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PLANINSKI VESTNIK
KDO LAHKO UPORABLJA KNAFELČEVO MARKACIJO, KATERE SO PLANINSKE POTI

MARKACIJE NA HRIBOVSKIH POTEH
Morda bo odslej na področju označevanja pla
ninskih poti več reda, kot ga je zdaj: Komisija
za pota pri Planinski zvezi Slovenije je namreč
o tem pripravila pogovor, ker se posebno zad
nje čase v planinski javnosti, pa tudi širše, po
javlja dilema o pojmu in statusu planinskih poti
in rabi Knafelčeve markacije.
Komisija za pota je za ta pogovor pripravila
nekaj izhodišč. Tako je zapisala, da je planin
ska pot ozek pas zemljišča, namenjen za hojo,
ki je posebej označen s Knafelčevo markacijo,
smernimi in opozorilnimi tablami. Kot podaljšek
javnih komunikacij v planinskem in gorskem
svetu je to javna pot, po kateri skladno s statu
tom PZS hodimo na lastno odgovornost. Pla
ninska steza je po tej definiciji planinski objekt,
ki ga je zgradila in ki ga vzdržuje planinska
organizacija, namenjen pa je izključno hoji.
Nasprotno je označena ali markirana javna pot
(na primer cesta, kolovoz ali steza) objekt, ki so
ga zgradili in ga vzdržujejo drugi, označila pa
ga je planinska organizacija; ta tudi skrbi za ob
novo markacij in šele pri opuščenih stezah ali
poteh tudi za vzdrževanje.
Vožnja z gorskimi kolesi naj po teh predlogih
tod ne bi bila dovoljena, saj je steza po definiciji
samo za hojo. Vožnja z gorskimi kolesi pa je
dovoljena po označenih in markiranih javnih
poteh, kot so kolovozi, gozdne ceste ali vlake,
in po mulatierah, če so dovolj ohranjene.
TRI VRSTE POTI PO HRIBIH
Kot so zapisali člani Komisije za pota pri PZS,
je varstvo okolja v splošnem pomenu besede
gotovo pametno in sprejemljivo. Vožnja s kolesi
čez drn in strn ni dovoljena, kajti s tem brez po
trebe uničujemo travno rušo. Speljanih je dovolj
javnih poti, po katerih se je mogoče voziti s
kolesom, takšna vožnja pa je pravi užitek in
brez škode za okolje. Gre za spoštovanje
nenapisanih starih določil, ki si jih je postavil
človek sam. Tudi drznost (ekstremnost) naj bi
poznala meje, kjer se prične škoda, pa naj bo
že gospodarska ali v naravi.
Komisija za pota predlaga tudi pravila za odpi
ranje novih planinskih poti. To je pravzaprav
potrebno določiti, kajti zadnja leta je označeval
poti po državi Sloveniji, kdor je pač hotel. Zdaj
Komisija za pota predlaga, da bi bilo mogoče
vsako planinsko stezo ali označeno pot odpreti
samo s soglasjem Komisije za pota pri PZS, za
takšno dovoljenje pa bi bilo treba zaprositi pred
nadelavo in markiranjem. Tudi Knafelčevo mar
kacijo bi smeli uporabljati samo za označeva
nje planinskih poti, evidenco teh poti pa vodi

