
 

 

Datum: 5. 3. 2018 
 

ZAPISNIK 
18. redne seje IO KPP, ki je bila v petek, 2. marca 2018  ob 16:30. uri,  v gostilni Pri Kranjc na Vrhniki. 
 
Prisotni: 
Člani IO KPP: Igor Mlakar (IM), Bogdan Seliger (BS), Gabrijel Podobnik (GP), Stanislav Vidovič (SV), 
Uroš Vidovič (UV), Jurij Videc (JV), Marjana Jelen (MJ), (JŠ)Boštjan Gortnar (BG). 
Vabljeni prisotni: Vodja OPP Notranjske, Štefka Šebalj Mikše. 
Opravičeni odsotni: Vodja OTV, Albin Žnidarčič (AŽ); Vodja OU KPP, Janko Šeme (JŠ); strokovna 
sodelavka, Katarina Kotnik (KK), Vodja ODKP Danilo Sbrizaj (DS). 
 
IM je predlagal dnevni red, ki je bil posredovan z vabilom in gradivom.  
 
Dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnikov 
2. Odpiranje kandidatur za razpis KPP 2018 
3. Točke SPP 
4. Razno 

 
Pripomb ni bilo. Ker strokovne sodelavke ni bilo, so se prisotni strinjali, da se seja snema.  
 
AD 1 – Potrditev Zapisnikov 
IM je šel skozi zapisnike. Pri zapisniku 15. redne seje je izpostavil, da bo potrebno v novem mandatu 
čim prej pregledati dnevnik SPP in kaj je potrebno vključiti za potrjevanje, saj še ni pripravljen na tisk. 
Seja OUP naj bi bila sredi marca, vendar vabila še niso prejeli. Divje poti, ki niso bile registrirane 
morajo imeti vsa potrebna soglasja. Glede Locus Map še ni nič novega, generalni sekretar ni 
odgovoril na vprašanja IM. Ker vprašanja glede katastra planinskih poti niso rešena in se ne pozna 
ozadja, kako se pretakajo podatki v Locus Map, se ni zaprosilo za brezplačne izvode. 
Zapisnik 16. seje (razširjene) vsebuje definicije kote, odseka in poti. IM je izpostavil, da je strokovna 
sodelavka naredila napako, ko je definicije poslala predsedniku brez obrazložitve. IM trdi, da ji je 
naročil, da tega ne stori, da bo to storil on. Zato je prišlo do burnega odziva predsednika PZS in 
Stritarja. 
Izpis iz katastra planinskih poti, ki je bil prestavljen na UO PZS je bil malo boljši, lahko bi bil pa še bolj 
enostaven. PD so poslale vloge povezane z zaprtimi potmi, tako, da ne bo potrebno izpostavljati 
zadeve na UO PZS. 
Pri zapisniku 17. seje je bil izpostavljen sklep o oddvojitvi  Katastra od ostalih poti in postavitvi 
Bogdana Seligerja za nadzornika katastra. Tu se ugotavlja, da se ni še nič premaknilo in da BS še ni 
dobil večjih pooblastil v Katastru. 
Pri zapisniku 10. korespondenčne seje ni bilo posebnosti. Pri 11. korespondenčni seji so se znaki, ki jih 
je GP uporabil prevedli v 0. Zato ni bilo ravno najbolj jasno. SV pa je pozabil pritisniti pošlji. Glasov je 
bilo vseeno dovolj. Oba prosita, da se zavede, da sta glasovala za. 
SKLEP 1/2-3-2018: Zapisnik 15. seje, 16. seje (razširjene), 17. seje, 10. korespondenčne in 11. 
korespondenčne seje se soglasno potrdijo. 



 

 

Zapisnik 12. korespondenčne seje se bo obravnaval na naslednji seji, ki bo konec marca informativno  
načelnik poroča, da so vsi sklepi sprejeti. Prijave za marčevski A tečaj je potrebno omejiti na 25. KK 
mora preveriti nastanitve.  
 
AD 2 – Odpiranje kandidatur za razpis KPP 2018 
Prispelo je 11 kandidatur. V pravilniku je zabeleženo, da ima IO KPP od 5 do 8 članov. Vodje odborov 
niso člani IO KPP, vendar so na seji prisotni. Zaradi dela komisije IM predlaga, da bi IO KPP začela 
delovati z 5 člani in načelnikom. Tako je lažje delati se sestajati in dosegati sklepčnost pa še stroški so 
manjši. Odbori po statutu pripravljajo gradivo, ne IO KPP. Slednji le poda pozitivno oz. negativno 
mnenje in dopolnila. V razpravi se je odprlo vprašanje kdo določi št. članov IO KPP.BS izpostavlja, da v 
pravilniku piše koliko članov ima IO KPP. Ker je število od 5 do 8 članom o tem IO KPP odloči, ko 
pripravlja gradivo za zbor. Zbor odloči le kdo bo zapolnil ta mesta. V tem primeru so volitve tajne. GP 
pravi naj bo število članov skupaj z načelnikov liho zaradi glasovanja. BG meni,da v kolikor je gradivo 
tako slabo, da je neodločeno potem je bolje da se na obravnava,smo pa v 99% glasovali za vse sklepe.  
BG praksa je taka, da se dogovarja dokler ni dosežen splošen konsenz. V nasprotnem primeru zadeva, 
ki se obravnava, ni dobra. BS je mnenja, da če se izkaže, da je dela toliko, da je potrebnih več članov, 
se razpišejo naknadne volitve. 
SKLEP 2/2-3-2018: IO KPP je sklenil, da zadošča 5 članov IO KPP v novem mandatu plus načelnik, 
kar se seznani tudi kandidate za načelnika. 
Za takšen sklep je bilo vseh 8 prisotnih. 

