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POVZETEK 

Magistrska naloga raziskuje pravnosistemske možnosti in vidike za umestitev gorskega 

kolesarstva v naravno okolje na Koroškem. Primerjava z avstrijsko zvezno deželo Koroško in 

Tirolsko ter nemško zvezno deželo Bavarsko pokaže, da pravne podlage vožnje v naravnem 

okolju Republike Slovenije ovirajo razvoj gorskega kolesarstva. V nekaterih primerjalnih 

deželah Avstrije in Nemčije je to ustrezno urejeno s primerno zakonodajo in vzpodbudami na 

zvezni ravni. Empirični del naloge predstavlja kvantitativna raziskava o pojavnosti konfliktov 

med gorskimi kolesarji in planinci/pohodniki pri rabi planinskih poti na Koroškem. Rezultati 

anketnega vprašalnika kažejo, da konflikti niso vzrok nepopolnega razvoja gorskega 

kolesarstva, saj se ti v povprečju pojavljajo v manj kot petih odstotkih vseh medsebojnih 

srečanj. Ugotovljena je tudi pomembna razlika o zaznavanju gorskega kolesarstva v naravnem 

okolju med planinci/pohodniki in gorskimi kolesarji. Naloga pomembno prispeva k reševanju 

urejanja vožnje z gorskimi kolesi v naravnem okolju. 

Ključne besede: gorsko kolesarstvo, zakonodaja, konflikt, razvoj, Koroška. 

 

 

SUMMARY 

In the master's thesis, legal possibilities and prospects of placing mountain biking in the 

natural environment of Carinthia are explored. Comparison with the Austrian federal states of 

Carinthia and Tyrol and the German free state of Bavaria reveals that the growth of mountain 

biking is hindered by the legal basis for driving on the natural environment of the Republic of 

Slovenia. Meanwhile in the countries compared, it is adequately regulated by appropriate 

legislation and incentives at the federal level. In the empirical part of the paper, a quantitative 

study on the incidence of conflicts between mountain bikers and hikers using the hiking trails 

in Carinthia is presented. The results of a questionnaire show that the conflicts are not the 

cause of the incomplete development of mountain biking as they on average occur in less than 

five percent of all such meetings. There was also a significant difference in the perception of 

mountain biking in the natural environment among hikers and mountain bikers. The thesis is a 

significant contribution to solving regulation of mountain biking in the natural environment. 

Keywords: mountain biking, legislation, conflict, development, Carinthia. 

 

 

 

 

 

UDK: 796:34(043.2)





 

 

 





V 

 

ZAHVALA 

Za strokovno pomoč, usmerjanje in spodbude pri izdelavi magistrske naloge se iskreno 

zahvaljujem mentorici doc. dr. Danili Djokić in somentorju red. prof. dr. Stojanu Burniku.  

Petra, hvala tudi tebi, ki si mi stala ob strani, me spodbujala in skrbela, da so otroci zvečer 

pravočasno hodili spat, medtem ko sem jaz »ustvarjal«.  

Hvala tudi mojim staršem za vso podporo in vsem, ki so mi kakorkoli pomagali pri izdelavi 

naloge. 





 

 

 

 





VII 

 

VSEBINA 

1 Uvod .......................................................................................................................... 1 

1.1 Opredelitev problema ................................................................................................ 3 

1.2 Hipoteze ...................................................................................................................... 4 

1.3 Predstavitev raziskovalnih metod za doseganje ciljev naloge ............................... 4 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema ......................................... 5 

2 Gorsko kolesarstvo ................................................................................................... 6 

2.1 Definicije in pojmi ..................................................................................................... 6 

2.1.1 Kolesarstvo ............................................................................................... 6 

2.1.2 Kolo .......................................................................................................... 6 

2.1.3 Gorsko kolesarstvo ................................................................................... 7 

2.1.4 Oblike in zvrsti gorskega kolesarstva ....................................................... 7 

2.1.5 Naravno okolje ....................................................................................... 10 

2.1.6  Gozd ...................................................................................................... 10 

2.2 Gorsko kolesarstvo in gorski kolesarji .................................................................. 13 

2.2.1 Motivi za gorsko kolesarstvo ................................................................. 13 

2.2.2 Socialno-demografske značilnosti .......................................................... 14 

2.2.3 Prednosti vožnje v naravnem okolju ...................................................... 14 

2.2.4 Vedenje gorskih kolesarjev .................................................................... 15 

2.3 Vpliv gorskega kolesarstva na naravo in ljudi ...................................................... 15 

2.3.1 Gorsko kolesarstvo in narava ................................................................. 15 

2.3.2 Problematika in konflikti gorskega kolesarstva z vidika interakcije med 

gorskim kolesarjem in okoljem .............................................................. 19 

2.3.3 Odnos »planincev« do gorskega kolesarstva ......................................... 21 

2.3.4 Gorsko kolesarstvo in turizem ................................................................ 24 

2.4 Ugotovitve in mnenje ............................................................................................... 25 

3 Zgodovina in razvoj gorskega kolesarstva ............................................................ 27 

3.1 Svet ............................................................................................................................ 27 

3.2 Republika Slovenija ................................................................................................. 28 

4 Pravna ureditev gorskega kolesarstva .................................................................. 30 

4.1 Zakoni in drugi predpisi o gorskem kolesarstvu v Republiki Sloveniji ............. 30 

4.1.1 Nacionalna raven .................................................................................... 30 

4.1.2 Regionalna raven .................................................................................... 34 

4.2 Najpomembnejši organi, ustanove, združenja in druge institucije na področju 
gorskega kolesarstva na območju Republike Slovenije z opredelitvijo   

temeljnih pristojnosti in nalog ............................................................................... 34 

4.3 Strateški dokumenti gorskega kolesarstva v Republiki Sloveniji ....................... 38 

4.3.1 Nacionalna raven .................................................................................... 38 

4.3.2 Regionalna raven .................................................................................... 39 



VIII 

 

4.4 Ugotovitev in mnenje ............................................................................................... 40 

4.5 Primerjalna pravna ureditev in institucije gorskega kolesarstva v nekaterih 

deželah sosednjih držav (Zvezna Republika Avstrija – Zvezna dežela Koroška 
in Tirolska; Zvezna Republika Nemčija – Zvezna dežela Bavarska) ................. 42 

4.5.1 Zvezna Republika Avstrija ..................................................................... 42 

4.5.2 Zvezna Republika Nemčija .................................................................... 45 

4.6 Ugotovitev in mnenje ............................................................................................... 47 

5 Stanje gorskega kolesarstva na Koroškem ........................................................... 49 

5.1 Koroška – opis območja .......................................................................................... 49 

5.2 Gorskokolesarska infrastruktura .......................................................................... 49 

5.3 Organiziranost gorskega kolesarstva na Koroškem ............................................. 50 

5.4 Obstoječi proizvodi in prireditve ........................................................................... 51 

5.5 Stanje gorskega kolesarstva na Koroškem ............................................................ 52 

5.5.1 Koncept razvoja gorskega kolesarstva na Koroškem ............................. 52 

5.5.2 Organizacijska oblika in določitev izvajalcev ........................................ 53 

5.5.3 Ciljni trgi in segmenti ............................................................................. 53 

6 Povezava pravnega in dejanskega stanja v predlog  bodoče ureditve za razvoj 

gorskega kolesarstva na Koroškem ....................................................................... 55 

7 Anketni vprašalnik ................................................................................................. 56 

7.1  Populacija in vzorec ................................................................................................. 56 

7.2 Rezultati in analiza .................................................................................................. 58 

Literatura ................................................................................................................................ 69 

Viri…...  ................................................................................................................................... 75 

Pravni viri ..................................................................................................................... 76 

Priloge..  ................................................................................................................................... 79 



 

 

  



X 

 

PONAZORILA 

Preglednica 1: Segmentacija in ciljni trgi obstoječih kolesarskih proizvodov na Koroškem...54   



 

 





1 

 

1 UVOD 

Po ocenah Slovenske turistične organizacije je v Sloveniji prek 80.000 gorskih kolesarjev. 

Zanimanje za kolesarjenje po gozdnih poteh in vlakah je veliko pri domačih in tujih kolesarjih 

(Bizjak 2013).  

