Številka: 092-4/2013-24
Datum: 31. 7. 2014
Zadeva: Zabeležka sestanka ZON in kolesarjenje v naravnem okolju, 29. 7. 2014

Datum sestanka: 29. 7. 2014
Trajanje sestanka: od 12.00 do 14.00
Kraj: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Prisotni: Milena Černilogar Radež - Kolesarska zveza Slovenije, Maja Zupan RDO Gorenjska, Matej Obu - Slovenska kolesarska mreža, Mihael
Koprivnikar - KGZS, Branko Ravnik - KGZS, Gašper Cerar - KGZS,
Andrej Andoljšek - KGZS, Janez Beja - Zveza lastnikov gozdov
Slovenije, Damjan Omerzu - Planinska zveza Slovenije, Peter Zajc RRA Koroška

Po javni predstavitvi novosti v Zakonu o ohranjanju narave (v nadaljevanju: ZON) na Agenciji
RS za okolje, 24. 7. 2014, je bil med navzočimi predstavniki zemljišč ter gorskimi kolesarji
dogovorjen sestanek nadaljnjem razvoju predpisov, ki urejajo rabo naravnega okolja.
Prvega srečanja na KGZS so se udeležili predstavniki gorskih kolesarjev in predstavniki
lastnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč. Predstavniki gorskih kolesarjev so pojasnili, da so od
julija 2014 naprej združeni v konzorcij odprimopoti.si, slovenski gorskokolesarski konzorcij (v
nadaljevanju: konzorcij), ki združuje Kolesarsko zvezo Slovenije, KGK Volja - Slovenski gorniški
klub Skala, Regionalno destinacijsko organizacijo Gorenjska, LTO Posočje Tolmin in Kobarid,
Zavod za turizem Maribor-Pohorje, RRA Koroška d.o.o., Pohodništvo in kolesarjenje GIZ,
Združenje slovenskih žičničarjev GIZ, Zavod Aliansa in Zbornico gorskih centrov –
Gospodarska zbornica Slovenije). Lastnike kmetijskih in gozdnih zemljišč sta predstavljali
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Združenje lastnikov gozdov Slovenije.
Na začetku srečanja je bilo ugotovljeno, da bi bilo smiselno v delovno skupino povabiti še
druge predstavnike lastnikov zemljišč, npr.: Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti
Slovenije, Združenje lastnikov gozdov in lovskih upravičencev, Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov RS in Rimokatoliško cerkev, ter Združenje turističnih kmetij Slovenije kot predstavnika
turističnih kmetij.
Sklep 1: KGZS bo o prvem sestanku obvestila navedene organizacije in združenja ter
jih povabila k sodelovanju v delovni skupini.
Predstavniki gorskih kolesarjev so uvodoma pojasnili, da zakonske podlage in strategije niso
konsistente. Interes razvoja gorskega kolesarjenja je velik in ekonomsko vedno bolj
pomemben. V času priprave ZON ni uspelo doseči usklajenosti interesov kolesarjev in
pripravljavca zakona, poleg tega pa se je spreminjal zgolj en predpis, namesto vseh predpisov,
ki se nanašajo na kolesarjenje v naravnem okolju. Zakonodaja (ZON, Zakon o kmetijskih
zemljiščih, Zakon o gozdovih, Zakon o planinskih poteh, Zakon o graditvi objektov ter drugi
zakoni in podzakonski akti, ki se neposredno ali posredno nanašajo na gorsko kolesarjenje) bi

1/3

morala biti usklajena in smiseln bi bil en predpis, ki bi specialno urejal področje gorskega
kolesarjenja.
Predstavniki lastnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč so navedli, da del lastnikov zemljišč žal ne
bo nikoli dovolil voženj po njihovih parcelah, večina pa vožnjam po utrjenih poteh ne nasprotuje
in je gorsko kolesarjenje v veliki meri že utečena dejavnost, ki večinoma ni problematična, še
posebej v primerih, ko se lastnik zemljišča in uporabnik za rabo prostora dogovorita. Lastniki
pričakujejo, da so stvari dejansko in pravno urejene in da imajo tudi lastniki nekaj od te
rekreativne dejavnosti, v prvi vrsti preko turističnih kmetij in dopolnilnih dejavnosti, pa tudi v
smislu sofinanciranja izgradnje in obnove poti, vlak in drugih prometnic. Odprto ostaja tudi
vprašanje odgovornosti lastnika kmetijskega ali gozdnega zemljišča v primeru nesreče
obiskovalca na takšnem zemljišču. Dopuščanje dejavnosti na zasebni lastnini in javno rabo
poti, ki potekajo preko zasebnih zemljišč, bo veliko lažje doseči, če so oziroma bodo davki, ki
se nanašajo na imetništvo nepremičnin, nizki.
Udeleženci so se dogovorili o vsebini dela delovne skupine.
Sklep 2: Prioritetne naloge delovne skupine bodo zlasti:
1.
seznanjanje javnosti o obstoječi zakonodaji,
2.
priprava izhodišč za spremembo zakonodaje ali novo zakonodajo,
3.
priložnosti in obveznosti lastnikov kmetijski in gozdnih zemljišč,
zlasti odgovornost lastnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč,
4.
določitev pogojev za uporabo prostora (spodbude in odškodnine
lastnikom kmetijskih in gozdnih zemljišč).
Ločevanje pravne ureditve gorskega kolesarjenja za zasebne (rekreativne)
gorske kolesarje in gorske kolesarje, ki kolesarijo organizirano (v obliki
pridobitne dejavnosti) ni primerno in se ga bo delovna skupina izogibala.
Rešitve se bodo iskale za obe skupini gorskih kolesarjev.
Rešiti bo potrebno vprašanje, kako lastnik izrazi svoje strinjanje ali
nestrinjanje z vožnjo po njegovem kmetijskem ali gozdnem zemljišču.
Po predstavitvi trenutne situacije in pričakovanj v obliki novih predpisov o gorskem kolesarjenju
so bile dogovorjene tehnične podrobnosti delovanja delovne skupine.
Sklep 3: Delovna skupina bo neformalna in se (vsaj za zdaj) ne bo formirala kor
delovna skupina v okviru ministrstva ali ministrstev. Temeljila bo na medsebojnem
zaupanju in sodelovanju.
Sklep 4: Srečanja (termin in lokacija) delovne skupine bodo dogovorjena sproti (na
koncu tekočega sestanka), prav tako se bodo sproti dogovarjale teme.
Sklep 5: KGZS bo skrbela za obveščenost in koordinacijo med predstavniki lastnikov
kmetijskih in gozdnih zemljišč, konzorcij bo skrbel za obveščenost in koordinacijo dela
med gorskimi kolesarji.
Sklep 6: Naslednji sestanek delovne skupine skliče konzorcij. Sestanek naj se načrtuje
v septembru.
Sklep 7: Do septembrskega sestanka KGZS in konzorcij pripravita pregled trenutno
veljavne zakonodaje s predlogi za morebitne spremembe in/ali novo ureditev.
Pripravil:
Gašper Cerar
Sektor za pravne zadeve KGZS
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