
 

 

 

Datum: 13. 1. 2015 

Program dela KPP PZS za leto 2016 

   

   

Naloge komisije določajo Statut PZS, Poslovnik UO PZS, Predsedstva UO PZS in predvsem Pravilnik 

KPP ter okvirno zajemajo naslednje: 

 pospešuje dejavnost na področju planinskih poti, s tem, da zagotavlja vsebinske in druge  

pogoje za delovanje; 

 skrbi, da je vzdrževanje planinskih poti v skladu Z zakonom o planinskih poteh, splošnimi 

načeli varstva narave in stališči KVGN pri UO PZS; 

 skrbi za usposabljanje markacistov; 

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

 se povezuje in sodeluje glede na interes z drugimi komisijami in odbori znotraj PZS ter 

sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in  v tujini, v skladu z načeli mednarodnega 

sodelovanja PZS; 

 sklicuje Zbore markacistov in zanje določa predlog dnevnega reda, predloge sklepov ter 
pripravi gradivo; 

 izvršuje sklepe Zbora markacistov, Skupščine PZS in UO PZS; 

 med dvema Zboroma markacistov opravlja tudi njegove naloge; 

 vodi seznam markacistov in inštruktorjev markacistov, seznam izdanih značk markacist PZS in 
diplom ter oznak inštruktor markacist; 

 vodi seznam prejemnikov Knafelčevih priznanj in Knafelčevih diplom; 

 vodi seznam obhodnic; 

 izdaja značke in potrdila za prehojeno Slovensko planinsko pot ter Razširjeno slovensko  
planinsko pot; 

 pripravi predlog načrta za svoje področje; 



 

 

 predlaga program usposabljanja markacistov in inštruktorjev ter posameznih specializiranih 

kadrov tehničnih ekip; 

 sprejema program tehničnih delovnih akcij ter jih organizira, vodi. Pomaga pri izvedbi akcij 

OPP MDO PD. ; 

 vodi in organizira tečaje, izpopolnjevanja, seminarje, predavanja in druge oblike usposabljanj 

markacistov v skladu s programom komisije in OUP; 

 opravlja druge zadeve v skladu s pravilnikom KPP, Statutom PZS, sklepi Zbora markacistov, 

Skupščine PZS in UO PZS. 

 

Organi komisije v letu 2016: 

Člani Izvršnega odbora: 

 Igor Mlakar, PD Bovec, načelnik 

 Bogdan Seliger, PD Horjul, namestnik načelnika 

 Gabrijel Podobnik, PD Cerkno, član 

 Jurij Videc, PD Laško, član 

 Stanislav Vidovič, PD Kočevje, član 

 Uroš Vidovič, PD Ptuj, član 
 
Strokovni odbor za tehnična vprašanja: 

 Albin Žnidarčič, PD Sežana, vodja odbora 

 Branko Lombar, PD Avtomontaža, član 

 Lojze Pirnat, PD Domžale, član 

 Rajko Lotrič, PD Dovje – Mojstrana, operater za helikopterske prevoze 
  
Strokovni odbor za dokumentacijo in kataster planinskih poti: 

 Andrej Stritar, PD Črnuče, vodja odbora 

 Danilo Sbrizaj, PD Integral, član 

 Janko Šeme, PD Jesenice, član 

 Mateja Zega Perko, PD Obrtnik, član 
 
Strokovni odbor za usposabljanje: 

 vodja odbora v času pisanja plana ni imenovan (Maksimiljan Kotnik, dosedanji vodja je konec 
leta 2015 odstopil)  

 Jože Rovan, PD Ljubljana-Matica, član 

 Alja Bradaškja, PD Dovje – Mojstrana, članica 

 Edvard Tomšič, PD Polet Šentrupert, član 
 

Stalni odbori KPP so: 

 Odbor za tehnična vprašanja 

 odbor  za usposabljanje 

 odbor  za dokumentacijo.  
 



 

 

ODBOR ZA TEHNIČNA VPRAŠANJA 

Akcije tehnične skupine:         

Izvedlo  bi se  20 akcij  in 7 intervencij lokalnih tehničnih ekip v visokogorju in sredogorju. Trajale bi  

55-60 dni,  100 markacistov (nekateri večkrat) okrog 5000 ur dela.  Zamenjava in posodobitev 

obstoječit kovinskih varoval ter lesenih varoval (ograje, stopnice, lestve) ne glede na kategorijo poti, 

v skupni dolžini  10.000 m.  

 

Za potrebe prevoza materiala, orodja ter ekip, se predvideva pomoč posadk vojaških in policijskih 

helikopterjev.  V letu 2016 je za potrebe KPP predvidenih 30 ur letenja. 

 

Usmerjevalne table: 

Število Sponzor oz. plačnik Kovinski drogovi Montažni pribor  

500 Fundacija za šport + planinska društva: Javni 
razpis za sofinanciranje športnih objektov 

190 350 

 
Nadaljuje se projekt »Panoramska pot Karavanke Svinjška planina« v okviru katerega so tudi 
previdene usmerjevalne in informacijske table ter drogovi. V okviru projekta je prav tako predvideno 
sofinanciranje vzdrževanja v ta projekt vključenih poti, katerega izvajajo pristojna planinska društva. 
V skladu s pogodbo se bo obnavljalo in vzdrževalo se bo tudi »Krkine poti.« 
 
Tehnična in varnostna oprema: 
Predvideno je vdrževanji in tudi servis strojev ter nabava novih orodij, potrošnega materiala ter 
zaščitnih sredstev in opreme tehnične ter interventne skupine KPP. 
 
