
 

1/4 
 

 
Zapisnik 3. redne sejo IO KPP, ki se je odvijala v ponedeljek 4. julija 2022 na PZS, s pričetkom ob 17:15. 
Prisotni: Člani IO KPP: Uroš Zagoričnik, Jurij Videc, Dejan Černilogar, Matej Planko;  
Ostali prisotni: Katarina Kotnik, Jože Rovan 
Opravičeno odsotni: Igor Mlakar, Uroš Vidovič, Alojz Pirnat 
 
Načelnik KPP je pozdravil prisotne, ki so se strinjali z dnevnim redom: 

1. Pregled zapisnika 
2. Kataster planinskih poti 
3. Razno 

 
K 1. točki  - Pregled zapisnika 
Zapisnik 2. dopisne sejo so prejeli v gradivu. Pripomb ni bilo. Sklep je bil soglasno sprejet. 
Sklep 1/4-7-2022: IO KPP potrjuje zapisnik 2. dopisne seje. 
 

K 2. točki - Kataster planinskih poti 
2.1. Vloga PD Borovnica 
PD Borovnica želi prevzeti v skrbništvo planinsko pot Kotovo sedlo–Konfin 4/15 (proti Mangartu), ki je 
v okviru PZS poti predmet razpisa za prevzem. Zadržkov za to ni. ODKP predlaga potrditev prenosa poti. 
Sklep 2/4-7-2022: IO KPP potrjuje prenos odsekov V koncu–Huda škrbina V–Konfin 4/15 (ID11378, 

ID11379) s PZS na PD Borovnica. Strokovna služba PZS uredi prenos skrbništva v Katastru planinskih 
poti. 
 
2.2. Vloga PD Šoštanj – prestavitev 
Vloga PD Šoštanj za prestavitev dela planinskega odseka 4615 (Grebenšek–Honec) je obravnaval ODKP 
in podala pozitivno mnenje. Prestavitev se izvaja na prošnjo lastnikov kmetije, preko katere sedaj 
poteka pl. pot. Prestavljena pot gre preko travnika v gozd na vlake in se priključi na lokalno cesto. 
Lastnik zemljišča, kamor se prestavlja pot, je podal pisno soglasje (sedaj del pl. poti, ki se prestavlja, 
poteka po javni poti). Sklep je bil soglasno sprejet: 
Sklep 3/4-7-2022: IO KPP se strinja s prestavitvijo dela odseka planinske poti (ID4615) Grebenšek–
Honec 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 zabeleži prestavitev planinske poti v Katastru planinskih poti. 
 
2.3. Vloga PD Šoštanj – nova pot 
PD Šoštanj v življenje obuja eno najstarejših poti, ki je nekoč že obstajala in jo je 1905 odprla Šaleška 
podružnica SPD, kot romarsko pot. Pot poteka iz Šoštanja na razgledni Sv. Križ. Po drugi svetovni vojni 
zaradi neznanih razlogov ni več vzdrževana kot planinska, se jo pa še danes uporablja. Pridobljena so 
bila vsa pisna soglasja lastnikov. Na upravno enoto so vložili vlogo za pridobiti dovoljenja za poseg v 
naravi, pri katerem po službeni dolžnosti upravna enota pridobi vsa potrebna dovoljenja. Ker gre tu 
zgolj za označitev obstoječih poti in ne novo gradnjo je upravna enota vlogo zavrgla. V izdani odločbi 
je razvidno, da je upravni organ v procesu obravnave vloge pridobil mnenje Zavoda RS za varstvo 
narave, ki meni, da je poseg z vidika ohranjanja narave sprejemljiv. Potrebno pa je pridobiti še mnenje 
zavoda za gozdove, da se zadosti ZPlanP.   
Sklep 4/4-7-2022: IO KPP se strinja z odprtjem novih odsekov planinskih poti Mlinar–Sv. Križ–Homec 
J. Ko PD Šoštanj predloži pozitivno mnenje Zavoda za gozdove, se odsek nove planinske poti predloži 
v postopek pridobivanja soglasja Upravnega odbora PZS. Po prejetem soglasju se planinsko pot 
zavede v Kataster planinskih poti v skrbništvo PD Šoštanj. 
Sklep 5/4-7-2022:  ODKP se zadolži za pripravo navodil za odpiranje nove planinske poti. 
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2.4. Predlog PD Slivnica pri Celju 

