
 

 

Datum: 19. 10. 2016 
ZAPISNIK 

 
9. redne seje IO KPP, ki je bila v sredo, 19. oktobra 2016 ob 17.00. uri,  v veliki sejni sobi PZS, 
Dvorakova 9, Ljubljana. 
 
Prisotni: 
Člani IO KPP: Bogdan Seliger (BS), Marjana Jelen (MJ), Gabrijel Podobnik (GP), Stanislav Vidovič (SV), 
Jurij Videc (JV), Uroš Vidovič (UV), 
Vodje odborov: Albin Žnidarčič (AŽ),  
Ostali prisotni: Predsednik PZS Bojan Rotovnik (BR) Vodja Katastra Andrej Stritar (AS), strokovna 
sodelavka Katarina Kotnik (KK), 
Opravičeni odsotni: načelnik KPP Igor Mlakar (IM), član KPP Boštjan Gortnar (BG), Vodja ODKP Danilo 
Miklavž Sbrizaj (DS), 
 
Uvodoma je BS pozdravil vse prisotne in opravičil načelnika KPP, Boštjana Gortnarja in Danila 
Sbrizaja. DS je poslal AS, da ga nadomešča. V odsotnosti IM, kot namestnik načelnika prevzema 
nalogo vodenja seje. Prisotni so se strinjali s predlaganim dnevnim redom. 
 

Dnevni red: 
1. Skrbniška pogodba  
2. Kataster planinskih poti 
3. Potrditev zapisnikov 
4. Odbor za tehnična vprašanja  
5. Odbor za usposabljanje 
6. Razno 

 

AD 1 – Skrbniška pogodba 
Skrbniško pogodbo je predstavil BR. Zakon nam je določil obveznosti. Nekatere še nismo izvedli. 
Sedaj imamo vzpostavljen Kataster planinskih poti, na katerem lahko gradimo naprej. Iskali smo 
pripombe na Zakon in pravilnike ter ugotovili, da državne institucije niso naklonjene spreminjanju. Po 
dveh letih poskušanja smo ugotovili, da je zakon kot je in pogledali katere naloge moramo izpolniti. 
Pregledali smo tudi kategorizacijo. Sedaj pa ostaja še naloga sklenitve skrbniških pogodb. Odločeno je 
bilo, da se vse izvedbene naloge poskuša dokončati. Strokovni sodelavec Damjan Omerzu (DO) je 
pripravil predlog skrbniške pogodbe, ki bazira na zahtevah zakona. Vključilo bi se še del glede zapore 
poti. Trenutno je tako, da je le skrbnik pristojen, da pot zapre. Predlog pa je, da lahko pot zapre PZS v 
primeru izrednih razmer. Septembra je bil osnutek skrbniške pogodbe pripravljen in UO PZS je dal 
zeleno luč za nadaljnje korake. V jesenskem času bo BR osnutek predstavil na posvetih. Strokovna 
služba jo bo posredovala vsem skrbnikom, da jo pregledajo in podajo pripombe. Namen je, da 
ugotovimo kateri skrbniki ne morejo vzdrževati svoje poti. Zavedati se morajo, da iz tega izhajajo 
pravice in dolžnosti. Namen je tudi, da povedo ali so pod temi pogoji pripravljeni, sposobni skrbeti za 
poti. Poti, ki se jih bodo odrekli, bodo šle v fond PZS. Iz tega fonda pa se bo poskušalo poiskat nove 
skrbnike med novimi društvi in interesenti. Predlog je da KPP skupaj z vodniško komisijo pregleda ali 
so poti, ki ostanejo v fondu, zanimive za planinstvo in za tiste, ki niso izpelje postopek opustitve in 
izbrisa iz Katastra planinskih poti. Za ostale, ki jih hočemo ohraniti pa se bi iskalo skrbnike med 
lokalnimi društvi in med novimi društvi. Na podlagi vseh pripomb in predlogov bi se oblikovala 
pogodba, ki bi se jo s čistopisom skrbništva poti v podpis društvom predložilo spomladi.  



 

 

Za sofinanciranje za 2017 je predvidenih 20.000 EUR. Nekaj iz dohodnine namenjene za ta namen in 
nekaj iz sredstev rezerv KPP (10.000 EUR ), ki so bile pridobljena za urejanje planinskih poti. Tu bi se 
vključevalo tudi sponzorska sredstva, za katera bi se še bolj aktivno prizadevalo. Ter seveda s strani 
države, vendar morajo biti vsi postopki prej zaključeni. 
Izdelati bo potrebno tudi točkovalni sistem, po katerem se bo financiralo poti. 
Predvideno je, da se bodo poti še vedno urejale na prostovoljni bazi. Dolgoročno bi bilo smiselno 
razmisliti ali bi se zelo zahtevne poti preneslo na PZS, ker jih mora urejati Tehnična skupina in morda 
tudi profesionalizacija slednje.  
Vodstvo PZS želi skrbnike planinskih poti seznaniti o določilih zakona in skrbniških pogodbah, da se 
bodo lahko kadrovsko in operativno pripravili na vse skupaj. Zato bi se jim v prihodnjem tednu 
poslalo osnutek, da ga bodo lahko pregledali in čim širše predebatirali, tudi na zborih MDO in 
markacistov. Predstavljalo se jo bo tudi na posvetih, ki se pričnejo prihodnji torek. Skrbniška pogodba 
ni nekaj kar hoče predsedstvo, temveč nam jo nalaga zakon. Jutri je tudi sestanek na MIZŠ, kjer bodo 
prisotni tudi predstavniki GURS in MOP. Pogovorili se bomo tudi o načinu vključevanja podatkov v 
javne evidence in postopkov glede geodetskega načrta, ki nam ga tudi nalaga zakon ter nadaljnjih 
korakih, ki jih moramo izpeljati, da izpolnimo določila zakona. Začel je veljati že leta 2007, določila pa 
še vedno niso izpolnjena. 
BS: Še v Tomšetovih časih je bila zadeva taka, da se je skrbniška pogodba odlagala, zato ker ni bilo 
znano kako se bo financiralo. Obravnavati bi se morala tudi na razširjeni seji, kjer so tudi MDO zraven 
in na zboru markacistov.  
Seveda je samo dobro, da se čim širše obravnava, da najdemo čim več pomanjkljivosti in jih 
odpravimo.  
ODKP je pregledala predlog skrbniške pogodbe in podala popravke in dopolnila, ki so si jih lahko 
vabljeni ogledali v gradivu. Predvsem so podali tehnične popravke, ki se posredujejo DO. 
Drugi na skrbniško pogodbo niso imeli pripomb, razen BS, ki je poudaril, da so poti so živa stvar in se 
vedno spreminjajo zato bi moral biti seznam planinskih poti v skrbništvu dodatek k pogodbi, ki se 
lahko spreminja pogodba pa je stalna in da se za zahteve da reference na člene v ZPlanP namesto, da 
se vse piše.  
BR: je dober predlog, ki se ga bo posredovalo DO v premislek. DO bo sprejemal tudi pripombe 
predloge in pobude glede skrbniških pogodb, ter jih vključil v končno verzijo. 
AS je poudaril, da je vedno več drugih poti, različno obarvanih. Skrbi ga da bodo planinske poti na 
dolgi rok odmrle, saj se morajo društva ukvarjati s preveč birokracije in poti raje označujejo po svoje, 
ter jih ne vključujejo med planinske poti. 
BR: Enkrat letno se bo naredilo seznam sprememb in jih poslalo na pristojno ministrstvo. 
Na posvetih bo področje novosti na področju poti predstavila KK. Med drugim bo izpostavila 
obveščanje o zaporah poti in stanju poti ter odziv društev na informacije s terena, vključevanje 
nosilcev obhodnic v pregled podatkov v katastru idr.  
 

