
 
 

Zapisnik 6. redne sejo IO KPP, ki se je odvijala v ponedeljek 28. novembra 2022 prek zoom, s pričetkom 
ob 18:00. 
Prisotni: Člani IO KPP: Uroš Zagoričnik, Jurij Videc, Matej Planko, Dejan Černilogar, Igor Mlakar,  
Ostali prisotni: Katarina Kotnik, Bojan Rotovnik, Jože Rovan, Alojz Pirnat, Maksimiljan Kotnik 
Odsotni: Uroš Vidovič (se ni mogel vključiti zaradi tehničnih težav). 
 

Dnevni red: 
1. Potrditev zapisnikov IO KPP 
2. Kataster planinskih poti 
3. Pogoji za izdajo soglasja 
4. Odbor za usposabljanje 
5. Strategija 
6. Razno 

 

K 1. točki  - Potrditev zapisnikov IO KPP 
Pripomb na zapisnika ni bilo. 
Sklep 1/28-11-2022: IO KPP potrjuje zapisnik 4. in 5. redne seje. 
 

K 2. točki - Kataster planinskih poti  
2.1. Vloga PD Cerknica 
PD Cerknica je podala vlogo za delno prestavitev odseka planinske poti (ID3592), kjer preči 
nezavarovano železniško proga na primeren prehod. Vloga ima priložena vsa ustrezna soglasja, zato je 
ODK podal pozitivno mnenje. 
Sklep 2/28-11-2022: IO KPP se strinja s prestavitvijo odseka planinske poti Senožeti-Rakov Škocjan 
na območju Planjava (ID3592) v skladu s podanim predlogom PD Cerknica. Prestavitev strokovna 
služba zavede v PlanGIS. Skrbnik PD Cerknica poskrbi, da se opuščen del odseka povrne v prvotno 
stanje in se nov del odseka označi v skladu z ZPlanP. 
 
2.2. Vloga PD Bohinjska Bistrica  
ODKP je obravnaval vlogo za novo pot na odseku Planina za Šavnikom do gozdne ceste Vrh Bače–
Soriška planina, do obstoječe planinske poti pod Soriško planino. Predložili so vsa potrebna soglasja 
zato ni bilo zadržkov za potrditev poti. 
Sklep 3/28-11-2022: IO KPP se strinja z odprtjem novih odsekov planinskih poti Planina za Šavnikom–
Kozji hrbet Z–Bohinjski preval S. 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. 
 

2.3.Vloga PD Novo mesto 

PD Novo mesto želi od PZS prevzeti v skrbništvo planinsko pot od Vodnikovega sedla do Konjskega 

sedla. Izkazali so interes, da morda v prihodnosti prevzamejo še kako v okolici. 

Jože Rovan meni, da bi bilo potrebno pregledati,  katere so planinske poti v skrbništvu PZS in najti 

rešitev za njihovo skrbništvo. Potrebno bo  govoriti tudi s TNP, ker so nekatere poti zelo zapuščene in 

takega stanja z naravovarstvenega vidika in vidika varnosti pohodnikov ne smemo dovoliti. 

Sklep 4/28-11-2022: IO KPP potrjuje prenos odsekov Vodnikov dom–Konjsko sedlo (ID6992, ID1940) 

s PZS na Pohodniško društvo Novo mesto. Strokovna služba PZS uredi prenos skrbništva v Katastru 

planinskih poti. 
 

2.4. Predlog PD Škofja Loka 
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Načelnik PD Škofja Loka je predlagal izbris vrisane planinske poti, ki je bila zabeležena napačno in naj 

ne bi obstajala. ODKP je predlog odobril. PD Škofja Loka je bil pozvan, da sporoči, če se morda ne strinja. 

Odziva ni bilo. 

Sklep 5/28-11-2022: IO KPP se strinja z izbrisom odseka planinske poti Voglar Z-Črni Kal (ID13926). 

Strokovna služba naj spremembo zavede v Kataster planinskih poti. 
 

