Datum: 30. 11. 2017
ZAPISNIK
17. redne seje IO KPP, ki je bila v četrtek, 26. oktobra 2017 ob 19. 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),
Vodje odborov: Vodja OTV, Albin Žnidarčič (AŽ); Vodja OU KPP), Janko Šeme (JŠ).
Ostali prisotni: Katarina Kotnik – strokovna sodelavka (KK),
Opravičeni odsotni: Boštjan Gortnar (BG) se je moral opravičiti in oditi, Vodja ODKP Danilo Sbrizaj
(DS).
Pred redno sejo IO KPP je bila 16. razširjena seja KPP. BG je že med razširjeno sejo moral oditi, kar ni
vlivalo na sklepčnost IO. IM je predlagal dnevni red, ki je bil posredovan z vabilom in gradivom.
Dnevni red:

1. Vloge PD
2. Kategorizacija planinskih poti
3. Obhodnice
4. OTV in okvirni plan delavnih akcij za leto 2017
5. Razno
Za četrto točko ni bilo pripravljeno gradivo, zato je IM predlagal, da se 4. točka črta. Člani IO KPP so
se strinjali. Točka Razno je s tem postala 4. točka.
AD 1 – Vloge PD
AD 1.1 – PD Bovec
Na pobudo predsedstva PZS je PD Bovec podpisala prenos določenih poti na PZS. Gre za prenos poti:
z Bavšice na Bavški Grintavec; Odseka, ki se s te poti odcepi v koti Vovenk do Sedla Kanja; in
planinske poti od Bavšice preko Čez Brežice do Škrbine Za gradom. Vlogi je bil dodan zapisnik seje UO
PD, na kateri je bila pobuda obravnavana in sprejet sklep o prenosu, ki se glasi
»Planinske poti v Bavšici, ki so trenutno v upravljanju PD Bovec, se da za nedoločen čas v
skrbništvo PUS-u. Vendar pa ima PD Bovec pravico, da jih v vsakem trenutku vzame nazaj
v upravljanje.«
Sprejeti so bili tudi sklepi, ki se tičejo planinskih poti okoli Kanina:
• Planinsko pot D postaja kaninske žičnice do koče Petra Skalarja se označi kot zahtevno
planinsko pot.
• Planinska pot od koče Petra Skalarja do Laške Planje ni več v uporabi.
• Planinsko pot od Kaninske škrbine do izstopa ferate Via Julia se označi kot zahtevna
neoznačena pot.
JŠ ima pri tem pomisleke. V razpravi je Igor Mlakar opozoril, na sklep v zapisniku UO PD Bovec »da
poti za nedoločen čas v skrbništvo PUS-u. Vendar pa ima PD Bovec pravico, da jih v vsakem trenutku

vzame nazaj v upravljanje«, ki ni v skladu z zakonom in da PD Bovec ne more enostransko spet
prevzeti pot v upravljanje temveč mora biti obojestranski dogovor. Poti so odročne, niso strateške za
PD Bovec. PUS Bavšica jih uporablja in naj skrbi za te poti.
SKLEP 6/26-10-2017: IO KPP se strinja s prenosom planinskih poti s PD Bovec na PZS. Predmet
prenosa so planinske poti Bavšica-Bavški Grintavec (ID3723, ID7022, ID8444in ID5628, ID5627);
Vovenk-Sedlo Kanja (ID6269); in planinsko pot Bavšica-Škrbina Za gradom (ID3722, ID8347 in
ID6520, ID3721, ID7246, ID7247). Ker se kot skrbnik zabeleži PZS, o potrditvi prenosa odloča UO
PZS. V Kataster planinskih poti se sprememba zavede po prejemu sklepa UO PZS.

