ZAPISNIK
5. seje IO KPP, ki je bila v četrtek, 13. decembra 2018, v sejni sobi Planinske zveze
Slovenije (PZS), Ob železnici 30 A, v Ljubljani. Seja se je pričela ob 17. uri

Prisotni:
Člani IO Komisije za planinske poti (IO KPP): Bogdan Seliger (BS), Lilijana Uršič
(LU), Stanislav Vidovič (SV), Uroš Vidovič (UV), Bojan Završnik (BZ), Jurij Videc (JV).
Ostali prisotni: vodja OTV Igor Mlakar (IM), Predsednik PZS Jože Rovan (JR).
Opravičeno odstotna: Vodja OU PZS Janko Šeme, strokovna sodelavka Katarina
Kotnik
Ostali odsotni: vodja ODKP Danilo Miklavž Sbrizaj
Predlagan dnevni red:
1. Zapisniki 3. razširjene seje, 4. seje in 4. dopisne seje IO KPP
2. Razpis usposabljanj v letu 2019
3. Obravnava nekaj izsledkov analize CNVOS o Zakonu o planinskih poteh
4. Poročila skrbnikov
5. Pregled vseh pripomb na stanje planinskih poti
6. Literatura za usposabljanja
7. Zaprte planinske poti
8. Druge poti na planinskih poteh
9. Vloge za kataster planinskih poti in nekateri izsledki
10. Okvirne dejavnosti KPP v letu 2019
11. Razno
Vodja OU je opravičil svojo odsotnost in pri tem prosil, da se iz dnevnega reda zato
umakne predvideno 6. točko (Literatura za usposabljanja).
IO KPP je upošteval predlog in soglasno sprejel naslednji dnevni red:
SKLEP 1/13-12-2018:
1. Zapisniki 3. razširjene seje, 4. seje in 4. dopisne seje IO KPP
2. Razpis usposabljanj v letu 2019
3. Obravnava nekaj izsledkov analize CNVOS o Zakonu o planinskih poteh
4. Poročila skrbnikov
5. Pregled vseh pripomb na stanje planinskih poti
6. Zaprte planinske poti
7. Druge poti na planinskih poteh
8. Vloge za kataster planinskih poti in nekateri izsledki
9. Okvirne dejavnosti KPP v letu 2019
10. Razno
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K 1. točki
Prisotno so pregledali realizacijo sklepov predhodne seje razširjenega sestava in IO
KPP. Na pobudo IM bo analizni sestanek v januarju, prisotni so soglasno potrdili
spremembo sklepa 4/13-11-2018 in sicer:
SKLEP 2/13-12-2018:
SKLEP 4/13-11-2018 se glasi: Inventura v skladišču se izvede do konca 2018.
Sestava inventurne komisije je Zdravko Bodlaj, Jurij Videc in Jože Videc.
BS: v zvezi s sklepom 3/13-11-2018 za odprodajo odpisanih sredstev moramo
spodbuditi strokovno službo, da to čim prej izvede.
BS: v zvezi s sklepom 5/13-11-2018 je OU KPP pripravil materiale, ki so predmet
današnje 2. točke dnevnega reda.
JV: v zvezi s sklepom 7/13-11-2018 je na terenu nekaj pripravljeno, tako da je Zasavska
planinska pot neprekinjena. BS: v zvezi s tem naj MDO Zasavja, kot nosilec obhodnice
pripravi obrazec za spremembo poti, da bomo lahko o spremembi uradno sklepali. Če je
pri tem nov odsek, je treba tudi zanj dobiti kompletno vlogo. To vlogo pripravi skrbnik
novega odseka, Zasavski MDO pa naj mu pri pomaga.
Na zapisnike ni bilo pripomb,
SKLEP 3/13-12-2018:
IO KPP soglasno potrdi zapisnik 3. seje razširjene sestave IO KPP, zapisnik 4.
seje IO KPP in zapisnik 3. dopisne seje IO KPP.
K 2. točki
Na osnovi sklepa 1-3D/27-11-2018 je OU KPP pripravil seznam usposabljanj za leto
2019 in predlog razpisa za prijavo kandidatov za usposabljanja v letu 2019. IO KPP je
po kratki obravnavi soglasno sprejel
SKLEP 4/13-12-2018:
IO KPP se strinja s predlaganimi lokacijami in termini za usposabljanja v letu 2019
in pooblašča OU, da usposabljanja izpelje.