AD 2 – Kataster planinskih poti  
AD 2.1 – Dopolnila Geopedie  
AD 2.1.1 – Predlog za projektno nalogo Geopedie (AS) 
Po nalogu ODKP predlog, ki je bil poslan v gradivu, predstavlja Vodja Katastra AS:  
Projektna naloga je nastala poleti v sodelovanju med KK, AS in BR, da izboljšamo kataster. 
Ugotovljeno je bilo, da prikaz za javnost, ki ga imamo, ni dovolj dober, drugo pa je nadgradnja 
katastra, da bi olajšali delo markacistov in upoštevali postopke ki jih morajo izpeljati (poročila…). 



 

 

Ideja je, da bi sistem deloval v barvah PZS, vključeno v stran PZS, v dveh jezikih. Omogočal bi 
pregledovanje poti in direktno obveščanje o posebnostih na poteh in bi predstavljal izboljšavo 
obstoječega. Dodali pa bi tudi novo, ki bi olajšalo delo KK in drugim, ki vnašamo podatke ter 
markacistom, ki poročajo. 
Tako je potrebno na spletni strani narediti možnost izpisov, ki je sedaj Geopedia nima, da bo lahko 
kdor bo pooblaščen dobil izpis statistike in podatkov, ki jih potrebuje za svoje delo in izpolnjevanje 
svojih nalog. Ta del bi vključeval tudi poseben peskovnik, v katerem bi pooblaščeni lahko vpisovali 
popravke. Ti popravki se ne bi vnesli neposredno v kataster temveč bi šli prej do urednice, ki bi 
popravke pregledala, pregledala tudi ali je administrativno vse izpeljano kot mora biti in šele nato 
potrdila spremembe, ki bi se zabeležile v kataster (opomba: sledljivost-glej tudi kasneje). 
Drugi del, ki bi ga na novo vključili pa je za markaciste. To so elektronska poročila, ki se bi zbirala v 
enotno bazo in šla neposredno v statistiko, ki je takoj uporabna. Sem bi lahko vključili vse obrazce, ki 
jih uporabljamo, tudi smerne table. 
Nekaj malega je AS že potipal pri Geopedii kakšne so njihove zmožnosti in so potrdili, da za del 
prikaza ne bi bilo problema in zadnji del bi morali najti in vključiti zunanjega programerja, za kar pa so 
tudi odprti.  
BS je izpostavil potrebo po sledenju sprememb. AS je izpostavil, da projekt predvideva vključitev 
posebne varovalke, ki bo od urejevalca zahtevala vpis vzroka spremembe. Vsaka sprememba pa bi se 
beležila v posebno bazo, ki bi jo bilo moč vedno pregledovati. 
UV izkušenj pove, da je potrebno iti zelo postopoma. Zaradi številčenja so se v OPP Podravja kar uprli, 
da so jih v okviru MDO komaj pomirili. Sestanek v Podravju je obrodil pozitivne sadove in si želijo, da 
bi drugi tudi drugje delali na tak način. Počasi in korak za korakom, z osebnim stikom. 
BR je izpostavil, da vodstvo že nekaj časa vzporedno s Katastrom planinskih poti pelje Planinski 
geografski informacijski sistem, ki naj bi vključevala tudi druge za planinstvo relevantne objekte in 
pričakujejo jasna navodila za postopke spreminjanja v Katastru planinskih poti. Iz izkušenj pri 
vzpostavljanju uporabe Naveze vemo, da je na začetku bilo problem, po petih letih pa jih je le še 
peščica, ki sistema ne uporablja. Društva so ugotovila, da je učinkoviteje in cenejše delati z Navezo. 
Ta projekt ne zadeva samo KPP temveč celoto.  
BS predlaga, da se stvari konsolidirajo do takrat, ko je potrebno oddati gradiva za razširjeno sejo, da 
se vodje OPP lahko vključijo. 
BR je poudaril, da je potrebno zdaj povedati, če ni ok in pripraviti alternativo, da grdo stvari naprej. O 
e-poročilih se pogovarjamo že 5 let. Trenutno imamo za to na voljo sredstva, ki jih je potrebno za 
voljo razpisov še letos porabiti.  
Prisotni so se strinjali, da se gre s tem projektom naprej in se bodo stvari postopoma razvijale in 
nadgrajevale.  
Predlog navodil za urejanje katastra pripravi KK 
 