Pravna ureditev vožnje v naravnem okolju v Republiki Sloveniji temelji na Uredbi o 

prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju iz leta 1995 (Uradni list RS, št. 16/95, 28/95, 

35/01; v nadaljevanju: uredba). Uredba v 1. členu gorske kolesarje enači z motornimi vozili in 

določa, da "je na območju Republike Slovenije v naravnem okolju prepovedano voziti, 

ustavljati, parkirati ali organizirati vožnje z motornimi vozili, kolesi s pomožnim motorjem in 

drugimi prevoznimi sredstvi, ki omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca, z močjo lastnega 

motorja in niso namenjena izključno vožnji po cesti, in s kolesi". 

Zaradi mnenja Službe vlade RS za zakonodajo, da ni ustrezne pravne podlage za spremembo 

uredbe, in usmeritve, da se to področje uredi z zakonom, je Ministrstvo za okolje in prostor 

22. julija 2011 objavilo predlog zakona vožnje z vozili v naravnem okolju (v nadaljevanju: 

predlog), ki bo nadomestil uredbo. Osnovni cilj predloga je urediti vožnjo z vsemi vozili na 

motorni pogon in kolesi v naravnem okolju, znotraj katerega se vožnja omeji le na prometno 

infrastrukturo, vožnja izven cest pa se v celoti prepove in ustrezno kaznuje. Predlog tudi 

določa, da se tovrstna vozila preusmerijo iz naravnega okolja na urejena območja za 

rekreacijo in šport (poligoni) oziroma se lahko uporabljajo samo na območjih, določenih za te 

namene. Na predlog so se odzvale nevladne interesne skupine,
1
 ki se srečujejo s problematiko 

urejanja vožnje v naravnem okolju, kar je tudi eden od vzrokov, da predlog dve leti po 

predstavitvi javnosti še ni bil nadgrajen in uzakonjen.  

V magistrski nalogi smo se v prvem delu posvetili proučevanju pravnih virov in literature, ki 

določajo pravno podlago za umestitev in razvoj gorskega kolesarstva v naravno okolje na 

Koroškem. Pravne možnosti smo primerjali z avstrijskima zveznima deželama Koroško in 

Tirolsko ter z nemško zvezno deželo Bavarsko. Drugi del naloge temelji na kvantitativni 

raziskavi o družbenih konfliktih med gorskimi kolesarji in planinci/pohodniki pri rabi 

planinskih poti na Koroškem. Dvonamenska raba označenih planinskih poti je v Sloveniji 

postala glavna iztočnica, iz katere izhajajo mnoge razprave o usmerjanju gorskega 

kolesarstva.
2
  

S pojavom gorskih koles v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je povezan stalen in hiter 

tehnološki razvoj koles in opreme, zato je gorsko kolesarstvo zajelo vse oblike reliefa, s 

poudarkom na gozdnih površinah, kjer pušča bolj ali manj vidne sledi. To vodi v vse 

                                                           
1
 Planinska zveza Slovenije, Lovska zveza Slovenije, Ribiška zveza Slovenije, Slovenska kolesarska 

pobuda. 
2
 Gorsko kolesarstvo – športna panoga, tekmovalne in netekmovalne zvrsti gorskega kolesarjenja kot 

športne aktivnosti. 
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pogostejšo skrb zaradi negativnega ekološkega in družbenega vpliva gorskega kolesarstva na 

prostor, kjer se izvaja. Nasprotja deležnikov in zaznavanje negativnega vpliva gorskega 

kolesarstva na okolje so pogosto družbenega vzroka in večinoma posledica konfliktov med 

pohodniki in gorskimi kolesarji. Zaradi tega se v posameznih okoljih  posvečajo k ločevanju 

kolesarskih in pohodnih poti (Zajc 2011a). 

Dejstvo je, da ima vsaka človekova dejavnost v okolju vpliv na okolje in pri tem gorsko 

kolesarstvo ni izjema. Gre le za to, da se vplivov zavedamo, jih prepoznamo in znamo 

ovrednotiti ter temu primerno razporedimo dejavnosti v prostoru (Zajc 2011a). Prav tako ima 

vsak ekosistem določeno nosilno zmogljivost, ki pomeni npr. največje število osebkov, ki jih 

lahko trajno vzdržuje določeno okolje (Šolar 2002). Izvor problematike umestitve vožnje z 

gorskimi kolesi v naravno okolje Slovenije je poleg nerazvojno naravnane zakonodaje tudi v 

prepogostem dojemanju gorskega kolesarstva kot enovite oblike kolesarstva in v napačnem 

razlaganju oz. nepoznavanju vplivov vožnje z gorskimi kolesi na naravno okolje. Številne 

študije (Goeft in Alder 2001; Ogris 2004; White idr. 2006; Drofenik 2012; Šemrl 2012), 

opravljene v različnih delih sveta, empirično dokazujejo, da gorsko kolesarstvo ni za okolje 

nič bolj škodljivo kot pohodništvo, saj gre večinoma za turno kolesarstvo. Ostale zvrsti, kot so 

kros, spust, freeride, 4-kros, pa spadajo zaradi svoje specifičnosti na posebna, za to namenjena 

območja, ki morajo biti označena, in če je potrebno, tudi ustrezno zavarovana (Zajc 2011a). 

Skrbniki naravnega okolja (država, lastniki gozdov, lovci, gozdnogospodarske službe, 

društva) morajo pri sprejemanju odločitev razmisliti, kako zadostiti družbeni sprejemljivosti 

in ekološkemu pomenu omenjenih vplivov.  

Zaradi vse večje priljubljenosti gorskega kolesarstva, številnih kolesarskih prireditev, 

ponudnikov specializirane kolesarske opreme in ne nazadnje naravnih danosti se Koroška 

razvija v pravo gorskokolesarsko območje. Razvojna problema ali izziva sta nepovezanost 

nosilcev aktivnosti na področju gorskega kolesarstva ter nezadostna vključenost tega 

razvojnega potenciala v lokalne in regionalne politike. Zveza organizacij in društev bi 

pripomogla k enotnejšemu in učinkovitejšemu vplivu na lokalne, regionalne in nacionalne 

politike, hkrati pa bi ponudila institucionalni okvir za promocijo gorskega kolesarstva kot 

trajnostnega načina preživljanja prostega časa ter oblikovanje smernic in priporočil (Zajc 

2011 a). 

Slovenija v zadnjih letih kljub svojim naravnim možnostim ni sledila trendu razvoja gorskega 

kolesarstva v tujini. Razvite gorskokolesarske turistične destinacije oz. države (v Evropi so to 

Švica, Italija, Nemčija, Avstrija – predvsem Tirolska, Španija, Francija, Velika Britanija in 

skandinavske države) so gorsko kolesarstvo prepoznale kot resno turistično panogo in tržno 

nišo, zato v njegov razvoj vlagajo precejšnja finančna sredstva. Osnovo za vlaganja v širitev 

specializirane gorskokolesarske infrastrukture so omenjene države ustvarile skozi primerno 
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zakonodajo,
3
 ki zainteresirani javnosti omogoča financiranje gradnje in vzdrževanja, lastnike 

in lokalne skupnosti pa spodbuja k sodelovanju v tovrstnih razvojnih projektih. Pri nas do 

omenjenega konsenza med deležniki, ki so povezani z nastankom specializirane 

gorskokolesarske infrastrukture (država, lokalne skupnosti, lastniki zemljišč, turistično 

gospodarstvo, strokovne institucije – npr. Zavod za gozdove Slovenije, Zavod RS za varstvo 

narave) še ni prišlo, kar se kaže v nerazvitosti tovrstne kolesarske infrastrukture (Obu, Obu in 

Zajc 2012).  

Za področje razvoja gorskega kolesarstva je v Sloveniji nastalo neformalno združenje 

gorskokolesarskih interesnih skupin – Slovenska kolesarska pobuda (v nadaljevanju: SKP). 

