
Državni denar za planinske poti
V parlamentarno proceduro so bile vložene spremembe Zakona o planinskih poteh, ki prinašajo
pomembno novost - za vzdrževanje in označevanje planinskih poti bo denar od leta 2023 naprej
namenjalo ministrstvo, pristojno za turizem.

Jasna Paladin

Ljubljana - Prejšnji teden je
poslanka državnega zbora
Mateja Udovč (SMC) s koali-
cijskimi partnerji in poslan-

cema narodnih skupnosti v
parlamentarno proceduro
vložila predlog novele Za-
kona o planinskih poteh, ki
prinaša nekaj pomembnih

in težko pričakovanih spre-

memb.
Zakon o planinskih po-

teh je bil sprejet leta 2007 in
je planinskim potem prine-
sel poseben status, hkrati pa
planinskim društvom veli-
ko obveznosti, ni pa zagoto-

vil sistemskega vira financi-
ranja za vzdrževanje planin-
skih poti. Urejanje poti je
bilo prepuščeno društvom,

donatorjem in občinam, ki
so imele s tem precej stro-
škov, saj v gore hodi vedno
več ljudi, poti pa nenehno
uničujejo tudi večje količine

snega, nalivi in neurja.
Mreža planinskih poti je

razpredena po vsej Sloveni-
ji, skupna dolžina vseh pla-
ninskih poti znaša nekaj

čez deset tisoč kilometrov.
»Ta razdalja je enaka razda-
lji od Ljubljane do Pekinga

po kopnem, in če bi nekdo

želel prehoditi to pot, bi po-
treboval leto dni. Planinska
društva skrbijo za več kot dva
tisoč planinskih poti in 62
planinskih veznih poti obho-
dnic. Planinske poti urejajo

in označujejo člani planin-

skih društev - markacisti: v
letu 2020 je bilo registrira-
nih 820 markacistov in mar-

kacistk. Ti planinske poti

vzdržujejo, označujejo, čis-

tijo in urejajo prostovoljno.
En markacist skrbi približno

za dobrih 12 kilometrov pla-
ninskih poti. Na leto pa op-
ravijo okoli štirideset tisoč ur

prostovoljnega dela,« je delo
markacistov povzel predse-
dnik Planinske zveze Slove-
nije (PZS) Jože Rovan in po-
udaril: »Veseli smo, da je go-
spodarski minister Zdrav-
ko Počivalšek prepoznal po-
men ustrezno vzdrževane
planinske infrastrukture.«

Z novelo zakona se bodo
uredili usposabljanje in
licenčno izpopolnjeva-

nje markacistov ter ustre-

zna opremljenost za var-

no delo. A kot največji dop-

rinos novele je dopolnjena
določba 20. člena z novim
odstavkom, ki določa obve-
znost ministrstva, pristoj-

nega za turizem, da iz dr-

žavnega proračuna zagota-

vlja sredstva za vzdrževanje
in označevanje planinskih
poti. Predlagatelji pričakuje-

jo, da bo ministrstvo, pristoj-

no za turizem, na letni rav-

ni za te namene zagotovi-
lo okoli štiristo tisoč evrov.

Ker so za leti 2021 in 2022

že sprejeti proračuni drža-
ve in lokalnih skupnosti, se

uporaba določb zakona za-
mika na začetek proračun-
skega leta 2023. Spomni-

mo, da je ministrstvo lani

planinskim društvom stopi-
lo naproti tudi z razpisom za

sofinanciranje obnove pla-
ninskih koč.

»Vzdrževane in označe-

ne planinske poti so pred-

pogoj za varno gibanje v hri-
bovitem in gorskem sve-

tu. Drugo leto bo Knafelče-
va markacija praznovala sto

let in vsaj sto let markacisti
niso dobili zadostnega dr-
žavnega denarja. Zato se mi

zdi, da je danes z vložitvijo

sprememb Zakona o planin-
skih poteh čudovit sončen
dan tudi za naše markacis-
te. Sama sem planinska vo-

dnica PZS že vrsto let in se

zavedam problematike pla-
ninskih društev ter njihovih
problemov s financiranjem.

Društva se največkrat finan-
cirajo z lastnimi sredstvi in
njihovi člani opravljajo svoje
delo prostovoljno. Ljudje, ki
hodijo v gore, pa tega pogos-
to ne opazijo in se niti ne za-

vedajo, kdo je opravil sana-

cijo poti, kdo jo je markiral,
so le kritični, če ni narejeno.

Sama ocenjujem, da je da-
nes velik dan za planinstvo,

saj so bili markacisti prepo-
gosto prezrti,« pa je ob vloži-
tvi sprememb zakona pove-
dala poslanka Mateja Udovč.

Največji doprinos novele je dopolnjena določba

20. člena z novim odstavkom, ki določa obveznost

ministrstva, pristojnega za turizem, da iz državnega
proračuna zagotavlja sredstva za vzdrževanje in

označevanje planinskih poti. Predlagatelji pričakujejo
da bo ministrstvo, pristojno za turizem, na letni ravni

za te namene zagotovilo okoli štiristo tisoč evrov.
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