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Zapisnik 2. redne sejo IO KPP, ki se je odvijala v torek 3. maja 2022 na PZS, s pričetkom ob 18:15. 
Prisotni: Člani IO KPP: Uroš Zagoričnik, Jurij Videc, Igor Mlakar, Dejan Černilogar, Uroš Vidovič, Matej 
Planko; Vodje odborov: Janko Šeme in Alojz Pirnat 
Ostali prisotni: Katarina Kotnik, Jože Rovan 
 
Načelnik KPP je pozdravil prisotne, ki so se strinjali z dnevnim redom: 

1. Pregled zapisnikov 
2. Predstavniki v delovnih skupinah 
3. Delo odborov 
4. Kataster planinskih poti 
5. Strategija planinskih poti 
6. Razno 

 
Z minuto molka so se prisotni poklonili preminulemu Franciju Veslu, dolgoletnemu načelniku KPP. 
 
K 1. točki  - Pregled zapisnikov  
Pregledalo se je izvajanje sklepov preteklih sej. 
Sklep 1/3-5-2022: IO KPP potrjuje zapisnik  1. dopisne seje. 
 

K 2. točki - Predstavniki v delovnih skupinah 
Delovna skupina »Iz doline v hribe« se naj bi ukvarjala z promoviranjem hoje iz doline, od postajališč 
javnega prometa v hribe. Gre za naravovarstveni vidik. Vodja naj bi bila Irena Mrak, vendar se še niso 
sestali.  
Sklep 2/3-5-2022: IO KPP za predstavnika v delovni skupini Iz doline v hribe imenuje Dejana 
Černilogarja. 
 

Delovna skupina za dvonamenske poti trenutno ne deluje, ker na nivoju ministrstva ni moč sprovesti 
postopka do konca, zato se za enkrat ne bo imenovalo predstavnika. V primeru potrebe po izdaji 
mnenja, lahko ogled opravi inštruktor markacist. 
 
Razvila se je razprava na temo souporabe poti. Alojz Pirnat je izpostavil glede Koželjeve poti, ki jo je 
občina spremenila v kolesarsko traso in je ne smejo 5 let markirati, ker so evropska sredstva, ki 
prepovedujejo druge oznake. Glede tega ni bilo kontaktirano PD niti PZS. Pojasnilo je Bodlaj dobil na 
občini, ko je povprašal, kako to, da so na trasi pl. poti delavni stroji. Dejan Černilogar je izpostavil, da 
tudi pri sečnji na področju Ajdovščine PD ne dobi obvestilo, niti o sečnji niti odstranjevanju oznak. Tako 
markacij kot tabel. 
 
Glede SPP se je razvila razprava glede manjkajočih žigov. Pridobi se ponudba za ploščice z ovalnim 
žigom za montažo na koče.  
Sklep 3/3-5-2022: Dnevnike SPP potrjuje strokovna služba PZS, ki naj postopek čim bolj poenostavi.  
Sklep 4/3-5-2022: IO KPP Delovni skupini za SPP predlaga nakup žigov na ploščici, ki se montira na 
table z zemljevidom SPP na kočah, da so dosegljivi celo leto.  
 
K3. točki - Delo odborov 
3.1. OTV 
Alojz Pirnat je razložil, da se je OTV sestal zgolj dopisno. Prva seja bo v skladišču, da se preveri tudi 
potrebne signalne zaloge. Plana za tehnične akcije se nameravajo držati, razen če bo kaj interventnega, 
bo pa potrebno še terminsko uskladiti. Pred akcijami želi izvesti šolanje za delo ob podpori helikopterja. 
Glede na to, da so za to potrebne ure letenja, zna biti težko izvedljivo. Spodbuditi je potrebno, da se 
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uporablja helikopter policije. Vzpostaviti je potrebno spisek oseb usposobljenih za tehnične akcije. 
Glede interventne skupine za poti PZS je pregledal, katere poti so v skrbništvu PZS. Predlaga, da se 
vključi še dva člana IO in se pripravi kdo bi bili možni skrbniki in se jih kontaktira ter poskuša predati v 
skrbništvo.  
Rovan je izpostavil problem v Bohinjskih gorah, kjer predlaga, da KPP pošlje dva markacista in da gresta 
od PD Srednja vas v Bohinju dva zraven. O tem se bo potrebno sestati s PD.  
Spisek poti v skrbništvu PZS se vsem posreduje skupaj z zapisnikom, da bodo lahko predlagali, kdo 
bi lahko prevzel posamezne poti. 
Matej Planko je izpostavil, da bo poti lažje predati v skrbništvo, ko bo zagotovljeno financiranje.  
 
