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Zapisnik 1. redne sejo IO KPP, ki se je odvijala v sredo 30. marca 2022 na PZS, s pričetkom ob 17:30. 
Prisotni: Člani IO KPP: Uroš Zagoričnik, Jurij Videc, Igor Mlakar, Dejan Černilogar, Uroš Vidovič, Matej 
Planko 
Ostali prisotni: Katarina Kotnik, Jože Rovan 
 
Načelnik KPP je pozdravil prisotne, ki so se strinjali z dnevnim redom: 

1. Konstituiranje odborov 
2. Potrditev podrobnega programa 2022 
3. Dan slovenskih markacistov 
4. Razno 

 
K 1. točki  - Konstituiranje odborov  
Sklep 1/31-3-2022: IO KPP potrjuje za vodjo odbora za tehnična vprašanja Alojza Pirnata, PD 
Domžale, za vodjo odbora  za dokumentacijo in kataster Bojana Rotovnika, PD Šoštanj in za vodjo 
odbora za usposabljanje KPP Jankota Šemeta, PD Bovec. Vodje odborov določijo člane odborov in 
jih dajo v potrditev IO KPP.  
Za skladiščnika KPP se potrdi Branko Lombar, PD Avtomontaža. 
Posamezne vodje bo načelnik KPP obvestil o imenovanju in jih zadolžil, da v roku enega tedna pripravijo 
predlog ostalih članov v odboru, ki jih bo IO KPP potrdil na korespondenčni seji. V odboru za tehnična 
vprašanja običajno sodeluje skladiščnik KPP, v odboru za dokumentacijo in kataster pa vodja katastra 
Andrej Stritar. 
 

K 2. Potrditev podrobnega programa 2022 
Glede tehničnih akcij ne bi smelo biti težav pri izvedbi.  Potrebno pa bo paziti, da imamo na voljo dovolj 
opreme in strojev. Če se bo čez leto izkazala potreba po novem agregatu, ga bo potrebno nabaviti kljub 
pomanjkanju sredstev. Prav tako je potrebno paziti na zaloge materiala, ki se najpogosteje uporablja. 
Sklep 2/31-3-2022: OTV naj skupaj s skladiščnikom določi material, ki se ga najpogosteje uporablja 
ter zanj vodi signalno zalogo, da se poskrbi za ažurno naročanje materiala. 
 

ODKP bo imel nalogo za spremljanje razvoja PlanGIS in modula markacistov. Potrebno bo rešiti 
problem, ker nimamo zavedenih vseh markacistov v Navezi in ni bila celotna baza prenesena v modul 
za markaciste. Poskrbeti bo treba najti neko rešitev za ta problem, da bomo lahko prepričali načelnike, 
da vnašajo poročila v PlanGIS. Pregledati morajo tudi še kje so težave z modulom. 
Dostop do modulov naj se pošilja načelnikom markacistov, večina jih namreč sporoča, da dostopa 
nimajo in da na društvu dostopa ni. Pripraviti bo potrebno tudi usposabljanja oz. delavnice za uporabo 
modula za markaciste v sodelovanju z odborom za usposabljanje. Člani KPP morajo sistem obvladati, 
da lahko predstavljajo navzven. 
Sklep 3/31-3-2022: Andreju Stritarju se naroči, da se članom IO KPP dodeli polni dostop za modul 
markacist v roku enega tedna in se organizira usposabljanje za uporabo v sodelovanju z OU KPP. 
ODKP naj določi ostale uporabnike s polnim dostopom do prihodnje seje IO KPP. 
 

