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PISMO O NAMERI
Podpisniki pisma o nameri ugotavljamo, da je gorsko kolesarstvo družbeno pomembna športna
aktivnost in ekonomska dejavnost v RS.
Organizacije, ki jih zastopamo podpisniki, imajo strateški 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.
Podpisniki pozivamo, da je treba pristopiti k razvoju in izvedbi nacionalnega programa na področju
gorskokolesarske infrastrukture, ker:
•

•
•
•

•

•

je gorsko kolesarjenje in kolesarstvo ena izmed najbolj trajnostnih oblik športne, rekreativne,
tekmovalne in turistične dejavnosti in zato družbeno pomembna aktivnost ter ekonomska
dejavnost;
je dejavnost potrebno urejati in ne prepovedovati in sicer skladno in enakopravno z ostalimi
uporabniki prostora;
je pomemben del dejavnosti doživljanje narave in posebnosti posameznih okolij v njihovi prvinski
obliki;
bo sistematično razvijanje gorskega kolesarstva na regionalnem in nacionalnem nivoju pripomoglo
k krepitvi zavesti o izjemnosti narave in kvaliteti okolja v Sloveniji ter promociji Slovenije kot
trajnostno naravnane turistične destinacije;
se zavedamo pomembnosti vlaganj v človeški kapital, tudi v smislu izobraževanja ciljnih
uporabnikov, koncipiranja in vzdrževanja poti ter povezovanja na regionalnem, nacionalnem in
mednarodnem nivoju;
se zavedamo, da ima vsaka človeška dejavnost tudi vplive na okolje, pri tem pa številne empirične
raziskave v okoljih z dolgoletnim institucionaliziranim varstvom okolja in narave dokazujejo, da
gorsko kolesarjenje ob trajnostnem načrtovanju in rabi poti nima večjega vpliva na okolje in naravo
kot druge primerljive oblike rekreacije, npr. pohodništvo, ter da so konflikti in percepcije vpliva na
okolje najpogosteje družbenega vzroka (različne skupine uporabnikov istega prostora).

Za pravno ureditev trenutnih razmer podpisniki predlagamo, da se v delovno skupino za ureditev
vožnje s kolesi v naravnem okolju, kot izhaja iz 4. točke zaključkov sestanka na Ministrstvu za
kmetijstvo in okolje, z dne 3. februarja 2014, imenujejo: Maja Zupan, Matej Obu, Andrej Žigon in Peter
Zajc.
Delovna skupina na mesečnih koordinacijah podpisnikov tega pisma o nameri poroča o izvedenih
aktivnostih in poročilo predloži vsem ostalim podpisnikom tega pisma o nameri, najkasneje do 15. dne
v mesecu, ki sledi mesecu, na katerega se poročilo nanaša.
Podpisniki se strinjamo, da se ob podpisnikih pisma o nameri v razpravo za pravno ureditev trenutnih
razmer vključijo tudi predstavniki drugih interesnih skupin.