3.2. OU KPP 
Janko Šeme je pregledal popravke različnih aktov, ki jih je potrebno pripraviti v zvezi z usposabljanji. 
Predstavil je tudi pobude tečajnikov. Izpostavil je posredovanje gradiva elektronsko pred samimi 
predavanji ter predlagal, da se na prijavnico doda možnost izbire posredovanja kontaktnih podatkov 
za usklajevanje skupnih prevozov. Spremembe bodo uskladili na seji odbora in jih nato predložili. 
Predlaga poenotenje prosojnic za tečaje in obnovitvena usposabljanja, ki bodo dostopne vsem 
inštruktorjem. Predavanja morajo imeti s tem neke minimalne standarde, ki jih bo pripravil Odbor 
za usposabljanje. Ta mora imeti dostop do vsega gradiva, ki naj bo na nekem strežniku.  
Naprej predlaga, da inštruktorji primere dobre prakse delijo z ostalimi in sodelujejo pri umeščanju le 
te v proces usposabljanja. Pri tečaju za B se je izkazala tudi potreba po vpeljavi demonstratorjev 
(markacistov kategorije C), ki so specialisti za delo z lesom. Vključilo se jih bo v program. 
Potrebno bi bilo posodobiti tehnično opremo inštruktorjev na usposabljanjih, kar bo mogoče šele, ko 
bodo za to sredstva. Za tečaj B je potrebno najeti kombi, ker je materiala preveč.  
Pripraviti je potrebno tudi protokol za vodenje tečaja.  
Uroš Zagoričnik je predlagal, da se zvečer omogoči ogled kakega izobraževalnega filma ali kaj 
podobnega. 
Matej Planko je opozoril na spremembo pravilnika, ki je vezan na pobudo zbora markacistov, na temo 
markacistov A in vodenje odseka. Janko Šeme je predlagal spremembo, da je VD načelnik lahko 
markacist kategorije A, ki pa se ob nastopu avtomatsko prijavi na tečaj B. Jože Rovan predlaga, da 
markacist kategorije A je lahko načelnik odseka, ob pogoju, da je v odseku vsaj en markacist s kategorijo 
B. V razpravi je bilo izpostavljeno, da je potrebno poiskati način kako markaciste A motivirati, da 
pristopijo na usposabljanje za B, ne pa nižati kriterijev. Jurij Videc in Igor Mlakar sta prepričana, da je 
pri načelniku pomembna sposobnost motiviranja markacistov, organiziranja akcij in planov, aktivirane 
markacistov in PD. Hkrati pa načelnik markacist običajno v odseku poskrbi za večino stvari, ki so 
povezane z organizacijo neke akcije, poišče ljudi, material, prehrano, dogovarjanje z lastniki zemljišč 
itd., hkrati pa tudi poskrbi za tehnični vidik akcije. Potrebno je počakati, da se ljudje privadijo novi 
razporeditvi in dinamiki. Odbor mora pripraviti analizo markacistov kategorije A in njihovega upada 
glede na obstoječe podatke, ki jih lahko dobijo pri strokovni službi. O temi bo IO KPP še razpravljal. 
Vsem se posreduje čistopis neprečiščene verzije ZPlanP, da se bo lahko uskladilo potrebne 
spremembe pravilnika KPP. 
Matej Planko je izpostavil, da je potrebno preveriti tudi skrbnike, ki ne izpolnjujejo pogojev skrbništva. 
Izpostavljeno je bilo tudi, da markacisti izkušnje dobijo šele s časom in prakso. Sodelujejo na akcijah 
tudi posamezniki s strokovnimi znanji kot je sečnja ipd. Uroš Vidovič je predlagal sodelovanje gozdarjev 
pri delu z lesom na delovnih akcijah.  
 
Sklep 5/3-5-2022: V Odbor za usposabljanje in preventivo PZS IO KPP predlaga vključitev Jurija 
Videca. 
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K4. točki - Kataster planinskih poti 
4.1. Žrelo 
Alojz Pirnat je izpostavil dokumentacijo za spremembo poti čez Žrelo, ki ga je posredovalo PD Kranj, 
predlagajo nov odsek, ki bi bil ferata iz doline. Jože Rovan se bo glede zadeve pogovoril s predsednikom 
PD Kranj. 
 
4.2. PD Ptuj 
Uroš Vidovič je predstavil vlogo PD Ptuj za prestavitev planinske poti na Janškem Vrhu. Druge možnosti, 
kot prestavitev na cesto žal ni. 
Sklep 6/3-5-2022: IO KPP se strinja s prestavitvijo dela odseka planinske poti Jelovice–Janški Vrh 
(ID5007) pri Janškem vrhu. Planinsko društvo Ptuj 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 spremembo zavede v Kataster planinskih poti. 
 
K5. točki - Strategija planinskih poti  
Do prihodnjič bodo člani IO KPP posredovali odgovore na vprašanja Urošu, Mateju in Katarini. 
Prihodnja seja IO KPP bo 16. maja 2022 ob 19:00 preko zoom. Obravnavalo se bo prvi sklop vprašanj 
vezanih na Strategijo planinskih poti. 
 

K6. točki – Razno 
6.1. KEUPS 
Uroš Vidovič je poročal, da je bil Evro pohod zaradi covid-19 prestavljen na letos. V Sloveniji potekajo 
pohodi po E6 in E7. In sicer so pri pohodih po E7 vključeni štirje MDO, s po enim pohodom. Ali bo 
zaključek v Romuniji izveden pa še ni zagotovo. 
 
Seja se je zaključila ob 20:45. 
 

Zabeležila strokovna sodelavka Katarina Kotnik 
 
 
 

        Načelnik KPP, 
        Uroš Zagoričnik 