AD 2.1.2 – Podatkovni sloj-Zemljiška knjiga 
V Geopedii je bil za potrebe KPP dostopen podatkovni sloj zemljiške knjige, kjer je bilo moč videti 
parcele in njihove številke, k.o.. Po pričevanju Geopedie je prišlo do zlorab tega sloja zato je GURS 
zahtevala umik iz javnega prikaza. Sloj je možno vključiti za posamezne uporabnike. Pri svojem delu 
kot urednica Katastra planinskih poti, ki pregleduje prispele vloge planinskih društev, potrebuje sloj s 
prikazom zemljiške knjige. Ta sloj bi potreboval tudi načelnik in namestnik načelnika KPP ter vodja 
Katastra. Za to je potrebno na Geopedio poslati uporabniška imena.  
SKLEP 1/19-10-2016: Podatki ZK so bili pridobljeni za namen dela KPP, ki se nanaša na obravnavo 
potekov planinskih poti preko zemljiških parcel, zato IO KPP poziva skrbnika Geopedije, da 



 

 

omogoči načelniku, namestniku načelnika, strokovni sodelavki in vodji katastra dostop do 
podatkovnega sloja »zemljiška knjiga«. 
 

AD 2.2 – Kategorizacija planinskih poti 
OTV je pregledal seznam odsekov planinskih poti, za katere je strokovna služba prejela vprašanje 
glede pravilne kategorizacije oz. zavednosti v katastru in podal mnenje glede kategorije posameznega 
odseka. Strinjajo se, da se mora določen odsek planinske poti kategorizirati v kategorijo najvišje 
zahtevnosti, ki jo planinec na tem odseku lahko sreča.  
V razpravi se je odsekom določila stopnja zahtevnosti, ki je zapisana v posebni tabeli. tabela je priloga 
zapisnika in podlaga za sprejeti sklep: 
SKLEP 2/19-10-2016: IO KPP se strinja s spremembo kategorizacije planinskih poti zavedeno v 
tabeli in pooblašča urednico, da spremembe vnese v Kataster planinskih poti. Seznam s 
spremembami kategorizacije se daje v potrditev UO PZS. 
Pot na Vrbanovo špico je zahtevna vendar se točno ne ve, v katerem delu. KK bo vprašala Alojza 
Pirnata, ki je bil vodja lanske tehnične akcije na ta vrh. Popravek bo zabeležila v Kataster planinskih 
poti. 
Planinska pot Krma-Bohinjska vratca ni vzdrževana in je nevarna. Pot je brez skrbnika (PZS). 
 

AD 2.3 – Seznam neuradno markiranih odsekov poti 
ODKP je pregledala seznam markiranih poti, ki so zabeležene v Katastru planinskih poti, kot 
markirane, pa se ne ve, kdo je skrbnik in pripombe lokalnih PD, ki jih je glede njih prejela strokovna 
sodelavka in glede tega KPP podala dva predloga: 
Predlog ODKP 1P/26-9-2016: Pri poteh, ki so vrisane v kataster in na terenu označene z Knafelčevo 
markacijo, in se zanje ve, da bi morala društva že predložiti dokumentacijo, pa je kljub pozivu še niso, 
se od društev ponovno zahteva, da v določenem roku predložijo dokumentacijo v nasprotnem 
primeru se bo poti zbrisalo kot planinske poti in zahtevalo odstranitev markacij na terenu. 
Predlog ODKP 2P/26-9-2016: Predsednik PZS seznani Turistično zvezo Slovenije s problematiko 
markiranja poti s  strani posameznih turističnih društev s Knafelčevo markacijo. Te poti niso zavedene 
v katastru planinskih poti in je njihovo markiranje s Knafelčevo markacijo v neskladju z Zakonom o 
planinskih poteh in tudi zavajajoče za uporabnike teh poti. 
V razpravi je bilo ugotovljeno, da je potrebno nedvoumno razjasniti situacijo preden se ukrepa.  
Vodotočnik je markiran je na seznamu napačno zabeležen kot nemarkiran – se spremeni. 
KK pripravi čistopis seznama poti, ki so markirane s Knafelčevo markacijo pa se zanje ocenjuje, da 
niso planinske oziroma so neznani skrbniki. Seznam bo posredovala BR, da bo poslal dopis 
županom občin, po katerih področjih te poti potekajo z zahtevo, da se uredi stanje. 
Seznam bo razdeljen tudi na  posvetih društev s prošnjo, da preverijo in uredijo, kar je na njihovih 
področjih. 
O primerih, ko društvo ne odgovarja na pozive in sodeluje, se obvesti predsednika PZS, da bo 
posredoval pri predsednikih društev. Tak primer je PD Loški potok. 
SKLEP 3/19-10-2016: Vodje OPP se pozove, da se aktivno vključijo v dejavnosti za ureditev statusa 
poti, ki so v naravi markirane, skrbnik pa ni znan. 
SKLEP 4/19-10-2016: predsedstvo PZS se pozove, da se nadaljuje pred leti začeto dogovarjanje s 
STO za nadaljevanje dejavnosti na področju poti, ki niso predmet ZPlanP. 
 
AD 2.4 – Vloge PD 
Za večino vlog je KK kot urednica Katastra planinskih poti pripravila povzetek in predlog sklepa, pri 
zahtevnih oz. zelo zahtevnih poteh je za pregled prosila tudi AŽ in OTV. 



 

 

 

AD 2.4.1 – PD Makole 
vloga iz gradiva je še iz leta 2011. PD Makole je od PD Poljčane prejelo v skrbništvo dva odseka poti, 
kar pa v Katastru planinskih poti ni zabeleženo. Zadržkov za prenos ni. 
SKLEP 5/19-10-2016: IO KPP potrjuje prenos skrbništva odsekov planinskih poti Makole-Formila Z 
in Makole-Sv. Trije kralji s PD Poljčane na PD Makole. V Kataster planinskih poti se zavede skrbnik 
PD Makole. V komentar se zavede tudi pogoj PD Poljčane. 
 

