Datum: 21. 9. 2017
ZAPISNIK
15. redne seje IO KPP, ki je bila v četrtek, 28. septembra 2017 ob 17.00. uri, v veliki sejni sobi PZS,
Dvorakova 9, Ljubljana.
Prisotni:
Člani IO KPP: Igor Mlakar (IM), Bogdan Seliger (BS), Gabrijel Podobnik (GP), Stanislav Vidovič (SV),
Uroš Vidovič (UV), Jurij Videc (JV).
Vodje odborov: Vodja ODKP Danilo Sbrizaj (DS), Vodja OU KPP Janko Šeme (JŠ).
Ostali prisotni: Katarina Kotnik – strokovna sodelavka (KK),
Opravičeni odsotni: Marjana Jelen (MJ), Boštjan Gortnar (BG), Vodja OTV Albin Žnidarčič (AŽ),
Vabljeni opravičeni odsotni: predsednik PZS, Bojan Rotovnik.
Uvodoma je IM pozdravil vse prisotne in predlagal dnevni red, ki je bil posredovan z vabilom in
gradivom. Pripomb ni bilo.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika
2. Knafelčeva priznanja
3. Poročila s sestankov o planinskih poteh
4. Pravilnik SPP
5. Usposabljanje markacistov
6. Tehnične akcije
7. Kataster planinskih poti-soglasja
8. Kataster pl. poti seznam, odseki, obhodnice
9. Razno

AD 1 – Pregled zapisnika
Zapisniki 14. redne seje IO KPP so člani prejeli z gradivom. IM je pregledal izvajanje predvidenega po
zapisniku. Ugotavlja, da KPP čaka še delo glede terminov usposabljanja, ki jih je potrebno letos
razpisati.
Obravnavali smo zaprte planinske poti, pri katerih velja, da je v skladu s 3. odstavkom 16. člena
ZPlanP lahko planinska pot zaprta 1 leto.
SKLEP 1/28-9-2017: Skladno z pravilnikom KPP 23.člen/L-5 točka Strokovna sodelavka obvesti
skrbnike planinskih poti, ki so zaprte dlje kot 1 leto, naj na KPP naslovijo vlogo za podaljšanje
zapore z obrazložitvijo, ali pričnejo s postopkom opustitve poti. Rok za te vloge skrbnikov je
20. oktober 2017.
SKLEP 2/28-9-2017: IO KPP potrjuje zapisnik 14. redne seje IO KPP.
AD 2 – Knafelčeva priznanja
SKLEP 3/28-9-2017: IO KPP potrjuje predloge za Knafelčeva priznanja:
- Marjan Gselman, APD Kozjak;
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-

Edvard Kolar, PD Makole;
Marjan Mally, PD Poljčane;
markacijski odsek PD Makole.

