
 
 
Zapisnik 13. redne sejo IO KPP, ki je bila v sredo 7. oktobra 2020 ob 17:30 v sejni sobi Triglav in Stol na 
PZS. 
Prisotni: Člani IO in vodje odborov: Bogdan Seliger, Stane Vidovič, Lili Uršič, Jurij Videc, Uroš Vidovič, 
Bojan Završnik, Janko Šeme 
Ostali prisotni Katarina Kotnik, Jože Rovan 
Odstotni vabljeni (opravičili so se): Bojan Završnik, Igor Mlakar, Ivan Šalamon 
 
Načelnik KPP je pozdravil prisotne, ki so se strinjali z dnevnim redom: 

1. Pregled zapisnik 12. seje, zapisnika 7. dopisne seje IO KPP in izvedbe sklepov 
2. Odbor za usposabljanje 
3. Odbor za tehnična vprašanja 
4. Kataster planinskih poti 
5. Strategija urejanja planinskih poti 
6. Razno 

 
K 1. točki - Zapisniki 
Zapisnik 12. redne seje in zapisnik 7. dopisne seje je IO KPP prejel v gradivu, že prej pa ju je tudi potrdil 
dopisno, tako da ta način dela dobro teče in se lahko tako nadaljuje. Vsi sklepi IO KPP teh dveh sej se 
izvajajo oz. so se izvedli. Odprt ostaja sklep o izvedbi usposabljanja markacistov za kategorijo A, kjer je 
datum določen za 23.-25. 10. 2020 in za kategorijo B kjer datum in način izvedbe še ni znan. Potrjene 
spremembe planinskih poti se počasi vnašajo v PlanGIS, kolikor sistem to dopušča.  
 
K 2. točki – Odbor za usposabljanje 
Katarina Kotnik je povzela poročilo o izvajanju usposabljanj do sedaj. Izvedeno je bilo eno usposabljanje 
za kategorijo A po planu in dodatno usposabljanje v Cerknem na pobudo KTK, kjer so sami zbrali 
kandidate. Usposobljenih je bilo 43 novih markacistov A. Tečaj, ki je zaradi Korone virusa odpadel aprila 
se je prestavil na 23.-25. oktober 2020 (23 prijavljenih), pa je izvedba vprašljiva zaradi novih 
zaostrovanj. Tečaj za kategorijo B še nima določenih terminov. Obnovitvena usposabljanja so bila 
odpovedana za letošnje leto (Sklep 10/4-6-2020). Prijavljenih je bilo skupno 140 kandidatov za pet 
obnovitvenih usposabljanj, zato predlaga da bi se za leto 2021 dodal še en termin, da vzdržujemo kvoto 
največ 25 udeležencev na eno usposabljanje. V letu 2020 so pripravništvo zaključili 3 inštruktorji 
markacisti in imamo novega pripravnika inštruktorja. 
Janko Šeme je predstavil nove ideje, ki jih bo obdelal z odborom za usposabljanje in ostalimi 
inštruktorji. Predlagal je, kar so tudi prakticirali na tečaju v Vratih, da se predavanja, kot sta varovanje 
narave in vzdrževanje planskih poti obravnava neposredno na terenu. Vključil bi tudi osnovno 
predstavitev uporabe PlanGIS in na splošno v usposabljanja tudi filme z določenimi temami. Predlaga 
da se oblikuje leksikon dobrih praks, ki bi jih lahko uporabljali na predavanjih vsi, ki bi pomagal k 
poenotenju predavanj in dela inštruktorjev. Predlaga, da bi bilo gradivo dostopno preko spleta. 
Inštruktorji naj bi pri tečajih opažene perspektivnih markaciste spremljali še naprej in jih vzpodbujali 
ter vodili, da bi z njimi lahko pomladili inštruktorski kader, kot tudi pridobili člane tehnične skupine . 
Povedal je, da se za kategorijo B pripravlja nova oblika dela, ki bi omogočila delo tudi ob omejitvah 
Korona virusa. Janko Šeme bo o izvedbi tečaja B govoril z vodjem, Igorjem Mlakarjem in sporočil 
načelniku. 
Do konca novembra 2020 OU KPP pripravi predloge terminov in krajev za vsa ostala usposabljanja v 
letu 2021. Strokovna služba preveri interes ponudnikov na letos predvidenih lokacij za obnovitvena 
usposabljanja. Predvidena usposabljanja s termini se predstavi na razširjeni seji, do njih se opredeli 
IO KPP tako, da se lahko usklajene razpise objavi v začetku decembra.  



 
Jože Rovan se je prijavil k razpravi in izpostavil, da se z Jankom Šemetom strinja glede idej za prenovo 
programa. Predlaga, da Maks Kotnik predstavi delavnico, ki jo je imel v Cerknem na temo varstva 
narave. Izrazil je mnenje, da se je zamudilo priložnost, ki je bila preko poletja, ko bi lahko izvedli še 
kako usposabljanje. 
 