AD 1.2 – PD Vrhnika
PD Vrhnika je podala vlogo za opustitev obhodnice Pot Vrhnika-Triglav. UO PD je na svoji 13. seji,
22.5.2017 sprejelo sklep o ukinitvi obhodnice. Obhodnica je v evidenci zabeležena pod št. 20.
SKLEP 7/26-10-2017: IO KPP potrjuje opustitev obhodnice Pot Vrhnika-Triglav. V arhiv se
obhodnica zabeleži kot opuščena ter zbriše iz evidence na spletu in v Katastru planinskih poti.
AD 1.3 – PD Litija
PD Litija je na seji predložila vlogo za opustitev odseka planinske poti, ki je že več let zaprt. Priložili so
tudi zapisnik seje UO PD s sklepom o opustitvi. Odsek je vključen v Badjurovo krožno pot. Dogovorili
so se, da se Badjurova krožna pot v tem delu prekine, ime pa se ohrani.
SKLEP 8/26-10-2017: IO KPP potrjuje opustitev odseka planinske poti Renke-Rovišče (staro ime
Z0017, ID5053 in ID6148) v skrbništvu PD Litija. Sproži se postopek za pridobitev soglasja UO PZS.
Po pridobitvi soglasja se odsek v Katastru planinskih poti zavede kot opuščen, Badjurov krožna pot
pa se zavede kot prekinjena na tem delu. PD Litija naj poskrbi, da bo odsek v naravi ustrezno
označen kot opuščen in planinske oznake odstranjene..
AD 2. – Kategorizacija planinskih poti
Glede na sklep pretekle seje je šel BS na ogled poti prek Psice in Žrela na Storžič.
SKLEP 9/26-10-2017: IO KPP potrjuje predlog Bogdana Seligerja za kategorizacijo poti preko Psice in
Žrela na Storžič. Kategorizacija je naslednja:
predlog
Odsek poti
Skrbnik
SKLEP 9/26-102017
no. podan dne
1.
16.10.2017
Pot skozi Žrelo
PD Tržič ZELO ZAHTEVNA
(G2113-novi, ID7234)
2.
16.10.2017
Pot čez Psice (G2769,
PD Križe ZELO ZAHTEVNA
ID2018)
3.
16.10.2017
na vrhu Storžiča
PD Tržič LAHKA
(G2252-novi, ID8372)
4.
16.10.2017
Storžič JZ-Storžič J
PD Kranj LAHKA
(G2193, ID1416)
AD 3. – Obhodnice
Seznam obhodnic so pripravili UV, SV in KK. Dopolnjen je bil s podatkom ali je obhodnica aktivna ali
opuščena, markirana, ali ima dodatno oznako, dnevnik, vodnik. Razvila se je razprava, v kateri je bilo
ponovno izpostavljeno, da vezna obhodnica, ki ne vodi izključno po planinskih poteh, ne more biti

Planinska obhodnica. Te obhodnice je potrebno izločiti na posebni seznam. PD nosilci se bodo morali
odločiti, kaj bodo glede tega naredili. Lahko registrirajo ostale poti, prekinejo obhodnico v
nemarkiranem delu ali jo vodilo kot neplaninsko.
SKLEP 10/26-10-2017: Strokovna služba naj pripravi ločeno sezname obhodnic, ki izpolnjujejo vse
kriterije za planinske obhodnice; obhodnic, ki delno izpolnjujejo pogoje; in drugih obhodnic, ki niso
planinske; ter seznam opuščenih obhodnic. Prečiščen seznam obhodnic dobijo člani IO KPP v
pregled in potrditev.

AD 4. – Razno
IM je mnenja, da je prav, da skrbniki prejmejo skrbniki celotno korespondenco, ki se tiče
informacij s terena o stanju na njihovih poteh.
SKLEP 11/26-10-2017: Informacije v zvezi s stanjem planinskih poti, ki pridejo s terena, se kot
celotna korespondenca posredujejo na skrbnika, načelnika in vodjo OPP.
AŽ izpostavlja, da ne more dati predloga za markaciste C. Sklican bo sestanek OTV, kjer se bo
obravnavalo vsa odprta vprašanja.
V zvezi s problematiko Katastra planinskih poti je IO KPP sprejel naslednji
SKLEP 12/26-10-2017: Kataster planinskih poti naj se nemudoma oddvoji od ostalega v Geopedii,
kot je predlagal Andrej Stritar. Kot nadzornika Katastra planinskih poti, z vsemi pooblastili
urednika, imenujemo Bogdana Seligerja, ki odgovarja neposredno IO KPP.
Seja zaključena ob uri 20:30.

Zapisala strokovna sodelavka,
Katarina Kotnik