AD 3 – Poročila s sestankov o planinskih poteh
Poročilo o projektu Karavanke, ki se navezuje na Panoramsko pot Karavanke in o projektu
ViaDinarica, so člani prejeli v gradivu. KK je najprej povzela poročilo VieDinarice. V razpravi je bilo
izpostavljeno, da je potrebno zahtevati nadomestilo za uporabo planinskih poti in da se novih
planinskih poti ali odsekov za potrebo projekta ne odpira. Glede dodatnih oznak za takšne projekte
je dogovorjeno, da se lahko dodaja tablice velikosti 8,5x8,5 cm, pod smerno tablo kamor poteka pot,
katere pa ne smejo zakrivati planinskih oznak (po vzoru Panoramske poti Karavanke).
Pri Karavanškem projektu so v razpravi sodelovali IM in JŠ. JŠ je bil obveščen o tem projektu in
naprošen k sodelovanju.
SKLEP 4/28-9-2017: IO KPP je obravnavala projekt Karavanke in sprejela sklep, da se projekt tiče
OPP Gorenjske, zato pooblašča vodjo OPP Gorenjske, da vodi vse potrebne postopke glede trase
poti, odločanje in sestanke z Avstrijo pa se vodi izključno preko IO KPP. V finančnem načrtu KPP ni
predvidenih sredstev za ta namen, zato se jih tudi ne bo izplačevalo. Za VioDinarico je potrebno
vztrajati pri nadomestilu 0,03€/tm za souporabo planinske poti.
IM je bil v Kanalu na sestanku glede projekta Staničeva pot. Pot naj bi šla iz Ogleja. Mišljeno je bilo po
različnih trasah, a še sami ne vedo, kje točno. Obveščeni so bili, da bo potrebno nadomestilo za
uporabo planinskih poti, s čimer se niso strinjali. Projekt je bil zelo površno predstavljen, financiranja
pa ni.
KK je povedala, da se je generalni sekretar, Matej Planko na sestanku s policijo dogovoril, da gre
predsednik PD Slavnik, Vojko Dobrila na ogled poti skupaj s policijo. Če bo potrebno, bodo žično
ograjo zamenjali za panelno ograjo ali prestavili zaščito, kjer je to potrebno.
AD 4 – Pravilnik SPP
Na spletni strani je objavljen pravilnik SPP, kjer niso ažurirani podatki o podaljšanju trase do Debelega
rtiča. Predlagan pravilnik ima to popravljeno ter dodano sliko značke SPP in RSPP. Predlog in star
pravilnik so člani prejeli v gradivu. V debati je sodeloval tudi potrjevalec dnevnikov, SV. IM je
poudaril, da bo potrebno pravilnik ponovno popraviti, ko se bo PZS preselila, da se spremeni na nov
naslov.
SKLEP 5/28-9-2017: Pri potrjevanju dnevnika SPP so težave, ker nima za to predvidenega prostora.
Predlaga se preoblikovanje strani tako, da se pridobi prostor za potrjevanje SPP in za potrjevanje
RSPP na tak način, da ne more priti do zlorab dnevnika.
SKLEP 6/28-9-2017: IO KPP potrjuje popravljeno verzijo pravilnika SPP, kjer je naveden zaključek
SPP na Debelem rtiču in sta dodani sliki značke SPP in RSPP.
AD 5 – Usposabljanje markacistov
7. 7. 2017 je bil v Dolenji vasi pri Čatežu, v domu CŠOD Čebelica izveden prvi tečaj A kategorije,
predstavi vodja tečaja KK. V gradivu so člani prejeli podatke o evalvacij, ki je bila izvedena naknadno
med udeleženci in jo je obdelal JŠ: Bilo je 47 udeležencev. Na evalvacijo se je odzvalo 10 udeležencev.
Vsi so izrazili željo po nadaljnjem usposabljanju. Uporabili smo nove prijeme, s postavljanjem
markacij na tabelicah in kopanjem jam za postavitev drogov. JŠ je pripravil ocenjevalno lestvico.
Sodelujoči inštruktorji ugotavljajo, da je potrebno poskrbeti za boljšo identifikacijo udeležencev.
Konec novembra se bi izvedel še en tečaj. V debati so sodelovali GP, BS, JŠ, IM in UV. Inštruktorji
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ugotavljajo, da je obnavljanje znanja markacistov nujno potreben tudi za kategorijo A. Še posebej
glede postavljanja markacij.
SKLEP 7/28-9-2017: OU KPP naj do 20. oktobra 2017 pripravi program za potrditev na IO KPP, ki se
bo posredoval OUP PZS.
Zaradi nejasnosti tudi v zvezi z načinom podaljševanja registracij za markacista kategorije A velja
SKLEP 8/28-9-2017: Markacist PZS – kategorija A mora vsakih 5 let obnoviti svoje znanje na
usposabljanju kakor to opravljata kategoriji B in C.
IM je kot mentor pripravil poročilo o pripravniku inštruktorju markacistu Boštjanu Gortnarju.
Predlaga, da se ga potrdi kot Inštruktorja markacista. V razpravi je sodeloval BS. Vsi so se strinjali.
SKLEP 9/28-9-2017: IO KPP kot Inštruktorja markacista PZS potrdi Boštjana Gortnarja.