AD 2.4.2 – PD Radlje ob Dravi 
PD Radlje ob Dravi je podalo vlogo za prestavitev dela planinske poti Radlje-Kapunar. Odsek poti 
Vodno zajetje-Pavli želijo prestaviti na Vodno zajetje-Župank-Pavli zaradi nezaželenega prehoda skozi 
dvorišče kmetije pri Pavliju in obiska kulturnega spomenika pri Županku ter lepšega razgleda na del 
Dravske doline, na novem delu poti. Ugotovljeno je bilo, da je primerno opremljena in da ne obstaja 
nobenih zadržkov za prenos navedenih odsekov planinskih poti. 
SKLEP 6/19-10-2016: IO KPP potrjuje prestavitev dela planinske poti Radlje-Kapunar v odseku 
Vodno zajetje-Pavli. Nov potek odseka Vodno zajetje-Župank-Pavli se zavede v Kataster planinskih 
poti, star potek poti se zavede kot opuščen. Skrbnik poti naj odstrani markacije in druge oznake 
vsaj na prehodih na opuščen odsek. 
 

AD 2.4.3 – PD 'Valentin Stanič' Kanal 
PD 'Valentin Stanič' Kanal je podalo vlogo za prestavitev dela planinske poti Kanal-Korada. na odseku 
Ravne-Sv. Jakob. Vzrok je izgradnja požarne ceste, ki je uničila obstoječo planinsko pot na tem 
odseku. prestavljen del bo potekal po obstoječih kolovozu in cesti. Predložena dokumentacija je bila 
pregledana. Ugotovljeno je bilo, da je primerno opremljena in da ne obstaja nobenih zadržkov za 
prestavitev navedenega odseka planinske poti. 
SKLEP 7/19-10-2016: IO KPP potrjuje prestavitev dela planinske poti Kanal-Korada na odseku 
Ravna-Sv. Jakob. Skrbnik poti, PD 'Valentin Stanič' Kanal naj dostavi potek_poti.gpx, ki se ga 
zavede v Kataster planinskih poti. Star potek se zavede kot opuščen. Skrbnik poti naj odstrani 
markacije in druge oznake vsaj na prehodih na opuščen odsek. 
 

AD 2.4.4 – PD Solčava 
AD 2.4.4.1 – Prestavitev poti Podbrežnik-Kisla voda 
PD Solčava je podala vlogo za prestavitev planinske poti Podbrežnik-Kisla voda na odseku Podbrežnik-
Klemenšek V. Planinska pot ni bila v uporabi zaradi nesoglasij z lastnikom zemljišča v začetnem delu 
poti. V katastru je bila zavedena kot nemarkirana, opuščena. Sedaj je društvo uspelo pot speljati bolj 
vzhodno in pridobilo soglasje lastnika zemljišča. Predložena dokumentacija je bila pregledana. 
Ugotovljeno je bilo, da je primerno opremljena in da ne obstaja nobenih zadržkov za prestavitev 
navedenega odseka planinske poti. 
SKLEP 8/19-10-2016: IO KPP potrjuje prestavitev dela planinske poti Podbrežnik-Kisla voda v 
odseku Podbrežnik-Klemenšek V. Nov potek se zavede v kataster, star potek planinske poti se 
zavede kot opuščen. Skrbnik planinske poti, PD Solčava naj dostavi potek_poti.gpx, da se nov 
potek natančno zabeleži. Skrbnik poti naj odstrani markacije in druge oznake vsaj na prehodih na 
opuščen odsek. 
 

 
AD 2.4.4.2 – Nova pot Strevc-Avstrijska meja 
PD Solčava je podala vlogo za nov odsek planinske poti Strevc-Avstrijska meja. Pot poteka po stari 
trasi planinske poti, ki je vodila s Kmetije Strevc do Sv. Lenarta na Avstrijski stani. Za potrebe 



 

 

prekomejnega projekta Panoramske poti Karavanke, so se v PD Solčava odločili, da pot obudijo. Pot 
bo označena po obstoječih kolovozih in se bo končala na Avstrijski meji.  
Predložena dokumentacija je bila pregledana. Ugotovljeno je bilo, da manjka soglasje lastnika 
zemljišča po katerem poteka. S PD Solčava smo ugotovili, da je soglasje bilo poslano na PZS pa se je 
izgubilo, zato ga morajo poslati še enkrat. Načeloma pa zadržkov za odprtje novega odseka planinske 
poti ni. 
BS predlaga, da dostavijo dokazilo, da je pot res obstajala. UV pot je izpred druge svetovne vojne in 
spada med take, ki so bile prepovedane.  
Prisotni se strinjajo, da je potrebno dati priložnost, da se poti, ki so nekoč obstajale in so bile iz 
kakega razloga prepovedane, zopet obudijo. Potrebno je pridobiti soglasje lastnikov. Med tem bomo 
tudi pregledali v lastnih evidencah, če je soglasje slučajno že prišlo na PZS. Načeloma ni zadržkov za 
to pot. 
SKLEP 9/19-10-2016: IO KPP bo obravnaval vlogo za novo pot Strevc-Avstrijska meja po prejemu 
soglasij, kot je zahtevano za nove poti. 
 

AD 2.4.4.3 – Vnos poti v kataster Odcep pod Križevnik-Partizanska bolnica 
PD Solčava je podala vlogo za vris odseka planinske poti Odcep pod Križevnik-Partizanska bolnica v 
Kataster planinskih poti. Pot je v naravi markirana in se odcepi od poti skozi Robanov kot na Moličko 
planino, ki je v oskrbi PD Grmada Celje. Pot naj bi že vseskozi obstajala, vendar je v postopku 
digitalizacije katastra niso vrisali oz. ni bil zabeležen skrbnik. Trenutno je v Katastru planinskih poti 
zabeležena kot označena, ne od PZS, v naravi pa je markirana s Knafelčevo markacijo. Prevzeli naj bi 
jo od »partizanov«. 
PD Solčava se tudi ne strinja, da je skrbnik poti od Rogovilca do Robanove planine PD Grmada Celje, 
kot je zabeleženo v Katastru planinskih poti in stari excelovi datoteki. PD Grmada Celje, se ne strinja s 
prestavitvijo skrbništva omenjenega odseka poti na PD Solčava. 
Za mnenje je bil vprašan OTV.  
SKLEP 10/19-10-2016: Za pot pod Križevnik-Partizanska bolnica – je v vlogi napisano nova pot. Če je 
res že obstoječa, naj društvo dostavi dokazila o obstoju (npr. vodniki), sicer veljajo zahteve za novo 
pot. 
 

