
 
 
Zapisnik 5. redne sejo IO KPP, ki se je odvijala v ponedeljek 24. oktobra 2022 prek zoom, s pričetkom 
ob 18:00. 
Prisotni: Člani IO KPP: Uroš Zagoričnik, Jurij Videc, Matej Planko, Igor Mlakar, Dejan Černilogar, Uroš 
Vidovič;  
Ostali prisotni: Katarina Kotnik, Bojan Rotovnik, Jože Rovan, Alojz Pirnat 
 
Sprejet dnevni red 

1. Kataster planinskih poti 
2. Obrazci 
3. OTV  
4. Usposabljanja 
5. Strategija 
6. Razno 

 
K 1. točki  - Kataster planinskih poti  
1.1. Vloga PD Bohinjska Bistrica  
ODKP je obravnaval obe vlogi, ki planinsko pot podaljšajo do točk javnega prometa. Obe imata 
pridobljen vsa potrebna soglasja.  
V razpravi je bilo izpostavljeno, da ODKP upošteva, da mora imeti vloga v primeru, da gre pot po gozdu, 
priloženo soglasje Zavoda za gozdove.  V primeru, da gre pot po državni cesti, kjer ni urjenega cestišča 
za pešce, s katerim upravlja občina, je potrebno predložiti soglasje DRSI. Izpostavljeno je bilo tudi, da 
bi se morali vsi prizadevati k označitvi poti od postaj javnega prometa, zato se predlaga IO KPP, da 
odločanje o vlogah za podaljšanje poti prepusti IO KPP. Jože Rovan predlaga, da se na to temo pripravi 
tudi članek v Planinskem vestniku. 
Sklep 1/24-10-2022: IO KPP se strinja z odprtjem novih odsekov planinskih poti Bohinjska Bistrica–
AP Bohinjska Bistrica in ŽP Bohinjska Bistrica–Strži. Odseki nove planinske poti se predloži v 
postopek pridobivanja soglasja Upravnega odbora PZS. Po prejetem soglasju se planinsko pot vpiše 
v Kataster planinskih poti v skrbništvo PD Bohinjska Bistrica. 
Sklep 2/24-10-2022: IO KPP predlaga UO PZS, da se javno zavzame in spodbudi, k označitvi poti od 
postaj javnega prometa in v skrbi za naravo s tem pripomore k zmanjšanju ogličnega odtisa. Hkrati 
predlaga, da v primeru podaljšanja planinske poti do postaj javnega prometa UO PZS pooblasti IO 
KPP, da samostojno potrdi nov odsek in ga vnese v Kataster planinskih poti ter poskrbi za vnos v 
evidenco javne infrastrukture. 
 
1.2. Vloga PD Prebold 

ODKP je obravnaval vlogo PD Prebold za odprtje novih odsekov planinske poti Počivalnik Z–Tolsti vrh–

Strnik–Mrzličar. Pot je navezana na nov bivak, ki ga odpirajo in obhodnico, ki jo imajo v načrtu. Pridobili 

so vsa potrebna soglasja. Soglasno je bil sprejet sklep: 

Sklep 3/24-10-2022: IO KPP se strinja z odprtjem novih odsekov planinskih poti Počivalnik Z–Tolsti 
vrh–Strnik–Mrzličar. Odseki nove planinske poti se predloži v postopek pridobivanja soglasja 
Upravnega odbora PZS. Po prejetem soglasju se planinsko pot vpiše v Kataster planinskih poti v 
skrbništvo PD Prebold. 
 

1.3. Predlog PD Kamnik 

ODKP je obravnaval vlogo PD Kamnik za izbris odseka planinske poti Tovorna žičnica v Koncu–Konec Z 
(ID135, tj. severna varianta), ker dejansko nikoli ni bil označen in v naravi ne obstaja. V Kataster 
planinskih poti je bil zaveden pomotoma. Prisotni se strinjajo, da ker gre za napako in ne opustitev o 
zadevi ni potrebno obvestiti UO PZS.  Soglasno je bil sprejet 

Pripombe dodal [MP1]: Tukaj je bilo mišljeno, da za te 
primere še vedno soglasje poda tudi UO PZS.  
Dogovorili smo se pa, da se bo IO KPP za vsak primer odločil 
ali ga poslal v pridobivanje soglasja tudi na UO PZS. To se bo 
izvedlo za poti za katere se želi, da so tudi na ta način 
izpostavljene v širši javnosti.  
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Sklep 4/24-10-2022: IO KPP potrjuje izbris odseka (ID135), ki je trenutno v Kataster planinskih poti 
vrisan kot severna varianta Tovorna žičnica v Koncu–Konec Z. Izbris izvede strokovna služba. 
 