SKLEP 9a/28-9-2017: IM, BS in JŠ se udeležijo naslednje seje OUP, da se glede na pripombe tega
odbora na programe usposabljanj te skupno uskladi.
Razvila se je debata na temo, kako se bo razporedilo sedanje inštruktorje. Predlaga se, da se jih
razporedi kot Inštruktor markacist, glede na usposobljenost ter se jim v izkaznico vpiši tudi nivoje
usposobljenosti za markaciste:
Primer Inštruktor markacist: A,B,C; ali Inštruktor markacist: A,B. Opravlja in predava pa lahko le
teme, za katere je usposobljen, če nima C ne more usposabljat za C (jeklenice, ipd.)
Inštruktor ne more biti nekdo, ki ima le A usposabljanje.
Zgornja stališča naj OU KPP upošteva v pripravi programa inštruktorjev.
KK je izpostavila, da v letu 2017 še niso bile izdane izkaznice za usposabljanja, ki so bila izvedena, ker
še nimamo razporejeno v kategorijo in potrjenega programa. S tem se počaka do potrditve
programa.
AD 6 – Tehnične akcije
Uspešno so bile opravljene akcije Hanzova na Prisank, Boštjanca in Konjsko sedlo. Predvidena je
akcija Olševa, ki bo 6.10.2017 ali teden kasneje, glede na vreme.
BG je sporočil, da naj bi bila akcija na Ponco 5. 10. 2017, kjer bo helikopter letel z Vršiča. Hkrati naj bi
se delal tudi Bavški Grintavec.
Akcija Škrbina za Gradom bo odpadla. Glede pravilnega imena te kote se prosi za pomoč Boruta
Peršolja.
IM glede na potrebe tehnične skupine predlaga nabavo lažje vrtalke, ki je operativnejša, kot so
sedanje baterijske. Uporabljajo jo tudi jamarji. Za delo z orodji OTV bo treba tehnično skupino
usposobiti za , kar zmanjša verjetnost mehanskih okvar. To je tudi stvar OU KPP, da vključi v
usposabljanje ali da podeli večje pristojnosti vodji.
SKLEP 10/28-9-2017: Nabavi se novo vrtalko.
Na Vrbanovih špicah se je na reševanju Rajku Lotriču izpulil klin in je skoraj odletel. Ob lestvenih
klinih naj ne bi bilo varovalne jeklenice. IO KPP meni, da za to ni odgovoren vodja akcije, Alojz Pirnat,
ampak skrbnik zaradi neustreznega ravnanja ob prijavljenem opozorilu na majav klin. Skrbnika je
potrebno poklicati na odgovornost.
SKLEP 11/28-9-2017: OTV mora situacijo glede stanja na poti na Vrbanove špice do 20. oktobra
2017 rešiti z Alojzom Pirnatom, Rajkom Lotričem in skrbnikom ter o rešitvi obvestiti IO KPP. Do
tega datuma mora oddati tudi okvirni plan za leto 2018.
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AD 7 – Kataster planinskih poti
AD 7.1 – Vloge PD
AD 7.1.1 – PD Jesenice
V gradivu so člani IO pregledali vlogo PD Jesenice za prevzem skrbništva nad odseki planinskih poti, ki
vodijo od Vršiča na Slemenovo špico. Ti odseki planinskih poti so bile včasih v skrbništvu PD
Medvode, ki se jim je odpovedal po izgubi koče v Tamarju. Trenutno so zabeležene na PZS.
SKLEP 12/28-9-2017: IO KPP potrjuje prenos odsekov planinske poti z ID.: 1679, 1680, 1683 in 1682,
ki vodijo do vrha Slemenove špice v skrbništvo PD Jesenice. Sprememba se zavede v Kataster
planinskih poti v skrbništvo PD Jesenice.
AD 7.1.2 – RPD Dravograd-PK Peca Olševa
Člani IO KPP so v gradivu prejeli vlogo za prenos planinske poti Kumer-Olševa s RPD Dolga pot
Dravograd na PK Peca-Olševa. Planinska pot je zgodovinsko gledano bila ves čas v skrbništvu PK PecaOlševa. Zadnjih nekaj let pa so imeli probleme s pomanjkanjem kadra, zato so sklenili ustni dogovor,
da jim pri urejanju poti pomaga RPD Dolga pot Dravograd. Urednik, ki je pot vrisal, jo je napačno
zabeležil na RPD. S to vlogo se bo napaka popravila.
SKLEP 13/28-9-2017: IO KPP potrjuje prenos odsekov planinske poti Kumer-Olševa z ID.: 2585, 2584
in 5814 v skrbništvo PK Peca–Olševa. Sprememba se zavede v Kataster planinskih poti v skrbništvo
PK Peca–Olševa.
AD 7.1.3 – PD postojna
AD 7.1.3.1 – Sv. Trojica
Člani IO KPP so v gradivu pregledali vlogo PD Postojna za opustitev planinske poti Postojna-Sv. Trojica
na odseku Mahneče-Sv. Trojica.
Planinska pot je v Katastru planinskih poti zavedena v skrbništvo PD Postojna. Opušča se odsek
Mahneče–Sv. Trojica, id.: 6287 (A0150 – novi).
Odsek je vključen v obhodnico MDO Primorsko-Notranjskih PD, ki se prav-tako opušča.
Vzrok opustitve je, da je teče mimo vadbišča Slovenske vojske, kjer je odmetna cona izstrelkov in zato
nevarnost za planince.
O tem se obvesti tudi SV.
SKLEP 14/28-9-2017: IO KPP potrjuje opustitev odseka planinske poti Mahneče–Sv. Trojica, id.:
6287 v skrbništvu PD Postojna. Sproži se postopek za pridobitev soglasja UO PZS. Po pridobitvi
soglasja se odsek v Katastru planinskih poti zavede kot opuščen. PD Postojna naj v sodelovanju s
Slovensko vojsko poskrbi za odstranitev planinskih oznak in postavitev oznake za opuščeno pot.
AD 7.1.3.2 – Kalec Z-Pr Cunarju
Komisija za planinske poti je prejela vlogo PD Postojna za opustitev odseka planinske poti od Kalec Z
do kote Pr Cunarju (id. 145; staro ime A0145). Odsek je bil vključen v obhodnico MDO Primorsko
notranjskih PD, ki se ukinja na tej seji in je obstajal samo zaradi nje. V naravi ni bil nikoli markiran.
SKLEP 15/28-9-2017: IO KPP potrjuje opustitev odseka planinske poti Kalec Z-Pr Cunarju (id. 145).
Opustitev odseka se predloži v potrditev Upravnega odbora PZS. PD Postojna naj poskrbi, da bo
odsek v naravi ustrezno označen kot opuščen in planinske oznake odstranjene. Po prejemu soglasja
Upravnega odbora PZS se odsek v Kataster planinskih poti zavede kot opuščen.
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AD 7.1.3.3 – Markova ravan J-Ravni-Lipovka
Komisija za planinske poti je prejela vlogo PD Postojna tudi za opustitev odsekov planinske poti od
Markove ravni J preko kote Ravni do Lipovka (ID204, staro ime A0210 in ID6605, staro ime A0210 novi). Odsek je bil vključen v obhodnico MDO Primorsko notranjskih PD, ki se ukinja na tej seji in je
obstajal samo zaradi nje. V naravi ni bil nikoli markiran.
SKLEP 16/28-9-2017: IO KPP potrjuje opustitev odsekov planinske poti Markov ravan J-Ravni
(ID204) in Ravni-Lipovka (ID6605). Opustitev odsekov se predloži v potrditev Upravnega odbora
PZS. PD Postojna naj poskrbi, da bo odsek v naravi ustrezno označen kot opuščen in planinske
oznake odstranjene. Po prejemu soglasja Upravnega odbora PZS se odsek v Kataster planinskih
poti zavede kot opuščen.
AD 7.1.4 – OPD Koper
Komisija za planinske poti je prejela vlogo OPD Koper za prestavitev dela odseka Rižana–Podgorci v
kraju Stepani (ID6396, staro ime: A0272 – novi). Člani so jo lahko pregledali v gradivu za sejo. Vzrok
prestavitve je umik z asfalta. Trenutno poteka po ozki asfaltni cesti, ki iz vasi vodi na avtocestni
priključek. Nova trasa je speljana po javnih poteh in mirnem okolju, ki ni tako nevarno. S prestavitvijo
soglaša lokalna skupnost. Vlogo so dopolnili tudi s soglasjem občine.
SKLEP 17/28-9-2017: IO KPP potrjuje prestavitev odseka planinske poti v Stepanih po priloženi GPS
sledi. Sprememba se zavede v Kataster planinskih poti.
AD 7.1.5 – MDO Primorske
Komisija za planinske poti je prejela vlogo MDO PD Primorske za opustitev planinske Obhodnice MDO
Notranjsko-Primorskih PD.
Planinska društva so na svoji 13. redni seji sprejela sklep 2/13 o ukinitvi. Za izbris obhodnice so se
opredelila prisotna PD: PD Slavnik, SPD Trst, OPD Koper, PD Postojna, OAK. Ostala so podala pisne
izjave: PD Snežnik, PD Piran, PD Vipava, oz. ustno, PD Podnanos. Za obhodnico in njeno prenovo je
bila le PD Sežana. Zapisnik je priložen vlogi. Vse skupaj so člani IO prejeli v gradivu za sejo.
SKLEP 18/28-9-2017: IO KPP potrjuje opustitev obhodnice MDO Notranjsko-Primorske. V arhiv se
obhodnica zabeleži kot opuščena ter zbriše iz evidence na spletu in v Katastru planinskih poti.
AD 7.1.6 – PD Rimske Toplice
V gradivu so lahko člani pregledali vlogo PD Rimske toplice za opustitev odseka planinske poti Zidani
most-Gornje Brezno(ID5157, staro ime: Z0112). Pot je od 25. 5. 2017 zaprta zaradi miniranja v
kamnolomu, ki ga opravlja lastnik zemljišča. Pot je nestabilna in se ruši. Odsek je vključen v pot, ki
vodi na Kopitnik. Ima pa še eno izhodišče (Vila), s katerim se kamnolomu izogne. Odsek je vključen v
Zasavsko planinsko pot. Zato za mnenje in morebitno prestavitev na traso Zidani most–Vila
sprašujem OPP Zasavja, ki bo podalo mnenje (potrebno soglasje občine Laško).
SKLEP 19/28-9-2017: O nameri opustitve odseka planinske poti od Zidanega mosta do Gornjega
Brezna se obvesti MDO Zasavja, ki naj poskrbi za nadomestno traso v tem delu obhodnice. IO KPP
pooblašča člana Jurija Vidica za koordinacijo pri določanju nadomestne trase. Predlog za
nadomestno traso, naj se pripravi do 20. 10. 2017 za obravnavo na IO KPP, šele potem se lahko
