
 

Sprejeto na seji IO KPP, 24.10.2022 

Društvo, skrbnik pl. poti: PD GALICIJA 

 Slobodan Ivanović v odstopu 

El. pošta društva: pdgalicija@pzs.si GSM načelnika:  

 

POROČILO skrbnika o delu na planinskih poteh v letu: 2022 
 

1. Delovne akcije vzdrževanja planinskih poti: 

 Planinska pot ali  
planinski odsek 

Kategorija 
zahtevnosti* 

Datum del. 
akcije 

Vrsta 
dela** 

Št. 
udeležencev 

Skupaj ur 
dela*** 

1.  Obnova markacij Gorica - 

Šmartno 
 

5.3.2022 A 
1 6 

2.  Pregled poti Velika Pirešica- 

Šentjugert 
 

21.4.2022 A 
2 14 

3.  Delna obnova markacij  4.6.2022 A 2 10 

4.  Delna obnova markacij 

Zavrh 
 

17.6.2022 B 
1 5 

5.  Delna obnova markacij 

Galicija- Podgora 
 

23.9.2022 A 
1 8 

6.  Obnova in pregled markacij 

– Lopata- Gorica 
 

8.10.2022 A 
1 7 

7.        

8.        

9.        

10.        

Skupno št. ur na delovnih akcijah vzdrževanja planinskih poti: 50 ur 

* L (lahka pl. pot), Z (zahtevna pl. pot) ali ZZ (zelo zahtevna pl. pot). 
** Vrsta dela (enaka razdelitev zahtevnosti del, kot velja za usposabljanje za markaciste kategorij A, B in C):  

A = pregled in markiranje pl. poti, čiščenje poti z ročnim orodjem, montaža drogov z usmerjevalnimi tablami, 
opremljanje vrhov z vpisno knjigo in zamenjava žigov. 
B = utrjevanje usekov, izdelava opornih zidov in stopnic iz priročnega materiala, izdelava lesenih branikov in ograj, 
enostavnih mostičev in konstrukcij za odvodnjavanje. Delo z motorno žago. 
C = nadelava in vzdrževanja pl. poti na zahtevnih in zelo zahtevnih odsekih (tehnične del. akcije).  
OPOMBA: Pri posamezni aktivnosti je lahko tudi kombinacija enega, dveh ali vseh treh vrst dela, zato je možno za 
posamezno aktivnost vnesti tudi kombinacijo dveh ali treh črkovnih oznak za vrsto dela. 

*** Vključno s časom za pripravo na del. akcijo in časom na poti.  
 

2. Pregledi planinskih poti: 

 Planinska pot ali odsek Datum 
pregleda 

Št. udeležencev Skupaj ur 
dela*** 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

Skupno št. ur za preglede planinskih poti:  
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3. Ostale aktivnosti markacistov (administrativna dela, sestanki, usposabljanja …):   

 Vrsta aktivnosti Datum 
aktivnosti 

Št. udeležencev Skupaj ur 
dela 

1.  Pisanje poročila in nabava materiala(Dimec, 
Dolar) 

marec, dec 
2022 

2 4 

2.      

3.      

4.      

5.      

Skupno št. ur za ostale aktivnosti markacistov: 4 ure 

 
4. Seznam markacistov, ki so sodelovali na društvenih delovnih akcijah vzdrževanja planinskih 

poti, pri pregledu planinskih poti ter pri ostalih aktivnostih markacistov:  

 Ime in priimek markacista ter 
evidenčna št. (št. znaka) 

Št. ur 
(letno) 

 Ime in priimek markacista ter 
evidenčna št. (št. znaka) 

Št. ur 
(letno) 

1.    2.    

3.    4.    

5.    6.    

7.    8.    

9.    10.    

11.    12.    

 
5. Letni stroški za vzdrževanje planinskih poti in za pregled planinskih poti:  

LETNI STROŠKI SKRBNIKA ZA VZDRŽEVANJE in  
PREGLED PLANINSKIH POTI (v €): 

 

OPOMBA: vnos podatka o letnih stroških skrbnika v posameznem letu je obvezen, razdelitev 
skupnega zneska letnih stroškov na navedene postavke je priporočljiva in neobvezna. 

Podrobnejša razdelitev letnih stroškov na delovnih akcijah in pregledih poti (v €): 

Material vključno z barvami in orodje:  

Usmerjevalne table, skrinjice in varovalna oprema:   

Osebna in osebna zaščitna oprema za markaciste:   

Usposabljanja markacistov:  

Stroški prehrane, prevozov in dnevnic:   

Ostali oz. drugi stroški:  

 
Datum: 13.12.2022 Zastopnik skrbnika  

(ime in priimek): 
Zanj 
Viktor Furman 

  Podpis zastopnika 
skrbnika: 

Viktor Furman 

 

Poročilo pregledal  
(predstavnik KPP): 

 Datum 
pregleda: 

 

Podpis pregledovalca: 
  

*pojasnilo 
Slobodan Ivanović je nepreklicno odstopil, ker se je odselil v tujino, vam je poslal izjavo  v vednost. 
Poročilo sta pripravila samo Franjo in Luka, ki bosta na občnem zboru se dogovorila  za skrbnika poti 
v prihodnje o čemer boste obveščeni.  Dogovarjamo pa se  za novega kandidata. 
Zapisal Viktor Furman 
 
 
  