Združenje je povezano z aktivnostmi ob pripravah pravnih aktov, ki vplivajo na 

prepovedovanje oz. dovoljevanje gorskega kolesarstva, prav tako pa si prizadeva za 

uveljavljanje in širjenje spoštovanja kodeksa gorskega kolesarstva, za stalno ustvarjanje in 

izboljševanje razmer ob zagotavljanju ekoloških in tudi ekonomskih koristi gorskega 

kolesarstva, torej razvoj območij, kjer se gorsko kolesarstvo izvaja. Na mednarodni ravni 

omenjeno področje pokriva Mednarodno združenje za gorsko kolesarstvo International 

Mountain Biking Association (v nadaljevanju besedila IMBA). 

1.1 Opredelitev problema 

Vse pogostejše pojavljanje gorskega kolesarstva v naravnem okolju Republike Slovenije  je 

postalo iztočnica za mnoge razprave o usmerjanju vožnje z gorskimi kolesi.  V magistrski 

nalogi  smo ugotavljali stanje pravne ureditve vožnje z gorskimi kolesi v naravnem okolju 

Republike Slovenije in jo primerjali s pravno ureditvijo nekaterih alpskih dežel. Ugotavljali 

smo ključne dejavnike, ki vplivajo na pravno ureditev in deležnike, povezane s tematiko. 

Proučili smo tudi obstoječe pravne vire kot podlago za razvoj gorskega kolesarstva v 

Republiki Sloveniji. V nalogi smo raziskali tudi pojavnost konfliktnih situacij med gorskimi 

kolesarji in planinci/pohodniki pri rabi planinskih poti na Koroškem ter proučili njihov odnos, 

mnenja in izkušnje glede gorskega kolesarstva. 

  

                                                           
3
 Zakonodaja – pregled in primerjava zakonodaje na področju urejanja gorskega kolesarstva sta zajeta 

v 8. poglavju – Pravna ureditev gorskega kolesarstva. 
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1.2 Hipoteze 

H1: Pravne podlage za umestitev gorskega kolesarstva v naravno okolje v Sloveniji ne 

dopuščajo možnosti izkoristka tega razvojnega turističnega proizvoda in ne sledijo pravnim 

podlagam držav, ki to podpirajo. 

H2: Pogostost konfliktnih srečanj med planinci/pohodniki in gorskimi kolesarji na planinskih 

poteh na Koroškem ni statistično značilna. 

H3: Zaznana vrednost o prisotnosti gorskega kolesarstva v naravnem okolju se pri 

anketirancih, ki se ne ukvarjajo z gorskim kolesarstvom, statistično pomembno razlikuje v 

primerjavi z zaznano vrednostjo anketirancev, ki se ukvarjajo z gorskim kolesarstvom.  

1.3 Predstavitev raziskovalnih metod za doseganje ciljev naloge 

V teoretičnem delu magistrske naloge so v prvem delu opisani pojem gorsko kolesarstvo, 

njegov razvoj ter vpliv na okolje in odnose z drugimi rekreativnimi uporabniki naravnega 

okolja. V drugem delu smo proučili domačo in tujo relevantno strokovno literaturo, spletne 

vire in institucije, ki pokrivajo raziskovalno pravno področje, ter naredili primerjavo. 

Podrobneje je predstavljeno stanje gorskega kolesarstva na Koroškem z opisom območja. 

Metodologija je temeljila tudi na lastnem poznavanju obravnavane tematike in razmer na 

terenu. 

V empiričnem delu raziskave je uporabljen kvantitativni pristop, kjer smo z anketo preverili 

odnos do gorskega kolesarstva na Koroškem. K sodelovanju je bilo povabljenih 300 

anketirancev. Anketa je bila namenjena gorskim kolesarjem in planincem/pohodnikom, 

udeležencem, ki se srečujejo s problematiko urejanja medsebojnih odnosov pri rekreativni 

uporabi planinskih poti. Zaradi hitrejšega zbiranja podatkov je bila večina anket opravljena v 

elektronski obliki, prek spletne strani www.surveymonkey.com, ponujena pa je bila tudi v 

fizični obliki. Podatke smo analizirali s programsko opremo za statistično obdelavo podatkov 

SPSS 20.0. Pri analizi podatkov je bila najprej uporabljena metoda faktorske analize. V 

drugem koraku je na podlagi  diskriminantne analize potekala primerjava dimenzij zaznavanja 

prisotnosti gorskega kolesarstva v naravnem okolju med gorskimi kolesarji in 

planinci/pohodniki.  

Ugotovitve raziskave ter cilji in predlogi za ureditev problema bodo predstavljeni 

zainteresirani javnosti na okrogli mizi v okviru regijskega posveta o umestitvi gorskega 

kolesarstva v naravno okolje Koroške, ki ga organizira Regionalna razvojna agencija za 

Koroško. 
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1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Ker bomo z raziskavo na področju pravnih možnosti urejanja gorskega kolesarstva v 

naravnem okolju posegli v temo, ki je v Republiki Sloveniji še precej neurejena, 

predpostavljamo, da bomo z magistrsko nalogo pripomogli k hitrejši in bolj smiselni pravni 

ureditvi voženj v naravnem okolju Republike Slovenije. Zanimanje za rešitev problema 

dvonamenske rabe poti za namen rekreacije in pravnih podlag za umestitev voženj v naravno 

okolje Republike Slovenije je med rekreativnimi uporabniki planinskih poti (gorski kolesarji, 

planinci/pohodniki) zelo veliko, zato pričakujemo, da bo odziv na reševanje ankete statistično 

dovolj velik za zadovoljivo izvedbo analize. Zaradi elektronsko zasnovane ankete se lahko 

pojavijo težave predvsem pri sodelovanju starejših udeležencev raziskave, ki zavračajo 

tovrstni pristop. V tem primeru bodo anketni vprašalniki posredovani tudi v fizični obliki do 

posameznika.  
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2 GORSKO KOLESARSTVO 

Moč tehnološkega razvoja omogoča stalne izboljšave. Nova spoznanja privedejo do novih 

izdelkov, ki so za uporabnike zanimivejši in zaradi poplave ponudnikov tudi cenovno 

dostopnejši. Športno področje tukaj ni izvzeto, zdi se, kot da je šport postal nujno nadomestilo 

za pomanjkanje telesne in duševne sprostitve ljudi, ki so se začeli zavedati pomena zdravja na 

poti svojega življenja. 

2.1 Definicije in pojmi 

Za lažje razumevanje nekaterih definicij in pojmov, smo v tem poglavju poleg osnovnih 

definicij opredelili tudi specifične, ki se nanašajo na gorsko kolesarstvo kot športno dejavnost.  

2.1.1 Kolesarstvo 

Kolesarstvo je aktivnost vožnje s kolesom, ki se uporablja tako v transportne namene kot za 

namene športa in rekreacije, dela, vojske idr. Pri tem se kot glavni pripomoček uporablja kolo 

oziroma njegove različice, npr. monokolo, trokolo. Krovna organizacija kolesarstva kot športa 

je Mednarodna kolesarska zveza s sedežem v Aiglu v Švici. Evropska kolesarska federacija s 

sedežem v Bruslju pa je krovna organizacija večine kolesarskih organizacij (tudi iz 

neevropskih držav), ki se ukvarjajo s promocijo in razvojem kolesarstva kot ene od vej v 

prometnem sistemu. Priljubljenost kolesarstva, ki je sprva služilo kot prevoz, hitrejši od hoje, 

narašča, saj je to v zadnjih letih postalo najpogostejša oblika rekreacije 

(Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti 2012). 

2.1.2 Kolo 

Pojem kolo, ki ga obravnavamo v magistrski nalogi, pomeni vozilo z dvema kolesoma na 

nožni pogon (SSKJ 1994). Zadnje kolo je prek verige in verižnikov povezano s pedaloma in 

gonilko, prek katerih človek poganja kolo. Kolo voznik usmerja s krmilom, kamor so pritrjene 

zavore, včasih tudi zvonec in svetilna telesa. Kolo se je izkazalo za zelo učinkovito in poceni 

prevozno sredstvo v času pred razvojem avtomobilske industrije, ravno tako učinkovito pa 

deluje tudi v s prometom prenatrpanih mestih. Svetovna industrija izdelave koles letno 

proizvede več kot sto milijonov koles, ocenjeno število koles na svetu pa je prek ene 

milijarde. Največ koles je na Kitajskem, okoli 500 milijonov, samo v Pekingu po ocenah 

državnih oblasti iz leta 2009 okoli 13 milijonov (China daily 2013). 