K 3. točki – Odbor za tehnična vprašanja 
Katarina Kotnik je na prošnjo načelnika prestavila letošnjo dejavnost tehnične skupine. Tehnična 
skupina je v letu izvedla obnovo 10 planinskih poti. Dodatno je bila izvedena tudi tehnična akcija v 
okviru PD Dovje Mojstrana na planinski poti z Dovja na Kepo (v okviru evropskih sredstev projekta 
Karavanke) in v okviru PD Ljubljana Matica ureditev planinske poti čez Štapce. Dodatno bo PD 
Radovljica še letos uredila pot na Bovški Gamsovec. 5 predvidenih akcij se bo preneslo na prihodnje 
leto zaradi objektivnih. V letošnjem letu smo sodelovali s helikoptersko enoto Slovenske vojske. S 
Policijo se nam ni uspelo uskladiti. Prišlo pa je do uničenja enega agregata, ki ga je odpihnilo ob vzletu 
helikopterja. 
Glede plana za prihodnje leto imamo zgolj seznam poti (34), za katere vemo da so v slabšem stanju, je 
pa pri večini potrebno narediti še ogled in bo OTV odločil kakšen je plan za leto 2021. Med njimi so tudi 
tri poti, za katere so prispele vloge PD za obnovo. 
Načelnik je govoril z vodjem OTV, ki bo organiziral analizni sestanek začetek novembra. Potrebuje pa 
še delitev stroškov po posameznih akcijah in porabljene ure helikopterja, ki jih bo pripravila strokovna 
služba. Glede na trenutne zahteve bo analizni sestanek potekal nekje zunaj, mogoče na pokritem 
prostoru.  
Jože Rovan je ugotovil, da se v zadnjih dveh letih izboljšuje aktivnost tehnične skupine, da pa še vedno 
ne uspemo držati koraka s tem kar dela narava. Letos smo imeli velike težave z vremenom, poškodovali 
so se 3 vodje akcij, 1 je bil neaktiven. Problemi so bili tudi z dopusti in službo. Delamo na tem, da se 
tehnična skupina pomlajuje. Potrebovali bi vsaj še 3 vodje akcij, smo pa na dobri poti. Tudi sodelovanje 
z skrbniki poti je bilo dobro. Predlaga, da se zamenja vodja OTV, ker organizacijsko letos ni sodeloval. 
Šel je pregledati tudi narejeno na Velikem vrhu v Košuti in je narejeno zelo dobro. Pripravlja je seznam 
poti, potrebnih ogleda in razpored ogledov, ki jih je potrebno izvesti, da se bo lahko naredil plan.  
Jože Rovan predlaga, da se društvom pri predračunu za material ovrednotiti tudi ostale stroške. Za to 
bo potrebno ponovno pregledati pogodbo o obnovi ter normative in jo prilagoditi tako, da se uskladi 
omejitev za prehrano, saj 25 €/osebo na dan v nekaterih primerih ni izvedljivo.  
B. Seliger je omenil, da je veliko število potrebnih ureditev na račun tega, da se urejanje ni izvedlo 
sproti takrat, ko se je pojavila težava – problem pregledov poti s strani skrbnikov. 
 
K 4. točki – Kataster planinskih poti 
V PlanGIS je prišlo do spreminjanja ID planinskih odsekov, ki so bili preneseni iz Geopedije, sistem še 
ne deluje pravilno, zato se mora v sklepe pisati imena začetnih in končnih kot posameznih odsekov. 
 
4.1. Vloge PD Borovnica 
4.1.1. Razpis za prenos poti PZS 
PD Borovnica je v okviru razpisa poslala vlogo za prevzem še dveh odsek planinske poti od Kotovega 
sedla do kote V Koncu (kjer se pot spusti v Koritnico po odseku PD Bovec). Prenos ID1667 (prej ID1667 
in ID1668).  
Sklep 1/7-10-2020: IO KPP se strinja s prenosom odseka planinske poti (ID1667), Kotovo sedlo - V 
Koncu) v skrbništvo planinskega društva PD Borovnica. Vloga se posreduje predsedniku PZS v podpis. 
Strokovna služba PZS uredi prenos skrbništva v Katastru planinskih poti. 
4.1.2. Prestavitev dela odseka planinske poti (E7) med Bistro in Lazami  



 
Prvotno je odsek prečil železniško progo, kar je pomenilo veliko nevarnost za vse pohodnike, 
prestavitev pa omogoča prehod pod železniško progo, Planinsko društvo Borovnica je vlogi za 
prestavitev priložilo potrebna soglasja. 
Sklep 2/7-10-2020: IO KPP se strinja s prestavitvijo odseka planinske poti med Bistro in Lazami 
(ID3321), kot je podano v vlogi. Planinska društvo Borovnica mora opuščen odsek povrniti v prvotno 
stanje in odstraniti vse oznake ter novi odsek označiti, kot zahteva Zakon o planinskih poteh. 
Strokovna služba PZS uredi prestavitev planinske poti v Katastru planinskih poti. 
 
