja 
z Hrvaško 

Slovenija-
Hrvaška 

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

Sodelovanje z BMU naknadno 5 
Nadaljnje sodelovanje z članicami 
Balkan Mountaineri Union 

 

DELO V ODBORIH ZA PLANINSKE POTI V MDO 

Zaradi bolj usklajenega dela na terenu so v okviru MDO-jev ustanovljeni Odbori za planinske poti. Na 

vsakoletnih zborih se zbrani markacisti pomenijo o vseh problemih, ki se pojavljajo pri vzdrževanju 

planinskih poti in si izmenjajo izkušnje.  

 

SREČANJE ODBOROV ZA PLANINSKE POTI  v letu 2017 

ODBOR ZA PLANINSKE 

POTI/vodja 

DATUM KRAJ 

SAVINJSKA  28. 1. 2017  Dramlje 

NOTRANJSKA  10. 3. 2017 Vrhnika 

GORENJSKA 
27. 1. 2017 Škofja Loka 

11. 2. 2017 Jesenice 

PRIMORSKA  10. 1. 2017   Občinska stavba, Reška cesta 14, Hrpelje 

POSOŠKA  7. 1. 2017  Stjenkova koča na Trstelju 

POMURSKA  17. 3. 2017  Lendava 

PODRAVSKA 18. 3. 2017  Malečnik 

KOROŠKA  4. 2. 2017  Ožbalt 

DOLENJSKA IN BELA KRAJINA  23. 2. 2017 Pl. dom na Mirni gori 



 

 

LJUBLJANSKA  13. 1. 2017   Gostilna Bencak, Medvode 

ZASAVJE  12. 3. 2017  Planinski dom na Kalu 

KAMNIŠKO – BISTRIŠKI  27. 1. 2017  Plan. dom PD Moravče na Uštah 

 

 

Delo na planinskih poteh po posameznih OPP v MDO 
Vsak OPP v MDO organizira vsaj 1-2 skupni akciji dela na poteh, sodelovanje z drugimi OPP-ji.  
 
PROJEKTI, OSTALE AKTIVNOSTI 

Naziv projekta, aktivnosti Namen 

Zbor markacistov Poročanje o delu KPP delegatom markacistom 

SPP redna skrb za vzdrževanje obhodnice in točk 

Razširjena SPP Promovirati večji obisk točk 

Panoramska pot Karavanke Vzdrževanje odsekov in promoviranje v PV 

Predstavitve na sejmih Predstavitev dela markacistov  

Dan slovenskih markacistov Skupna akcija in srečanje vseh markacistov PZS 

Krkine poti Vzdrževanje poti 

E poti Skrb v skladu s 4-stranskimi  pogodbami 

Registrirane planinske poti 

 

Inštruktorji in markacisti: preprečevati in ozaveščati o uporabi 

Knafelčeve markacije le na planinskih poteh; pregledovanje 

planinskih poti, kjer je javljeno, da je stanje slabo, obravnava 

pritožb. 

 
 
 

 Načelnik KPP: 
 Igor Mlakar 


