
 
 
Zapisnik 4. redne sejo IO KPP, ki se je odvijala v ponedeljek 19. septembra 2022 prek zoom, s pričetkom 
ob 17:15. 
Prisotni: Člani IO KPP: Uroš Zagoričnik, Jurij Videc, Uroš Vidovič, Matej Planko;  
Ostali prisotni: Katarina Kotnik, Bojan Rotovnik, Jože Rovan 
Opravičeno odsotni: Dejan Černilogar, Igor Mlakar, Alojz Pirnat 
 
 
Ker Bojan Rotovnik ni mogel biti prisoten ves čas, se je zamenjal vrstni red predlaganega delovnega 
reda, da se je glasil: 

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

 
K 1. točki  - Kataster planinskih poti  
Bojan Rotovnik je IO KPP obvestil o sklepu ODKP, da 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 ODKP. 
Seznanil je tudi z vlogami, s katerimi se je ODKP strinjal, da se predložijo v potrjevanje IO KPP. Odprl je 
tudi razpravo na temo nujnega odločanja v primeru neodzivnosti skrbnika, kadar gre za varnost 
uporabnika poti ali varstvo narave. 
V razpravi je bilo izpostavljeno, da gre za odločanje v nujnih primerih, kjer je potrebno javnost o 
nevarnosti obvestiti, preko maPZS in spletnih strani PZS. Pot bi ostala zaprta do prve seje, so katere se 
zbere mnenje skrbnika in ostale potrebne zadeve, potem pa se odloči ali ostane zaprta ali se jo odpre. 
Matej Planko je izpostavil, da je potrebno, dati skrbniku nek rok za odziv. Tudi v skrbniško pogodbo bo 
potrebno to definirati. 
Katarina Kotnik je IO KPP obvestila o opominu PD Viharnik, da je pot Kanonir–Javorniški preval predana 
v skrbništvo PZS in naj se odstranijo s tabel navedbe, da so skrbniki oni. V opominu je bilo sporočeno 
tudi, da pot ni vzdrževana. Potrebno bo poslati ekipo, da jo uredi. PD Viharnik se odgovori, da naj 
morebitna sporočila s terena posredujejo na PZS, tabel pa se za enkrat nebo menjalo.  
 
Sklep 1/19-9-2022: Za nujne zadeve s področja stanja planinskih poti v PlanGIS in MaPZS, povezanih 
z varnostjo uporabnikov ali varstvom narave, se uvede nujni postopek odločanja v primeru 
neodzivnosti skrbnika (rok za odgovor skrbnika je dva dni), na način, da strokovna služba preko 
elektronske pošte posreduje opis problema s predlogom rešitve načelniku KPP, vodji OTV ter vodji 
ODKP (kopija sporočila se pošlje v vednost tudi članom ODKP). Podani predlog morata potrdita vsaj 
dva izmed naštetih. 
 

Sklep 2/19-9-2022: IO KPP potrjuje prestavitev E7 na odseku Stražišče–Sv. Vid in se strinja, da OPP 
Notranjske prestavitev izvede, ter odstrani oznake na opuščenem delu poti. O izvedbi se obvesti IO 
KPP. Strokovna služba prestavitev zavede v Kataster planinskih poti. 
 

Sklep 3/19-9-2022: IO KPP se strinja s prestavitvijo dela odseka planinske poti Pokojišče J–Colnar 
(ID3331) v Pokojišču. Skrbnik PD Borovnica poskrbi, da se na opuščenem delu odseka planinske 
oznake odstranijo in se nov del odseka označi v skladu z ZPlanP. Prestavitev strokovna služba zavede 
v Kataster planinskih poti. 
 

Sklep 4/19-9-2022: IO KPP se strinja s spremembo kategorije odseka planinske poti Tamar S–Čez 
Sleme (ID1677), čez Grlo na zahtevno planinsko pot. Skrbnik PD Borovnica pa naj poskrbi za primerno 
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označitev poti v skladu z Zakonom o planinskih poteh. Sprememba se zavede v Kataster planinskih 
poti. Prav tako se natančneje označi zahteven del odseka Tamar–Slatnica (ID1681), čez Črne vode. 
 

Sklep 5/19-9-2022: IO KPP se strinja s prestavitvijo odseka planinske poti Sv. Jošt SV–Ptica (ID10782). 
Skrbnik PD Vransko poskrbi, da se na opuščenem delu odseka planinske oznake odstranijo in se nov 
del odseka označi v skladu z ZPlanP. Prestavitev strokovna služba zavede v Kataster planinskih poti. 
 
K 2. točki - Pregled zapisnika 
Na zapisnik ni bilo pripomb. 
Sklep 6/19-9-2022: IO KPP potrjuje zapisnik 3. seje IO KPP. 
 
K 3. točki - Usposabljanja 
Obravnavana je bila tabela izračunov stroškov usposabljanj. Ker je Uroš Vidovič izgubil povezavo in se 
ni mogel več povezati, je prišlo do nesklepčnosti. Tabelo stroškov se pripravi tako, da se vključi po tri 
usposabljanja in povprečna vrednost in se bo ponovno obravnavala.  
Potrebno je vzpostavitvi delovanje Odbora za usposabljanje KPP, saj se ta še ni sestal, ker nima vodje. 
Do prihodnjič je potrebno razmisliti, kdo bi vlogo vodje prevzel. Potrebno je oblikovati cene 
usposabljanj in pripraviti plan usposabljanj za leto 2023, ki mora biti razpisan sredi novembra letos.  
 
V ponedeljek 26. 9. 2022, 19h-21h se bo IO KPP sestal na sestanku strategija prek zoom. Tam se bo 
odločilo, kdaj bodo naslednji sestanki. 
 
Seja se je zaključila ob 19:00. 
Zabeležila strokovna sodelavka Katarina Kotnik 
 
         Načelnik KPP 
         Uroš Zagoričnik 