4.1.3. Sprememba kategorije odseka planinske poti Tamar – Slatnica (Sleme) (ID1681) 
PD Borovnica je podalo vlogo za spremembo kategorije planinske poti čez Črne vode na zahtevno.  Na 
področju Črne skale si kje treba pri prehodu pomagati z rokami, s tem da glede na teren ocenjujejo, da 
dodatno vgrajene varovalne naprave nebi obstale. Tudi Boštjan Gortnar je Katarini Kotnik potrdil, da 
se s predlogom strinja. 
Sklep 3/7-10-2020: IO KPP se strinja s spremembo kategorije odseka planinske poti Tamar-Slatnica 
(ID1681), čez Črne vode na zahtevno planinsko pot. Spremembo naj strokovna služba uredi v 
Katastru planinskih poti. Skrbnik PD Borovnica pa naj poskrbi za primerno označitev poti v skladu z 
Zakonom o planinskih poteh. 
 
4.2. Vloga PD Goričko Tromeja 
PD predlaga spremembo dela poteka ID3119 Serdiški Breg – Rogaševci na makadamsko pohodno pot 
in se umakne iz ceste, vloga ima potrebno soglasje. Prestavitev je delana v sodelovanju z nosilcem 
obhodnice, ki poteka po obravnavanem odseku. 
Sklep 4/7-10-2020: IO KPP se strinja s prestavitvijo dela odseka planinske poti Serdiški Breg – 
Rogaševci (ID3119), kot je podano v vlogi. Planinska društvo Goričko Tromeja mora opuščen del 
odseka povrniti v prvotno stanje in odstraniti vse oznake ter novi odsek označiti, kot zahteva Zakon 
o planinskih poteh. Strokovna služba PZS uredi prestavitev planinske poti v Katastru planinskih poti. 
 
4.3. Vloge PD Šoštanj 
4.3.1. Prestavitev poti Hudi graben S–Bank S 
PD predlaga prestavitev dela odseka (ID4629) Hudi graben S–Bank S zaradi uničene dosedanje poti, 
priloženi sta soglasji lastnikov. 
Sklep 5/7-10-2020: IO KPP se strinja s prestavitvijo dela odseka planinske poti (ID4629) Hudi graben 
S–Bank S tako, kot je podano v vlogi. Planinska društvo Šoštanj mora opuščen del odseka povrniti v 
prvotno stanje in odstraniti vse oznake ter novi odsek označiti, kot zahteva Zakon o planinskih poteh. 
Strokovna služba PZS uredi prestavitev planinske poti v Katastru planinskih poti. 
 
4.3.2. Prenos odseka Vedet–Vedet S s PD Šmartno ob Paki na PD Šoštanj. 

Posredovana je bila vloga za prenos 195 m dolgega odseka planinske poti (ID4595) na PD Šoštanj. 

Sklep 6/7-10-2020: IO KPP se strinja s prenosom skrbništva odseka Vedet–Vedet S (ID4595) s PD 

Šmartno ob Paki na PD Šoštanj. V Kataster planinskih poti se vnese spremembo  skrbnika.  

 
4.3.3. Prestavitev poti Bolnišnica-Vodovnik 
PD Šoštanj je podalo vlogo za prestavitev manjšega dela odseka Bolnišnica–Vodovnik (ID5924) iz 
lokalne ceste na staro pot (uhojena stezao), ki je  del iste parcele kot dosedanja trasa. 
Sklep 7/7-10-2020: IO KPP se strinja s prestavitvijo dela odseka planinske poti (ID5924) Bolnišnica–
Vodovnik, kot je podano v vlogi. Planinska društvo Šoštanj mora opuščen del odseka povrniti v 
prvotno stanje in odstraniti vse oznake ter novi odsek označiti, kot zahteva Zakon o planinskih poteh. 
Strokovna služba PZS uredi prestavitev planinske poti v Katastru planinskih poti. 
 



 
4.4. Vlogi PD Matica Murska Sobota 
Pri obeh vlogah se je pokazalo, da sta v Katastru planinskih poti vrisane nenatančno in so bili zaradi 
tega opaženi določeni problemi pri predlogih prestavitev, za to so bile pridobljene dodatne informacije 
pri skrbniku za razjasnitev stanja. 
 