Za namen športa delimo kolesa na: 

- cestna, 

- gorska, 

- trekking, 
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- BMX, 

- trial,  

- cross, 

- touring (popotniška), 

- hibridna kolesa, ki prevzemajo lastnosti gorskih, popotniških in cestnih koles 

(Hybridbycicle), in 

- e-kolesa. 

Glavne tehnične razlike med njimi so v velikosti koles, obliki in velikosti okvirja. 

Za namen magistrske naloge smo podrobneje opisali gorsko kolo, kjer se je med vsemi 

kolesarskimi dejavnostmi razvilo največ podzvrsti in s tem tudi največ različnih tipov gorskih 

koles.  

2.1.3 Gorsko kolesarstvo  

Gorsko kolesarstvo lahko opredelimo kot eno od oblik kolesarjenja, ki poteka v naravnem 

okolju po gozdnih prometnicah, poteh, stezah in brezpotjih. Vožnjo po takem terenu 

omogočajo posebej načrtovana in izdelana gorska kolesa, ki zagotavljajo varno uporabo pri 

povečanih obremenitvah materiala v primerjavi s cestnimi kolesi. Stalen in hiter tehnološki 

razvoj koles in opreme ter stalno dopolnjevanje ponudbe gorskega kolesarstva sta omogočila, 

da gorsko kolesarstvo postaja vse bolj priljubljena oblika športne rekreacije v naravnem 

okolju in tudi profesionalni šport (www.abc-of-mountainbiking.com 2003). 

Izvaja se lahko v vsakem letnem času, zima ni ovira, le območje delovanja se običajno preseli 

niže, saj so možnosti za kolesarjenje odvisne od debeline snežne odeje. Vseeno pa v naših 

podnebnih  razmerah (z izjemo Primorja) lahko govorimo o običajnem gorskem kolesarstvu v 

obdobju od marca do oktobra. Gorski kolesarji se vozijo po cestah, poteh in tudi zunaj njih – v 

naravnem okolju, zaradi posebnosti terenske vožnje le izjemoma v mraku ali ponoči. Razen 

redkih poligonov za tekmovanja posebne infrastrukture ali posegov v prostor gorsko 

kolesarstvo ne potrebuje (Šolar 2002), čeprav v zadnjem času narašča število kolesarskih 

parkov (ang. bikepark), za katere je potrebna določena infrastruktura. 

2.1.4 Oblike in zvrsti gorskega kolesarstva 

Gorsko kolesarstvo je v letih razvoja postalo svetovni fenomen, iz katerega se je razvila tudi 

nekakšna nova subkultura. Znotraj gorskega kolesarstva so nastale nove zvrsti, ki se med 

seboj precej razlikujejo. Različni načini vožnje, ki so se izoblikovali med gorskimi kolesarji, 

ter različne zahteve posameznih zvrsti gorskega kolesarstva narekujejo namensko naravnan 

razvoj in načrtovanje gorskih koles ter opreme (Šket 2012). Do zdaj je bila vsem gorskim 

kolesom skupna velikost koles 26 col. Zdaj pa se hitro uveljavlja nov trend, 29 in 27,5 cole 
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(650 B), ki prodira na področje turnih koles, vrsto gorskih koles z najširšim namenom 

uporabe. Le v spustu z gorskimi kolesi ostaja standard velikosti koles nespremenjen (26 col). 

Poznamo pet tipov gorskih koles (Silvester 2003): 

- Kros kolesa (ang. XC/cross-countrybikes, marathonbikes) so namenjena za vožnjo po 

gozdnih prometnicah, poteh in stezah z manjšimi do zmernimi ovirami. Primerna so za 

vožnjo navzgor in navzdol. Način vožnje zahteva, da je celotno kolo čim lažje (9–12 kg), 

saj sta s tem zagotovljena hitro pospeševanje in vzdrževanje hitrosti na vseh terenih. 

Blaženje neravnin pri kros kolesih omogoča sprednje vzmetenje (za gorska kolesa, ki 

imajo blaženje le spredaj, se uporablja izraz trdak; ang. hardtail), v zadnjem času pa je 

poleg sprednjega vzmetenja dodano še vzmetenje na zadnjem delu kolesa (fuli; ang. 

fullsuspension), kar pomeni, da je kolo bolj odzivno, vožnja pa mehkejša, elegantnejša in 

kljub rahlo povečani teži kolesa še vedno hitra. 

- Turna kolesa (ang. allmountain, trailandendurobikes) so izboljšana oz. nadgrajena kros 

kolesa in so najbolj vsestranska v gorskem kolesarstvu. Omogočajo vožnjo po vseh 

terenih. Pri vzponih zagotavljajo zmogljivosti in udobje kros koles, medtem ko pri spustih 

učinkujejo kot kolesa za spust. So najbolj primerna kolesa za celodnevna potepanja po 

razgibanih terenih. 

- Kolesa za spust (ang. downhillbikes) so namenjena hitrim spustom po strmih in zahtevnih 

terenih. Lastnosti teh koles so specifične predvsem zaradi povečanih obremenitev na kolo 

in kolesarja med vožnjo. Daljši hod blaženja (180 do 240 mm) spredaj in zadaj, 

robustnejši okvir, druge komponente in naklon krmilne cevi (ang. headtubeangle) okrog 

63° omogočajo, da vožnja po še tako težkih in strmih terenih s kamenjem, koreninami ter 

drugimi naravnimi in umetnimi ovirami postane obvladljiva in zabavna. 

- Freeride kolesa (v slovenskem jezikovnem prostoru ni uradnega prevoda) so težja (14 do 

20 kg) od turnih, razlikujejo se tudi v geometriji, ki je bolj orientirana na spust kot na 

vzpone. Namenjena so agresivnejši vožnji v naravnem okolju in kolesarskih parkih.  

- Dirt (jumping) kolesa (v slovenskem jezikovnem prostoru ni uradnega prevoda) so med 

kolesi za freeride in bmx kolesi. Uporablja se tudi izraz urban ali streetbikes. Specifika teh 

koles je podrta geometrija, večinoma samo sprednje vzmetenje in le en sprednji zobnik. 

Namenjena so predvsem vožnji po poligonih. 

- Kolesa za 4-kros so samo sprednje vzmetena ali pa so polnovzmetena in imajo do 100 mm 

hoda blaženja. Položen kot krmilnega ležaja in nizek gonilni ležaj ter kratka dolžina med 

gonilnim ležajem in vpetjem zadnjega kolesa (ang. chainstay) jim omogoča bolj vodljivo 

vožnjo v zavojih in večje pospeševanje pri prehodih iz zavojev. 

Gorsko kolesarstvo delimo na tekmovalno in netekmovalno športno panogo. Za tekmovalne 

discipline v Sloveniji skrbi Kolesarska zveza Slovenije, na svetovni ravni pa Mednarodna 

kolesarska zveza Union Cycliste Internationale (v nadaljevanju: UCI). Mednje sodijo 

gorskokolesarski kros (ang. cross-country / XC), maraton (ang. cross-country marathon), 
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spust (ang. downhill) in 4-kros (okr. 4x). Netekmovalne discipline pa so turno kolesarstvo, 

freeride in dirt.  

UCI deli tekmovalne discipline gorskega kolesarstva na: 

- Gorskokolesarski kros (cross-country / XC). Dirka poteka po razgibanem terenu, 

večinoma po poteh in makadamu s tehničnimi odseki in ovirami. Proga je speljana v 

krogu, ki je dolg od 5 do 9 kilometrov. Čas trajanja dirke variira od 1 ure 45 minut do 2 uri 

in 30 minut, odvisno od tekmovalne kategorije. Kolesarski kros je tudi edina disciplina, ki 

je del tekmovalnega programa olimpijskih iger. 

- Gorskokolesarski maraton (cross-country marathon) pomeni podaljšano obliko 

gorskokolesarskega krosa, kjer je trasa proge krožna in dolga med 60 in 120 kilometri. 

Posebnost te zvrsti je, da skupaj tekmujejo registrirani poklicni kolesarji in tudi rekreativni 

navdušenci za ta šport.  