PD Slivnica pri Celju je na željo lastnika prestavila prestavitev del planinske poti S klopce na klopco z 
ene strani hiše na drugo, da se izogne dvorišču. Pot poteka po istih parcelah, kot je potekala do sedaj. 
Običajno takšna sprememba ni potrebovala obravnavo KPP, zato je k temu ODKP podal pozitivno 
mnenje, z opombo, da se naj opravi razprava o morebitnih prihodnjih podobnih primerih. O tem se bo 
potrebno pogovoriti s pravnikom. 
Sklep 6/4-7-2022: IO KPP se strinja s prestavitvijo odseka planinske poti Paridol–Col (ID6030) v 
skladu s podanim predlogom PD Slivnica pri Celju. Prestavitev strokovna služba zavede v PlanGIS. 
Skrbnik PD Slivnica pri Celju poskrbi, da se opuščen del odseka povrne v prvotno stanje in se nov del 
odseka označi v skladu z ZPlanP.  
 
2.5. Predlog PD Zreče 
Predlog za prestavitev odseka planinske poti PD Zreče je podal načelnik markacijskega odseka Zvonko 
Posilovič neposredno v PlanGIS, z obrazložitvijo, da je bila prestavitev narejena zaradi ograde za ovce. 
Zvonko Posilovič je načelnik markacijskega odseka PD Zreče in je predlog spremembe potrdil tudi preko 
e-pošte. Prestavitev poteka po istih parcelah kot prej, zato zadržka za prestavitev KPP ne vidi.  
Sklep 7/4-7-2022: IO KPP se strinja s prestavitvijo odseka planinske poti Golek J–Golek (ID5952) v 
skladu s podanim predlogom načelnika markacistov PD Zreče. Prestavitev strokovna služba zavede 
v PlanGIS. Skrbnik PD Zreče poskrbi, da se na opuščenem delu odseka povrne v prvotno stanje in se 
nov del odseka označi v skladu z ZPlanP.  
 
K3. točki – Razno 
3.1. Šifrant PlanGIS 
Da bi imeli neko okvirno vrednost stroškov, če bi morali vse na trgu kupiti, ceno o kateri lahko 
govorimo. Za to pa potrebujemo okvirno ceno materiala. Za to bi se zadolžilo OTV. Predlaga se, da se 
ovrednoti na enoto mere. Npr. koliko je vrednost kubičnega metra, potem pa za stopnico se porabi 
toliko kubičnih metrov. Enkrat letno pa bi se osvežilo koliko stane kubični meter lesa itd. 
Na nižinskih akcijah je včasih strošek le barva ali pa celo le malica. 
Sklep 8/4-7-2022:  OTV se zadolži, da določiti normative v povezavi z informativno vrednostjo 
materiala, ki je v šifrantu PlanGIS pa zanj nimamo vrednosti. Kot koordinatorja se potrdi Jurija 
Videca. 
 
3.2. Odseki planinskih poti po kategoriji  
Zavajanje je, da se odsek za potrebe izplačil uporablja, glede na natančno zavedene zahtevnosti po 
pododsekih, grafično pa je predstavljeno kot cel odsek določene zahtevnosti. Tudi ni smotrno, da mora 
nekdo, glede na označitev na zemljevidu, že na začetku odseka natakniti čelado, ker ne ve da je v bistvu 
še 3 km pot lahka, potem pa postane zahtevna. Katarina Kotnik je izpostavila, da je nevarnost pri 
generalizaciji kartografije, da ne bi bilo razvidno, da je pot zahtevna, če bi bil zahtevno označen 
premajhen odsek, kar se da upoštevati. Star sklep IO KPP je:  
»Sklep 1/26-10-17:  
Definicija Kote: Kote na planinskih poteh so izključno izhodišče planinske poti, križišče planinske poti, 
planinska koča, cilj (vrh…), točka zamenjave skrbnika. 
Definicija odseka: Odsek planinske poti je del planinske poti med dvema sosednjima kotama.  
Definicija planinske poti: Posamezen odsek planinske poti je lahko vključen zgolj v eno planinsko pot. 
Planinska pot vodi od izhodišča do cilja ali do križišča z drugo planinsko potjo.« 
O tem se lahko debatira pri strategiji. 
Preuči se možnost, da bi se odseki delili tudi zaradi spremembe zahtevnosti. 
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3.3. Strategija 
Preko poletja bi se dobivali na 14 dni, da se obdela vsa vprašanja. 
Planirani datumi so 18.7., 25.7., 22. 8. 2022 ob 19h. 
 