Glede na sklep 2-3D/27-11-2018 z razpisom že zamujamo, soglasno je sprejeta
SKLEP 5/13-12-2018:
IO KPP se strinja s predlogom razpisa za prijave na usposabljanja v letu 2019 in
zadolži strokovno službo, da razpis dokončno uredi in objavi. Razpisi so odprti
do doseženega števila prijav predvidenega števila udeležencev s tem, da se za
tečaja v spomladanskem obdobju omeji prijave do 1. februarja 2019, za tečaj
septembra se v primeru premalo prijav podaljša razpis do 31. maja 2019, podobno
se pa tudi za obnovitvena usposabljanja lahko podaljša čas prijav do 2 meseca
pred izvedbo usposabljanja.
SKLEP 6/13-12-2018:
IO KPP bo odobril dodatne termine usposabljanj v primeru bistveno večjega
števila prijav, glede na predvideno kvoto.
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K 3. točki
Prisotni so iz analize Zakona o planinskih poteh (ZPlanP), ki jo je pripravil CNVOS,
obravnavali ukrepe 1.1, 1.2 in 1.3 iz poglavja 6.1.
V zvezi s točko 1.1
IM omeni problem bližnjic in hoje izven poti. Problem je širši in izven dosega PZS. BS,
vseeno apel komisijam v okviru PZS, da dajo pri vzgoji poudarek na uporabo planinskih
poti. JR predlaga zloženko, mogoče se zadolži Matjaža Šerkezija da to dodatno
poudarja na vseh njegovih predstavitvah. JR, IM, večja promocija Slovenke planinske
poti, skratka zloženke in spletni vodnik. SV, SPP ima več kot 10291 izdanih znakov,
razširjeni del ima 2637 izdanih znakov. BS, v treh mesecih pripraviti osnovno zloženko
za uporabo planinskih poti in pomen znakov na njej. V razpravi (JR, IM, JV, SV, LU) se
je dodatno izpostavilo, pripraviti je treba nekaj, kar bi prišlo do vseh uporabnikov našega
prostora, se pravi v kočah, preko STO drugi mediji. JV, gozdarji imajo nek plakat za
obnašanje v naravi, ki ga bodo dali v koče. UV predstavi plakat, ki ga je pripravilo
nemško ministrstvo za okolje, katerega princip bi bil mogoče zanimiv.
Šli bi v 2 zloženki, ena je splošna za namen uporabe planinskih poti in druga za SPP.
UV in LU do novega leta sporočita, če sta pripravljena narediti osnutek vsebine za oba.
Za spletni vodnik po SPP bo se BS poskusil z vodjem OZI (Bojan Rotovnik) dogovoriti o
možnostih. Izhodišče za pripravo zloženke za SPP in spletnega vodnika za SPP so
obstoječi vodniki po SPP. Mogoče bi osnovo za spletni vodnik pripravil avtor vodnika po
SPP. Materiali, ki bi se pripravili morajo imeti več slikovnega gradiva in manj besedila.
V zvezi s točko 1.2 in 1.3
UV, problem so poti, ki so slabo označene, čeprav jih je mnogo dobro označenih, IM
problemi so na križiščih, ki so marsikje slabo označena. JV, treba je biti prisoten na
terenu in pregledati, videti dejansko stanje. Tipičen primer neurejenih poti je v delu
Zasavja.
BS, KPP bo s svojimi odbori še naprej skrbela, da bodo poti urejene, kot je treba.
Obravnavamo pripombe na stanje planinskih poti, OPP izvajajo meddruštvene akcije
urejanja planinskih poti in pri tem poiščejo problematična področja. Naša naloga je ,da
pri vseh usposabljanjih damo težo na urejenost planinskih poti.
JR posebej za SPP je treba paziti na urejenost in v zvezi s tem mogoče izvajati tudi
kakšne ukrepe. UV priporoča uporabo nalepk v urbanih področjih.
K 4. točki
Tudi na dodatne poziv v začetku decembra je še vedno ostalo nekaj planinskih društev,
ki morajo oddati poročila skrbnikov o delu na planinskih poteh. Ker je tudi letos
predviden prispevek društvom za urejanje planinskih poti v letu v 2018, bodo za ta
prispevek upravičena društva, ki so pravočasno oddala svoja poročila. JR je povedal,
da so se na predsedstvu odločili za delitveno razmerje 1:5:10 (lahka : zahtevna : zelo
zahtevna planinska pot), bo pa treba v pripravi za skrbniško pogodbo bolj določiti
prispevke, v zvezi z dejavnostmi izven osnovnega vzdrževanja planinskih poti. IM
predlaga, da se iz tega prispevka izloči planinske poti, ki jih je urejala OTV.
