Številka: 092-4/2013-29
Datum: 20. 2. 2015
Zadeva: Sklepi 3. srečanja neformalne delovne skupine za ureditev gorskega
kolesarjenja
Datum sestanka: 3. 2. 2015
Trajanje sestanka: od 11.00 do 13.00
Kraj: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Prisotni: Milena Černilogar Radež - Kolesarska zveza Slovenije (odprimopoti.si),
Peter Zajc - RRA Koroška (odprimopoti.si), Matej Obu - Slovenska
kolesarska mreža, Dušan Štrucl - GIZ pohodništvo in kolesarstvo
(odprimopoti.si), Mihael Koprivnikar - KGZS, Gašper Cerar - KGZS,
Janez Beja - Zveza lastnikov gozdov Slovenije, Damjan Omerzu Planinska zveza Slovenije, Venčeslav Tušar - Združenje turističnih
kmetij Slovenije, g. Flander - Združenje turističnih kmetij Slovenije

Na 3. srečanju neformalne delovne skupine za ureditev gorskega kolesarjenja so bili sprejeti
naslednji sklepi:
1. Odškodninska odgovornost lastnika nepremičnine
Sklep 1: Člani neformalne delovne skupine podpirajo razbremenitev odgovornosti lastnika
nepremičnine za aktivnosti gorskih kolesarjev in nasploh vseh uporabnikov njihove lastnine.
Skupina predlaga spremembo ali dopolnitev določb Zakona o kmetijskih zemljiščih, Zakona o
ohranjanju narave in Zakona o gozdovih po zgledu Zakona o planinskih poteh in Zakona o
ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014.
2. Splošno načelo kolesarjenja
Sklep 2: Člani neformalne delovne skupine se strinjajo z ureditvijo gorskega kolesarjenja po
načelu »(gorsko)kolesari se lahko po utrjenih poteh, če temu ne nasprotuje lastnik ali
upravljavec poti«, kar že določa Zakon o ohranjanju narave. Skupina predlaga spremembo
ali dopolnitev določb Zakona o kmetijskih zemljiščih in Zakona o gozdovih po zgledu Zakona
o ohranjanju narave.

3. Plačilo odškodnine lastniku za uporabo kmetijskih in gozdnih nepremičnin
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Sklep 3: Člani neformalne delovne skupine se strinjajo, da je potrebno v prvi fazi ureditve
gorskega kolesarjenja v Sloveniji graditi na primernih odnosih med uporabniki zemljišč in
lastniki zemljišč – priznanje lastniških upravičenj, upoštevanje izražene prepovedi vožnje,
kjer to lastnik prepove, sodelovanje pri vzpostavitvi, še bolj pa pri vzdrževanju poti. Gorski
kolesarji naj se samoregulirajo in upoštevajo voljo lastnikov. Predlagajo, da se v prvi fazi
poleg samoregulacije za linijske poti določi upravljavca poti – društva ali posameznika, na
katerega se lahko lastnik zemljišča obrne, ko je treba dogovoriti vzdrževanje poti, obnovo od
narave ali uporabe poškodovane poti. V drugi fazi bi lahko razmišljali o odškodninah ali
rentah za lastnike zemljišč iz različnih virov.
4. Realizacija sklepov
Sklep 4: Dosedanje zaključke dogovorov neformalne delovne skupine se zapiše, se jih
uporablja v komunikaciji z drugimi institucijami in se jih predstavi formalni delovni skupini na
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Pripravil:
Gašper Cerar
Sektor za pravne zadeve KGZS
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