Dravograd, 7. 9. 2015

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 47
1000 Ljubljana

Zadeva: nejasnosti v tolmačenju zakonodaje s področja športov na prostem

Spoštovani.
V nadaljevanju vam prosimo za nekaj pojasnil v zvezi s tolmačenjem zakonodaje s področja
urejanja gorskega kolesarjenja kot športa na prostem.
1. V tem trenutku status planinskih poti v Sloveniji, kot to predvideva Zakon o planinskih
poteh (Uradni list RS, št. 61/07; v nadaljevanju: ZplanP), ni urejen. Ministrstvo za okolje in
prostor še ni vzpostavilo, ne vodi in ne vzdržuje evidence planinskih poti, prav tako še ni
izdalo nobenega potrdila o statusu planinske poti, ker še ni prejelo nobene vloge ki bi
izkazovala da so izpolnjeni predhodni pogoji za ta status. Pojavlja se dvom, katera pa torej v
tem trenutku je uradna evidenca iz katere je možno nedvoumno ugotoviti ali je neko
zemljišče del planinske poti in kdo jo upravlja? In kakšen je status zemljišč v danem trenutku,
ko preko njih potekajo planinske poti, ki nimajo statusa planinskih poti, kot to predvideva
ZplanP? ZplanP namreč predvideva, da se z evidenco planinskih poti ne le vzpostavi
prostorski prikaz planinskih poti. Temveč se tem zemljiščem, preko katerih potekajo
planinske poti s statusom, dodeli tudi dejanska raba neplodno zemljišče. Prosimo za vaše
stališče.
Po določbah Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno
besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14) je potrebno za prireditev gorskega
kolesarjenja v naravnem okolju pridobiti predhodno soglasje s strani Zavoda RS za varstvo
narave. V tem postopku omenjeni zavod ugotavlja tudi ali predvidena trasa poteka po
planinski poti. Pojavlja se dvom, kako naj omenjeni zavod to ugotovi – če v tem trenutku v
Sloveniji ni poti s statusom planinskih poti, kot to predvideva Zakon o planinskih poteh
(Uradni list RS, št. 61/07; v nadaljevanju: ZplanP)? In če obstaja verjetnost, da ni uradne
evidence iz katere je možno nedvoumno ugotoviti ali je neko zemljišče del planinske poti in
kdo jo upravlja? Prosimo za vaše stališče.
2. Ravno tako se pojavlja dvom glede načinov urejanja voženj z gorskim kolesom na območju
Triglavskega parka. Ministrstvo za okolje in prostor je na državljansko pobudo leta 2014 v
primeru tolmačenja Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno
prečiščeno besedilo in 58/12) v dopisu 007-403/2014/146 z dne 20. 10. 2014 podalo mnenje,

1

da je "novela Zakona o ohranjanju narave (ZON) glede na Zakon o kmetijskih zemljiščih
kasnejši in splošnejši predpis, katerega namen je bil, da v delih, ki se nanaša na ureditev
vožnje v naravnem okolje le to uredi v celoti. Poleg tega pa je to razvidno tudi iz zakonskega
besedila ohranjena specialnejša ureditev iz Zakona o planinskih poteh in Zakona o gozdovih,
ki oba urejata vožnjo v naravnem okolju. V vseh drugih primerih pa velja splošna ureditev iz
novele ZON, da je vožnja po utrjenih poteh dovoljena, če temu ne nasprotuje lastnik ali
upravljavec poti." Dodatno je Zakon o ohranjanju narave v prehodnih določbah (Uradni list
RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14) v 167.
členu določil, da "z dnem uveljavitve tega zakona postanejo javni zavodi Triglavski narodni
park, Spominski park Trebče in Park Škocjanske jame upravljavci zavarovanih območij in
nadaljujejo z upravljanjem zavarovanih območij v skladu z določbami tega zakona in
določbami aktov o zavarovanju, če niso v nasprotju s tem zakonom." Glede urejanja
gorskega kolesarjenja je Zakon o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10 in
46/14 – ZON-C) v nasprotju z določbami Zakona o ohranjanju narave. Zato se poraja
vprašanje ali ne na območju Triglavskega narodnega parka glede voženj z gorskim kolesom in
dovoljenj za javno prireditev gorskega kolesarjenja veljalo določbe Zakona o ohranjanju
narave in ne Triglavskega narodnega parka? Prosimo za vaše stališče.

S spoštovanjem vas lepo pozdravljamo.
Peter Zajc,
predstavnik konzorcija odprimopoti.si
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