- Spust (downhill / DHI) z gorskimi kolesi je disciplina, kjer se tekmovalci na progi 

spopadajo s hitrimi in tehničnimi odseki. Udeleženci morajo pokazati pogum ter izredne 

tehnične sposobnosti in obvladovanje kolesa pri premagovanju skokov, skal, korenin ter 

drugih naravnih in umetnih ovir na progi.  

- 4-kros (fourcross/4x). Štirje tekmovalci sočasno štartajo na isti progi, ki vključuje skoke in 

ostre zavoje. Čas, ki ga potrebujejo tekmovalci, da prevozijo progo, je med 30 sekundami 

in eno minuto, kar disciplino uvršča med šprinterske. 

Med netekmovalnimi disciplinami gorskega kolesarstva smo izpostavili turno kolesarstvo, ki 

smo ga vključili tudi v raziskavo magistrske naloge. 

Prisotnost gorskega kolesarstva v gozdnem prostoru in njegov hiter razvoj sta povzročila, da 

so se kolesa pojavila na planinskih poteh. Gorska kolesa so že pritegnila in vse bolj privlačijo 

številne planince. Tako se je razvila posebna zvrst gorskega kolesarstva, t. i. turno 

kolesarstvo. Turno kolesarstvo nima tekmovalnih ciljev, namen kolesarja je doživetje v 

naravi. Turni kolesar je skozi svojo planinsko vzgojo pridobil znanje o varovanju naravnega 

okolja in nevarnostih gibanja v njem. To znanje uporablja pri svojih aktivnostih v naravi, 

spoštuje naravo in pravice drugih uporabnikov (Planinska zveza Slovenije 2013). 

Gre za obliko gorskega kolesarstva, ki za svojo dejavnost uporablja izključno poti v naravnem 

okolju. Pod tem pojmom razumemo gorsko kolesarske zvrsti trail, allmountain in enduro. 

Turno kolesarstvo zapolnjuje vrzel med tekmovalno disciplino gorskokolesarski kros in 

netekmovalno zvrstjo freeride. Od leta 2007 deluje v Republiki Sloveniji tudi Komisija za 

turno kolesarstvo, ki spada pod okrilje Planinske Zveze Slovenije (v nadaljevanju: PZS).  

Med netekmovalne zvrsti gorskega kolesarstva štejemo še freeride in dirt, ki za svojo 

dejavnost uporabljata poligone (ang. bike park). Freeride je disciplina, ki je sorodna 

gorskokolesarskemu spustu in dirtu. Izraz freeride pomeni vožnjo s kolesom po poti brez 

določenih pravil. Vožnja se večinoma odvija na za to pripravljenih progah, ki vsebujejo 
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naravne in umetne ovire, konstrukcije in skoke in ki kolesarju omogočajo, da išče nove linije 

in izvedbo novih trikov, obenem pa zahtevajo veliko tehničnega znanja in obvladovanja 

kolesa. Na začetek proge se kolesarji največkrat pripeljejo (vzpenjača, sedežnica, avto), saj 

tovrstna kolesa ne omogočajo daljšega vzpenjanja. Poleg turnega kolesarstva je freeride  

najbolj privlačna zvrst gorskega kolesarstva, še posebej pri mlajši populaciji. 

Dirt uvrščamo med disciplini BMX in freeride. Vožnja poteka na poligonih, kjer si v 

zaporedju sledijo različno visoki skoki, večinoma narejeni iz zemlje. Kolesar poskuša 

povezano izvajati skoke na vrhu vsake vzpetine s sočasnim izvajanjem trikov, ko je v zraku.  

2.1.5 Naravno okolje 

Narava je v svoji prvotnosti celokupna resničnost, ki obstaja neodvisno od človeka in ni 

proizvod človekovega delovanja, vendar pa jo skuša človek pojasniti, uporabiti za svoje 

potrebe ali pa se ji prilagoditi (Pirnat in Anko 2001). 

Vsak ekosistem ima določeno nosilno zmogljivost, ki predstavlja npr. največje število 

osebkov, ki jih lahko trajno vzdržuje določeno okolje. Nosilno zmogljivost določene površine 

za določeno rabo lahko opredelimo kot zmožnost, da ji trajno zagotavlja prostor, naravne vire 

in primerno okolje (Šolar 2002). 

Naravno okolje sestavljajo živi in neživi elementi, med katerimi poteka stalno medsebojno 

sodelovanje. Določeno geografsko območje lahko opredelimo kot naravno okolje, če je 

človeški vpliv na tem območju  zmanjšan pod določeno mejo (Pirnat in Anko 2001). Vse več 

področij, ki posredno ali neposredno vplivajo na naravno okolje, se zaveda pomena 

posvečanja skrbi za okolje, kjer delujejo. Pomen trajnostnega razvoja organiziranih oblik 

delovanja rekreacije v gozdnem prostoru tudi med gorskimi kolesarji dobiva vse večjo 

veljavo.  

2.1.6  Gozd 

S pojavom gorskih koles v naravnem okolju je med naravnimi ekosistemi najbolj izpostavljen 

gozdni prostor. Gozd je najvišje razvit kopenski ekosistem, ki se trajno ohranja z 

medsebojnim sodelovanjem živih organizmov in ekoloških dejavnikov. Pomen gozda je 

dvoplasten. Na eni strani imamo ekološki, na drugi pa antropološki vidik (Perko 2011). 

Z ekološkega vidika opisujemo nematerialne vidike pomena gozda za človeka, kjer ločimo 

varovalne funkcije gozda (erozija, veter), podnebne funkcije, pomen hidrološke in biotopske 

funkcije. Antropološki vidik gozda ima pomen za družbo in proizvodnjo. Socialna funkcija 

gozda se vse pogosteje kaže kot druženje ljudi v gozdnem prostoru za namen rekreacije v 

okolici mest in večjih naseljih. Poleg rekreacijske funkcije gozda poznamo še druge: 
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- poučno funkcijo imajo gozdovi z učnimi potmi in muzeji na prostem, 

- higiensko-zdravstvena funkcija deluje v gozdovih ob večjih strnjenih naseljih ali ob 

virih onesnaževanja zraka, 

- raziskovalna funkcija je poudarjena v gozdovih, kjer proučujejo zakonitosti razvoja 

gozdov, 

- estetsko funkcijo imajo gozdovi, ki zakrivajo moteče objekte (Perko 2011). 

Urejanje in usmerjanje rekreacijskih dejavnosti v gozdnem prostoru na območju Republike 

Slovenije ureja Zakon o gozdovih (ZG, Uradni list RS, št. 30/93, 13/98, 24/99, 67/02, 112/06, 

110/07, 61/10, 106/10, 63/13), ki je osnovni pravni akt, ki  ureja tudi pravice in dolžnosti 

lastnikov gozdov. Večji del vsebine zakon določa in opredeljuje: 

- načrtovanje gozdov, 

- gospodarjenje z gozdovi, 

- varovalne gozdove in gozdove s posebnim namenom, 

- promet z gozdovi, 

- financiranje del in služb, ki so povezane z gozdovi, 

- javno gozdarsko službo, 

- organiziranost in delo Zavoda za gozdove Slovenije, 

- raziskovalno dejavnost. 

Na podlagi 7. člena ZG, četrtega odstavka 12. člena Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1, 

Uradni list RS, št. 16/04, 120/06, 17/08) ter v zvezi s 109. členom in drugim odstavkom 169. 

a člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07) je Državni zbor Republike 

Slovenije 20. novembra 2007 sprejel Resolucijo o nacionalnem gozdnem programu (Uradni 

list RS, št. 11/07), ki določa, kako se bo ravnalo z gozdovi na ravni države. Resolucija določa 

nacionalno politiko trajnostnega, sonaravnega in večnamenskega gospodarjenja z gozdovi, 

usmeritve za ohranitev in razvoj gozdov ter pogoje za njihovo izkoriščanje oz. večnamensko 

rabo. Vključuje tudi usmeritve za trajnostno upravljanje prosto živečih živali (divjadi) ter 

usmeritve za ohranjanje in izboljšanje njihovih življenjskih razmer. 

