
 
k 6. točki 

 
Datum: 15.5.2012 

 
 

MERILA ZA DVONAMENSKO RABO PLANINSKIH POTI 
 
Merila za določitev kriterijev za dvonamenske 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   
-   vse planinske steze (poti, ki niso bile grajene za vožnjo / (2.člen Zakona o planinskih poteh) 
so zaprte za kolesarje, razen tistih, 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 pa 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, mokrišča in 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 poti, primernih za dvonamensko rabo  
-   Svetla širina poti: najmanj 1,50 m; na nevarno izpostavljenih odsekih tudi več, 
-   Naklon poti: v povprečju pod 20%,  
-  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 z skrbnikom poti. 
 

4.  Pogoji za dvonamenske poti   
- obvezno pisno obvestilo lastniku zemljišča, o dvonamenski rabi planinske poti, 
-  vsaka dvonamenska 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 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 poti, enotnega za vse planinske poti v 
Sloveniji.   

 Piktogram kolesarja na modri podlagi v velikosti 7,5 x 7,5 cm 

 Modra črta pod Knafelčevo markacijo (predlog) 
-   Dopolnitev pravilnika PZS o označevanju planinskih poti s prej omenjenimi oznakami, 
-   Odbor za izvajanje kriterijev o dvonamenski rabi planinskih poti v letu 2012 vzorčno označi 
tri poti, ki jih skrbniki določijo za dvonamensko rabo 
                                                                                   

7.  Varnost (dodatne nevarnosti) in odgovornost na dvonamenskih poteh:  
-   Gibanje v gorskem svetu in uporaba planinskih poti je na lastno odgovornost.  
-  Dvonamenske poti prinašajo dodatne nevarnosti in možnosti nesreč, zato so kolesarji 
dolžni upoštevati priporočila gorskim kolesarjem.  
 

Predsednik komisije za pripravo kriterijev za dvonamenske poti 
Tone Tomše, podpredsednik PZS 

 
 

Komisija za turno kolesarstvo 
Jože Rovan 
Načelnik  

Komisija za varstvo gorske narave 
Janez Bizjak 
Načelnik  

Komisija za planinske poti 
Igor Mlakar 
Načelnik  

 
 
 
 
 
 

Predlog sklepov: 
1. Upravni odbor potrjuje kriterije za dvonamenske poti 

 
2. Upravni odbor potrjuje imenovanje strokovnega odbora za izvajanje 

kriterijev o dvonamenski rabi planinskih poti v sestavi: vodja, Tone 
Tomše  (podpredsednik PZS), Igor Mlakar (načelnik KPP), Janez Bizjak 
(načelnik KVGN), Jože Rovan (načelnik KTK) 

 
 
 
 
 


