Dravograd, 20. 4. 2015

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Dunajska 22
1000 Ljubljana
Zadeva: pripombe na predlog Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije
Spoštovani.
V konzorciju odprimopoti.si smo preučili predlog Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti
Republike Slovenije, ki je v času javne obravnave dostopen na vaši spletni strani. Konzorcij
odprimopoti.si sestavlja že 14 organizacij, ki nas združuje interes po usklajenem in celovitem
delovanju za načrtni razvoj gorskega kolesarstva in kolesarjenja, razvoj gorskokolesarskih
poti, izobraževanja in usposabljanja gorskih kolesarjev ter spodbujanje priprave strokovne in
znanstvene literature s tega področja v Sloveniji. Organizacije, ki sestavljamo konzorcij smo:
• Kolesarska zveza Slovenije
• KGK Volja – Slovenski gorniški klub Skala
• Regionalna destinacijska organizacija Gorenjska
• LTO Sotočje Tolmin in Kobarid
• LTO Bovec
• Zavod za turizem Maribor-Pohorje
• RRA Koroška d.o.o.
• Pohodništvo in kolesarjenje GIZ
• Združenje slovenskih žičničarjev GIZ
• Zavod Aliansa
• Zbornica gorskih centrov, Gospodarska zbornica Slovenije
• Soča festival d.o.o.
• Zavod Tovarna trajnostnega turizma, Ljubljana
• ŠTD Ojstra rida
Več o konzorciju odprimopoti.si, vključno s strokovnim gradivom in informacijami, najdete
na naši spletni strani www.odprimopoti.si.
V nadaljevanju vas bi radi opozorili na dve dvoje.
Predstavniki konzorcija odprimopoti.si smo del neformalne delovne skupine za ureditev
gorskega kolesarjenja, ki jo sestavljajo predstavniki: Kmetijsko gozdarske zbornice, Zveze
lastnikov gozdov Slovenije, Združenja turističnih kmetij Slovenije, konzorcija odprimopoti.si,
Planinske zveze Slovenije in Slovenske kolesarske mreže. Na 3. srečanju, dne 20. 2. 2015, so
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bili sprejeti štirje sklepi – pošiljamo vam jih prilogi in prosim, da jih smiselno upoštevate pri
pripravi Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije.
Kot vam je znano, naj bi število gozdnih posestnikov v Sloveniji presegalo 460.000. Tako
velika razdrobljenost otežuje načrtni razvoj rekreacijskih in turističnih funkcij gozdov – kot
del širše skupine socialnih funkcij gozdov. Zato vidimo predvsem gozdove v lasti Republike
Slovenije, in s tem njenih državljanov, kot tiste, kje bi lahko učinkoviteje in celovitejše, kot pa
na razdrobljenih zasebnih zemljiščih, razvijali poleg ekonomskega tudi javni interes socialnih
in ekoloških funkcij gozdov. Zavedamo se pomena, ki ga ima slovenski gozd za razvoj
družbenega gospodarstva, predvsem z razvojem celovitih lesno-predelovalnih verig. Dodatno
pa želimo izpostaviti, da gospodarjenje z gozdom lahko pomeni ne le pridobivanje lesne
mase, ampak tudi načrtni razvoj socialnih in ekoloških funkcij gozdov in s tem povezanih
turističnih in rekreacijskih produktov. V tem duhu si želimo predvsem kompetentnega
sogovornika in upravljavca gozdov v lasti državljanov Republike Slovenije.

S spoštovanjem vas lepo pozdravljamo.
Peter Zajc,
koordinator konzorcija odprimopoti.si
Priloge:
• Sklepi 3. srečanja neformalne delovne skupine za ureditev gorskega kolesarjenja
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