Komisija za pota pri PZS. Ob tem Komisija za
pota predlaga upravnemu odboru PZS, naj izposluje, da bo Knafelčeva markacija zakonsko
ali temu ustrezno zaščitena. Ta postopek so
njega dni že začeli, pa ga niso dokončali.
Glede na to, da nekatere javne poti vodijo do
objektov, ki so v planinskem in gorskem svetu,
vendar ne do koč, vrhov in razglednih točk in
torej nimajo planinskega značaja, predlaga Ko
misija za pota uvedbo dveh novih pojmov:
posebej in drugače naj bi bile označene turistič
ne steze in romarske poti. Turistične steze že
zdaj vzdržujejo turistična društva, takšne steze
pa peljejo do naravnih znamenitosti, turističnih
kmetij, kulturnih spomenikov, turističnih jam itd.
Oznake na turističnih stezah naj bi bile obliko
vane podobno kot so Knafelčeve markacije, le
da bi imele te markacije belo piko na sredini in
zelen kolobar okoli. — Romarske poti vodijo do
verskih objektov, označene pa naj bi bile z belo
piko in modrim kolobarjem okoli nje. Obe mar
kaciji naj bi bili enako veliki, kot so planinske
markacije.
Ali bo potemtakem na stezah v slovenskem
gorskem svetu odslej še več markacij, kot jih je
zdaj, ali bodo nekatere poti, ki so jih označevali
ljudje iz različnih planinskih in drugih društev,
na gosto okrašene z vsemi od markacij, ki so
možne na taki poti? Ne, pravijo slovenski markacisti; kjer gre ena pot po drugi, naj bo na njej
vedno samo ene vrste oznaka. Pri priključku na
poti bi morda narisali še eno do tri markacije
obeh ali vseh poti, potem pa bi dalje peljala ena
sama markacija.
Pomemben je predlog, da brez prejšnjega so
glasja Komisije za pota ali posameznih planin
skih društev, ki so določeno pot markirali ali jo
imajo na skrbi, ne bi bilo dovoljeno nikakršno
spreminjanje Knafelčevih markacij na že ob
stoječih poteh.
POSTOPEK ZA ODPIRANJE POTI
Ob teh predlogih je pomemben še eden: mar
sikdo, ki hodi po slovenskem gorskem in
gričevnatem svetu, ugotavlja, da so na različnih
zemljevidih in v različnih vodnikih navedene
različne nadmorske višine vrhov in planinskih
koč ali nasploh za posamezne točke na planin
skih poteh. Slovenski markacisti predlagajo, da
bi nadmorske višine vrhov, postojank, odcepov
itd. jemali iz Atlasa Slovenije, vse napake, ki bi
jih planinci zasledili, pa naj bi sporočali Komisiji
za pota pri PZS, Planinski založbi ali neposred
no Geodetski upravi Republike Slovenije.
Markacisti tudi predlagajo, naj bi na planinskih
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kartah obvezno napisali nadmorsko višino
začetka poti (sicer pa to ponekod že velja).
Komisija za pota pri PZS tudi predlaga, da bi
novo planinsko pot lahko odpirali samo v pre
delih, ki so bili dotlej zaradi različnih vzrokov
neobiskani, in v predelih, ki so zanimivi za širši
krog obiskovalcev, pa tam še ni primerno ozna
čenih poti.
Za to bi moral veljati poseben postopek. Naj
prej bi moral posameznik, skupina, društvo ali
kdo drug predlagati, naj bi na določenem ob
močju z določenim namenom odprli novo pla
ninsko pot. Seveda bi bilo treba ob tem uteme
ljiti, s kakšnim namenom naj bi jo odprli: ali gre
za pot do nove koče, do neobiskovanega ali
malo obiskanega vrha, do naravne znamenito-

sti in podobno. Hkrati s tem bi morali novi
upravljalci dobiti pisna soglasja lastnikov, po
parcelah katerih bo potekala taka pot, gozdne
ga gospodarstva ali lastnika, kjer bo šla taka
pot, lovske družine, če ta pač ima v tem območ
ju svoje lovske ali gojitvene revirje, naravovarstvenikov in za visokogorska območja ali
skozi zahtevne terenske oblike tudi mnenje al
pinistov in Gorske reševalne službe.
Tako pot je treba opisati na posebnem obraz
cu, ki ga ima na voljo Komisija za pota pri PZS,
in ga poslati tej komisiji, ki bo na svojih rednih
sejah obravnavala poslane vloge. Potem ko bo
takšno traso morebiti prehodila in pregledala,
bo pot nemara odobrila in jo vnesla v kartoteko
planinskih poti.
( o b v e s ( „ a p2s)

V KATERI KATASTRSKI OBČINI JE PLANINSKA KOČA?

