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Zapisnik 17. redne sejo IO KPP, ki se je odvijala v torek 15. februarja 2022 na PZS, s pričetkom ob 17:30. 
Prisotni: Člani IO in vodje odborov: Bogdan Seliger, Lili Uršič, Jurij Videc, Bojan Završnik, Janko Šeme, 
Ivan Šalamon, Igor Mlakar 
Ostali prisotni: Katarina Kotnik, Jože Rovan 
Opravičeno odsotni vabljeni: Uroš Vidovič (predlagane sklepe potrdil dopisno), 
 
Načelnik KPP je pozdravil prisotne, ki so se strinjali z dnevnim redom: 

1. Pregled in potrditev zapisnikov 
2. Poročilo 2021, plan 2022 in okvirni plan 2023 
3. Priprave za zbor markacistov 
4. Kataster 
5. Razno 

 
K 1. točki  - Pregled in potrditev zapisnikov 
Člani IO KPP so v gradivu prejeli zapisnike preteklih treh dopisnih sej. Na zapisnike ni bilo pripomb. 
Predstavljen je bil tudi zapisnik Komisije za pregled kandidatur za novega načelnika KPP in člane IO KPP. 
 

Sklep 1/15-2-2022: IO KPP potrjuje zapisnik 11. dopisne seje, 12. razširjene dopisne seje, 13. 
razširjene dopisne seje in se seznani z zapisnikom Komisije za pregled kandidatur. 
 
K 2. točki – Poročilo 2021, plan 2022 in okvirni plan 2023 
Dokumente, ki so tudi del gradiva na zboru, so člani IO KPP prejeli v gradivu. V Podrobnem planu, ki je 
že bil sprejet, se želi Bogdan Seliger izključiti, glede česar se je razvila razprava. Strinjali so se, da je za 
naprej treba določiti namestnike vodij usposabljanj in jih zavesti v plan IO KPP. Uroš Vidovič je sporočil, 
da pri planu ne smemo pozabiti na KEUPS in sodelovanje na področju Evropskih pešpoti, kar pa je že 
vključeno v oba dokumenta.  
 

Sklep 2/15-2-2022: IO KPP se strinja z Okvirnim planom za leto 2023  in Poročilom KPP za leto 2021. 
 

Sklep 3/15-2-2022: V planu usposabljanj za leto 2022 se briše Bogdan Seliger kot vodja nanj 
napisanih usposabljanj. OU mora določiti druge vodje in seveda vodje tudi obvestiti, kot tudi 
ostale inštruktorje zato, da se pravočasno sestavijo ekipe in pripravijo na predvidena 
usposabljanja. 
 

Sklep 4/15-2-2022: OU KPP naj od vodij usposabljanj zahteva, da javijo kdo je njihov namestnik, 
kar je treba dopolniti v podrobnem planu KPP. 
 
K 3. točki – Priprave na zbor 
Zbor markacistov bo 18. marca ob 17h na Ekonomski fakulteti. Sklic bo objavljen 18. 2. 2022. Za 
delovnega predsednika je predlagan Boštjan Gortnar, za zapisnikarja pa Lilijana Uršič. Oblikoval se je 
predlog dnevnega reda zbora in pregledalo gradivo za zbor. 
Predvidoma bi bila naslednji predlog za dnevni red zbora markacistov: 

1. Otvoritev zbora, pozdrav vabljenim 
2. 100 let Knafelčeve markacije in njegovih navodil za urejanje planinskih poti 
3. Izvolitev organov zbora markacistov 
4. Predlog dnevnega reda 
5. Poročila KPP o delu za leto 2021 
6. Poročilo načelnika KPP za 4 letno obdobje 
7. Poročilo verifikacijske komisije 
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8. Potrditev dnevnega reda  
9. Razprava po poročilu in sprejem sklepov  
10. Razrešnica organom KPP in volitve KPP 
11. pavza ob volitvah 
12. Razglasitev rezultatov volitev 
13. Strategija urejanja planinskih poti in predvideni postopki glede na zahteve države v zvezi z 

