Datum: 30. 11. 2017
ZAPISNIK
16. razširjene seje IO KPP, ki je bila v četrtek, 26. oktobra 2017 ob 16.00. 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), (vodja OPP Ljubljana) Marjana Jelen (MJ), Boštjan Gortnar (BG),
Vodje odborov: Vodja OTV, Albin Žnidarčič (AŽ); Vodja OU KPP (vodja OPP Gorenjske), Janko Šeme
(JŠ).
Vodje OPP pri MDO: Dolenjske in Bele krajine, Mladen Živkovič (MŽ); Koroške, Bojan Šipek (BŠ);
Notranjske, Štefka Šebalj-Mikše (ŠM); Pomurja, Laszlo Ligeti (LL); Savinjske, Ivan Šalamon (IŠ);
Zasavja, Aleš Mohar (AM);
Ostali prisotni: Katarina Kotnik – strokovna sodelavka (KK),
Opravičeni odsotni: Vodja ODKP Danilo Sbrizaj (DS), vodja OPP Posočja, Ivan Grčman; vodja OPP
Kamniško-bistriškega, Alojz Pirnat; vodja OPP Podravja, Marjan Mally (nadomešča ga tajnik, Daniel
Hengelman), Vodja OPP Primorske, Jasmina Pištan (nadomešča jo Lilijana Uršič).
Uvodoma je IM pozdravil vse prisotne in predlagal dnevni red, ki je bil posredovan z vabilom in
gradivom. KK je prosila, da se seja snema, vendar se s tem niso strinjali.
Dnevni red:

1. Definicija odseka in poti (predlogi)
2. Predlogi Izpisa iz Katastra planinskih poti (predlogi)
3. Divje poti (pojasnilo)
4. Zaprte poti (pojasnilo)
5. Usposabljanje markacistov – nov program (predstavitev)
6. Razno
SKLEP 1/26-10-2017:
AD 1 – Definicija odseka in poti (predlogi)
Definicija odseka in planinske poti je potrebna iz več razlogov. Tako markacisti, ki delamo s
planinskimi potmi, kot ostali strokovni kadri PZS, potrebujemo definicijo, da imamo enako predstavo
o čem govorimo. Uporabile se bodo lahko tudi za skrbniške pogodbe in so osnova za delo s
katastrom. Razvila se je razprava na to temo, v kateri so sodelovali vsi člani.
Strinjali so se, da je potrebna tudi definicije kote. Kota je osnovna enota, ki definira odsek planinske
poti. Odsek planinske poti pa je osnovni gradnik skrbništva. Planinsko pot lahko sestavljajo odseki
različnih skrbnikov, zato tu ne moremo govoriti o skrbniku poti, kvečjemu nosilcu, tako kot pri
obhodnici. Kota je osnovna enota, ki definira, omejuje odsek planinske poti. Svoje predloge sta
predstavila JŠ, BS.
Razvila se je razprava, v kateri je bilo izpostavljeno: Delitev odseka na več delov, da bi določili kje so
varovala je neprimerna oblika beleženja podatkov o varovalih. Točna lokacija ni tako zelo pomembna,
kot je pomembno zbirati podatke o vrsti varoval, količini itd. Te bi se lahko obesilo na neko dodatno

koto, ki ne določa odsek. Kote za namen katastra planinskih poti so le tiste, ki so pomembne kot so
izhodišča, vrhovi in drugi cilji, križišča planinskih poti, tudi stičišče dveh skrbnikov. Obravnava se
odsek planinske poti med tako določenimi sosednjimi kotami, s tem, da njegovo kategorijo določa
najzahtevnejši del tega odseka. Oznaka za kategorijo mora biti najkasneje na prej omenjeni koti na
obeh straneh odseka, kar je pomembno tudi z vidika priprave zemljevidov. Da je nek odsek zabeležen
na zemljevidu v večini kot lahek, na koncu odseka pa malo zelo zahtevnega in čisto na vrhu zelo
zahteven, je zavajajoče za uporabnika. Glede na število nesreč tujcev na naših planinskih poteh, je
potrebno jasno označiti, da je cel odsek zelo zahteven.