obravnava predlog opustitve.
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AD 7.1.7 – PD Matica MS-PD Goričko
Komisija za planinske poti je prejela vlogo za prenos odsekov planinske poti s PD Matica Murska
Sobota na PD Goričko Tromeja. Odseki planinske poti od Martinjega preko Serdiškega brega,
Rogaševcev, in Gradu do Bodoncev so v Katastru planinskih poti zabeleženi v skrbništvo PD Matica
Murska Sobota in so del Pomurske planinske poti. PD, ki zanjo skrbijo so se odločila za prenose
skrbništev, da vključijo novo nastalo PD Goričko Tromeja. Letos je društvo pridobilo dva nova
markacista kategorije A.
SKLEP 20/28-9-2017: IO KPP potrjuje prenos odsekov planinske poti od Martinjega preko
Serdiškega brega, Rogaševcev, in Gradu do Bodoncev. Odseki nosijo ID: 3115, 6843, 10161, 3116,
3117, 3118, 3119, 10157, 10158, 3120. V Kataster planinskih poti se zabeležijo v skrbništvo PD
Goričko Tromeja.
AD 7.1.8 – PD Mura-Matica MS
Člani IO KPP so lahko pregledali vlogo za prenos odsekov planinske poti od Murske Sobote preko
Brezij do Sela s PD Mura Murska Sobota na PD Matica Murska Sobota (id.: 3109, 3110, 3111 in 3112).
Za prenos skrbništva so se odločili, da vključijo novo nastalo PD Goričko Tromeja in hkrati
prerazporedijo preostale odseke med druge PD.
SKLEP 21/28-9-2017: IO KPP potrjuje prenos odsekov planinske poti od Murske Sobote preko Brezij
do Sela. Odseki nosijo ID: 3109, 3110, 3111 in 3112. V Kataster planinskih poti se zabeležijo v
skrbništvo PD Matica Murska Sobota.
AD 7.1.9 – PD Ribnica
Člani so v gradivu pregledali tri vloge PD Ribnica za prestavitev odsekov planinskih poti:
- Ribnica Z-Zapožar (staro ime L0235; id. 2923) pri kraju Zadolje (zaradi lažjega vzdrževanja),
- na odseku Žrnovec–Žukovo (staro ime L0188; id. 2874) in sicer severovzhodno od V. Poljane
(lastnik preprečil prehod),
- na odseku M. Jasnica Z–Makoše (id. 6931) in sicer pri M. Jasnici Z (Zaradi lažjega vzdrževanja).
SKLEP 22/28-9-2017: IO KPP potrjuje prestavitev 3 odsekov planinskih poti PD Ribnice, in sicer pri
Zadolje (ID2923); SV od V. Poljane (ID2874); in pri M. Jasnici (ID6931) po priloženi GPS sledi.
Sprememba se zavede v Kataster planinskih poti. PD Ribnica naj poskrbi, da bodo planinske oznake
odstranjene na prvotnih trasah odsekov.
AD 7.1.10 – PD Radlje ob Dravi
Člani IO KPP so z gradivom prejeli vlogo za novo pot PD Radlje ob Dravi, ki predstavlja kratek odsek
po mestu Radlje od Avtobusne postaje do dvorca. Povezal bo obstoječe poti in omogočil izhodišče na
avtobusni postaji.
Sklep:
SKLEP 23/28-9-2017: IO KPP potrjuje odprtje novega odseka planinske poti od avtobusne postaje
Radlje ob Dravi do Dvorca Radlje, v skrbništvu PD Radlje ob Dravi. Odsek se posreduje v postopek
pridobivanja soglasja UO PZS.
AD 7.1.11 – PD Slovenj Gradec
PD Slovenj Gradec je posredovala vlogo za prestavitev dela odseka planinske poti (ID2550, staro ime
K0044) in sicer pri Poštarskem domu pod Plešivcem. Odsek je bil prestavljen v sodelovanju z kmetom
Španžel.
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SKLEP 24/28-9-2017: IO KPP potrjuje prestavitev odseka planinske poti PD Slovenj Gradec od
Poštarskega doma do Španžel (ID2550). Sprememba se zavede v Kataster planinskih poti. PD
Slovenj Gradec naj poskrbi, da bodo planinske oznake odstranjene na prvotni trasi odseka.
AD 7.1.12 – PD Ruše-PD Pohorje
PD Pohorje je posredoval vlogo za prenos odseka planinske poti od Čander do Doma na Glažuti v
skrbništvo PD Ruše, ki že ves čas skrbi za ta odsek. Pri vrisu je prišlo do pomote in je bil odsek
napačno zabeležen v skrbništvo PD Pohorje.
SKLEP 25/28-9-2017: IO KPP potrjuje prenos odseka planinske poti Čander-Dom na Glažuti v
skrbništvo PD Ruše. Sprememba se zavede v Kataster planinskih poti.
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AD 7.2 – Kategorizacija
O KPP je z gradivom v obravnavo prejel seznam prispelih pripomb na kategorizacijo določenih odsekov planinskih poti s komentarjem skrbnika in enega
od članov OTV (Alojza Pirnata, ki se je edini odzval na korespondenčno obravnavo OTV).
SKLEP 26/28-9-2017: IO KPP pooblašča Bogdana Seligerja, da na terenu preveri kategorijo poti čez Žrelo in Psico na Storžič. Za ostale predloge je
kategorizacija sledeča:
no.