4.4.1. Prestavitev Bukovje 
PD Matica Murska Sobota je podala vlogo za prestavitev dela odseka planinske poti Bukovniško jezero–
Bogojina pri Bukovju (ID3154, M0048) zaradi problemov pri prehodu in vzdrževanju planinske poti. V 
tem delu se planinsko pot prestavi na javno pot. Soglasje je priloženo. 
Sklep 8/7-10-2020: IO KPP se strinja, da se prestavi del odseka planinske poti Bukovniško jezero–
Bogojina pri Bukovju (ID3154), kot je predloženo v vlogi. Planinska društvo Matica Murska Sobota 
mora opuščen del odseka povrniti v prvotno stanje in odstraniti vse oznake ter novi odsek označiti, 
kot zahteva Zakon o planinskih poteh. Strokovna služba PZS uredi prestavitev planinske poti v 
Katastru planinskih poti. 
 
4.4.2. Prestavitev Petanjci 
PD Matica Murska Sobota je podala vlogo za prestavitev dela odseka planinske poti odseka planinske 
poti Tišina–Petanjci–Radenci (ID3122, M0016) med Petanjci in Radenci še naprej po nasipu ob Muri in 
potem po javni poti. S tem se v v določenim eri izogne poteku poti po cestah. Soglasje je priloženo. 
Sklep 9/7-10-2020: IO KPP se strinja, da se prestavi del odseka planinske poti Tišina–Petnajci–
Radenci (ID3122) med Petanjci in Radenci, kot je predloženo v vlogi. Planinska društvo Matica 
Murska Sobota mora opuščen del odseka povrniti v prvotno stanje in odstraniti vse oznake ter novi 
odsek označiti, kot zahteva Zakon o planinskih poteh. Strokovna služba PZS uredi prestavitev 
planinske poti v Katastru planinskih poti. 
 
4.5. Prenos skrbništva s PD Javornik Koroška Bela na PD Jesenice 
KPP je dobila vlogo za prenos skrbništva poti iz Blejske Dobrave na Mežakljo iz PD Javornik Koroška 
Bela na PD Jesenice. 
Sklep 10/7-10-2020: IO KPP se strinja s prenosom odsekov planinskih poti Mežakla Kočna–Baba JZ 
(ID5496), Baba JZ-Baba (ID5497), Baba JZ–Obranica V (ID5498), Obranica V–Planina Obranica 
(ID5499) in Obranica V–Obranica  cesta (ID5502) na Planinsko društvo Jesenice. Strokovna služba PZS 
uredi prenos skrbništva v Katastru planinskih poti. 
 
4.6. Prestavitev poti PD Mozirje 
PD Mozirje je podalo vlogo za prestavitev dela odseka planinske poti, ki vodi po asfaltni cesti na 
vzporedno pot. Gre za del odsek Mozirska koča–Planinšek (ID 4555, S0267) v bližini bivšega parkirišča 
na Planinski ravni. Del, ki pot povezuje s cesto ostane, za potrebe hoje pozimi. Nov potek gre po isti 
poti, parceli kot pot preden skrene. 
Sklep 11/7-10-2020: IO KPP se strinja, da se prestavi del odseka planinske poti Mozirska koča–
Planinšek (ID4555), kot je predloženo v vlogi. Planinska društvo Mozirje mora opuščen del odseka 
povrniti v prvotno stanje in odstraniti vse oznake ter novi odsek označiti, kot zahteva Zakon o 
planinskih poteh. Strokovna služba PZS uredi prestavitev planinske poti v Katastru planinskih poti. 
 
K 5. točki – Strategija urejanja planinskih poti  
Strategijo urejanja planinskih poti naj bi pospešeno pripravili, ker je bilo predvideno, da bi MGRT dal 
javno naročilo za izdelavo te strategije, da bi jo oddali do 15. novembra 2020. Stopilo se je v stik z 
agencijo, ki se ukvarja s pripravo takih dokumentov in so pripravljeni pomagati s smernicami. Link nanje 
je bil poslan v gradivu. Seveda je še odvisno kaj bo pisalo v  javnem naročilu, če seveda bo. V vsakem 
primeru pa rabimo povezovalni dokument za stvari, ki niso še pokrite.  



 
Dodan je tudi del, ki ga je dopolnil Uroš Vidovič, Jože Rovan in Damjan Omerzu. Povezovalni dokument 
je potrebno čim prej dopolniti in pregledati ter podati mnenje, da bomo imeli osnovo za oblikovanje 
dokumenta za razpis.  
 
K 6. točki – Razno 
Razširjena seja KPP bo morda novembra nekje zunaj. Odvisno od situacije s Korono. 
Jože Rovan, Uroš Vidovič in Jože Prah so preko Zoom aplikacije sodelovali na seji ERA. Prisotna 
poročata, da je bila zelo dolga. 
 
Seja se je zaključila ob 20:00. 
 
Zabeležile strokovna sodelavka Katarina Kotnik 
 
        Načelnik KPP, 
        Bogdan Seliger 