3.4. Modul markacisti v PlanGIS – predlog sklepa za IO KPP 
ODK predlaga IO KPP, da sprejme sklepe vezane na nov način poročanja in ustrezne spremembe 
internih aktov na podlagi katerih se rok za oddajo letnega poročila markacista uskladi z rokom za 
oddajo letnega poročila društva, skrbnikov poti.  

Sklep 9/4-7-2022: IO KPP na predlog ODK potrjuje, da društvom, skrbnikom planinskih poti, ki v 
modul Markacisti v PlanGIS vnašajo poročila o  pregledih planinskih poti in poročila o delovnih 
akcijah na planinskih poteh, ni potrebno posebej oddajati letnega poročila. Prav tako društvom, 
skrbnikom planinskih poti, za markaciste, ki so v modulu Markacisti v PlanGIS na poročilih o 
pregledih planinskih poti in na poročilih o delovnih akcijah na planinskih poteh navedeni kot 
izvajalci, ni potrebno posebej oddajati letnega poročila o delu markacista.     

Sklep 10/4-7-2022: Društvom, ki so v PlanGIS v tekočem letu vnesla vsaj eno poročilo o akciji, se 
15.11. posreduje avtomatizirano sistemsko e-sporočilo skupaj z letnim poročilom društva in s 
pozivom, da najkasneje do 1.12. uredijo morebitne manjkajoče vnose. S 1.12. se vnos poročil za 
tekoče leto zaključi, skrbniki pa dobijo avtomatizirano končno poročilo. 
 
3.5 Uredniški odbor katastra planinskih poti 
Za večjo ažurnost podatkov v PlanGIS ODKP predlaga oblikovanje Uredniškega odbora, ki bi se ga 
usposobilo za to delo, tako iz pravnega vidika, kot glede internih postopkov KPP in same uporabe 
PlanGIS. 

Sklep 11/4-7-2022: IO KPP, imenuje uredniški odbor katastra planinskih poti v sestavi: Katarina 
Kotnik (glavna urednica), Andrej Stritar (tehnični urednik), Petra Pergar, Jaka Kotnik, Bojan Rotovnik, 
Jože Rovan in Matej Planko. Člani uredniškega odbora so po izvedenem posebnem usposabljanju 
pooblaščeni za usklajevanje podatkov o planinskih poteh s posameznimi društvi, skrbniki planinskih 
poti: 

• določanje vrste podlag za planinske poti,    

• popravljanje potekov planinskih poti glede na LIDAR in ortofoto posnetke, 

• določanje atributa planinskim odsekom »V administrativnem postopku« za tiste planinske 
odseke, za katere se ob pregledu ugotovi, da so društva na terenu izvedla prestavitev, niso pa 
izvedli ustreznih postopkov za prestavitev poti, 

• svetovanje društvom glede uporabe modula Markacist v PlanGIS (vnos poročil, izpis poročil, 
popravki nazivov planinskih odsekov, vnos časa hoje za posamezne odseke, …).   

 

3.5. Zaprti odseki planinskih poti ter odseki v administrativnem postopku  
ODKP seznanja IO KPP, da je sprejela sklep: Strokovna sodelavka občasno (vsaj enkrat na tri mesece) 
pošlje vodjem odborov za planinski poti v MDO (OPP) seznam zaprtih poti in odsekov v 
administrativnem postopku s pozivom, da podajo povratne informacije o statusu posameznih odprtih 
zadev. 
Strokovna sodelavka o odzivih s strani vodij OPP občasno poroča na sejah ODK. 

3.6. Oživitev opuščenih, pozabljenih planinskih poti 
Ponovno je prišla prošnja za pomoč pri pripravi vloge za oživitev planinske poti na Galetovec. ODKP je 
izdalo mnenje, da se vlogo obravnava, če jo bo podalo društvo, ki je po ZPlanP lahko skrbnik planinskih 
poti. 
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Sklep 12/4-7-2022: IO KPP poziva predsedstvo, da posreduje jasne usmeritve, glede postopka, ko se 
oživlja nekoč opuščeno ali pozabljeno pot (pl. pot, ki je v preteklosti obstajala, a sedaj ni več 
vključena v kataster planinskih poti). 
 
Seja se je zaključila ob 19:00. 
Zabeležila strokovna sodelavka Katarina Kotnik 
 
         Načelnik KPP 
         Uroš Zagoričnik 