ODBOR ZA DOKUMENTACIJO 
 
Dejavnost v letu 2016: 

 sledenje in evidentiranje sprememb  planinskih poti na terenu, 
 vzdrževanje spletnega  registra planinskih poti, 
 urejanje mejnih odsekov poti med OPP, 
 urejanje lastniških razmerij in skrbništva poti, 
 urejanje spremljajočih podatkov planinskih poti, kot so smerne table in varovalna oprema , 
 podporne aktivnosti, 
 oživitev obhodnic in popularizacija. 

 
ODBOR ZA USPOSABLJANJE 
Odbor za usposabljanje organizira in vodi tečaje, seminarje, predavanja ter druge usposabljanja za 

markaciste. Pripravlja strokovno literaturo ter ostale pripomočke s področja planinskih poti. 

Pregled usposabljanj: 

Naziv usposabljanja Termin in lokacija 
Št. 

udeležencev 

Tečaj za markaciste a) 7., 8., 21. in 22. maj 2016 – Loška dolina a) 25  



 

 

pripravnike (2 tečaja) b) 3., 4., 17. in 18. september - Gorjanci b) 25 

Licenčno izpopolnjevanje 

(4 izpopolnjevanja) 

a) 16. april 2016 

b) 4. junij 2016 

c) 20. avgust 2016 

č) 8. oktober 2016 

a) 25 

b) 25 

c) 25 

č) 25 

Zaključek tečaja za markaciste 

pripravnike 

a) 14. maj 2016 – Dom dr. Klementa Juga v Lepeni 

b) 10. september 2016 - Koča v Grohatu pod 

Raduho  

a) 30 

b) 30 

 

Usposabljanje za nove člane 

tehničnih ekip 

Termin in lokacija naknadno 15 

Usposabljanje za delo z 

motorno žago 

november, Postojna 25 

Usklajevalni seminar 13. februar 2016; lokacija naknadno vsi 

inštruktorji 

 
ČEZMEJNE POVEZAVE PLANINSKIH POTI 
 

Naziv aktivnosti Termin in 
lokacija 

Št. udeležencev in vodja Namen 

Sestanek 
čezmejnih 
povezav z Italijo 

Videm, Trbiž, 
Mangrt 

15 KPP-PZS,FVG santieri 
CAI 

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

Sestanek 
čezmejnih 
povezav z Avstrijo 

Beljak, 
Celovec, 
Kaprun 

15   KPP-PZS,Öav,OTK,NF Nadaljnje sodelovanje z skupnimi 
akcijami na meji izmenjava 
podatkov o poteh. 

Sestanek 
čezmejnih 
povezav 

Makedonija 
(1 x) 

5 markacistov 
inštruktorjev KPP 

Prenos znanja in pospešiti  enoten 

način uporabe Knafelčeve 

markacije. 

Sestanek 
čezmejnih 
povezav 

Hrvaška (3 x) 6 markacistov 
inštruktorjev KPP 

Izmenjava podatkov in markacistov, 
skupno sodelovanje ter skupna 
usposabljanja. 

Sestanek 
čezmejnih 
povezav 

Via Dinarica 
(2 x) 

4 markacisti inštruktorji 
KPP 

Izmenjava podatkov in usklajevanje. 

 

 

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 seznanijo s problematiko stanja poti, ki se pojavljajo pri 

vzdrževanju planinskih poti in si izmenjajo izkušnje.  

 

SREČANJE ODBOROV ZA PLANINSKE POTI  v letu 2015 



 

 

ODBOR ZA PLANINSKE POTI/vodja DATUM KRAJ 

Savinjski MDO PD 30. januar Slovenske Konjice 

MDO PD Ljubljane 15. januar  Medvode 

MDO PD Podravja 6. marec Lovrenc na Pohorju 

MDO PD Gorenjske januar-marec  naknadno 

MDO PD Koroške 7. februar Slovenj Gradec 

MDO PD Notranjske 4. marec  Vrhnika 

MDO PD Zasavja 6. marec Mrzlica 

MDO PD Posočja 9. januar  Podbrdo 

MDO PD Primorske januar-marec  naknadno 

MDO PD Dolenjske in Bele krajine 25. februar Koča pri Jelenovem studencu 

MDO PD Kamniško-Bistriškega 

območja 

5. februar Stahovica 

MDO PD Pomurja januar-marec  naknadno 

 
Delo na planinskih poteh po posameznih OPP v MDO 
Vsak OPP v MDO organizira vsaj 1-2 skupni akciji dela na poteh. Zaželjeno tudi sodelovanje z drugimi 
OPP-ji. IO KPP in TS KPP bosta podprla le dobro usklejene, vodene ter sodelujoče ekipe. 
 
PROJEKTI, OSTALE AKTIVNOSTI 
 

Naziv projekta, aktivnosti Namen 

Zbor markacistov  

Predstavitve na sejmih Predstavitev dela markacistov  

Brošura Markacist Predstavitev markiranja   

Program markacist Posodobitev z novimi pristopi dela 

Brošura za usposabljanja Posodobitev z novimi temami in tisk brošur 

Dan Slovenskih markacistov Sobota, 2. junij 2016, skupno urejanje planinskih poti in druženja vseh 

markacistov PZS 

Tehnični normativi Sprejetje tehničnih normativov za zelo zahtevne planinske poti 



 

 

Promocija dela markacistov: 

kaj dela in kako varuje 

naravo 

Seznanjanje javnosti z vrsto, načinom in tehniko dela markacistov. 

Poudarek na urejanju in sanaciji planinskih poti z vidika varovanja 

narave (sanacija bližnjic, ozelenitev problematičnih odsekov, ...). 

 
 

Pripravil: 
Matej Ogorevc 

 

Bogdan Seliger, 
namestnik načelnika KPP PZS 
 

 Igor Mlakar, 
načelnik KPP PZS 

 