Križišče je stičišče najmanj treh odsekov planinskih poti. Planinska pot ima svoje izhodišče in svoj
planinski cilj. Na usmerjevalno tablo se napiše predvidene cilje v smeri hoje. Zraven cilja se zabeleži,
če je pot zahtevna oz. zelo zahtevna. In sicer na začetku odseka, kjer lahka pot do cilja ni več mogoča.
Zabeleži se najvišja kategorija zahtevnosti, ki jo srečamo na odsekih do cilja. V katastru se poti
prioritetno določi zahtevnost, ki jo nosi najzahtevnejši odsek, ki jo gradi. Trenutna drobitev odsekov
za skrbnike in za markaciste predstavlja zmedo, ki jo je potrebno na tečajih dobro razjasniti, da bodo
znali postavljati oznake kategorije.
Planinska pot je sestavljena iz enega ali več odsekov. Zaradi načina kako so sedaj zgrajene poti se
določeni odseki ponavljajo v več poteh, zato je težko pripraviti izpis, ki bi bil za skrbnika enostaven.
To je tudi glavni razlog zakaj so težave pri pripravi sistema številčenja poti. Da bi morali v naravi nek
odsek označiti z 5 ali več številk je nesprejemljivo. Za gradnjo planinskih poti mora enemu odseku
pripadati samo ena pot. IM je kot primer predstavil sistem številčenja, kot je pri cestnem omrežju.
Ceste številčijo glede na glavno, regionalne itd. Ko se regionalna priključi na glavno, se konča. Tako bi
bilo lahko tudi pri planinskih poteh. Ene bi bile glavne in potem tiste, ki se nanjo priključujejo.
Bližnjice in povezave se ne bi gradile v svoje poti, temveč bi se številki dodala številka kot varianta a,
b itd. JŠ je predstavil svoj predlog številčenja. Prisotni so se strinjali, da so dognanja pripomogla k
jasnejši predstavi, kako oblikovati številčenje, ki sicer ni predmet te seje in se bo še obravnavalo.
Upoštevajoč razpravo in zaključke, do katerih so prišli, so se člani KPP soglasno strinjali, da se morajo
definicije glasiti, (SKLEP 1/26-10-2017):
Definicija Kote: Kote na planinskih poteh so izključno izhodišče planinske poti, križišče planinske
poti, planinska koča, cilj (vrh…), točka zamenjave skrbnika.
Definicija odseka: Odsek planinske poti je del planinske poti med dvema sosednjima kotama.
Definicija planinske poti: Posamezen odsek planinske poti je lahko vključen zgolj v eno planinsko
pot. Planinska pot vodi od izhodišča do cilja ali do križišča z drugo planinsko potjo.
Obhodnice so položene na poti in niso predmet te razprave, saj so bile dobro definirane že v
učbeniku za markaciste. IM predlaga, da nekdo ugotovi kdo skrbi za tehnično opremo obhodnice.
SKLEP 2/26-10-2017: KPP zadolži Gabrijela Podobnika, da preveri pri nosilcih obhodnice, kdo skrbi
za opremo, ki je predvidena za obhodnico in ali ima obhodnica posebne žige. S tehničnega vidika
mu naj pomagata Uroš in Stane Vidovič.
MŽ je razložil, da za Trdinovo pot žige priskrbi nosilec, PD Krka Novo mesto.
AD 2 – Predlogi izpisa iz Katastra planinskih poti (predlogi)
Postavljeno je bilo vprašanje v kakšni obliki naj bi bili ti izpisi po društvih, da bi bilo dobri za skrbnike.
Na to temo se je razvila razprava.