K 3. točki – Pogoji za zidajo soglasja 
PD Dovje Mojstrana je seznanila PZS s poškodbami na planinskih poteh po tekaškem dogodku JATrail. 
KPP je predsedstvo pozvalo, da pripravijo smernice za društva/skrbnike planinskih poti, pod katerimi 
pogoji naj izdajajo soglasja organizatorjem prireditev.  
Razvila se je razprava: 
Matej Planko je izpostavil, da je potrebno organizatorja zavezati k temu, da bo dal odškodnino v 
primeru poškodbe planinske poti. Da bo planinsko društvo dobilo pot nazaj v istem stanju kot ko jo je 
dalo v uporabo. 
Uroš Zagoričnik je izpostavil tudi naravovarstveni vidik. 
Jože Rovan meni, da je potrebno definirati: v kakšnem vremenu je dovoljeno izvesti prireditev, kakšno 
je maksimalno število udeležencev in kakšna je podlaga. 
Alojz Pirnat je predlagal da skrbniki ne izdajajo soglasij, dokler nimajo pokrito sanacijo po prireditvi. 
Dejan Černilogar je predstavil primer VipavaTrail prireditve. Gre za dogodek 3 občin. Prejeli so vlogo za 
soglasje za dodatno označitev. PD soglasja ni dalo. Označili so pa vseeno, s pomočjo sredstev občine, 
brez vednosti PD. Postavili so tudi povsem neprimerna jeklenica na SPP brez vednosti PD. 
Alojz Pirnat je povedal, da vsake oznake, ki so postavljene brez tvoje vednosti in soglasja kot skrbnika, 
lahko odstranimo. Potrebno se je postaviti za to kar vzdržujemo, da je to primerno označeno in 
zavarovano in vztrajati na tem.  
Igor Mlakar je izpostavil ponudbo ekstremnega planinarjenja, kjer ponudba vključuje naravovarstveno 
sporne adrenalinske prakse, kot je kopanje v visokogorskih jezerih. Ciljna skupina so bogatejši, kjer 
lahko pride tudi do tožb, v primeru nesreč ipd. Zadeva je širša kot zgolj tema za Komisijo za planinske 
poti. 
Ugotovljeno je bilo, da je potrebno imeti dobre odnose znotraj lokalnega okolja in komunicirati med 
seboj. Skrbnik pa se mora tudi postaviti za svoje planinske poti in jasno določiti pogoje. Tema se bo še 
obravnavala na razširjeni seji. 
 

K 4. točki – Odbor za usposabljanje 
Odbor za usposabljanje organizira sestanek inštruktorjev 7. 11. 2022. Vabljeni so inštruktorji in 
pripravniki inštruktorji. Povabi pa se tudi markaciste, ki so izrazili željo, da bi bili inštruktorji ter 
inštruktorje planinske vzgoje. Slednje bi lahko sodelovali tudi pri kakšnih splošnih temah. Na sestanku 
se bo oblikoval do konca plan usposabljanj in pa predstavljen bo PlanGIS. 
 

K 5. točki – Strategija 
Matej Planko je odprl temo financ. Potrebno je tudi razmisliti kako razdeliti, če bo sredstev manj. Ker 
še nimamo informacije s strani države, kakšne pogoje bodo postavili, se ni mogoče jasno opredelite do 
načina delitve sredstev.  
Jože Rovan je obvestil, da gre z Urošem Zagoričnikom in Damjanom Omerzujem na sestanek na 
direktorat za turizem. Zakon določa da morajo sredstva pokriti stroške usposabljanj, osebne opreme 
itd. Želimo si da bi izplačali pavšal skrbnikom in pa da vsak markacist dobi neko opremo ter da 
pokrijemo stroške, da lahko poskrbimo za brezhibno stanje zavarovanih planinskih poti. Hkrati bi bilo 
s časoma dobro sistem postaviti tako da dobijo tisti, ki dobro vzdržujejo poti nagrado. 
Uroš Zagoričnik je izpostavil, da bo potrebno zagotoviti sledljivost prek PlanGIS in evidenc. 
Seveda je vprašanje pogojev države. O tem se bo razpravljalo še na naslednji seji. 
Strategija se bo obravnavala tudi na UO PZS, prej ni primerna za v javnost. Delovno verzijo strategije 
bo do 12. 12. 2022 pripravil Matej Planko in jo dal v pregled ter diskusijo. 
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K 6. točki – Razno 
6.1. Evidenčna številka markacista 
Pri dogovarjanju o tem, kateri podatki PD in markacistov se bodo prenašali v PlanGIS iz Naveze, je prišlo 
do zapleta pri Evidenčni številki. V navezo, kjer se sedaj vzpostavlja evidenca vseh strokovnih kadrov 
PZS, je zavedena enotna številka za posameznika, kateremu so nato pripisane licence. Posameznih 
številk iz evidenc, ki so se do sedaj vodile pa naj ne bi zavedli notri. Vprašanje je ali se evidenčna št. 
markacista sedaj popolnoma ukine ali poskušamo najti način, da tradicijo ohranimo. 
V razpravi je bilo ugotovljeno, da so markacisti zelo navezani na evidenčno številko markacistov, saj so 
jo navajeni uporabljati in je zavedena na njihovi znački. Nekaj pomeni predvsem starejšim, ki imajo 
nižjo cifro. Vsekakor bo potrebno zavesti, katera stara evidenčna številka pripada kateri novi številki 
posameznika markacista. 
Če bi vse različnih številke strokovnih kadrov želeli vključiti, bi bilo tehnično dokaj komplicirano. Pri 
poročanju je v nekaterih društvih prišlo do zmede, ker imamo kar nekaj markacistov po Sloveniji z istim 
imenom in priimkom. Iz tega razloga se k markacistu v PlanGIS omogoči prikaz njegovega matičnega 
PD. 
Sklep 6/28-11-2022: Za identifikacijo markacistov v informacijskih sistemih PZS (Naveza, PlanGIS – 
modul Naveza, …) se uporablja enotna identifikacijska številka člana PZS iz Naveze. Ta številka se bo 
dodajala tudi na potrdila o usposobljenosti. Ne eni izmed naslednjih sej IO KPP se obravnava 
vprašanje, ali se v prihodnje številka znaka markacista dodaja (gravira) na znake. Strokovna 
sodelavka pa še naprej za interne potrebe KPP vodi številke podeljenih znakov markacistov v posebni 
excel preglednici. 
 

