
 
 
 
SPOROČILO ZA MEDIJE              Ljubljana, 30. januar 2014 
 
 
IZJAVA PREDSEDNIKA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE BOJANA ROTOVNIKA ob osnutku Zakona o 
spremembah Zakona o ohranjanju narave, ki ga je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje dalo v javno 
razpravo v petek, 24. januarja 2014: 
 
 
V PZS smo presenečeni nad predlogom dopolnitev Zakona o ohranjanju narave, saj se zavzemamo, da 
mora zakonodaja ločiti med vožnjami v naravnem okolju z motornimi vozili od voženj s kolesi, saj je 
vpliv voženj z motornimi vozili na naravo bistveno bolj škodljiv. Zato podpiramo zelo stroge omejitve 
in visoke kazni glede voženj z motornimi vozili v naravnem okolju. Za vožnje s kolesi podpiramo blažje 
oblike omejitev in se zavzemamo, da se za vožnje s kolesi odprejo tudi vse nekategorizirane ceste ter 
gozdne in poljske prometnice, torej vse površine, ki so že v osnovi grajene za vožnjo z vozili. 
 
Planinske poti, ki ne potekajo po prometnicah, se lahko odprejo tudi za vožnjo s kolesi, če takšna 
planinska pot izpolnjuje sprejeta strokovna merila in če se s tem strinja skrbnik poti, ki mora izvesti 
predpisani postopek ter takšno pot primerno označiti. V planinski organizaciji smo v letu 2013 odprli 
prvo planinsko pot tudi za uporabo s kolesi, za leto 2014 pa pripravljamo odprtje novih tovrstnih poti. 
Ti postopki potekajo bistveno hitreje tam, kjer pri ureditvi in vzdrževanju teh poti aktivno sodelujejo 
tudi kolesarji. Na tovrstnih poteh velja načelo, da ima pešec absolutno prednost. 
 
V PZS pa nasprotujemo vsem vožnjam, tudi s kolesi, po brezpotjih, po planinskih poteh nad gozdno 
mejo oz. visokogorju (razen po obstoječih prometnicah), 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 ter v zavarovanih 
območjih, razen na poteh, posebej namenjenih kolesarjem. Zaradi tega tudi ne podpiramo splošne 
odprave prepovedi voženj v naravnem okolju za kolesarje, ampak se zavzemamo, da so vožnje s 
kolesi v naravnem okolju možne samo po površinah, kjer je to izrecno dovoljeno. 
 
Ob tem pa se zavzemamo, da bi država zakonsko uredila tudi pogoje za vzpostavitev namenskih 
športnih poligonov za gorske kolesarje in različna motorna vozila, saj menimo, da bi se v primeru 
zadostnega števila tovrstnih poligonov bistveno zmanjšala obremenitev naravnega okolja. 
 
Predsednik PZS 
Bojan Rotovnik 
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Dodatne informacije: 
Zdenka Mihelič, predstavnica PZS za odnose z javnostmi, 041 222 358, zdenka.mihelic@pzs.si. 
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