Strokovno podlago za nacionalni gozdni program izdela Zavod za gozdove Slovenije (v 

nadaljevanju: zavod), njegov predlog pa ministrstvo, ki je pristojno za gozdarstvo. V pripravo 

predloga se vključi tudi zainteresirana javnost. Nacionalni gozdni program sprejme državni 

zbor. Pristojno ministrstvo pripravi petletne operativne programe in vsakih pet let poročilo o 

izvajanju nacionalnega gozdnega programa in operativnih programov. 
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Gozdna cesta in vlaka 

Gorsko kolesarstvo za svojo dejavnost največ izkorišča infrastrukturo, znotraj katere je največ 

gozdnih cest. Na podlagi Pravilnika o gozdnih prometnicah (PGP, Uradni list RS, št. 4/09) je 

gozdna cesta definirana kot grajena gozdna prometnica, ki je namenjena predvsem 

gospodarjenju z gozdom, je nekategorizirana v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, 

omogoča racionalen prevoz gozdnih lesnih sortimentov, je javnega značaja in je vodena v 

evidenci gozdnih cest. Uporaba gozdnih cest je po 18. členu PGP dostopna lastnikom gozdov 

in tudi drugim uporabnikom na lastno odgovornost. Zavod v sodelovanju z lastniki gozdov in 

občino določi in označi režim uporabe gozdne ceste. Poleg gozdnih cest je zaradi tehničnega 

razvoja gorskih koles, ki omogoča kolesarjem, da vozijo po vse težjih terenih, zaznati rast 

vožnje tudi na gozdnih vlakah in poteh. PGP označuje gozdno vlako kot grajeno ali negrajeno 

gozdno prometnico, ki je namenjena spravilu lesa s spravilnimi sredstvi. PGP prav tako 

določa izraz pripravljena gozdna vlaka, ki je negrajena gozdna prometnica, na trasi katere se 

odstranijo ovire in poravna planum (vrhnja plast) ter opravijo druga potrebna dela. 

Pripravljena gozdna vlaka ni objekt po Zakonu o graditvi objektov (v nadaljevanju besedila: 

ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02). V PGP je določeno tudi, da gozdne vlake načrtuje zavod v 

sodelovanju z lastnikom gozda in v tem okviru zagotovi tudi prenos načrtovane trase na teren. 

Planinska pot 

Planinska pot je ozek pas zemljišča, označen ali neoznačen, zavarovan ali nezavarovan, 

praviloma v gričevnatem, hribovitem in goratem svetu, namenjen za hojo, tek ali plezanje, ki 

je lahko pešpot ob javni prometni površini, poljska pot ali ustrezna gozdna prometnica, lahko 

pa je tudi samostojna, praviloma največ en meter široka, le v nujnih primerih z naravnim 

materialom utrjena pohodna trasa. Je planinski športni objekt, ki je zgrajen kot podaljšek 

javnih komunikacij v hribovitem svetu. Pogoje za gradnjo, vzdrževanje in označevanje 

planinskih poti, pogoje za njihovo nemoteno in varno uporabo ter druga vprašanja, povezana s 

planinskimi potmi, od leta 2007 v Republiki Sloveniji ureja Zakon o planinskih poteh 

(ZPlanP, Uradni list RS, št. 61/07). 

Slovenske planinske poti so označene s Knafelčevo markacijo, smernimi tablami in 

smerokazi, vzdržujejo pa jih planinska društva. Kriterije za kategorizacijo planinskih poti je 

leta 1986 sprejela PZS oz. njeni Komisija za planinske poti in Komisija gorske reševalne 

službe. Glede na zahtevnost so slovenske planinske poti razvrščene v tri kategorije: 

- lahka pot; pri hoji si ni treba pomagati z rokami, je dovolj široka za varno hojo, zahteva 

pazljivost in kondicijo, 

- zahtevna pot; prek težjih mest si planinec pomaga z rokami, varovalne naprave so 

namenjene le varnosti, na izhodišču je pot označena s trikotnikom, 

- zelo zahtevna pot; pri hoji je uporaba rok nujna, varovalne naprave so v pomoč pri 

prehodu težjih mest, obvezna oprema je čelada, plezalni pas in samovarovalni sestav, 
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pogosto so potrebni tudi cepin in dereze, na izhodišču je oznaka trikotnik s klicajem 

(Pravilnik o kategorizaciji planinskih poti, Uradni list RS, št. 80/08). 

Vožnja z gorskimi kolesi se izvaja večinoma na lahkih planinskih poteh, z dobrim tehničnim 

obvladovanjem kolesa pa tudi na zahtevnih. 

Vožnja 

V Republiki Sloveniji pravila in pogoje za udeležbo v cestnem prometu ureja Zakon o 

varnosti cestnega prometa (ZVCP-1, Uradni list RS, št. 83/04, 35/05, 51/05, 67/05, 69/05, 

76/05, 97/05, 108/05, 25/06, 70/06, 105/06, 123/06, 133/06, 139/06, 37/208, 56/08, 57/08, 

73/08, 58/09, 36/10, 106/10, 109/10, 7/11, 39/11, 47/11 ) kamor spada tudi vožnja s kolesom 

po gozdnih cestah. Kolo je v 49. točki 23. člena ZVCP-1 opredeljeno kot enosledno ali 

dvosledno vozilo z najmanj dvema kolesoma, ki ga poganja voznik z lastno močjo. 

Promet 

Promet je gibanje, premikanje vozil, oseb po določeni poti (SSKJ 1994). Vožnja z gorskimi 

kolesi po javnih prometnicah spada med cestni promet, glede na vrsto prevoznega sredstva, ki 

ga uporabljamo, pa v podkategorijo avtomobilski promet. 

2.2 Gorsko kolesarstvo in gorski kolesarji 

Gorski kolesarji so večinoma mlajši moški in ženske, ki jih lahko opredelimo kot gorski 

kolesar tekmovalec, gorski kolesar  rekreativni športnik, gorski kolesar izletnik, gorski kolesar 

popotnik in gorski kolesar avanturist (Sirše, Berčič in Sila 2005). 

2.2.1 Motivi za gorsko kolesarstvo 

Za boljše razumevanje gorskega kolesarstva je pomembno poznati potrebe in želje gorskih 

kolesarjev.  

Hopkin in Moore (1995) kot tudi Hollenhorst idr. (1995) navajajo tri glavne motive za 

ukvarjanje z gorskim kolesarstvom: 

- veselje, zabava in ljubezen do te športne dejavnosti, 

- fizični trening za telo, 

- dojemanje narave in okolja. 

Na drugi strani pa moramo omeniti tudi tri težave, s katerimi se srečujejo gorski kolesarji na 

svoji turi: 

- dostopnost do poti, 
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- vpliv na okolje, 

- konflikti z drugimi uporabniki (Drabosenig 2011). 

Gissler (2001) je gorske kolesarje identificiral v dve skupini: na eni strani so kolesarji, ki 

naravo doživljajo kot doživetje, in na drugi tisti, ki jo uporabljajo le kot prostor za izvajanje 

dejavnosti. Symmonds idr. (2000) so v svoji raziskavi ugotovili, da imajo oboji pozitiven 

odnos do narave. Tudi po Goeftu in Adlerju (2000) je dokazano, da se gorski kolesarji 

zavedajo svojega vpliva na naravno okolje in pri vožnji upoštevajo priporočila in pravila 

vožnje z gorskimi kolesi. Heer, Rusterholz in Baur (2003) tudi potrjujejo, da imajo gorski 

kolesarji zelo veliko znanja iz bioloških in ekoloških ved o gozdu kot prostoru za življenje 

živali in rastlin. 

2.2.2 Socialno-demografske značilnosti  

Med gorskimi kolesarji prevladujejo moški. Na svetovnem prvenstvu v gorskem kolesarstvu v 

Mammoth Mountain v Kaliforniji je bilo za vse tekmovalne discipline prijavljenih trikrat 

toliko moških kot žensk (Harvey, Bonning in Cave 2008).  

V študiji, ki je bila opravljena v Južni Kaliforniji, so gorski kolesarji v povprečju stari 34 let 

in imajo akademsko izobrazbo (Drabosenig 2011). Po Naberju (2008) je povprečni letni 

prihodek gorskega kolesarja v ZDA znašal 89, 999 dolarjev, kar je nad državnim povprečjem. 

