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Zapisnik 7. Razširjene sejo KPP, ki je potekala 12. 12. 2022 v sejni sobi PZS, s pričetkom ob 17:30. 
 
Prisotni: Člani IO in vodje odborov: Uroš Zagoričnik, Igor Mlakar, Uroš Vidovič, Jurij Videc, Matej 
Planko, Bogdan Seliger, Bojan Šifrar, Ivan Šalamon (nadomešča Marka Artiča), Magdalena Stritar, 
Jasmina Pištan, Ignac Benkovič, Vinko Črepnjak, Drago Kure, Jože Žugelj (nadomešča Mladena 
Živkovića), Miha Seme, Bojan Rotovnik, Maksimiljan Kotnik  
Ostali prisotni: Katarina Kotnik, Jože Rovan, Damjan Omerzu 
Opravičeni odsotni: Dejan Černilogar, Ivan Grčman, Marko Artič, Mladen Živković, Alojz Pirnat 
 
Načelnik KPP je pozdravil prisotne, ki so se strinjali z dnevnim redom: 

1. Poročila o delu na planinskih poteh 
2. Pogoji za izdajo soglasja 
3. OTV 
4. Strategija 
5. Razno 

 
K 1. točki: Poročila o delu na planinskih poteh 
Vodje OPP so podala poročila o delu na planinskih poteh in dejavnostih vezanih nanje.  

Poleg običajnih aktivnosti OPP je za izpostaviti meddruštveno sodelovanje na delovnih akcijah OPP 

MDO Koroške, Dolenjske in Bele krajine, Primorske, Notranjske, Podravje, Ljubljane, Posočja, Savinjske 

in Zasavja.  

Izpostavljeno je bilo pomanjkanje markacistov v posameznih društvih, še zlasti znotraj MDO 

Primorske, Podravja, Zasavja in Gorenjske. Veliko težavo predstavljajo društva, ki sploh nimajo 

markacistov in niso odzivna, so praktično prepuščena sama sebi.  

OPP Dolenjske in Bele krajine (namestnik, Jože Žugelj) je izpostavil še uspešno pridobivanje novega 

mlajšega kadra. Želijo pa tudi, da bi se kdo odločil za sodelovanje kot inštruktor markacist. 

OPP Primorske (Jasmina Pištan) je izpostavil, da se nameravajo sodelovati s Hrvaškimi kolegi v ponovni 

vzpostavitvi čezmejnih poti. Predstavljen je bil tudi problem prebežnikov in smeti, ki ostanejo za njimi 

v gozdovih in na planinskih poteh. Jože Žugelj je v razpravi predstavil izkušnjo PD Semič, kjer so bili 

napoteni na policijo, ti pa so jih podučili, da je za odstranitev smeti zadolžena občina. 

OPP Podravja (Vinko Črepnjak) ima novega vodjo, ki je opazil, da določena društva brez markacistov 

po svoje urejajo poti in se bo moralo nekako z njimi povezati.  

OPP Notranjske (Bogdan Seliger) je izpostavil potrebo po prestavitvah planinskih poti zaradi 

problemov z lastniki.  

OPP Gorenjske (Bojan Šifrar) nima meddrušvenih akcij, prav tako ima problem na sestanek sklicati vsa 

PD, zato bo začel vabila posredovati tudi na uradne e-naslove društev. Izpostavil je visoko ceno 

graviranih usmerjevalnih tabel in možnost lepljenja nalepk na table, kar je ceneje in priročnejše. Ne ve 

se kakšna je njihova obstojnost.   

OPP Koroške (Drago Kure) je izpostavil skupno delovno akcijo MDO na poti prek Durc, kjer se je 

obnovilo stopnice in erozijske zaščite. Del pa se bo uredil še na tečaju B v letu 2023. Sodelovanje v OPP 

je zelo dobro. 

OPP Savinjske (namestnik, Ivan Šalamon) je izpostavil, da je pot XIV. divizije obnovljena in je izšel nov 

vodnik. Sodelujejo na tehničnih akcijah tudi izven MDO in si med seboj pomagajo pri PlanGIS. 

OPP Ljubljana (Magdalena Stritar) je izpostavila da je komunikacija z društvi precej enosmerna in so 

strašno neodzivni. Še zlasti tisti, ki imajo poti izven MDO in tisti, ki nimajo markacistov. 
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OPP Pomurja (Ignac Benkovič) je izpostavil, da so izvedli prvo meddruštveno akcijo, da je bil odziv zelo 

dober. 

OPP Zasavja (Miha Seme) je izpostavil, da je tudi izvedel skupno delovne akcijo po Škratovi dolini in 

imajo v planu tudi v prihodnjem letu. Vodja podpira PlanGIS in tudi pomaga starejšim v MDO, ki imajo 

pri tem težave. 