ZPlanP, skrbniške pogodbe 
14. Plan komisije za leto 2022 
15. Predlog okvirnega programa komisije za leto 2023 
16. Razprava o programu in sprejem sklepov 
17. Pozdravi vabljenih 
18. Knafelčeva priznanja 
19. Razno 

Razvila se je razprava na temo števila članov IO KPP. Sklep KPP pri zadnjih volitvah je bil da se voli 5 
članov, Jože Rovan pa predlaga, da se število poveča na 6, saj gre za same dobre kandidate, da so lahko 
vsi kandidati, ki so se prijavili, tudi izvoljeni. Ivan Šalamon predlaga, da se voli kar celotno listo. Jurij 
Videc in Igor Mlakar sta se mnenja vzdržala, ker sta na kandidatni listi. Člani IO KPP se strinjajo da 
ostane 5 članov IO KPP. 

Sklep 5/15-2-2022: IO KPP se strinja, da zadošča 5 članov IO KPP v novem mandatu plus načelnik, 
tako, kot do sedaj. S sklepom se seznani kandidata za načelnika. 

Ob 100 letnici markacije bosta Katarina Kotnik in Ivan Šalamon pripravila predstavitev v počastitev te 
obletnice.  
K gradivu za zbor je potrebno dodati tudi prečiščeno verzijo Strategije urejanja planinskih poti. V 
strategiji ne bo zajeta delitev sredstev. Za to se predlaga priprava posebnega dokumenta, ki bo vezan 
tudi na zahteve države. Za to bo KPP pripravil predlog v obliki pravilnika in ga dal v potrditev UO PZS. 
Pravilnik se bo dopolnjeval oz. prilagajal trenutni pogodbi z državo glede namenskih sredstev, ter glede 
na optimiziranje delitve teh sredstev. 
 
K 4. točki – Kataster 
4.1. OPD Koper 
OPD Koper je predložil predlog za izbris poti, ki so bile po njihovem mnenju v kataster planinskih poti 
zavedene kot planinske dejansko pa so tematske pohodne poti občine Piran. Na terenu planinskih 
oznak naj ne bi bilo. Planinska ostaja le ena povezovalna pot, ki je bila včasih del sedaj opuščene 
obhodnico primorsko notranjskih PD. Ostale, ki se nanjo navezujejo pa ne obstojijo. Poti so v občini 
Piran. Ker so bile v procesu evidentiranja zabeležene kot planinske jih je potrebno opustiti.  

V razpravi je bilo povedano, je bila večina teh poti markirana tudi s še sedaj vidnimi ostanki markacij, s 
posnetimi poteki in so bile vidne tudi karti Slovenska Istra, Primorje, Brkini, Čičarije, ki je bila izdana 
leta 2013, so pa jasno bile poti nevzdrževane. 

Sklep 6/15-2-2022: IO KPP se strinja z opustitvijo odsekov Padna–Vela njiva–Grbska vala; Vela  njiva–
Nad Čehuti–Nova vas; Nad Čehuti–Posestvo policaja; Krkavče–Mačkujek–Sv. Peter–Nad križiščem-
Križišče; Sv. Peter–Raven (ID12765, ID259, ID258, ID256, ID257, ID251, ID249, ID248, ID247, ID250, 
ID254). OPD Koper mora odseke povrniti v prvotno stanje in odstraniti vse oznake, kot zahteva 
Zakona o planinskih poteh. Strokovna služba PZS uredi opustitev odseka v katastru planinskih poti 
po pridobitvi soglasja k opustitvi s strani UO PZS. 
 
4.2. PD Atomske toplice Podčetrtek 



 

3/4 
 

PD Atomske toplice Podčetrtek oživlja poti, ki jih je včasih (1929 izvedla podružnica SPD) vzdrževalo PD 
Kozje.  Poti so na takem območju, da ni zadržkov za nove planinske poti, prav tako ni potrebne nove 
nadelave, saj že obstajajo. Vlogi je priložena potrebna dokumentacija. 

