
Komisija za planinske poti, izvršni odbor 
Datum: 11. 8. 2021 
 
 
Zapisnik 10. dopisne seje 
 
Dopisna seja je potekala v času od 3. 8. 2021 do srede, 11. 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 1D/3-8-2021: IO KPP se strinja, da se odseku V Kožnah–Pod Šijo (ID5432, staro ime G2140) spremeni 
kategorija iz lahke v zahtevno planinsko pot. PD Žirovnica naj pot označi kot zahteva ZPlanP, strokovna 
služba pa spremembo zavede v Kataster planinskih poti. Sprememba se upravnemu odboru predloži v 
sklopu potrjevanja Katastra planinskih poti.  
 
Sklep 2D/3-8-2021: IO KPP se strinja s prestavitvijo dela odseka planinske poti Brloga–Lovski dom J (ID4796, 
T0037) v delu Krsnik (Cirknica 28)–Zg. Dobrenje (19a). Planinska društvo Paloma Sladki Vrh mora opuščen 
del odseka povrniti v prvotno stanje in odstraniti vse oznake ter novi del odseka označiti, kot zahteva Zakon 
o planinskih poteh. Strokovna služba PZS spremembo zavede v Kataster planinskih poti.  
 
Sklep 3D/3-8-2021: IO KPP se strinja s prestavitvijo dela odseka planinske poti Bogojina–Jelovškov breg–
Moravske toplice (ID12548, staro ime M0049) v delu mimo Jelovščka. Planinska društvo Matica Murska 
Sobota mora opuščen del odseka povrniti v prvotno stanje in odstraniti vse oznake ter novi del odseka 
označiti, kot zahteva Zakon o planinskih poteh. Strokovna služba PZS spremembo zavede v Kataster 
planinskih poti. 
 
Sklep 4D/3-8-2021: IO KPP se strinja s prestavitvijo dela odseka planinske poti Meža a.p.–Pod gradom 
ID2546 (K0041) in dela odseka planinske poti Pod gradom–Nad Ježevo bajto ID2545 (K0040). Planinsko 
društvo Dravograd mora opuščen del odseka povrniti v prvotno stanje in odstraniti vse oznake ter novi 
del odseka označiti, kot zahteva Zakon o planinskih poteh. Strokovna služba PZS spremembo zavede v 
Kataster planinskih poti. 
 
Sklep 5D/3-8-2021: IO KPP se strinja s prestavitvijo dela odseka planinske poti Meža a.p.–Lipovnik SV 
(ID2547, K0042) v delu v Meži. Planinsko društvo Dravograd mora opuščen del odseka povrniti v prvotno 
stanje in odstraniti vse oznake ter novi del odseka označiti, kot zahteva Zakon o planinskih poteh. 
Strokovna služba PZS spremembo zavede v Kataster planinskih poti. 
 

Sklep 6D/3-8-2021: IO KPP se strinja s prestavitvijo dela odseka planinske poti Ramšakov vrh V–Ramšakov 
vrh S (ID2155, staro ime J0099), v mimo kmetije Ramšak do trenutne poti ID5592 (J0810). Planinsko društvo 
Dobrna mora opuščen del odseka povrniti v prvotno stanje in odstraniti vse oznake ter novi del odseka 
označiti, kot zahteva Zakon o planinskih poteh. Strokovna služba PZS spremembo zavede v Kataster 
planinskih poti. 
 

Sklep 7D/3-8-2021: IO KPP se strinja s prestavitvijo Pomurske planinske poti v delu mimo Lendavskega 
gradu. Pri tem se opusti odseke planinskih poti  

- Lendavski grad J–Lendavski grad (ID3150, M0044),  
- Lendavske gorice–Lendavski grad J (ID3149, M0043), 
- Lendavske gorice–Cerkev (ID3148, M0042).  

Potek pa se spremeni pri odseku planinske poti Turnišče–Lendavski grad J (odseka ID3151, M0045), čez 
Dolgovaške gorice do razglednega stolpa, Vinariuma in odsek planinske poti Lendava, hotel Lipa–
Lendavske gorice (ID3147, M0041) na relacijo Razgledni stolp, Vinarium–Lendava Tomšičeva in v delu 



Lendavskih goric na Lendavsko cesto. Planinsko društvo Lendava mora opuščen del poti povrniti v prvotno 
stanje in odstraniti vse oznake ter novi del odseka označiti, kot zahteva Zakon o planinskih poteh. 
Strokovna služba PZS spremembo zavede v Kataster planinskih poti. 
 

Sklep 8D/3-8-2021: IO KPP potrjuje odprtje novih planinskih odsekov za ureditev izhodišč s parkirišči na 
relaciji železniška postaja in avtobusna postaja Podčetrtek–Sv. Lovrenc, Palčnik–Podčetrtek in Vebrovo–
Svinjski graben. UO PZS se predlaga, da k novim odsekom poda soglasje. Po prejemu soglasja UO PZS se 
novi odseki vnesejo v Kataster planinskih poti. Skrbnik PD Atomske toplice Podčetrtek mora odseke 
označiti in vzdrževati v skladu z ZPlanP. 
 

Zapisala strokovna sodelavka PZS, Katarina Kotnik 

 

 
           Načelnik KPP 
           Bogdan Seliger 
 