OPP Posočja (namestnik Igor Mlakar) je izpostavil skupno akcijo na požganem Krasu in izvedene dve 

tehnične akcije. Kljub pomanjkanju kadra, so društva dobro odzivna in odgovarjajo na e-pošto in se 

udeležujejo sestankov. 

Načelnik KPP je prisotne obvestil, da je začel delovati odbor za usposabljanje KPP. Kdor želi sodelovati 

kot inštruktor je vabljen, da se prijavi in sodeluje. Izpostavil je še, da se PlanGIS lahko pride predstaviti 

v obliki delavnice na OPP srečanjih. V okviri Odbora za dokumentacijo in kataster sedaj deluje skupina 

urednikov, ki bolje poznajo delovanje PlanGIS in lahko organizirajo delavnice.  

Vodje OPP naj načelnike spodbudijo, da na poti@pzs.si sporočijo koli markacij so v društvu narisali, 

da primerno obeležimo 100 let Knafelčeve markacije. Najboljši bodo nagrajeni.  

Plan področnih zborov markacistov: 

OPP datum  

Zasavja 12. 3. 2023  

Ljubljana 13. 1. 2023  

Posočje 21.1.2023  

Pomurje 1. 4. 2023  

Notranjska 3. 3. 2023  

Primorska 15. 11. 2023  

Podravja 18. 3. 2023  

Dolenjske in Bele krajine 23. 2. 2023  

Koroška 4. 2. 2023  

Kamniško-Bistriškega 9. 12. 2022  

Savinjska   

 

K 2. točki - Pogoji za izdajo 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.  
Damjan Omerzu je izpostavil, da je pomembno društva opozoriti, da so soglasje dajalci pri prijavi 
prireditev, ki potekajo po njihovih poteh. Informacijo bi bilo dobro podati na zboru. Ko bodo 
priporočila pripravljena bi bilo o njih dobro obvestiti tudi turistične organizacije, da naj s primerno 
vlogo kontaktirajo skrbnike planinskih poti že v pripravi predvidenih dogodkov.  
Razvila se je razprava, v kateri se je strinjalo, da se vključi pogoje: 

- v kakšnem vremenu je dovoljeno izvesti prireditev, 

- največje število udeležencev, 

- preveriti mehansko trdnost podlage planinske poti, ki bo(do) vključena(-e), predvsem v 

povezavi z vremenom in udeležbo, 

- primerno označeno in zavarovano, 

- po prireditvi vzpostaviti prvotno stanje (umakniti označbe, počistiti smeti, sanirati 

poškodovano naravno okolje), 

- narediti alternativno traso za primer neprimernega vremena, 

- brez trajnih oznak, 

mailto:poti@pzs.si
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- na mestih, kjer je nevarnost nastajanja bližnjic, postaviti osebje, ki bo pazilo in usmerjalo 

udeležence na pravo pot. 

V razpravi je bilo izpostavljano tudi nastajanje novih obhodnic po planinskih poteh, brez soglasja 

skrbnikov.  

 

K 3. točki: OTV 

OTV je pripravil opremo in orodje za odpis, ki je predana v obravnavo.  

Iz seznama se izvzame žičnike in vejnik. Barve, ki jim je sicer pretekel rok, se predlaga, da vodje OPP 

povedo, če jo bodo vzeli in koliko in se za prevzem dogovorijo s strokovno službo. Če je nihče ne bo 

hotel, se jo da med nevarne odpadke. 

Sklep 1/12-12-2022: IO KPP potrdi opremo in material za odpis, ki se ponudi v odkup društvom, z 

izjemo vejnika in žičnikov. 

 

K 4. točki - Strategija  

Novo vodstvo KPP je v sklopu obravnav strategije opravilo temeljito analizo vseh področij delovanja 

KPP. Predstavil jo je Matej Planko. Izpostavil je, da je planinskih poti dovolj. Nove poti bi bilo možno 

odpirati le na območjih, kjer jih ni, seveda z upoštevanjem zahtev ZPlanP. Hkrati pa se spodbudi, da se  

obstoječe poti podaljša tako, da imajo izhodišče na postajališčih javnega prometa in se poveže z 

krajevno skupnostjo za ureditev parkirišč. Dodale se bodo še uporabne točke dognanj iz projekta 

Erasmus+. Predviden model financiranja je odvisen od pogojev države. V strategiji je tudi za v 

prihodnje prioriteta usposabljanje markacistov, PlanGIS in vzdrževanje informacijskega sistema za 

spremljanje planinskih poti ter poročanje o izvedenih aktivnostih, osebno opremo markacistov, 

tehnične akcije na zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poteh. Prizadeva se, da bi omogočili sredstva 

za ta področja, kot tudi sofinanciranje stroškov vzdrževanja planinskih poti planinskih društev. 

Damjan Omerzu je razložil, da je Direktorat za turizem zadolžen za področje pogodbe o financiranju, 

ki izhaja iz ZPlanP. 27. 2. 2023 naj bi se pogodba podpisala, točen znesek pa še ni znan. Zavedati pa se 

je treba, da bo potrebno vsa pridobljena sredstva opravičiti s primernimi računi, dokazili. Nabor 

upravičenih stroškov pa je potrebno še natančneje določiti. 