KOCBEKOV DOM NA KOROŠICI NIMA
PARCELE
GOJMIR MLAKAR
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Planinsko društvo Celje se loteva večje adapta
cije planinskega doma na Korošici. Za pri
dobitev potrebnega dovoljenja mora pristojne
mu upravnemu organu občine Mozirje predloži
ti zahtevano dokumentacijo, med drugim tudi
kopijo katastrskega načrta, iz katerega je raz
vidno, v kateri katastrski občini in na kateri par
celi je postavljen planinski dom.
Na Geodetski upravi v Mozirju smo ugotovili,
da planinski dom v katastrskem načrtu katastr
ske občine Podveza ni vrisan, da pa je evidenti
ran v evidenci hišnih številk (EHIŠ), kjer je
označen kot stavba z naslovom Podveza št.
47. Dom je vrisan na temeljnem topografskem
načrtu merila 1:10.000 in njegovi povečavi v
merilu 1:5.000, prav tako v pregledni karti
občine Mozirje 1:50.000.
Iz omenjenih grafičnih prikazov je razvidno, da
planinski dom leži ob meji katastrskih občin
Podveza in Županje njive, ki je hkrati tudi meja
občin Mozirje in Kamnik. Na temeljnem to
pografskem načrtu je dom vrisan ob meji na
kamniški strani, na karti občine pa na mozirski.
Opisana meja je bila določena z avstrijsko
katastrsko izmero v prvi polovici 19. stoletja, ki
je za to območje v veljavi tudi danes. Takrat
določena meja je bila tudi meja med tedanjima
avstrijskima deželama Kranjsko in Štajersko.
Poznavalci zemljiškokatastrskih meritev vedo,
da so katastrsko izmero za avstrijski del monar
hije vodili iz centrale na Dunaju, da pa je bila
operativna enota za izvedbo posamezna deže
la ali dve sosednji deželi. Tudi matematična
osnova za izmero je bila taki delitvi prirejena,

Kocbekov dom na Korošici in Ojstrica v ozadju

kar velja tudi za izhodišče koordinatnega siste
ma. Za Kranjsko in Koroško je bil uporabljen
koordinatni sistem z izhodiščem na Krimu, za
Štajersko pa je bilo izhodišče koordinatnega
sistema na hribu Schockl severno od Gradca.
Meja, ki nas zanima, je bila tako določena v
okviru dveh deželnih izmer, triangulacijska
mreža, na katero je meritev vezana, pa prav
tako izračunana v dveh koordinatnih sistemih.

I M M I H M i H i M PLANINSKI
Zaradi matematično premalo natančne opre
delitve koordinatnih sistemov je pričakovati na
robovih večje deformacije, ki bi se lahko
odražale tudi na obravnavani meji. Potrebna bi
bila uskladitev različnega poteka v naravi sicer
iste meje, ki je posledica dvakratne med seboj
neodvisne izmere.
Ta uskladitev ni bila opravljena, zato imamo na
katastrskih načrtih dva različna zarisa iste
meje, ki se na območju Korošice močno raz
likujeta. Od vrha Ojstrice na severu pa skoraj
do Presedlaja na jugu (na dolžini 2,5 km) je
prek 50 hektarov površine zemljišča, ki po zarisu obeh mej ni nikjer zajeto. Širina »špranje«
pri domu na Korošici znaša prek 300 metrov,
na najširšem delu pa približno 350 metrov.
Podrobnejša analiza poteka meje, ki je bila
opravljena s pomanjšavo iz merila 1:2.880 za
vsako katastrsko občino posebej in vklopitvijo
obeh variant v temeljni topografski načrt merila
1:5.000, kaže veliko večjo verjetnost pravilnega
poteka tiste meje, ki je bila dobljena z izmero
katastrske občine Županje njive v okviru izmere
dežele Kranjske, kot ga kaže potek meje, dob
ljene z izmero katastrske občine Podveza, ki je
bila opravljena v okviru Schocklovega koordi
natnega sistema. Po prvi varianti poteka meja z
vrha Ojstrice skoraj v ravni črti proti jugu na vrh
Lučkega Dedca in dalje proti jugu z manjšimi
lomi na Lučko Kopo in Konja. Druga varianta
meje ima nelogične lome, poteka vzhodneje in
deli ravnico pred domom na Korošici na dve
polovici. Severno od Presedlaja se meji stakne
ta, nato pa zopet ločita, vendar odstopanje ni
več tolikšno kot na Korošici.
Vzrokov za opisano nenatančnost poteka
meje, ki se kaže v tolikšnem neskladju, je več.
Poleg opisanih teoretičnih možnosti zaradi sti
ka dveh koordinatnih sistemov lahko predvide
vamo tudi subjektivne razloge, ki se kažejo v
večji ali manjši splošni pedantnosti izvajalcev
meritev, v odnosu izvajalcev do vrednosti
zemljišča (ta ni terjala posebno natančne
izmere), upoštevati pa moramo tudi težavnost
dela v planinskih predelih in mersko opremo, ki
je bila tedaj v uporabi.
Zaradi vsega povedanega je na dlani, da je
podobnih primerov v zemljiškem katastru še
veliko; tudi pri praktičnem delu mnogokrat nale
timo nanje. Potrebna bi bila celovita rešitev
opisanih problemov, vendar jih rešujemo sporadično in parcialno, ko se pojavi konkreten
problem, kot je na primer ta, ki smo ga opisali
na začetku prispevka. Zašel bi v strokovne po
drobnosti, če bi navajal kompleksne rešitve, o
katerih razmišljam. Povedal bi le, kako po naj
bolj enostavni poti priti do parcele za Kocbekov
dom na Korošici.
Ob ugotovitvi, daje za »sporno« območje meja
katastrske občine Županje njive v svojem
poteku logična in kot kaže tudi dovolj natančno