IO KPP je soglasno sprejel naslednja sklepa:
SKLEP 7/13-12-2018:
Prispevek za urejanje planinskih poti prejmejo skrbniki (planinska društva),
katerih poročila so prispela do 15. decembra 2018.
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SKLEP 8/13-12-2018:
Iz prispevka po prejšnjem sklepu (SKLEP 6/13-12-2018) se izločijo odseki
planinskih poti, ki jih je v 2018 urejal OTV.
K 5. točki
Obravnavali smo pregled poti, za katere so bili javljeni problemi. Ugotovili smo
naslednje:
- Društva, ki dobijo sporočilo o problemu na planinski poti naj se odzovejo, ko
dobijo sporočilo in sporočijo potem, ko je pot urejena,
- Problem so tudi ljudje, ki po svoje kar sami nekaj markirajo,
- Gozdarji pogosto podirajo drevesa, ki imajo markacije, pri tem ne poskrbijo za
obnovo markacij (zahteva v ZPlanP, 7. člen) ali ne obvestijo skrbnika planinske
poti, da jo na novo označi
Teme v zvezi s problemi s planinskimi potmi naj se izpostavijo na zborih markacistov.
K 6. točki
ZPlanP določa, da lahko traja začasna zapora planinske poti največ 1 leto, še vedno so
poti, ki so začasno zaprte več kot eno leto še na račun žleda ali kasnejših vremenskih
pojavov. IO KPP je soglasno sprejel naslednji sklep:
SKLEP 9/13-12-2018:
Skrbnikom, ki imajo poti začasno zaprte več kot eno leto, se pošlje zahtevo, da v
enem mesecu od prejema naše zahteve, pošljejo vlogo ali za opustitev planinske
poti ali za podaljšanje začasne zapore, s tem da pri tem jasno zapišejo razlog in
predlog ureditve začasno zaprtih planinskih poti.
Zahtevo se pošlje skrbnikom, ki na dan pošiljanja dopisa dosežejo kriterij
preseženega trajanja začasne zapore in potem konec januarja ostalim, ki bodo do
takrat presegli ta kriterij.
S pozivom se skrbnikom pošlje še obrazec za spremembo planinske poti.
K 7. točki
V razpravi so bila podana naslednja dejstva:
- Obstoja sklep UO PZS za nadomestilo za uporabo planinske poti,
- skrbniki oziroma skupina skrbnikov v primeru obsežnejših drugih tematskih poti
se lahko strinjajo in odobrijo potek neke druge poti po njihovih planinskih poteh,
- gre predvsem za tuje poti,
- urediti bo treba koordinacijo z društvi,
- Obstajajo priporočila za uporabo
- Če pot obstaja, naj bo možnost, da se jo uporabi za druge tematske poti, da se
ne dela škoda v naravi.
- Treba je narediti enoten pristop.
- Člani KPP [e pod vodstvom Toneta Tomšeta so pripravili priporočila za
označevanje drugih (neplaninskih) poti. Gradivo je dostopno na
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SKLEP 10/13-12-2018:
IO KPP priporoča naslednje v zvezi z možnostjo uporabe planinskih poti za druge
pohodne, tematske in druge poti, v nadaljevanju druge poti, ki ne padejo v
skupino planinskih poti in planinskih obhodnic:
- zaradi varovanja okolja, kot tudi zaradi nepotrebnosti, naj bodo po
možnosti vse poti speljane po eni poti, ki je običajno planinska pot;
- na osnovi 23. člena pravilnika Komisije za planinske poti, alineja (l), mora
nosilec druge poti pridobiti soglasje skrbnikov planinskih poti, po katerih
bi ta druga pot potekala in PZS;
- označevanje drugih poti ne sme ovirati prepoznavnosti poteka planinske
poti in vidnosti oznak planinske poti, kot je določeno v Zakonu o planinskih
poteh;
- na planinskih poteh lahko označujejo druge poti le skrbniki ali nosilec poti
v sodelovanju s skrbniki;
- na osnovi sklepa UO PZS 6/15-01-2015 naj nosilec druge poti prispeva za
urejanje planinske poti, po kateri poteka druga pot po tarifi, kot jo podaja ta
sklep UO PZS;
- skrbnik planinske poti se lahko odpove prispevku za urejanje.
