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Zapisnik 18. redne sejo IO KPP, ki se je odvijala v torek 15. marca 2022 na PZS, s pričetkom ob 17:00. 
Prisotni: Člani IO in vodje odborov: Bogdan Seliger, Lili Uršič, Jurij Videc, Bojan Završnik, Stanislav 
Vidovič, Janko Šeme, Igor Mlakar 
Ostali prisotni: Katarina Kotnik,  
Opravičeno odsotni vabljeni: Uroš Vidovič, Jože Rovan, Ivan Šalamon. 
 
Načelnik KPP je pozdravil prisotne, ki so se strinjali z dnevnim redom: 

1. Pregled zapisnika 
2. Kataster planinskih poti 
3. Poročila s področja, ki ga član pokriva (Uroš, Jurij, Bojan) 
4. Pregledi poti 
5. Pobuda za spremembo pravilnika 
6. Razno 

 
K 1. točki  - Pregled zapisnika 
Člani IO KPP so bili seznanjeni z izvajanjem sklepov 17. seje, ki je bila že potrjena dopisno. 
 

K 2. Kataster planinskih poti 
2.1. Vloga PD Šoštanj 
PD Šoštanj je posredovalo vlogo za nove poti, ki bi povezovale obstoječe poti na skupno izhodišče v 
središču mesta. Priložena so bila potrebna soglasja. 
Sklep 1/15-3-2022: IO KPP potrjuje odprtje novih odsekov planinske poti Šoštanj–Kajuhova cesta Z, 
Šoštanj S–Kajuhova cesta Z–Kajuhov Park–Rokometno igrišče. 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 Šoštanj. Planinsko društvo mora poti označiti, kot to določa 
Zakon o planinskih poteh. 
 
2.2. Pritožba vezana na pot na Limbarsko goro 
IO KPP je bil obveščen o reševanja pritožbe Srečka Vrhovca vezane na planinsko pot na Limbarsko goro. 
Skrbniki planinskih poti niso odgovorni za ravnanje uporabnikov planinskih poti. Skrbnik planinske poti 
je PD Moravče, pri dogovorih s strani KPP sodeluje Alojz Pirnat.  
V razpravi je Igor Mlakar izpostavil, da se bo morala PZS tudi glede psov in domačih živali opredeliti in 
ozaveščati.  
Janko Šeme je izpostavil, da so  planinske poti del javne infrastrukture je za te zadeve zadolžena država.  
 
Sklep 2/15-3-2022: IO KPP se strinja, da planinska pot v skrbništvu PD Moravče na odseku Gabrje–
Limbarska gora (ID934) poteka po registrirani trasi planinske poti. Ker je planinska pot del javne 
infrastrukture je za ravnanje uporabnikov planinskih poti odgovoren uporabnik sam in odgovarja v 
skladu z veljavnimi zakoni.  
Sklep 3/15-3-2022: IO KPP predlaga, da se na splošno do problema, ki ga sicer v Zakonu o planinskih 
poteh pokrivata 4. odstavek 3. člena in 25. člen v povezavi z 21. členom, opredeli Komisija za varstvo 
gorske narave. 
 
K 3. Poročila s področja ki ga član IO KPP 
3.1. Stanje lahkih poti 
Uroš Vidovič se danes ni mogel udeležiti seje, zato je posredoval poročilo, ki ga bodo člani IO KPPP 
prebrali naknadno. 
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3.2. Stanje zahtevnih in zelo zahtevnih poti 
Jurij Videc je pregledal stanje zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poti. Večina planinskih poti, ki so 
imele pripombe je v planu akcij tehnične skupine za leto 2022. Glede na odziv društva in problematiko, 
ni ničesar tako kritičnega, da bi potrebovali intervencijo. 
 
3.3. Planinske poti in nesreče 
Bojan Završnik je preveril podatke o pogostosti nesreč v gorah. Izpostavil je vse večjo obremenjenost 
planinskih poti, tuje obiskovalce in vpliv podnebnih sprememb. Najpogostejši vzrok nesreč v gorah so 
zdrsi, padci, fizična in psihična nepripravljenost, nepravilna oprema, izčrpanost, vremenske razmere, 
tudi bolezni in seveda nepoznavanje terena. Pri tem predlaga, da GRZS obvešča PZS in skrbnike poti o 
vzrokih za nesrečo, da se lahko preveri zakaj do tega prihaja, če pride do nesreče večkrat na istem 
mestu in lahko poskusimo najti rešitev. V smislu preprečevanja nesreč markacisti lahko opozarjamo na 
nevarnosti v gorah in osveščamo o varni hoji v gore, ukrepamo pa lahko predvsem glede nepoznavanja 
terena. Bogdan Seliger je izpostavil, da imajo to vlogo vodniki in planinske šole. Sicer se je o tej 
problematiki že v začetku svojega mandata med drugim pogovarjal z Janijem Beletom. Janko Šeme pa 
za KPP je pomembno, da ocenimo, kje je večja pogostnost nesreč na planinskih poteh, da se pot preveri 
in mogoče vgradi dodatne ukrepe na kritičnih mestih. 
Katarina Kotnik je izpostavila, da je bila GRSZ naprošena, da sporoči, če je vzrok za nesrečo planinska 
pot.  
Igor Mlakar je izpostavil, da potrebujemo podatke URSZR, saj so v reševanje na planinskih poteh vpete 
tudi druge enote ne zgolj GRS. Potrebujemo jih za odkrivanje kritičnih točk, da lahko preverimo 
možnosti za izboljšavo. Potreben bi bil dogovor med organizacijami. 
IO KPP predlaga da nova sestava stanje spremlja naprej. 
Obarvana omenjenih vidikov stanja na planinskih poteh je tudi ena od stvari, ki naj bi jo novi sestav IO 
KPP obravnaval. 
 
K4. Pregledi poti 
Bogdan Seliger je dopolnil predlog dokumenta vezanega na preglede oz. preverjanje planinskih poti. 
Dokument se skupaj z ostalimi odprtimi zadevami predaja v primopredajo poslov novi sestavi IO KPP. 
 
K5. Pobuda za spremembo pravilnika 
OPP Koroške je podal pobudo spremembe pravilnika v točki, ki določa, da mora imeti načelnik 
markacistov kategorijo B. Igor Mlakar je izpostavil, da imajo markacisti kategorije A premalo izkušenj 
za to funkcijo. OPP Koroške tudi ni podala SWOT analize, ki jo je KPP želela glede njihovega predloga. 
Janko Šeme se ne strinja, da je načelniška vloga predvsem organizacijska, povezovalna naloga. Lahke 
planinske poti vsebujejo dela, ki spadajo v kategorijo B in C. Nova sestava IO KPP bo imela tudi nalogo 
spraviti vse razklane strani KPP. Jurij Videc je izpostavil, da po novem programu lahko postaneš 
markacist B že po 2 letih, zato omejitev, da lahko postane nekdo načelnik po 4 letih to pravilo negira. 
Zadeva gre v primopredajo novi sestavi IO KPP. 
  
K6. Razno 
Glede zbora markacistov bosta Jurij Videc in Kristina Mlakar pomagala pri evidentiranju prisotnih na 
zboru.  
 

Seja se je zaključila ob 18:45. 
 

Zabeležila strokovna sodelavka Katarina Kotnik 
 
        Načelnik KPP, 
        Bogdan Seliger 