Sklep 7/15-2-2022: IO KPP potrjuje odprtje novih odsekov planinske poti Grad Kozje–Log, Kozje–
Vetrnik S-Vetrnik Z–Županove ravne–Vetrnik, Županove ravne–Vetrnik S, Stari trg–Vilni vrh. Odseke 
novih planinskih poti se predloži v postopek pridobivanja soglasja Upravnega odbora PZS. Nove 
planinske poti se zavede v Kataster planinskih poti v skrbništvo PD Atomske toplice Podčetrtek. 
Planinsko društvo mora poti označiti, kot to določa Zakon o planinskih poteh. 
 
4.3. PD Bohor Senovo / PD Lisca Sevnica 
PD Lisca Sevnica je želela opustiti odsek planinske poti, po kateri poteka tudi obhodnica Pot XlV. 
divizije. Ta odsek v svoje skrbništvo prevzema PD Bohor Senovo. 
Sklep 8/15-2-2022: IO KPP potrjuje prenos skrbništva nad odsekoma planinske poti (ID13312, 

ID13313) na relaciji Stara žaga–Federmaus–Škofov križ s PD Lisca Sevnica na PD Bohor Senovo. 

Odseka se v Katastru planinskih poti zabeleži v skrbništvo PD Bohor Senovo. 

4.4. PD Črnomelj 
PD Črnomelj opušča odsek planinske poti Brezovica–Škrilj V, ki v naravi ni vzdrževan. Potekala naj bi 
tudi čez varstveno območje lovcev. 

Sklep 9/15-2-2022: IO KPP potrjuje opustitev odseka planinske poti Brezovica–Škrilj V (ID12789). PD 
Črnomelj mora odseka povrniti v prvotno stanje in odstraniti vse oznake, kot zahteva Zakona o 
planinskih poteh. Strokovna služba PZS uredi opustitev odseka v katastru planinskih poti po 
pridobitvi soglasja k opustitvi s strani UO PZS. 
 
4.5. PD Kranj 

4.5.1 Opustitev Podblica–Jamnik Z 
PD Kranj je podala vlogo za opustitev poti Podblica–Jamnik Z, ker ta ni v uporabi in ni označena. Poteka 
po neprimernih odsekih, delno skozi vas in delno po državni cesti. Tudi ni ustrezne prometne 
infrastrukture za varno hojo, prestavitev pa ni možna. 

Sklep 10/15-2-2022: IO KPP potrjuje opustitev odseka planinske poti Podblica–Jamnik Z (ID1444). PD 
Kranj mora odseka povrniti v prvotno stanje in odstraniti vse oznake, kot zahteva Zakona o 
planinskih poteh. Strokovna služba PZS uredi opustitev odseka v katastru planinskih poti po 
pridobitvi soglasja k opustitvi s strani UO PZS. 
 
4.5.2. Sprememba kategorij -Taška 
PD Kranj je podala tudi vlogo za spremembo kategorije stare variante poti prek Taške (ID1462). Na 
posameznih zahtevnejših delih nad grapo, kjer so skalni skoki, si je potrebno pri napredovanju 
pomagati z rokami. Na teh mestih bi bilo potrebno napeljati tudi jeklenico. 

Sklep 11/15-2-2022: IO KPP potrjuje spremembo kategorije odseka planinske poti Suhi dol–Nad 
Taško (ID1462) z lahke v zahtevno planinsko pot. Skrbnik PD Kranj poskrbi za primerno označitev 
poti v skladu z Zakonom o planinskih poteh. Strokovna služba PZS naj spremembo zavede v Kataster 
planinskih poti. 
  
4.6. Sovatna 
Podana je bila pobuda za spremembo kategorije odseka planinske poti Dovška vratca–Sovatna–Vrh 
Bukovja z lahke na zahtevno planinsko pot. Skrbnik PD Radovljica se z spremembo kategorije strinja. 
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Sklep 12/15-2-2022: IO KPP potrjuje spremembo kategorije odseka planinske poti Dovška vratca–
Vrh Bukovja (ID1278) z lahke v zahtevno planinsko pot. Skrbnik PD Radovljica poskrbi za primerno 
označitev poti v skladu z Zakonom o planinskih poteh. Strokovna služba PZS naj spremembo zavede 
v Kataster planinskih poti. 
 