K 8. točki
IO KPP je obravnaval vlogi PD Prevalje in Planinskega društva Horjul za prestavitev
poti in soglasno sprejel. PD Cerkno, vloga za opustitev odseka planinske poti
SKLEP 11/13-12-2018:
IO KPP odobri prestavitev dela odseka planinske poti K0036 Mežica – Naravske
ledine (ID2541) v delu Harmonkov križ – Leše v skrbništvu PD Prevalje tako, da se
ta del prestavi iz ceste čez Volinjak. Novi del je treba urediti, kot zahteva Zakon o
planinskih poteh, na opuščenemu delu poti je treba odstraniti vse planinske
oznake.
SKLEP 12/13-12-2018:
IO KPP odobri prestavitev dela odseka planinske poti N0035 Vrzdenec a.p. – sv.
Kancijan (ID3202) v delu od izhodišča do ovinka na cesti Horjul - Šentjošt tako, da
se ta del prestavi na zato namenjen hodnik za pešce. Novi del je treba urediti, kot
zahteva Zakon o planinskih poteh, na opuščenemu delu poti je treba odstraniti
vse planinske oznake.
SKLEP 13/13-12-2018:
IO KPP na vlogo PD Cerkno potrjuje ukinitev odseka planinske poti P0292 Vrh
Vrat - Pri Jeramu, ID 4066, ker je kontrolna točka Idrijsko-Cerkljanske planinske
poti prestavljena na vrh Škofje, in na osnovi zahtev 23. člena pravilnika KPP prosi
UO PZS za soglasje. PD Cerkno naj poskrbi odstranitev vseh planinske oznak. Po
prejemu soglasja UO PZS se omenjeni odsek zavede v katastru planinskih poti
kot opuščen.
K 9. točki
Prisotni so dobili osnutek predloga plana, da podajo predloge za dopolnitev.
Predlogi so:
- UV: treba je dodati predlog za sodelovanje v KEUPS,
- Pri finančnem planu obvezno sodelovanje s strokovno službo,
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Info plan za 2020 in poročilo
K 10. točki
Na dan seje je prispela pritožba Maksa Kotnika v zvezi z njegovo pobudo, da se zaključi
pripravništvo inštruktorju markacistu Edvardu Tomšiču. Ker je pritožba prispela
prepozno, se bo obravnavala na naslednji seji.
IM je zanimalo, kako je z našimi pripombami za tablo pod Prisojnikom. Obravnava je šla
naprej v smeri priprave enotnega koncepta info table, ki ima en del, ki se lahko prilagaja
na mesto postavitve. Koncept takoj izvede izdelavo in postavitev table naj bi bil
pripravljen pravočasno, da če se najdejo sredstva se lahko takoj izdela in postavi te
table.
Obravnavali smo problem katastra, ker so odseki planinskih poti dodatno deljeni na
račun drugih neplaninskih poti. Treba bo urediti tako, da ima urednik katastra za druge
poti svoj sloj, kar smo že sklepali v prejšnji sestavi IO KPP.
IM je obravnaval problem širjenja podatkov, ki niso javno objavljeni. Predlagal je, da se
to omeji. IO KPP je po obravnavi soglasno sprejel
SKLEP 14/13-12-2018:
Pri zahtevi za podatke, ki niso javno objavljeni, se te podatke lahko posreduje
prošniku le po prehodni odobritvi načelnika KPP.
JR je podal naslednji pobudi:
- Čim prej naj se izvede analizni sestanek in plan OTV za leto 2019.
- Želi imeti sestanek z OU KPP za precizno planiranje usposabljanj.
V razpravi smo obravnavali, da se s spremembo kategorizacije izboljšuje starostna
struktura in obisk tečajev, ker so tudi časovno ugodnejši. Pri didaktičnih sredstvih bi se
pripravilo video posnetke določenih dejavnosti pri urejanju planinskih poti, npr.
postavitev usmerjevalne table (JR), postavljanje markacij.
Pri tečajih bo treba optimizirati prisotnost inštruktorjev.
Seja se je zaključila ob 20:30.
Zapisal Bogdan Seliger
Komisija za planinske
poti
Bogdan Seliger
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