Prijazne
markacije
Po gorskih in gričevnatih poteh hodijo
vsakršni ljudje: taki, ki so se tokrat prvič od
ločili iti kamorkoli v naravo, pa čeprav gor
sko, ljubitelji gozdov, travnikov in rož, pri
jatelji samote, planinci s srcem in dušo, ki
upajo, da bodo na tej svoji poti našli kakšno
sorodno dušo, transverzalci, ki od prvega do
zadnjega koraka hrepenijo po žigu na vrhu
gore ali v planinski koči, zbiralci vrhov, ki jim
je pogled vseskozi uprt le navzgor, dirkači v
tesno se prilegajočih oblačilih in s supergami na nogah, ki jih razen vzpona,
kakršnegažekoli, ne zanima čisto nič druge
ga, veseljaki v pumparicah in z nahrbtni
kom, iz katerega nujno gleda litrska stekle
nica, pa ne z limonado, gobarji s plastičnimi
vrečkami, ki raziskujejo sredogorska lo
višča, zeliščarji, ki so namenjeni le do prve
ga gorskega travnika, na katerem se bodo
do sitega napasti, fotografi, ki oprezujejo po
pravih kotih in svetlobah, da ne omenimo
zmajarjev, jadralnih padalcev, športnih ple
zalcev, alpinistov in gorskih kolesarjev, ki so
že skoraj posvojili nekatere hribe in vzpe
tine.
Ali lahko vsi ti gorski značaji živijo skupaj?
Ali ne motijo drug drugega? Ali ne gredo
drug drugemu na živce?
Za vse te in še za številne druge značaje je
v gorskem svetu dovolj prostora, le obzirni
bi morali biti drug do drugega in prijazni drug
z drugim. Pa se srečata, na primer, planinec
starega kova in dirkač, prvi pripravljen na
kratek postanek in kratek klepet, drugi s po
gledom zazrt v tla pred seboj — in skoraj
zasovražita drug drugega, ker nista v istih
hribih našla niti toliko skupnega, da bi si
voščila dober dan.
Pa bi se lahko v hribih spet začeli pozdrav
ljati in bi pokazali prijazen obraz, ko bi v gor
ski samoti srečali človeka, kije zaverovan v
isto lepo naravo. Prav prijazno bi bilo, če bi
gorska pota spet postala nekoliko staro
modno ljubezniva.
Morda celo najbolj obljudena, tudi triglav
ska, pa čeprav so včasih tako zatrpana, da
je na njih možen samo enosmerni promet.
Nihče ne bo čisto nič hitreje prišel nikamor,
ne gor ne dol, če bo hud na drugega, ki se
mu je postavil na stezico. Toda če bosta po
potnika prijazna drug do drugega, bo dan
prijaznejši. Za oba in za vse druge okoli.
Marjan Raztresen
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