AD 2.4.5 – OPD Koper 
AD 2.4.5.1 – Nova pot Ankaran-Debeli rtič 
OPD Koper je predložilo vlogo za odprtje nove planinske poti Ankaran-Debeli rtič. Po novi trasi poteka 
tudi zadnji del SPP. Nova pot se odpira zaradi prestavitve zadnje kontrolne točke SPP na Debeli Rtič. 
Pot poteka po obstoječih poteh in je usklajena z lokalnimi oblastmi. Predložena dokumentacija je bila 
pregledana. Ugotovljeno je bilo, da je primerno opremljena in da ne obstaja nobenih zadržkov za 
odprtje navedene planinske poti. Žig se nahaja v hotelu. Markirano je do hotela. 
SKLEP 11/19-10-2016: IO KPP potrjuje odprtje nove planinske poti Ankaran-Debeli rtič. Skrbnik poti 
je OPD Koper. Po trasi poti poteka obhodnica Slovenska planinska pot. Nova pot se predloži v 
postopek pridobivanja soglasja UO PZS in se zabeleži v Kataster planinskih poti. Prav tako se 
dopolni potek obhodnice. 
 

AD 2.4.5.2 – Prenos poti PD Piran na OPD Koper 
PD Piran in OPD Koper sta predložila vlogo za prenos skrbništva planinskih poti v občini Piran s PD 
Piran na OPD Koper. To so vse poti, ki so v Katastru planinskih poti zavedene pod skrbništvo PD Piran, 
ki nima v bazi markacistov zabeleženega nobenega markacista. OPD Koper ima v bazi markacistov 
zabeležene 4 registrirane markaciste in 3 pripravnike markaciste. Predložena dokumentacija je bila 



 

 

pregledana. Ugotovljeno je bilo, da je primerno opremljena in da ne obstaja nobenih zadržkov za 
prenos skrbništva navedenih odsekov planinskih poti. Vse poti so že posnete in poteki urejeni. 
SKLEP 12/19-10-2016: IO KPP potrjuje prenos skrbništva odsekov planinskih poti PD Piran na OPD 
Koper. V Katastru planinskih poti se zavede skrbništvo OPD Koper nad odseki planinskih poti od 
A0248 do A0265 ter A0262-nov in A0264-novi.  
 

AD 2.4.5.3 – Nova pot/obhodnica E12 
OPD Koper je predložil vlogo za odprtje novih odsekov poti vključenih v obhodnico E-12, ki bi 
potekala ob slovenski obali. Za potrebe nove obhodnice se odpira nove odseke planinske poti, ki 
potekajo po obstoječih prometnicah in poteh:  

Škofije (m.p.)-Spodnje Škofije 
Ankaran-Koper-Izola-Belveder 
Terme Strunjan-Piran-Portorož-Sečovlje (m.p.) 

Obhodnica na odseku Spodnje Škofije-Ankaran poteka po obstoječem odseku planinske poti 
Ankaran-Socerb (SPP), katere skrbnik je OPD Koper. 
Na odseku Belveder-Terme Strunjan obhodnica poteka po obstoječem odseku planinske poti 
Strunjan- Ronek-Pomjan, katere skrbnik je OPD Koper.  
Predložena dokumentacija je bila pregledana. Ugotovljeno je bilo, da je razen manjkajočega soglasja, 
primerno opremljena. 
BR je povzel: 3 leta nazaj je bilo dogovorjeno, da bo zmarkirano do hrvaške meje in bodo lahko oni 
naprej markirali na svoji strani. Obljubljeno je bilo da ne bomo ovira, da bodo Hrvati gradili evropske 
pešpoti. Decembra pa želijo imeti otvoritev. BR bo preveril datum otvoritve in sporoči. Gre za 
zavezo, ki jo želi izpolniti. Na italijanski strani je od Benetk do meje je že označeno. 
Načeloma ne obstaja nobenih zadržkov za odprtje novih odsekov poti in obhodnice, razen v 
formalizaciji E6 v skrbništvo OPD Koper, ki ostaja star dolg društva in pridobitvi soglasja občine Piran. 
Za soglasje bo poskrbel BR in se z OPD Koper dogovoril za podpis manjkajoče pogodbe. Pogodbo za 
E6 in E12 bo pripravil UV, pri čemer mu bo pomagala KK. 
SKLEP 13/19-10-2016: IO KPP potrjuje odprtje novih odsekov planinskih poti ob slovenski obali, ki 
so vključeni v novo obhodnico E-12, pod pogojem, da skrbnik planinske poti OPD Koper predloži 
manjkajoče soglasje in sporazum o prevzemu E6 od Slavnika do m.p. Sečovlje. Po prejemu soglasja 
se predlog nove poti predloži v potrditev Upravnega odbora PZS. Po prejemu soglasij se novi odseki 
poti in obhodnica zavedejo v Kataster planinskih poti. 
 

AD 2.4.5.4 – Prestavitev poti v Prešnici 
OPD Koper je predložil vlogo za prestavitev dela planinske poti na odseku čez železniško progo v 
Prešnici. Na pobudo in v sodelovanju s tamkajšnjo Krajevno skupnostjo je OPD Koper prestavil potek 
planinske poti v Prešnici, ki sedaj ne poteka več preko železniške proge temveč skozi nov podhod. 
Predložena dokumentacija je bila pregledana. Ugotovljeno je bilo, da je primerno opremljena in da 
ne obstaja nobenih zadržkov za prestavitev poteka odseka poti v Prešnici. 
SKLEP 14/19-10-2016: IO KPP potrjuje prestavitev poteka odseka planinske poti v Prešnici, katere 
skrbnik je OPD Koper. Nov potek planinske poti se zavede v Kataster planinskih poti. Star potek se 
zavede kot opuščen. 
 

