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Komisija za planinske poti, izvršni odbor 
16. april 2021 
 
Zapisnik 9. dopisne seje 
 
Dopisna seja je potekala v času od 8. do 15. aprila 2021 

H glasovanju je pristopilo vseh šest upravičenih. Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. 
 

Člani IO KPP so potrdili naslednje sklepe vezana na kataster, spremembe na osnovi predlogov 
društev: 

 
SKLEP 1_9D/15-4-2021: IO KPP se strinja s prestavitvijo planinske poti Gostenčnik–Keber 
(ID12635), tako da se ohrani tudi vzhodni priključek na cesto. Planinska društvo PD Mozirje 
mora opuščen del odseka povrniti v prvotno stanje in odstraniti vse oznake ter novi del 
odseka označiti, kot je zahteva Zakona o planinskih poteh. Strokovna služba PZS naj 
spremembo zavede v Kataster planinskih poti. 

SKLEP 2_9D/15-4-2021: IO KPP se strinja s prestavitvijo planinske poti Rogovilc-Robanov 
kot-Molička planina (ID4541) Pri Rogovilcu. Planinska društvo PD Celje Matica mora 
opuščen del odseka povrniti v prvotno stanje in odstraniti vse oznake ter novi del odseka 
označiti, kot je zahteva Zakona o planinskih poteh. Strokovna služba PZS naj spremembo 
zavede v Kataster planinskih poti.  

SKLEP 3_9D/15-4-2021: IO KPP se strinja s prestavitvijo dela odseka planinske poti 
(ID6145), v naselju Juršovka, tako da primerno prečka železniške tire na označenem 
prehodu ter dela odseka pri Železnih dverih, po predlagani trasi. Planinska društvo PD 
Ljutomer mora opuščena dela odseka povrniti v prvotno stanje in odstraniti vse oznake 
ter novih delih odseka označiti, kot zahteva Zakon o planinskih poteh. Strokovna služba 
PZS naj spremembo zavede v Kataster planinskih poti. 

SKLEP 4_9D/15-4-2021: IO KPP potrjuje prenos odseka planinske poti Atelsko sedlo–Dom 
na Smrekovcu J (ID4407) iz skrbništva PD Mozirje v skrbništvo PD ŠoštanjStrokovna služba 
PZS naj spremembo zavede v Kataster planinskih poti. 

SKLEP 5_9D/15-4-2021: IO KPP potrjuje prestavitev odseka planinske poti Atelsko sedlo–
Dom na Smrekovcu J (ID4407) s ceste na predlagano traso. Planinska društvo PD Šoštanj 
mora opuščen del odseka povrniti v prvotno stanje in odstraniti vse oznake ter novi del 
odseka označiti, kot je zahteva Zakona o planinskih poteh. Strokovna služba PZS naj 
spremembo zavede v Kataster planinskih poti. 
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SKLEP 6_9D/15-4-2021: IO KPP se strinja s prestavitvijo odseka planinske poti Jerebič–
Grabošnik (ID4949), pri Jerebič. Planinska društvo PD Pohorje Zgornja Polskava mora 
opuščen del odseka povrniti v prvotno stanje in odstraniti vse oznake ter novi del odseka 
označiti, kot je zahteva Zakona o planinskih poteh. Strokovna služba PZS naj spremembo 
zavede v Kataster planinskih poti. 

Zapisala strokovna sodelavka PZS, Katarina Kotnik 

 

 
           Načelnik KPP 
           Bogdan Seliger 