K 2. točki - Obrazci 
Bojan Rotovnik je predstavil predloge ODKP za nove obrazce. Pri pripravi je sodeloval kot pravnik tudi 
Damjan Omerzu.  
Na koncu vsakega obrazca je potrebno dodati zaznamek: »Vzorec soglasja sprejet na seji IO KPP 24. 
10. 2022« 
 

2.1. Vzorec soglasja lastnika 
Dodano je bilo, da se PD zaveže, da bo za pot skrbelo kot dober gospodar, lastnik pa da bo s soglasjem 
seznanil pravne naslednike. Dodano je tudi opozorilo, da se planinske poti uporablja na lastno 
odgovornost. Soglasje vključuje tudi prilogo grafičnega prikaza poteka poti prek parcele, kot to 
predvideva zakon. 
V razpravi je bilo izpostavljeno, da je smiselno takšna soglasja vključiti v PlanGIS je pa vprašanje ali se 
bo odločilo, da je sistem centralnega arhiviranja za področje planinskih poti PlanGIS ali bo ostala 
Naveza.  
Sklep 5/24-10-2022: IO KPP potrjuje vzorec soglasja lastnika zemljišča, ki se objavi na spletni strani 
KPP namesto starega. 
 

2.2. Vloga za spremembo planinske poti 
V prenovljen obrazec je bilo vključeno tudi katera vsa soglasja je potrebno vključiti v vlogo. Pri čemer 
je poleg Damjana sodeloval tudi Jože Prah, kot predstavnik Zavoda za gozdove. 
Sklep 6/24-10-2022: IO KPP potrjuje nove obrazec vloge za spremembe planinskih poti, ki se objavi 
na spletni strani KPP namesto starega. 
 

2.3. Poročilo skrbnika o delu na planinskih poteh 
Bojan Rotovnik je predstavil osvežen obrazec poročila skrbnika. Predlaga pa, da se ukine oddajanje 
poročil za registracijo planinskih poti in pa dodaja razdelane stroške na planinskih poteh, ki bi 
omogočila projekcijo stroškov in ugotovitev stroškov za planinske poti. 
V razpravi je bilo izpostavljeno:  Matej Planko je izpostavil, da je bilo tudi pri vodnikih že narejeno, da 
je poročilo o aktivnosti markacistov oddano centralno s strani PD, kar ni zmanjšalo resnosti in kvalitete. 
Povedal je izkušnjo z uvajanjem Naveze, kjer se je po treh letih naredil vnos v navezo obvezen. 
Igor Mlakar je izpostavil, da se bo večina odločila za ta obrazec in ne PlanGIS. Uroš Zagoričnik je 
izpostavil, da bi bilo smiselno še vedno ohraniti poročila za registracijo, dokler se ne preide na PlanGIS. 
Jurij Videc je opozoril na markaciste, ki delajo na tehničnih akcijah in drugih akcijah KPP. Ostali so si 
enotni, da se take akcije vnašajo v PlanGIS. Alojz Pirnat je izpostavil, da glede na to, da se ne vnašajo 
akcije že od začetka leta bo verjetno večina poročil še v papirnati obliki. 
Sklep 7/24-10-2022: IO KPP potrjuje novi obrazec za Poročilo skrbnika o delu na planinskih poti, ki 
se objavi na spletni strani KPP namesto starega in posreduje načelnikom markacistov, ter se jih 
spodbudi, k oddaji poročil v PlanGIS. 
Sklep 8/24-10-2022: IO KPP potrjuje, da nov obrazec o poročilu skrbnika o delu na planinskih poteh 
nadomesti tudi obrazec za registracijo markacista, ki ga potem ni potrebno posebej oddati. 
 
K 3. točki – OTV 
3.1. Markiranje na Tehnični akciji 
Alojz Pirnat je predstavil predlog , ki ga je oblikoval OTV na analiznem sestanku vodij tehničnih akcij in 
sicer, da se na tehničnih akcijah poskrbi tudi za označitev poti z markacijami. Lepo je, če je po končani 
akciji pot označena in dokončana tako, da se pot lahko odpre. 
Sklep 9/24-10-2022: IO KPP Potrjuje, da je pri ogledu za tehnično akcijo potrebno zabeležiti 
označenost poti. Zabeleži se kje je potrebno obnoviti markacije in se s skrbnikom dogovori za 
markiranje. Na tehnično akcijo se vključi markaciste skrbnike, če je to le mogoče. Če ni, se v tehnično 
ekipo vključi nekoga, ki odsek tudi markira.  
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3.2. Suhozid 
OTV je obravnaval tudi možnost, da bi se udeležili usposabljanje za izdelavo suhozida. Predlaga se, da 
se tisti, ki jih to zanima (cca. 10) udeležijo spomladanskega roka usposabljanja, ki bo pri Savici v Bohinju. 
Preverijo lahko tudi možnost, da bi se znanja vključila v usposabljanja za markaciste. Gre za specifična 
znanja, ki niso povsod uporabna, lahko pa pridejo prav. Tudi ne gre za ista znanja kot je gradnja 
mulatjer, morda pa lahko pomaga, kadar se mulatjera načne.  
Sklep 9/24-10-2022: V spomladanskem roku se zainteresiranim članom tehnične skupine in 
inštruktorjev omogoči udeležbo na usposabljanju izgradnje suhozida. 
 