V njej je bilo izpostavljeno, da se odseki ne smejo podvajati in da je za posamezno društvo
pomembno, da ima na enem mestu zabeleženo, za katere odseke skrbi. Pomemben je ID
posameznega odseka, ki predstavlja možnost sledljivosti, kaj se skozi zgodovino s tem odsekom

dogaja. ID se namreč ne spreminja, medtem ko se ime in potek lahko. Pomemben podatek je tudi
dolžina odsekov in skupaj dolžina poti, za katere skrbi posamezno planinsko društvo.
BS predlaga tokrat izpis odsekov po društvih.
SKLEP 3/26-10-2017: KPP predlaga, da naj bo Izpis iz Katastra planinskih poti pripravljen v naslednji
obliki: po planinskih društvih z odsekih planinskih poti, za katere skrbijo. Vključujejo naj podatke o
ID odseka, začetna kota, končna kota, kategorija odseka in njegova dolžina.
AD 3 – Divje poti (pojasnilo)
Razvila se je debata na to temo. MŽ predlaga, da se za vsako divjo pot od lokalnih PD pridobi jasno
izjavo o skrbništvu take divje poti. Pogoj je seveda, da je kataster točen, za kar so tudi PD odgovorna.
Če PD ne bodo imeli reda, bo tudi to problem.
SKLEP 4/26-10-2017: Za vsako divjo pot naj lokalna PD posredujejo jasno izjavo o skrbništvu. Vodje
OPP naj opozorijo PD, da dajo skladno z zakonom prijavo primerov zlorabe na njihovem področju.
AD 4 – Zaprte poti (pojasnilo)
Na zadnji seji je bil sprejet sklep, da se vsem skrbnikom, ki imajo dlje kot 1 leto zaprto pot pošlje
poziv, da podajo vlogo za podaljšanje zapore. Nekateri skrbniki tega še vedno niso storili in tudi
drugače ne sodelujejo. Vodje OPP bodo skrbnike opozorili, naj oddajo vlogo.
SKLEP 5/26-10-2017: Skrbniki, ki ne bodo dali vloge za podaljšanje zapore poti do 8.11.2017, bodo
predani v obravnavo UO PZS.
AD 5 – Usposabljanje markacistov – nov program (predstavitev)
Vodja OU KPP, JŠ je predstavil nov program. Pregledali so ogromno gradiva in pripravili del programa,
ki je že bil dan v obravnavo OUP PZS. B in C program sta pripravljena in ju je treba le še dodelati in bo
pripravljen za nadaljnjo obravnavo. Potrebno bo tesno sodelovanje z OUP PZS. 7. 7. 2017 je bil v
Dolenji vasi pri Čatežu, v domu CŠOD Čebelica izveden prvi tečaj A kategorije. Bilo je 47 udeležencev.
Na evalvacijo po usposabljanju se je odzvalo 10 udeležencev. Uporabili smo nove prijeme, s
postavljanjem markacij na tabelicah in kopanjem jam za postavitev drogov. Konec novembra se bi
izvedel še en tečaj, za kar je treba izvesti predhodne prijave.
Pripraviti je potrebno plan usposabljanj za prihodnje leto.
Za prihodnje leto bo več kandidatov za obnovitveni tečaj in bo potrebno narediti več izvedb. Med 15.
in 20. aprilom bi bil predvidoma en v Pomurju. Februarja v Posočju.
IM ostale OPP poziva naj podajo svoje predloge za kraj izvedbe obnovitvenega usposabljanja pisno
na KPP do januarja 2018.
AD 6 – Razno
Področni zbori markacistov:
MDO Dolenjska in Bela krajina bo imela zbor markacistov 22. februar 2017. Ostali bodo sporočili do
15. novembra 2017.
Ivan Šalamon je izpostavil divjo pot, ki je zelo zahtevna in vprašal kako naj postopa. Pozove se jih, da
markacije izbrišejo ali podajo vlogo za registracijo nove poti.
Razširjena seja se je zaključila ob 18:50.

Zapisala strokovna sodelavka,
Katarina Kotnik