Pripravljena je vloga za sponzorstvo, ki jo bo Katarina poslala vsem članom IO KPP, da se lahko 
angažirajo pri pridobivanju sredstev za delovanje komisije. Potrebno bo sporočiti, katerim firmam se 
namerava pristopiti, da se ne bo posegalo v tekoča sponzorska dogovarjanja in se bo preverilo ali je kje 
navzkrižni interes zaradi pogojev obstoječih sponzorjev in branžne ekskluzive. Pri donaciji teh težav ni, 
sponzorske zahteve pa je potrebno upoštevati. 
Glede na vedno večji obisk hribov, je potrebno zagotoviti ažurnost pri odzivu na informacije o stanju 
na poteh in poiskati črne točke, kjer se največ dogajajo nesreče. Čeprav morda pot ni kriva za nesrečo, 
se morda vseeno lahko naredi kaj na tem mestu, kar bi izboljšalo situacijo. Jože Rovan je povedal, da 
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ima PZS skupaj z GRS Odbor za gore in varnost, ki naj bi te zadeve spremljal vendar ne funkcionira na 
operativni ravni. Skupaj s policijo so se dogovorili za postavitev tabel na izhodišča problematičnih poti. 
Za to je zadolžen Martin Šolar. Pri Poštarskem domu pod Prisankom taka tabla že stoji. 
Informacije o stanju poti se ažurno spremlja in posreduje na skrbnike, ki pa reagirajo zelo različno ali 
pa celo sploh ne. Za takšne primere je v planu predvidena ustanovitev osrednje skupine, ki bi nad tem 
bdela in prevzela tudi terensko delo, ko je to potrebno. Razmerja bo potrebno določiti v skrbniški 
pogodbi, da se bodo stroški krili iz naslova sredstev predvidenih za vzdrževanje poti skrbnikov.  
Igor Mlakar predlaga, da se za to pooblasti eno osebo iz OTV, ki bo koordinirala potem lokalne 
markaciste, da se zmanjša sredstva.  
Prisotni se strinjajo, da je smiselno za začetek organizirati eno skupino potem pa glede na izkušnje in 
možnosti vidimo, kako bi se organizirali naprej. V primeru javnega financiranja pa bomo lahko 
organizirali več ekip glede na posamezno območje oz. gorski predel, da minimiziramo stroške in 
maksimiramo odzivnost.  
Sklep 4/31-3-2022: Za oblikovanje osrednje skupine markacistov za intervencijo se zadolži OTV. 
 

K3. Dan slovenskih markacistov 
Prispela je ena vloga za soorganizacijo Dneva slovenskih markacistov. Prijavilo se je PD Krka Novo 
mesto v sodelovanju z MDO Dolenjske in Bele krajine. Glede na to da je letos 100 let Knafelčeve 
markacije in je bil Alojz Knafelc z njihovega konca je še posebej dobro, da se dogodek izvede na tej 
lokaciji. Prijavili so le redno vzdrževanje. 
Sklep 5/31-3-2022: IO KPP potrjuje kot soorganizatorja Dneva slovenskih markacistov PD Krka Novo 
mesto.  
Sklep 6/31-3-2022: Delovno skupino za organizacijo Dneva slovenskih markacistov sestavljajo Uroš 
Zagoričnik, Igor Mlakar, Katarina Kotnik in Mladen Živkovič. Soorganizator določi še dodatnega 
člana. 
Pripravi se  natančen načrt  aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti. Takrat se bo izvedla tudi novinarska 
konferenca, kjer se bo obravnavalo 100 let markacije in izpostavilo markaciste. Delovna skupina za 
organizacijo Dneva slovenskih markacistov se sestane na lokaciji izvedbe skupaj z Damjanom 
Omerzujem, da se dobro dogovori glede pridobivanja sredstev in same izvedbe. Preveriti je potrebno 
kakšne so sponzorske obveze do Zavarovalnice Triglav in možnosti sodelovanja s Krko.  
 

K4. Razno 
Matej Planko glede Strategije vzdrževanja planinskih poti predlaga, da se o tem razpravlja na prihodnji 
seji. Zadnji del strategije, ki predstavlja strategijo samo, je premalo izoblikovan. Pripravil bo vprašanja, 
na katera naj strategija odgovori, da je možen temeljit razmislek in kot iztočnico za razpravo na 
prihodnji seji. 
Razvila se je razprava na temo možnega vprašanja koliko zavarovati planinske poti v razmerju do zahtev 
vse večje turistične obremenitve. Potrebno bo upoštevati tudi pogoje države, ki lahko določi prioriteto 
urejanja. 
 

Glede fasciklov za gradivo za markaciste, se bo načelnik pogovoril z Jankom Šemetom, da se najde nove 
slike, ki bi zamenjale obstoječe.  
 

Prihodnja seja IO KPP bo 4. maja 2022 ob 17:30. pred tem pa se bo dopisno potrdilo sestavo odborov, 
ko pošljejo predloge. 
 

Seja se je zaključila ob 19:30. 
 

Zabeležila strokovna sodelavka Katarina Kotnik 
 

        Načelnik KPP, 
        Uroš Zagoričnik 