3.3. Licenca kategorije C 
Alojz Pirnat je predstavil predlog, da se Edvard Tomšič potrdi za kategorijo C, saj ima že več kot 50 dni 
dela v tehnični skupini in tudi vodi akcije. Hkrati sodeluje tudi pri usposabljanjih. Meni, da bi se mu 
morala dodeliti kategorija C. 
Uroš Zagoričnik je v razpravi povedal, da novega markacista C že dolgo ni bilo potrjenega. Pred časom 
je bilo Tomšiču naloženo, da pripravi seminarsko nalogo, vendar tega do sedaj ni naredil. 
Seminarska naloga je del usposabljanja za inštruktorja ne za C. 
Igor Mlakar je predlagal, da se preveri, če je še kdo tak med ostalimi v tehnični skupini, da koga ne 
izpustimo. Izpostavil je, da je potrebno upoštevati sprejet program usposabljanja za markaciste C. 
Jurij Videc je povedal, da je sam pripravljen počakati in opraviti tečaj za markaciste C, preden dobi 
kategorijo C, da se poskrbi za transparentnost. 
Katarina Kotnik je razložila, da je bilo po 2017 vzpostavljeno nov sistem kategorij markacistov in vsi 
aktivni markacisti, ki so opravili tečaj po starem sistemu so prejeli kategorijo B. OU KPP in OTV sta 
takrat skupaj oblikovala predlog, kdo so tisti markacisti, ki samostojno opravljajo vodenje tehničnih 
akcij PZS in naj bi imeli kategorijo C. Predlog je potrdil IO KPP. Trenutno imamo 6 markacistov s 
kategorijo C in še 11, ki so hkrati inštruktorji.  
Vodja OTV mora do prihodnje seje preveril kdo je še tak, ki bi zaslužil kategorijo C in se bo predlog 
obravnaval prihodnjič na nadaljevanju seje v okviru točke usposabljanja. 
 
K4. točki - Usposabljanja 
Potrebno je sklicati inštruktorje in najti vodjo odbora za usposabljanje. Do naslednjič morajo člani IO 
KPP, še zlasti inštruktorji najti predloge za lokacije in datume tečajev in usposabljanj v prihodnjem 
letu, da se oblikuje plan, ki je osnova za objavo razpisa.  
 
1. del seja se je zaključil ob 20:20.  
 
V ponedeljek 7. 11. 202 se je seja nadaljevala ob 18h. Pred tem bo organizirana delavnica PlanGIS ob 
17h. Na seji IO KPP so bili prisotni v drugem delu: Uroš Zagoričnik, Matej Planko, Uroš Vidovič, Dejan 
Černilogar, Alojz Pirnat in Jože Rovan.  
 
K4. točki – Usposabljanja – drugi del: 
Maksimiljan Kotnik se je odločil prevzeti vodenje odbora za usposabljanje.  
Sklep 1/7-11-2022: IO KPP potrjuje Maksimiljana Kotnika kot vodjo odbora za usposabljanje. 
 
OTV je pregledal evidence udeležencev tehničnih akcij in predlaga, da se štirim markacistom B, ki že 

vodijo tehnične akcije, dodeli kategorijo C., saj so njihovi prispevki k delu primerljivi ostalim, ki jim je 

bila dodeljena kategorija C. 

Sklep 2/7-11-2022: IO KPP namesto OU KPP potrjuje dodelitev kategorije C markacistom: Edvard 
Tomšič, Jurij Videc, Blaž Gortnar in Ivan Grčman. 
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K 6. točki – Razno  
IO KPP se je seznanil z novico, da je predsedstvo v s skladu z odredbo vlade potrdilo dvig potnih stroškov 
za delovne akcije in sestanke v zvezi s tem z 0,37 na 0,43.  
Sklep 3/7-11-2022: IO KPP se strinja da se kilometrina poveča na 0,43 €/km in polovična na 0,21€/km  
 
Strategijo bo Pripravil Matej Planko in jo dal v pregled ter diskusijo. 
 
Seja se je zaključila ob 18:45. 
 
Zabeležila strokovna sodelavka Katarina Kotnik. 
      

Načelnik KPP 
         Uroš Zagoričnik 