Odsek poti

Skrbnik

Podal pripombo

Opombe

Sklep 26/28-9-2017

1.

predlog
podan
dne
11.5.2017

Pod Žrelom-vrh Žrela
(G2113-novi)

PD Tržič

Bojan Rotovnik, Jože
Rovan

BS opravi ogled

2.

11.5.2017

Velika Poljana V-vrh Žrela
(Psica)

PD Križe

Bojan Rotovnik, Jože
Rovan

strmina je znatna, vzpon ob žičnih vrveh na nekaj varovalih zahteva tudi
nekaj fizične moči, zaradi severne strani so posamezni odseki praviloma
precej spolzki.
OPOMBA: Skrbnik se ne strinja.
prehod čez Psico je nekako neroden, sicer kratek, toda precej zračen, jaz
bi ga označil kot zelo zahteven, čeprav je relativno kratek.
OPOMBA: Skrbnik se ne strinja.

3.

7.6.2017

Grlo (Tamar-Slemenova
Špica)

PZS

Bojan Rotovnik

KK: pot je vrezana skozi melišče, kasneje je na enem kratkem delu
jeklenica, zaradi katere je pot lahka

Lahka

4.

7.6.2017

Tamar-Nadiža

PZS

Katarina Kotnik

Zahtevna

4.7.2017

Bojan Rotovnik

7.

4.7.2017

Ajdna - Gn005

Bojan Rotovnik

Na terenu označena kot zahtevna, (v katastru lahka)

Lahka

8.

24.7.2017

Vovenk-Sedlo Kanja (tik
pod sedlom)

PD
Javornik
Koroška
Bela
PD
Radovljica
PD
Radovljica
PD Bovec

Bojan Rotovnik

6.