AD 2.4.5.5 – Prestavitev poti Pomjan-Kampel 
OPD Koper je predložil vlogo za prestavitev dela krožne planinske poti Vinka Lovrečiča na odseku od 
Pomjana v dolino. Pri tem bi se opustilo odsek poti Pošlona-Kampel, ki je v zelo slabem stanju, poteka 
po strmem terenu, ki je večji del leta vlažen in spolzek, pri spustu v strugo potoka se skladi fliša 



 

 

krušijo. Večji del poti bi bilo potrebno zgraditi na novo, ker pa poteka po privatnih zemljiščih je to 
skoraj nemogoče. Tako predlagajo preusmeritev na nekdanjo traso poti, ki je potekala po javnih 
prometnicah KO 2606 Samedela. Predložena dokumentacija je bila pregledana. Ugotovljeno je bilo, 
da je primerno opremljena. Ni pa bilo priloženo soglasje občine za markiranje in označevanje nove 
trase. Načeloma ni drugih zadržkov za prestavitev poteka obravnavane planinske poti. 
BS je situacijo na terenu pregledal in ugotovil da je predlog smiseln in da res obstajajo oznake, ki 
pričajo o nekdanjem obstoju poti na tej trasi, vendar pot ni bila vzdrževanja in je neprehodna.  
SKLEP 15/19-10-2016: IO KPP potrjuje prestavitev poteka krožne planinske poti Vinka Lovrečiča, ki 
je v oskrbi OPD Koper. V Kataster planinskih poti se zavede nov potek poti od Pošlona do Vrgulaca. 
Odsek Pošlona-Kampel se zavede kot opuščen. OPD Koper se opozori, da morajo pred označitvijo 
nove trase pridobiti soglasje občine in se dogovoriti o načinu označevanja. Skrbnik poti naj odstrani 
markacije in druge oznake vsaj na prehodih na opuščen odsek. 
 

AD 2.4.6 – Podravje 
Konec avgusta je bi v Vidmu pri Ptuju organiziran sestanek, katerega namen je bil uskladiti skrbništvo 
posameznih odsekov planinskih poti na področju, ki je sedaj v katastru zabeležen na PD Ptuj. Vabljeni 
skrbniki planinskih poti so bili PD Cirkulane, PD Donačka gora Stoperce, PD Haloze, PD Majšperk, PD 
Naveza in PD Ptuj.  
Na sestanku so društva uskladila, kdo je skrbnik posameznega odseka planinskih poti, kar je 
zabeleženo v zapisniku v prilogi. Zapisnik je bil posredovan društvom. 
PD Ptuj je povedal tudi, da je skrbnik planinske poti, ki poteka preko donačke gore do Rudijevega 
doma in da ima društvo vso dokumentacijo, ki to potrjuje. Zagotovil mi je da bo kopijo posredoval na 
PZS, kar pa do danes še ni storil. Ker so se s skrbništvom strinjali vsi prisotni, se je skrbništvo v 
Katastru planinskih poti zabeležilo na PD Ptuj. Kasneje sem o tem obvestila prej zabeleženega 
skrbnika, PD Sloga Rogatec, ki pa se s tem ne strinja. 
Poiskati je potrebno zapisnik sestanka v Poljčanah in dokumentacijo PD Ptuj.  
SKLEP 16/19-10-2016: IO KPP potrjuje predlog skrbništva vseh odsekov planinskih poti na osnovi 
od prisotnih društev potrjenega zapisnika usklajevalnega sestanka, ki je bil v Vidmu, dne 26. 8. 
2016. Skrbništvo se zavede v Kataster planinskih poti. Vpletenim planinskim društvom se pošlje 
nov izpis iz Katastra planinskih poti. 
SKLEP 17/19-10-2016: Za skrbništvo relacije Rudijev dom-Donačka gora Z-Donačka gora naj se 
zaradi neodzivnosti PD Sloga Rogatec obvesti predsednika PZS o konfliktu in naj poskuša pozvati 
obe društvi in doseči dogovor.  
 

AD 2.4.7 – PD Haloze 
Na 8. redni seji KPP je bila obravnavana vloga PD Haloze za vpis nove poti v Kataster planinskih 
poti. Pot že obstaja in je v naravi markirana. Poteka po obstoječih javnih prometnicah. Pri digitalizaciji 
planinskih poti je celoten del Haloz iz neznanega razloga izpadel. UV je bil prisoten na seji KP, ki jo je 
vodil Tone Tomše in se je ta pot potrjevala. Zakaj se to ni zabeležilo ni znano. Glede te poti je KPP na 
prejšnji seji sprejela sklep, da lahko PD Haloze predloži predlog za novo obhodnico, ker gre pot tudi 
po poteh drugih društev. Predložili so vlogo za novo obhodnico »Pot med Vinogradi«. Vpletena 
planinska društva so PD Ptuj in PD Naveza, ki se oba strinjata, da obhodnica poteka po njihovih poteh 
in dovoljujeta njeno označbo v naravi. Dogovor je bil zabeležen na usklajevalnem sestanku v Vidmu 
pri Ptuju, 26. 8. 2016.  
Za namen obhodnice e potrebno zabeležiti odseka planinske poti v skrbništvu PD Haloze: 
Zakl- Sv. Avguštin in Sv. Avguštin-Dravci. 



 

 

V Obhodnico so vključeni tudi obstoječi odseki planinskih poti PD Ptuj: Dravci-Dravinski Vrh, 
Dravinski Vrh-Zakl in obstoječi odsek planinskih poti PD Naveza: Videm pri Ptuju-Dravinski Vrh 
SKLEP 18/19-10-2016: IO KPP potrjuje novo planinsko obhodnico »Pot med vinogradi«, katere 
nosilec je PD Haloze. V okviru obhodnice se zabeleži odseke planinske poti Zakl-Sv. Avguštin in Sv. 
Avguštin-Dravci v skrbništvu PD Haloze. Skrbnika Planinske poti se opozori, da mora planinska pot 
v celoti potekati po slovenskem državnem ozemlju. Skrbnik naj dostavi potek_poti.gpx, da se bo 
potek točno zabeležil. 
 