Do četrtka, 1. 12. 2022 je potrebno oddati poročilo o delu na planinskih poteh PD. Društva so 
obveščena, da to lahko storijo prek PlanGIS, novega ali starega obrazca. Težava je še, ker želijo vnašati 
podatke, ki so vezani na koče, kolesarske ali turistične poti. Potrebno pa bo dodati možnost vnosa 
sestankov in priprave na akcijo. 
 

6.2. Sanacija erozijskih žarišč z vzpostavitvijo učne poti na Mangartskem sedlu za potrebe 
učinkovitega usmerjanja obiska 
IO KPP se je seznanila z sanacijo poti na Mangartskem sedlu, ki jo je vodil. Obrnili so se na PZS, da bi se 
objavilo tudi v Planinskem vestniku. Uroš Zagoričnik predlaga, da se pripravi tudi članek glede plana 
tehničnih akcij v letu 2023.  
Pri projektu, sicer ne v okviru PZS, je sodeloval Igor Mlakar. Predlaga, da članek pripravi načelnik KPP. 
Potrebno je izpostaviti, da se ne hodi izven poti in po bližnjicah, da se izognemo eroziji in uničevanju 
poti. Kako naj bi točno članek v PV izgledal se še usklajuje med strokovnjaki v okviru TNP. Projekt na 
Mangartu je čezmejen in še ni zaključen. Vključiti bi bilo dobro tudi akcije v okviru projekta Vrh Julijcev, 
sanacijo Studorskega prevala in sanacija na Slemenovi špici, če bo do sanacije prišlo. Vse te akcije imajo 
naravovarstveno komponento, saj gre za sanacijo erozijskih žarišč. Ostale tehnične akcije v prihodnjem 
letu bi bilo za Izpostaviti v samostojnem članku. 
Alojz Pirnat je izpostavil, da ima pod Domžalskim domom podobno situacijo.  
Igor Mlakar je povedal, da je v takih primerih potrebno preveriti katere inštitucije in naravovarstveni 
programi so vključeni v sistem. Predvsem moramo dobro premisliti, kako ljudi prepričati, da hodijo po 
označeni planinski poti. Želja parka je da se poti združijo v eno, da se bližnjice na PlanGIS in drugih 
programih, zemljevidih skrijejo.  
 
OTV, Alojz Pirnat bo pripravil spisek in slikovno gradivo materiala za odpis. 
 

Naslednja seja bo razširjena, 12. 12. 2022 ob 16:30. 
 

Seja se je zaključila ob 20:50. 
Zabeležila strokovna sodelavka Katarina Kotnik.      

Načelnik KPP 
         Uroš Zagoričnik 