Kot-Pri studencu-odcep za
Vrbanove špice (proti
Staničeva koča) (G2015_2
- novi - novi)
Ajdna - Gn004

Pri izviru je jeklenica in kar zahtevno. Ljudje ki se na pot podajajo so po
večini dokaj neizkušeni.
na spodnjem delu poti (od začetka vzpona do odcepa poti za Vrbanove
Špice) kar nekaj odsekov te planinske poti zavarovane z jeklenicami in
klini. Po mojem mnenju bi moral biti vsaj del te poti označen kot
zahteven.
Na terenu označena kot zelo zahtevna, (v katastru zahtevna)

Bojan Rotovnik

tik pred sedlom je zahteven del (v katastru lahek)

Zahtevna

5.

8

BS opravi ogled

Lahka

Zelo zahtevna

9.

6.8.2017

Škarje V-Ojstrica J (S0145)

PD CeljeMatica

Bojan Rotovnik

je lahka pot samo dokler vodi po pobočju. Ko pot vstopi v steno je skoraj
vse do kote Ojstrica J zelo zahtevna, saj je potrebno lažje plezanje (na
več mestih je jeklenica ter kar nekaj oprijemalnih klinov). Predlagam, da
se ta odsek razdeli na dva nova odseka in sicer je zahodni del lahek,
vzhodni pa od vstopa v steno ter vse do kote Ojstrica J zelo zahteven.

Vzhodni del odseka
zelo zahtevna

10.

6.8.2017

Škarje-Škarje V (S0259 novi)

PD CeljeMatica

Bojan Rotovnik

od kote Škarje pa vse do melišča je to zahtevna pot, na več delih bi bila
priporočljiva namestitev vsaj nekaj oprijemalnih klinov.

Zahtevna

11.

6.8.2017

od kote Planjava J do melišča zahteven, naprej po melišču lahek, nato pa
v skalnem prehodu do naslednjega melišča ponovno zahteven.
pot je lahka. Le malo zajle pred križiščem. Šalamon se strinja, da je lahka

Zahtevna

18.7.2017

PD CeljeMatica
PD CeljeMatica

Bojan Rotovnik

12.

Planjava J - proti zahodu
(S0253 zahod)
Pastirska pot na Okrešelj
(mimo Orlovega gnezda
po vzhodni strani)

13.

21.8.2017

Nad Brežicami-Pod
škrbino (P0057)

PD Bovec

Igor Mlakar

trenutno zavedena kot lahka pot. IM predlaga: prekategorizacija v
zahtevno pot

14.

21.8.2017

Lipanska vrata-Lipanski
vrh SV (G2603 - novi; nad
varovali; G2603)

PD Bled

Andrej Stritar

Odsek od Lipanskih vrat do Lipanski vrh SV sem razdelil na tri, saj je vmes
zelo zahteven in zavarovan sestop z vmesnega vrha! Na kotah Lipanska
vrata in Lipanski vrh SV bi nujno moralo pisati, da je ta odsek zelo
zahteven.

Čez Brežice-Nad
Brežicami-Pod Škrbino
= zahtevna
LAHKA – Andrej Stritar
naj odsek spravi v
prvotno stanje.

15.

28.8.2017

Turska gora V-Sod brez
dna (E0010 - novi - novi)

PD
Kamnik

Andrej Stritar/Bojan
Rotovnik

AS: Odsek sem prehodil in sem mu dodal oznako 'zavarovan', ker pač so
varovala v škrbini pri predvrhu in nižje skozi Sod brez dna. Bi ga pa bilo
treba razdeliti na tri odseke, ker en del res ni varoval, niti ni zelo
zahtevna. / BR: Zahodni del oz. od kote Sod brez dna ter spust do
predela na južni strani pa je tudi po moji oceni zahtevna pot.

ostane kot je v katastru

16.

28.8.2017

Boštjanca V-Sod brez dna
(E0010 - novi)

PD
Kamnik

Andrej Stritar/Bojan
Rotovnik

Danes sem to prehodil in sem odseku dodal, da je zavarovan, ker
varovala pač so. Bi ga pa bilo treba razdeliti na dva odseka, saj je
zavarovan spust skozi Boštjanco ter prečenje Kotličev, potem pa vzpon
do Soda ni varoval./ BR: po moji oceni od dela pred Kotliči in čez novo
urejeno pot čez Boštjanco (ki so jo markacisti uredili pred kratkim) to
zelo zahtevna pot.