Uroš Vidovič je izpostavil pravni vidik skrbništva in da se vključi zavarovanja za odgovornost 

markacistov in skrbnika med upravičene stroške, prav tako nezgodno zavarovanje. 

Jurij Videc je izpostavil, da bo treba finančni vidik delitve sredstev zelo dobro razdelati, da bomo pokrili 

vse kar je potrebno.  

Matej Planko je predlagal čim več skupnih nakupov preko PZS. Spomnil je tudi, da bo po podpisu 

pogodbe potrebno podpisati tudi individualne skrbniške pogodbe. 

Po opravljeni javni razpravi bo strategijo potrdil zbor markacistov in nato še UO PZS.  

 

K 5. točki: Razno  

Jože Rovan je predstavil možnost uporabe smernih tabel z nalepkami namesto graviranja. Povedal je, 

kako preprosto je vnašanje podatkov o akciji v PlanGIS, še posebno s pomočjo navodil na spletu v obliki 

filmčkov. Predstavil je tudi akcijo »Iz doline v hribe peš«, kjer se spodbuja, da se planinske poti začnejo  

na končnih postajališčih javnega prometa. S tem se bomo obnašali bolj trajnostno.  

 

5.1. Odbor za dokumentacijo in kataster 

Bojan Rotovnik je predstavil delovanje odbora za dokumentacijo in kataster in novosti 
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Odbor je prenovil obrazec za spremembo poti z navodili, soglasje lastnika in poročilo skrbnika, ki so 

dostopni na spletni strani kpp.pzs.si. Iz navodil je bilo izpostavljeno, da bo za vsako novo pot oz. 

prestavitev poti, ki poteka po gozdu, poleg soglasij lastnikov treba pridobiti soglasje Zavoda za 

gozdove. Spodbuja se prestavljanje poti iz asfaltnih cest na vzporedne makadamske ceste, gozdne 

vlake in steze, hkrati pa se dovoljuje in spodbuja podaljšanje poti do postajališč javnega prometa. 

Pozorni moramo biti ali je potrebno pridobiti še kako drugo soglasje, kakor npr. če gre pot po ali seka 

državno cesto. Z Direkcijo za ceste je pripravljen elaborat s priporočili o ureditvah potekov planinskih 

poti po državnih cestah.  ODK bo pripravil in objavil izvlečke iz tega elaborata.  

Odkar so planinske poti zavedene v evidenco javne infrastrukture na GURS, so poostrene zahteve 

glede novih vnosov. Obstoječe poti, ki zaradi kakršnega koli razloga niso v Katastru planinskih poti je 

mogoče sedaj registrirati in vnesti le ob predložitvi vseh potrebnih soglasji, kakor je zahteva za novo 

pot.  

OPP so že bili obveščeni, da je v letošnjem letu še možno poročilo skrbnika o delu na planinskih poteh 

oddati na obrazcih. Poleg tega pa veliko društev poročila že vnaša v PlanGIS v modul markacist in vse 

prejeto bo potrebno najprej združiti, da bomo lahko prišli do rezultatov in jih obdelali. Ker PlanGIS še 

ne omogoča vnosa finančnih stroškov društva, podatek pa je zelo pomemben za dogovarjanje z državo, 

bodo društva, ki so vnesla podatke v PlanGIS naprošena, da jih dopolnijo s kratkim finančnim 

poročilom na obrazcu. 

Po posameznih OPP že potekajo usposabljanja za uporabo PlanGIS v obliki delavnic, ki jih izvajajo 

uredniki PlanGIS. Kdor bi delavnico rad izvedel na svojem območju naj sporoči na poti@pzs.si in se bo 

organizirala. Hkrati pa uredniki z društvi tudi preverjajo pravilnost potekov planinskih poti posameznih 

društev in po kakšni podlagi potekajo. Tu bi prosili pomoč vodjev OPP, da to najprej naredijo za svoje 

društvo z enim od urednikov potem pa spodbudijo tudi ostala društva OPP. Podatki so pomembni saj 

bo potrebno podatke v GURS spomladi osvežiti in želimo, da so čim natančnejši. 

Hkrati je izpostavil, da strokovna služba periodično posreduje informacije o stanju poti in odsekov 

vodjem OPP, da se z skrbniki o tem pogovorijo in pomagajo rešiti dileme, kjer urednikom ni uspelo 

dobiti odgovora. To se nanaša tudi na začasne zapore planinskih poti. 

 

Nova razširjena seja se bo organizirala spomladi, ko bodo znani pogoji in podrobnosti za skrbniško 

pogodbo. 

 

Seja se je zaključila ob 21:15. 

Zapisala strokovna sodelavka PZS, Katarina Kotnik 

 

Načelnik KPP, 

Uroš Zagoričnik 
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