AD 2.4.8 – PD Naveza 
PD Naveza je predložilo vlogo za odprtje nove planinske poti, ki poteka po obstoječih poteh in javnih 
prometnicah. Pot je v naravi markirana. Potek poti je bil s sosednjimi društvi usklajen na sestanku v 
Podravju 26. 8. 2016. Pri ponovnem pregledu poteka poti, ki ga je BS našel v svojem arhivu je bilo 
ugotovljeno, da pot poteka delno po že obstoječi trasi PD Haloze, kar ni bilo dorečeno na sestanku, 
zato je potrebno potek preveriti s  PD Naveza, za kar bo poskrbel UV.  
Pot naj bi se imenovala Videmska planinska pot in bo imela svoje kontrolne točke, ki so navedene v 
dokumentaciji. Naveden je tudi opis poti. Za potrebe njene vzpostavitve prosijo za odobritev odprtja 
novih odsekov planinske poti. Pot med vinogradi se začenja z obstoječim odsekom poti: Ptujske 
toplice-Krče, ki bo po obravnavi zapisnika sestanka v Podravju prešel v skrbništvo PD Videm. 
Nadaljuje se z novim delom poti: Krče-Videm, nato se pridruži obstoječemu odseku planinskih poti 
PD Naveza: Videm-Dravinski vrh, nadaljuje se z novim delom poti od Dravinskega vrha do SV. 
Avguština. Po obstoječih informacijah naj bi potekalatako:nov odsek Dravinski vrh-Vindiš-Kamen, 
nato se pot pridruži novo predlagani poti PD Haloze - odsek planinske poti, za katero skrbi PD Haloze 
in je del nove obhodnice Haloške planinske poti (Glej Vlogo PD Haloze): Kamen-Zgornje Gruškovje, 
nadaljuje se z novima deloma poti: Zgornje Gruškovje- Brezova gora SZ 
Brezova gora SZ-Sv. Avguštin. 
Predložena dokumentacija je bila pregledana. Ugotovljeno je bilo, da je opremljena z soglasji občine 
Videm, Zavoda za gozdove in lovske družine. Večina poti poteka po cestah in zemljiščih pisanih na 
javno dobro. V primerih, da da lastnik ustno soglasje za planinsko pot in tega ne želi podpisati, priloži  
društvo zaznamek o tem dogovoru z navedbo in po možnosti podpisi prisotnih pri  teh pogovorih. 
SKLEP 19/19-10-2016: IO KPP potrjuje odprtje novih odsekov planinskih poti Krče-Videm, Dravinski 
vrh-Vindiš-Kamen, Zgornje Gruškovje- Brezova gora SZ in odseka Brezova gora SZ-Sv. Avguštin, v 
okviru »Videmske planinske poti«. Skrbnik novih odsekov je PD Naveza. Novi odseki planinskih 
poti se predložijo v postopek pridobitve soglasja UO PZS, pod pogojem da PD Naveza pošlje 
soglasja ali vsaj zabeležke o ustnem soglasju lastnikov zemljišč.  
 

AD 2.4.9 – PD Jesenice 
AD 2.4.9.1 – Opustitev odseka planinske poti Sovna glava-Kopiščarjeva pot 
PD Jesenice je predložil vlogo za opustitev odseka planinske poti Sovna glava-Kopiščarjeva (spodnji 
vstop v steno, ker naj bi bila prenevarna. Sklep o opustitvi vzdrževanja je sprejel Upravni odbor PD 
Jesenice na 3. seji, 8. 8. 2016. 
po razpravi se prisotni strinjajo: 
SKLEP 20/19-10-2016: IO KPP potrjuje opustitev odseka planinske poti Sovna glava-Kopiščarjeva 
pot. Opustitev odseka se predloži v postopek pridobitve soglasja UO PZS. Skrbnik poti naj odstrani 
markacije in druge oznake vsaj na prehodih na opuščen odsek. 
 

AD 2.4.9.2 – Prenos poti med PD Jesenice in LTO Bovec 



 

 

KK je že v gradivu seznanila z informacijo, da je upravni odbor PD Jesenice na seji 8. 8. 2016 sprejel 
sklep, da soglaša s prenosom planinske poti od Koče pri izviru Soče do izvira Soče na LTO Bovec. 
14. 10. 2016 je bil organiziran sestanek med PD Jesenice (Predsednik Vlado Hlede) in LTO Bovec 
(direktor Janko Humar), kjer so bili prisotni tudi generalni sekretar in KK. Obe strani sta se strinjali, da 
struktura obiskovalcev na poti ni v skladu s trenutnim standardom opremljenosti. Iz vidika varnosti bi 
bilo smiselno pot opremiti po turističnih standardih in jo kot planinsko pot opustiti. PD Jesenice in 
LTO Bovec bosta o tem spisala in podpisala dogovor. Ker bo projekt zaživel najprej jeseni 2017 se bo 
vlogo za opustitev poti predložilo takrat. Do nadaljnjega status planinske poti ostaja. LTO Bovec naj bi 
PD Jesenice do takrat tudi kril neposredne stroške, ki bi nastali markacistom ob morebitnih delih na 
poti v času do dokončanja prenosa in opustitve planinske poti. 
SKLEP 21/19-10-2016: IO KPP PZS prosi odsek za planinske poti PD Jesenice in OPP Gorenjske za 
mnenje o zadevi prenosa planinske poti od Koče pri izviru Soče do izvira Soče s PD Jesenice na LTO 
Bovec. 
 

AD 3 – Potrditev zapisnikov 
V gradivu so bili v potrditev predloženi zapisnik 4., 5., 6. in 7. korespondenčne seje ter 7. in 8. redne 
seje IO KPP.  
SKLEP 22/19-10-2016: IO KPP potrjuje zapisnik 4., 5., 6. in 7. korespondenčne seje ter 7. in 8. redne 
seje IO KPP. 
 

AD 4 – Odbor za tehnična vprašanja 
AD 4.1 – Interventne delavne akcije Tehnične skupine 
V letošnjem letu sta bili izvedeni dve taki akciji. Ena na predlog PD Nova Gorica (Batognica) in ena 
zaradi posredovanja Policije (Kredarica-Triglav).  
SKLEP 23/19-10-2016: V primeru hujše poškodbe planinske poti, ki postane nevarna za pohodnike, 
naj se skrbnik (Planinsko društvo) praviloma odloči za zaporo poti glede na ocenjeno stopnjo 
nevarnosti in da vlogo za planirano pomoč tehnične skupine v prihodnji sezoni, lahko pa se odloči 
in zaprosi KPP za interventno akcijo. 
Predlog za nujno interventno akcijo lahko podata GRS ali policija. IO KPP obravnava individualno 
vsak predlog za interventno akcijo in se na osnovi odločitve dogovori s skrbnikom za podrobnosti. 
 