ostane kot je v katastru

Bojan Rotovnik

9

Lahka

AD 7.3 – Divje poti
IO KPP so z gradivom v obravnavo prejeli seznam divjih poti in pripombe povezane z njimi, ki so jih
podali morebitni skrbniki.
SKLEP 27/28-9-2017: Gradivo posameznega območja se pošlje vodji OPP skupaj z izsekom iz zakona
in pravilnikov za društva, na katerih področjih potekajo te poti. Vodja OPP naj dopolni, če mu je
poznana še kakšna »divja pot« in naj v okviru OPP obravnava in poišče rešitev skladno z zakonom.
Planinska društva naj do 20. oktobra podajo predloge rešitev za te poti na njihovem področju.
Rešitve se bo predstavilo potem na letošnji razširjeni seji KPP.
AD 8 – Kataster pl. poti seznam, odseki, obhodnice
člani so z gradivom prejeli izpis planinskih poti iz katastra planinskih poti ter pripombe na prvi izpis, ki
so bile upoštevane v tem izpisu.
Razvila se je razprava na to temo, v kateri so sodelovali IM, BS, UV. Opaženo je bilo, da v izpis niso
vključeni vsi odseki planinskih poti in da se odseki podvajajo, ker so vključeni v več poti, kar je zelo
zavajajoče. Seznam bi moral biti po skrbnikih in njihovi odsekih poti, brez podvajanja.
KPP se strinja, da je potrebno pripraviti karte za posamezne skrbnike, kjer bi bile izrisane planinske
poti, kar je veliko jasneje in pregledno. Poti v skrbništvu tega PD bi morale biti v eni barvi, drugih PD
pa v drugi ali bolj bledi barvi.
SKLEP 28/28-9-2017: Seznam se ne potrdi. Izpis v tej obliki ni primeren za nadaljnjo obravnavo ali
operativno uporabo markacistov. Člani IO KPP podajo svoje predloge. Usklajen predlog se poda na
razširjeno sejo KPP za sprejem.
Razvila se je tudi razprava na temo odseka, planinske poti in obhodnice. Člani IO KPP so za
definicije,ki bi olajšala delo markacistom in PD ne pa da se le te bega z podvajanjem in drobljenjem
odsekov in kot.
Če sistem Geopedie tega ne omogoča, se bo poiskalo drugega, kakor je to v enem od e-mailov
predlagal predsednik PZS
AD 9 – Razno
AD 9.1 – GPS in baterije
KK je izpostavila problem polnilnih baterij za GPS. KPP je mnenja, da se GPS do nadaljnjega ne bo
kupovalo, ker jih ne potrebujemo.
SKLEP 29/28-9-2017: Bogdan Seliger pregleda polnilne baterije za GPS v kakšnem stanju so in jih
napolni.
AD 9.2 – EURORANDO
IM in UV sta pregledala predlog za gostitev Euroranda v Sloveniji. Razvila se je debata, po kateri so
sprejeli
SKLEP 30/28-9-2017: KPP je usposobljena le za področje poti, nima namena vodenja in nima
predvidena sredstva za sodelovanje na tem dogodku, hkrati se poraja vprašanje delitve glede na
sredstva, ki so za obnovo E poti in vloga Keupsa, saj le ta pravno ni predstavnik glede na pogodbo,
da bi vlagal prijavo na razpis, zato v tem projektu ne bo sodelovala.
AD 9.3 – Tečaj za varno delo z motorno žago.
Razpiše se tečaj za motorno žago. Prijavijo se lahko le registrirani markacisti. Markacisti A in
pripravniki se tečaja ne morejo udeležiti.

AD 9.4 – Locus Map
Razvila se je debata na temo aplikacije za telefone Locus Map, ki vsebujejo zemljevide PZS. Andrej
Stritar je zadevo predstavil na zadnjem sestanku ODKP.
SKLEP 31/28-9-2017: PZS zemljevide za aplikacijo Locus Map se pridobi le za člane IO KPP, vodje
OPP, in člane odborov, ki sodelujejo. Predlaga se, da se registriranim markacistom, ki zemljevide
želijo, omogoči nakup po znižani ceni, tako da se PZS odpove svojemu deležu.
O tem se dogovori IM.
Sestavi se poimenski seznam, teh ki prejmejo zemljevide.
Seja zaključena ob uri 20:30.

Zapisala strokovna sodelavka,
Katarina Kotnik

Načelnik KPP,
Igor Mlakar

