
 

 
Delovna skupina za dvonamensko rabo planinskih poti je na svojem sestanku 7. 1. 2013 
obravnavala merila, ki jih je 31. 5. 2012 sprejel Upravni odbor PZS. Zaradi uskladitve določil meril z 
Zakonom o planinskih poteh, določitev ustreznega postopka in potrebnih dodatnih obrazložitev 
delovna skupina predlaga UO PZS, da sprejme spodaj navedena dopolnila in popravke Meril za 
dvonamensko rabo planinskih poti. 
 

Upravni odbor PZS je na svoji 14. seji, ki je bila 7. marca 2013, sprejel dopolnjena 
 

MERILA ZA DVONAMENSKO RABO PLANINSKIH POTI 
 
Kriteriji za določitev meril za dvonamensko rabo planinskih poti so bila, da se odprejo 
planinske poti, ki vodijo po prometnicah, ki so bile grajene za vožnjo. Ostale planinske poti 
pa bomo odprli le na predlog in s soglasjem skrbnika planinske poti.   

 
1. Izhodišča za izbor   
- Poti, ki ne potekajo po poljskih poteh ali gozdnih prometnicah so zaprte za kolesarje, razen 
tiste, za katere na predlog skrbnika poti strokovni odbor za izvajanje kriterijev o 
dvonamenski rabi planinskih poti oceni, da izpolnjujejo pogoje za dvonamensko rabo.  
- Po vseh prometnicah, ki so grajene za vožnjo in kjer s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, 
gozdarstvo in lovstvo ni prepovedano,  je vožnja s kolesi dovoljena. 
                                                    

2. Vožnje s kolesi niso dovoljene:  
- po brezpotjih; tudi po vodotokih, 
- po planinskih poteh nad gozdno mejo (visokogorje), razen po obstoječih prometnicah    
(ceste in traktorske poti),  
- po planinskih poteh čez barja in mokrišča ter po sipkem-nestabilnem terenu, 
- po planinskih poteh, ki so obremenjene z množičnim pohodništvom,  
- po planinskih poteh z vgrajenimi kovinskimi in lesenimi varovali, 
- v zavarovanih območjih, razen na poteh, namenjenih kolesarjem. 
 

3. Tehnični kriteriji za izbor planinskih poti, primernih za dvonamensko rabo  
- Svetla širina poti: pot je prečno izkrčena v širini najmanj 1,5 m, na nevarno izpostavljenih 
odsekih tudi več, lahko je prečno zmerno nagnjena, njena hodna površina je lahko bistveno 
ožja od 1,5 m. 
 
Primer primerne planinske poti:  



 

  
 

Primer neprimernih planinskih poti (koritasta pot in neočiščena pot): 

  
  
- Naklon poti: v povprečju mora biti naklon poti pod 20 %.  
- Planinska pot, primerna za dvonamensko rabo, mora na vsej dolžini (na celotni trasi), ne le 
na posameznih odsekih, ustrezati kriterijem za izbor. Morebitna odstopanja presoja 
strokovni odbor za izvajanje kriterijev o dvonamenski rabi planinskih poti v soglasju s 
skrbnikom poti. 
 

4. Pogoji za dvonamenske planinske poti   
- Obvezno pisno obvestilo lastniku zemljišča, o dvonamenski rabi planinske poti. 
- Vsaka dvonamenska planinska pot mora biti na začetku in na križiščih z drugimi potmi 
označena z ustreznim znakom za kolesarje; planinske poti brez teh oznak niso dovoljene za 
kolesarje. 
 

5. Pravila obnašanja (priporočila gorskim kolesarjem) 
- Na dvonamenskih planinskih poteh imajo absolutno prednost pešci/pohodniki. 
- Pri srečevanju pohodnikov in kolesarjev so se kolesarji dolžni ustaviti in počakati, da gredo 
pohodniki mimo.  
- Še posebej obzirni in previdni morajo biti kolesarji do pohodnikov z otroki. 
- Kadar se kolesarji približujejo pešcem/pohodnikom od zadaj, so jih dolžni pravočasno 
glasno opozoriti. 
 



 

6. Naloge  strokovnega odbora za izvajanje kriterijev o dvonamenski rabi 
planinskih poti so:  
- Priprava sistema označevanja dvonamenskih planinskih poti, enotnega za vse planinske poti 
v Sloveniji.   

 Piktogram kolesarja na modri podlagi v velikosti 8,5 x 8,5 cm. 

 Modra črta pod Knafelčevo markacijo (predlog). 
- Priprava dopolnitev Pravilnika PZS o označevanju planinskih poti in Pravilnika o označevanju 
in opremljanju planinskih poti s prej omenjenimi oznakami. 
- V letu 2013 izbor vzorčnih planinskih poti na predlog društev, preizkus izpolnjevanja 
kriterijev z ogledom poti in priprava mnenja za podelitev dvonamenske rabe, ki se preda UO 
PZS v potrditev.  
 

7. Postopek pridobitve dvonamenske rabe 
Postopek za dvonamensko rabo planinskih poti se začne na predlog skrbnika poti. Strokovni 
odbor se opredeli do predloga, lahko tudi na podlagi ogleda planinske poti na terenu. Odbor 
po ogledu pripravi mnenje za podelitev dvonamenske rabe, ki ga preda UO PZS v potrditev. 
Dvonamenska raba se planinski poti podeli za določen čas 4 let. Po tem obdobju se ponovno 
preveri izpolnjevanje meril. 
 
Za poti, ki imajo na podlagi Zakona o planinskih poteh potrjen status planinske poti, se po 
potrditvi na UO PZS, začne postopek za pridobitev dovoljenja za vožnjo z gorskimi kolesi po 
planinski poti s strani ministra, pristojnega za šport. 
                                                                            

8. Varnost (dodatne nevarnosti) in odgovornost na dvonamenskih planinskih 
poteh:  
- Gibanje v gorskem svetu in uporaba planinskih poti je na lastno odgovornost.  
- Dvonamenske planinske poti prinašajo dodatne nevarnosti in možnosti nesreč, zato so 
kolesarji dolžni upoštevati priporočila gorskim kolesarjem.  
 
 
V Ljubljani, 7. marca 2013       Bojan Rotovnik, 
          predsednik PZS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