AD 4.2 – Strojelomno zavarovanje 
V gradivu je bilo predstavljeno stojelomno zavarovanje, ki se sklene vsako leto za stroje, ki se jih 
uporablja na akcijah. Letos se je naknadno oblikoval seznam z zavarovanimi stroji dvakrat, ker prvič ni 
bilo vse vključeno. Seznam še vedno čaka na potrditev, čeprav imamo na PZS že od avgusta novo 
polico in račun zanjo.  
Strinjajo se, da je potrebno razmisliti ali je to zavarovanje sploh smiselno, glede na nizko vrednost 
strojev in pogoje kdaj se izplača premija ter amortizacijo, zaradi dolžine seje ja AŽ pred to točko že 
moral oditi, sami pa smo ocenili da sta  IM in AŽ prava, da bi lahko kaj več povedala. 
SKLEP 24/19-10-2016: Načelnik KPP in vodja OTV naj se posvetujeta in podata primerno izhodišče, 
da potem lahko z dopisno sejo glasujemo o tej zadevi.  
 

AD 4.3 – Tekoča problematika 
AD 4.3.1 PD Gorje 
V okviru interventne akcije Kredarica-Triglav je bila ponujena podpora tudi PD Gorje na poti Planika-
Triglav, ki pa je bila s strani skrbnika odklonjena ter navedeno, da so sami sanirali. OTV ugotavlja da 
PD ni saniral poti, kot so navedli. Ko je Albin Žnidarčič pregledal pot in poslal svoje poročilo so bili 
užaljeni. Želijo sami sanirati in kupiti material. Taka situacija ne more ostati.  



 

 

SKLEP 25/19-10-2016: Boštjan Gortnar naj gre kot član KPP, in član tehnične skupine skupaj s PD 
Gorje na ogled, da skupaj določijo kaj je za narediti in kako se bo naredilo po planu v letu 2017. 
 

AD 4.3.2 Prisotnosti planincev na planinskih poteh v času tehnične akcije 
Člani OTV ugotavljajo, da tabla o zapori poti med akcijo ni učinkovita. Ugotavljajo tudi, da je bila 
objava v medijih in obvestilo različnim kočam in nastanitvenim kapacitetam bolj učinkovita. Na 
pobudo predsednika PZS je bila oblikovana objava v več jezikih, ki je v prilogi in je bila pozitivno 
sprejeta tako med člani OTV kot prejemniki obvestila. 
SKLEP 26/19-10-2016: IO KPP se strinja da je treba za vsako akcijo, kjer se planinska pot zapre 
zaradi urejanja objaviti informacijo o zapori poti čim širše in poslati obvestilo v koče, ki so na 
področji predvidene zapore. 
 

AD 5 – Odbor za usposabljanje  
AD 5.1 – Tečaj za delo z motorno žago 
Glede na prvotne dogovore je urejeno povpraševanje in rezervacija za tečaj za varno delo z motorno 
žago pri Srednji gozdarski in lesarski šoli (SGLŠ) v Postojni. Tako, kot lani je rezerviran termin in sicer 
samo v soboto 12. novembra, z omejitvama do 25 udeležencev in, da se tečaja lahko udeležijo le 
registrirani markacisti. Cena tečaja je enaka kot lani, to je 40 EUR na udeleženca. Stroške samega 
tečaja bi krila KPP. 
SKLEP 27/19-10-2016: KPP se dogovori s SGLŠ Postojna za izvedbo tečaja za varno delo z motorno 
žago na dogovorjen termin. Tečaja se lahko udeležijo le registrirani markacisti. Stroške samega 
tečaja krije KPP iz svojih sredstev. Razpis za tečaj se pošlje načelnikom OPP in odsekov za planinske 
poti v PD in se v njem določi način in rok za prijavo na ta tečaj. Prijave se zaključijo, ko je dosežena 
dogovorjena kvota udeležencev, oz najkasneje do 2.11.2016. 
 

AD 5.2 – Učbenik za Makedonijo 
SKLEP 28/19-10-2016: Za potrebe vzgoje markacistov v PZ Makedonije IO KPP odobrava, da se jim 
da in dovoli uporabo učbenika in tudi ostalih materialov, ki jih uporabljamo pri predavanjih na 
usposabljanjih. Priporočamo, da uporabljajo Knafelčevo markacijo in jo tudi zaščitijo na svojem 
področju. 
 

AD 5.3 – Tekoče zadeve in formiranje OZU 
V postopek potrditve je potrebno oddati nov program za tečaj za markacista PZS in program za 
markacista inštruktorja PZS. 
SKLEP 29/19-10-2016: Inštruktorjem se pošlje trenutno veljavna programa in se jih prosi za 
dopolnitve oz. spremembo programov v roku 10 dni. Predloge in spremembe se pošlje na e-naslov 
strokovne sodelavke. Sestanek inštruktorjev za oblikovanje novega programa se skliče 9. 11. 2016. 
 

AD 6 – Razno 
UO PZS je 18. 6. 2015 KPP zadolžil, da sprejme merila za vrednotenje kandidatur za sofinanciranje iz 
sredstev Fundacije za šport na področju planinskih poti, najkasneje do 30. 9. 2015. Soglasje k merilom 
podaja UO PZS. 
KPP kandidira na razpis FŠO na področju, ki pokriva športne objekte. Razpisi FŠO so odprti za vse, za 
kar potem FŠO prosi PZS za obravnavo in umestitev vseh prijav, zato je  treba pripraviti enotna merila 
za obravnavo vseh vlog na področju planinskih poti. Podobno je urejeno že za področje planinskih 
postojank in vodništva.  Predvideno je tudi oblikovanje 3 do 5 članske komisija, ki bo potem te vloge 
na osnovi enotnih meril obranavala. 



 

 

Prisotni se strinjajo, da KK in DO pripravita predlog meril za naslednjo sejo za potrditev oz. 
dopolnitev.  
 
Seja zaključena ob 9:30 uri.  
 
 
 
Zapisala strokovna sodelavka 
Katarina Kotnik 
 
        Namestnik načelnika KPP PZS 
        Bogdan Seliger 