Morey, Buchanan in Waldman (2002) je raziskoval odnos gorskih kolesarjev do plačila za 

uporabo urejenih  gorskokolesarskih poti (ang. willingness to pay) in ugotovil, da je višina 

mesečnega dohodka odvisna od interesov posameznika. Del športnikov je pripravljen plačati 

več za dobro urejene gorskokolesarske poti, čeprav v isti regiji obstajajo možnosti, ki stanejo 

manj ali pa so v celoti brezplačne, vendar ne zadovoljijo njihovih interesov.  

2.2.3 Prednosti vožnje v naravnem okolju 

Gorski kolesarji dajejo prednost naravnemu okolju in potem z utrjeno podlago, kjer ni 

motoriziranega prometa. Izbira terena in poti za gorsko kolesarstvo je odvisna predvsem od 

tehnike vožnje in namena, ki mu posameznik daje prednost. Tekmovalno orientirani kolesarji 

iščejo tehnično zahtevne poti s strmimi spusti in vzpetinami, ovinki, ovirami in brazdami, ki 

omogočajo skoke. Za te kolesarje so najbolj priljubljene enosledne poti (ang. singletrack), ki 

zaradi majhne širine ne dovoljujejo vzporedne vožnje kolesarjev. Gorski kolesarji, ki se 

vozijo iz razloga rekreacije in razvedrila, iščejo manj zahtevne poti, kot so gozdne ceste in 

poti, širše od enega metra (Hollenhorst idr. 1995). 
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2.2.4 Vedenje gorskih kolesarjev 

Sezona za gorsko kolesarstvo se začne spomladi po snežnem obdobju in traja do začetka 

zime. Najbolj množično se ljudje ukvarjajo z gorskim kolesarstvom v poletnih mesecih. 

Območje pojavljanja gorskega kolesarstva je večinoma omejeno na gozdni prostor in 

sredogorje, medtem ko je v visokogorju, nad gozdno mejo bolj redko. V primerjavi s 

pohodniki prihajajo gorski kolesarji na območje, kjer se srečujejo, pozneje predvsem zato, ker 

začnejo svojo turo s kolesom, medtem ko pohodniki za dostop do izhodišča za pohod 

uporabljajo motorizirana prevozna sredstva. Zato kolesarji ostajajo na turi dlje in se vračajo 

domov pozneje kot pohodniki (Drabosenig 2011).  

Veliko gorskih kolesarjev se vozi s kolesi tudi med tednom, po koncu službe. Zaradi vse 

daljših delovnikov se kolesarske ture začno pozno popoldan ali zvečer. Tudi v času od 

decembra do februarja se kljub vsemu še vedno tretjina kolesarjev posveča tej obliki 

rekreacije (Drabosenig 2011). 

Gorsko kolesarstvo je doživljajski šport z visokim tveganjem poškodb. Kronisch in Rubin 

(1994) v svoji študiji ugotavljata, da se je v letu 1993 pri vožnji z gorskimi kolesi 

poškodovalo kar 85 % kolesarjev. Najpogostejše poškodbe so odrgnine, udarnine in ureznine. 

V redkih primerih pride tudi do težjih poškodb, kot so npr. zlomi kosti. 

Vzroki za nesrečo so izguba nadzora nad kolesom, izguba nadzora nad hitrostjo in predvsem 

konkurenčni naboj pri vožnji v paru ali skupini. Z uporabo primerne opreme, kot so zaščitna 

čelada, rokavice in ščitniki, ter prilagoditvijo vožnje lastnim sposobnostim lahko veliko 

prispevamo k zmanjšanju tveganja poškodb (Carmont 2008). 

2.3 Vpliv gorskega kolesarstva na naravo in ljudi 

S pojavom gorskih koles v naravnem okolju je tesno povezan fizični vpliv vožnje na tla, 

poudariti pa velja tudi socialni vpliv, ki se kaže v vse pogostejših konfliktih med gorskimi 

kolesarji in drugimi uporabniki naravnega prostora. 

2.3.1 Gorsko kolesarstvo in narava 

Rekreacija v naravnem okolju v zadnjih tridesetih letih narašča in z njo tudi množičnost 

obiska naravnega okolja in negativni okoljski vpliv na gozdove, parke in ostale rekreacijske 

površine (Cole 1987). Vzporedno s pojavom t. i. »zelenih oblik rekreacije« (ang. green 

exercises), ki pomenijo izvajanje rekreacije v naravnem okolju, se je povečevala potreba po 

raziskavah, ki so obravnavale fizični vpliv obremenjevanja in sociološke komponente vpliva 

pri srečevanju ljudi, ki iz različnih namenov uporabljajo iste poti oziroma območja. 
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Prve raziskave o fizičnem vplivu zelenih oblik rekreacije so obravnavale predvsem točkovno 

obremenjevanje tal, povzročeno s povečanjem uporabe planinskih poti za namen pohodništva 

in terenskega jahanja. Zaznana je bila povečana erozija tal, ker izgradnja in potek poti nista 

bila primerna za tako množično obremenjevanje. Obremenjevanje naravnega okolja, 

predvsem planinskih poti, se je nadalje povečevalo s pojavom novih športnih dejavnosti, kot 

je vožnja s terenskimi motornimi kolesi in gorskimi kolesi (Wilson in Seney 1994). Gorsko 

kolesarstvo je relativno mlada športna dejavnost, katere okoljski vplivi in prispevek k 

degradaciji poti so še vedno slabo razumljeni (Marion in Wimpey 2007).  

Gorsko kolesarstvo pogosto primerjamo s sledovi voženj terenskih motornih koles. Pri vožnji 

so kolesa v stalnem stiku s podlago, medtem ko je pri ostalih rekreacijskih dejavnostih 

obremenjevanje oziroma pritisk na podlago le točkoven. Seveda obstaja pomembna razlika v 

teži kolesa, širini in profilu pnevmatik in nemotoriziranosti gorskih koles v primerjavi z 

motoriziranimi. Pojavljajo se tudi razlike v silah, ki med vožnjo delujejo na podlago in so ob 

upoštevanju priporočil vožnje4
 v primerjavi s terenskimi motornimi kolesi zanemarljive. 

Soane idr. (1981) so omenili tri sile, ki med vožnjo z gorskim kolesom delujejo na podlago: 

- navzdol delujoča sila pritiska na podlago, ki nastane zaradi teže kolesa in kolesarja, 

- sila »striženja«, ki nastaja zaradi vrtenja koles okoli svoje osi, 

- vibracije, ki se prek okvirja kolesa prenašajo na pnevmatike in nato na tla. 

Uporaba planinskih poti je namenjena pohodništvu. Nujni in neizogibni ukrepi, potrebni za 

varno uporabo poti, so primerna izbira trase in izgradnja poti, vzdrževanje in pogostost 

uporabe poti. Obenem so to tudi dejavniki, s katerimi najbolj vplivamo na vegetacijo ob poti. 

Cilj izgradnje in vzdrževanja poti je zagotoviti primerno širino poti, da pot zadosti 

namembnosti uporabe. Poti, ki so zaradi množičnosti obiska ali neprimerne uporabe širše od 

načrtovane in podvržene eroziji in drugim negativnim fizičnim vplivom, predstavljajo obliko 

vplivov, ki se jim lahko izognemo. Prvi posledici uporabe planinskih poti sta teptanje, ki 

nastane zaradi pritiskov na podlago, in odstranjevanje vegetacije. Teptanje podlage večinoma 

poveča zbitost prsti, kar zmanjša poroznost prsti, strukturno sestavo in zračnost prsti ter s tem 

onemogoči padavinskim vodam pronicanje skozi prst. Ker voda ne more odtekati, se pojavi 

spiranje površinske plasti zemlje in s tem erozija oziroma degradacija poti ter uničenje 

obpotne vegetacije (Wilson in Seney 1994). Pri uničenju obpotne vegetacije postane primarni 

problem pospešena erozija, še zlasti na odsekih poti, kjer se zaradi večjega naklona poti in 

obremenjevanja (predvsem vožnje z gorskimi kolesi in terenskimi motornimi kolesi) naredi 

kanal, v katerega se zbirajo padavinske vode, ki odnašajo prst (Cole 1987), kar imenujemo 

žlebičasta erozija. Erozijska stanja lahko preprečimo s primerno izbiro terena, kjer potekajo 

poti, in stalnim vzdrževanjem uporabnega stanja poti. Za omejevanje obremenjevanja uporabe 

poti za namen rekreacije bi bilo smiselno omejiti vse oblike rekreacije na poteh oziroma 

njenih odsekih, ki so v določenih obdobjih leta bolj izpostavljene erozijskim procesom in 

                                                           
4
 Priloga 1 - Priporočila vožnje z gorskimi kolesi. 
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drugim poškodbam. Erozijsko žarišče je težko zajeziti, vzpostaviti prvotno stanje pa skoraj ni 

mogoče. 