4.7. Apno 
Gre za legalizacijo divje poti in podaljšanje poti do bivakov. Priložena je vsa potrebna dokumentacija. 
PD Šempeter želi speljati markirano planinsko pot s Pogorišča nad Peklom preko Kal na Apno, pri čemer 
sodeluje s Planinskim društvom Žalec in sekcijo Ponikva, ki želi to planinsko pot nadaljevati naprej do 
Ponikve in njenih bivakov na vrhovih Ponikve. Poti so na takem območju, da ni zadržkov za nove 
planinske poti. 

Sklep 13/15-2-2022: IO KPP potrjuje odprtje novih odsekov planinske poti Pogorišče–Kale–Apno. 
Odseke novih planinskih poti se predloži v postopek pridobivanja soglasja Upravnega odbora PZS. 
Nov odsek planinske poti se zavede v Kataster planinskih poti v skrbništvo PD Šempeter v Savinjski 
dolini. 

Sklep 14/15-2-2022: IO KPP potrjuje odprtje novih odsekov planinske poti Apno–Malo Apno–
Ponikva. Odseke novih planinskih poti se predloži v postopek pridobivanja soglasja Upravnega 
odbora PZS. Nov odsek planinske poti se zavede v Kataster planinskih poti v skrbništvo PD Žalec. 
 
K 5. točki - Razno  
5.1. Knafelčeva priznanja 
Na načelnikovo pobudo se Knafelčevo priznanje podeli skladiščniku Branku Lombarju in vodji OU KPP 
Janku Šemetu. Vsi se strinjajo, da dobro opravljata svoje delo in si priznanje oba zelo zaslužita. 

Sklep 15/15-2-2022: IO KPP podeli Knafelčevo priznanje markacistoma: 
- Janko Šeme, PD Bovec 
- Branko Lombar, PD Avtomontaža. 

 
5.2. Preverjanje planinskih poti 
Bogdan Seliger je podal predlog navodil za preverjanje planinskih poti. V uvodnem delu predloga je 
podanih nekaj razlogov za preverjanje, kar se je tudi že sedaj občasno izvajalo. Razvila se je razprava. 
Janko Šeme je na predlog odgovoril po e-pošti s predlogom obrazca za poročilo s takega ogleda. Igor 
Mlakar predlaga, da se da dokument v širšo razpravo tudi na OPP, da je dokument zavezujoč in usklajen 
z vsemi deležniki. V dokument je treba razjasniti kdo lahko pregleduje pot in pri tem poskrbeti za 
nepristranskost. Dodati pa tudi obrazec za poročilo, ki se ga izpolni pri pregledu. Igor Mlakar tudi 
predlaga, da se ogled opravi brez prisotnosti društva tudi zaradi zagotavljanja nepristranskosti. Predlog 
se preda v razpravo članov IO KPP in odborov KPP, ki naj v roku 14 dni podajo pripombe in predloge, ki 
se zbirajo na e-naslov poti@pzs.si. Ko se uskladi, bo šel v obravnavo še na OPP. 
 
5.3. Področna zbora markacistov 
OPP Koroške in Pomurski OPP sta imela svoje zbore, prvi je bil v Mežici, drugi pa v Bučečovci.  
Na Koroškem bo glavna skrb ureditev prehodnosti poti iz Grohata na Durce, na Pomurskem pa 
Pomurska planinska pot in E7 v delu čez njihovo področje. Pri obeh imajo novega vodjo OPP in sicer je 
Drago Kure na Koroškem in Ignac Benkovič v Pomurju. OPP Pomurja je zadovoljen s tem kar se je 
naredilo v okviru Dneva slovenskih markacistov, predvsem pa je bila pohvaljena uigranost tehnične 
skupine pri delu, ki ga je tam opravila, skratka, posebna pohvala za OTV. 
 
Seja se je zaključila ob 19:00. 
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Zabeležila strokovna sodelavka Katarina Kotnik 
 
        Načelnik KPP, 
        Bogdan Seliger 