 

Za kandidature je prispelo 9 kuvert pravilno opremljenih z napisom »ne odpiraj – Razpis KPP 2018«. 
Ena kandidatura je bila oddana brez napisa in ena kandidatura je prispela na strokovno službo po e-
pošti. Obe sta bili poslani tudi v zapečateni kuverti opremljeni z napisom. 
Prispele so naslednje kandidature za člana IO KPP: 

 Jože Žugelj, PD Semič – mora vlogo dopolniti, ker ni navedeno za katero mesto kandidira;  

 Uroš Vidovič – za člana IO KPP ga predlagata PD Ptuj in MDO Podravja. Vloga je popolna; 

 Albin Žnidarčič – za člana IO KPP ga predlaga PD Sežana. Vloga je popolna. (Ob odpiranju se je 
list s kandidaturo načelniku po nesreči prerezal, zato je zalepljen); 

 Jurij Videc – za člana IO KPP ga predlaga PD Laško. Vloga je popolna; 

 Stanislav Vidovič – za člana IO KPP ga predlaga PD Kočevje. Vloga je popolna; 

 Lilijana Uršič – za člana IO KPP ga predlaga OPD Koper. Vloga je popolna; 

 Bojan Završnik – za člana IO KPP ga predlaga PD Žirovnica. Vloga je popolna; 
 Ivan Šalamon – za člana IO KPP ga predlagata PD Atomske toplice Podčetrtek in OPP SMDO. 

Vloga je popolna; 

 

Prispela je naslednja kandidatura za načelnika KPP: 
 Bogdan Seliger – za načelnika IO KPP ga predlaga PD Horjul. Vloga je popolna. 

 

IM kandidatu za načelnika predlaga, da vlogo dopolni z programom dela in vizijo razvoja KPP. 
Kandidat za načelnika  se strinja, da bo članov IO KPP 5. Če se izkaže,da je dela več kot za 5 lahko  
načelnik predlaga širšo sestavo, ki se jo potrdi na prihodnjem zboru markacistov Člane strokovnih 
odborov, skladno z pravilnikom ki naj bi bili strokovnjaki na svojem področju zbira načelnik in potrdi 
IO KPP na svoji seji.  
 
AD 3 – Točke SPP 
AD 3.1 Klopni vrh 



 

 

Kontrolna točka SPP je Koča na Klopnem vrhu. Trenutno je žig v Koči, ki pa jo je lastnik zaprl. PD 
Lovrenc na Pohorju, ki je skrbnik poti na tem področju, predlaga, da se žig prenese na sam Klopni vrh. 
SKLEP 3/2-3-2018: Kontrolna točka SPP Koča na Klopnem vrhu se prestavi na Klopni vrh. Žig naroči 
in dostaviti KPP planinskemu društvu, ta poskrbi za vgradnjo.  
 
AD 3.2 Sivka – Mrzli vrh 
PD Žiri je predlagal, da se žig s kontrolne točke SPP Sivka – Mrzli vrh prestavi s kmetije Vodičar na 
novo kočo Koča na Mrzl'k. Za kontrolno točko skrbi PD Sovodenj. GP je govoril z načelnikom 
markacistov PD Sovodenj, ki se s prestavitvijo žiga ne strinja. Trenutno je žig dostopen vsakomur, ne 
glede na dan v tednu in letni čas. Tudi na vrhu Sivke je betoniran žig. Koča pa ni neprestano odprta.  
SKLEP 4/2-3-2018: Komisija je soglasna, da se žig kontrolne točke Sivka – Mrzli vrh ne prestavi v 
novo Planinsko kočo Mrzl'k. Za morebitno prestavitev bi bilo nujno potrebno soglasje skrbnika 
kontrolne točke, ki je PD Sovodenj. 

 

AD 3.3 Nova točka – Orožnova koča 
PD Bohinjska Bistrica je podala predlog, da se v SPP doda Orožnovo kočo na planini Za Liscem pod 
Črno prstjo. IM ugotavlja, da ima PD Podbrdo probleme z urejanjem poti, prav tako PD Bohinjska 
Bistrica. Do odprtja nove točke je skeptičen. BS je opozoril tudi na velik spust in ponovni vzpon, ki ga 
je potrebno narediti z SPP, če želiš priti do Orožnove koče.  
SKLEP 5/2-3-2018: KPP Orožnove koče kot nove kontrolne točke SPP ne odobri. Predlaga se, da se 
Orožnovo kočo doda med točke Razširjene SPP. 
 
AD 4. Razno 
IM predlaga, da se zadnja seja skliče v Tolminu in se povabi tudi aktivne člane odborov. Glede 
termina se bodo uskladili. 
Štefka Mikše Šebalj je zanimalo kako je glede vloge PD Cerknica za novo pot na V. Špička. Načelnik 
obljubi: Vse kar je v zvezi s katastrom in kar je še odprtega se bo obravnavalo na zadnji seji pred 
zborom. 
  
Seja zaključena ob uri 17:45. 
 
 
Po zvočnem zapisu zabeležila strokovna sodelavka, 
Katarina Kotnik 

 

  

 
 
 