Cessford (1995) v svoji raziskavi navaja štiri glavne fizične vplive, ki nastanejo ob 

prekomerni uporabi poti za namen rekreacije pohodništva in gorskega kolesarstva: 

- povečana erozija, nastala zaradi padavinskih voda, in poškodovana prst na poševnih 

odsekih poti ter delih poti, kjer so zgrajeni naravni ali umetni odtoki za padavinske vode, 

- blatni odseki poti zaradi nasičenosti padavinskih voda; posledici sta odnašanje plasti 

zemlje in širjenje poti, 

- širjenje poti, nastajanje vzporednih odsekov poti, ki so narejeni zaradi uničenja prvotnega 

odseka poti (npr. preveč kamenja, preveč nevarno za uporabo, izpostavljenost poškodbam 

uporabnikov) – s tem posegamo v prej nedotaknjen prostor, 

- nastajanje novih poti, vključno z bližnjicami na ovinkih in serpentinah, ki so speljane 

mimo kontaktnih točk, kot so koče, zanimivosti ob poti, razgledi. 

Pri opisu fizičnih vplivov gorskega kolesarstva na podlago moramo ločiti vožnjo po javnih 

prometnicah, gozdnih cestah in drugih dovolj širokih poteh ter vožnjo v naravnem okolju po 

poteh
5
 in brezpotjih

6
 (ang. offroad). Dokler kolesar vozi po cestah in urejenih poteh, ni večjih 

škodljivih vplivov, razen možnega vznemirjanja živali. Problemi se pojavijo, ko zapelje na 

travnik, polje ali v gozd. Pod debelimi pnevmatikami prihaja do mehanskih poškodb tal in 

vegetacije, uničevanja podrasti v gozdu, poškodb korenin. Škoda se zelo poveča pri vožnji po 

vlažnih, močvirnatih predelih ali pa od snežnice in dežja razmočenih tleh. Zlasti uničujoča je 

vožnja z blokiranimi zavorami, do česar prihaja pri vožnji navzdol. Poškodovanost vegetacije 

in tal na izpostavljenih predelih lahko sproži erozijske procese. To predstavlja poseben 

problem v gorskem svetu, kjer vladajo ostrejše rastiščne razmere, vegetacijska doba je krajša, 

zato poškodbe tal in vegetacije z gorskimi kolesi še bolj vplivajo na zbitost tal, erozijo in 

poslabšujejo možnosti za naravno pomlajevanje.  

Škoda nastaja tudi zaradi preobjedanja rastlinojedih, prosto živečih živalskih vrst, ki so zaradi 

npr. množičnega kolesarjenja »pregnane« z nekega območja, na drugem, mirnem območju pa 

je živali preveliko. Vožnja zunaj poti poveča tudi vznemirjanje živali. Gorski kolesar ima v 

primerjavi s pohodnikom veliko večji »akcijski krog« in je zato bolj moteč za naravno okolje, 

zlasti v mraku ali ponoči, ko je aktivnost živali največja. Kolesarjev prihod v nek habitat je 

praviloma hiter, nepričakovan, zato živali panično bežijo, izgubljajo energijo, zapuščajo 

mladiče. Zaradi pogostosti tega je možno tudi osiromašenje biotske pestrosti živalskega sveta, 

posebno če gre za motenje v času razmnoževanja (predvsem med gnezdenjem ptic), ali pa 

prav za neposredno povoženje malih živalskih vrst (Šolar 1997).  

                                                           
5
 Ozek pas zemljišča, pripravljen za hojo ali vožnjo (SSKJ, 1994). 

6
 Kraj brez poti (SSKJ, 1994). 
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Urejanje problematike pojavljanja gorskega kolesarstva je predvsem pereča težava v gozdnem 

okolju oz. na gozdnih in planinskih poteh, kjer poleg fizičnih obremenitev prihaja tudi do 

konfliktnih srečanj z drugimi uporabniki poti. Zato je bila v okviru Zavoda za gozdove 

Republike Slovenije
7
 predstavljena določitev con gozdnega prostora za potencialno 

rekreacijsko rabo in turizem. Veselič in Pisek (2010) navajata, da mora biti vodilo za 

izvajanje rekreacije v gozdnem prostoru, da se v najbolj ohranjenih delih gozdov in obsežnih 

gozdnih kompleksih, kjer so še edino zagotovljene razmere, ki jih potrebujejo občutljivejše 

oziroma ekološko zahtevnejše gozdne živali, in kjer je gozdni ekosistem še najbolj naraven in 

zato najbolj dragocen, z vidika ohranitve biotske pestrosti omejijo obiski ljudi, da se v drugih, 

tudi še zelo ohranjenih večjih predelih gozdov, ki so prav tako pomembni za ohranjanje 

biotske raznovrstnosti in zagotavljanje virov zdrave pitne vode, dopustijo mehke oblike 

rekreacije, kot je pohodništvo, ter da se končno za gozd in okolje moteče oblike rekreacije 

usmerijo v predele, kjer je gozd že zaradi drugih razlogov (npr. bližine cest, daljnovodov idr.) 

le še zelena kulisa v gozdu. 

Dejstvo je, da vsaka oblika rekreacije pušča vidne sledi v gozdu. Načrtovanje razvoja gozdov 

zato nujno vključuje tudi načrtovanje rabe gozdnega prostora na način, da je zagotovljena 

ohranitev vseh funkcij gozdov, to je ekološke, socialne in proizvodne. Določitev con 

gozdnega prostora za potencialne rabe lahko na podlagi kakovostnih in dovolj podrobnih 

strokovnih podlag pomeni učinkovit pripomoček pri načrtovanju rabe gozdnega prostora. Pri 

tem moramo nujno upoštevati združljivost oziroma nezdružljivost posameznih funkcij gozda, 

kjer sta gorsko kolesarstvo in z njim povezan turizem, v gozdnem prostoru izrazito 

nezdružljiva predvsem z dvema funkcijama gozda, to sta funkcija ohranjanja biotske 

raznovrstnosti in hidrološka funkcija, ki jo razumemo kot ohranjanje virov zdrave pitne vode 

(Veselič in Pisek 2010).  

Poudariti je treba, da se večina gorskih kolesarjev zaveda, da so le obiskovalci gozdnega 

prostora in se pri vožnji temu primerno tudi obnašajo. Izpostavljenost gozdnih poti in 

brezpotij fizičnim vplivom gorskega kolesarstva je odvisna predvsem od podlage, naklona, 

letnega časa in ne nazadnje od pogostosti obremenjevanja oziroma pogostosti uporabe za 

namen vožnje z gorskimi kolesi, kar je bilo ugotovljeno tudi z raziskavo o vplivu pogosto 

ponavljajoče se vožnje z gorskimi kolesi na tla na gozdnih poteh (Ogris 2004). 

 

Dejstvo je, da vožnja posameznih gorskih kolesarjev po izpostavljenih poteh ni težava, 

potrebna posebne obravnave. Sledi, ki jih pusti posameznik na podlagi, so tudi ob najslabših 

razmerah, ko je pot najbolj izpostavljena fizičnim poškodbam (namočenost terena, topljenje 

snega), le površinske in ne pomenijo dolgotrajne oz. nepopravljive škode. Pogosto 

ponavljajoče se vožnje z gorskimi kolesi po izpostavljenih poteh so lahko ob neustrezni in 

prepozni sanaciji poti obremenjujoč fizični vpliv in povzročijo celo dokončno degradacijo 

                                                           
7
 Priloga 2, Conacija gozdnega prostora. 
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poti. Ogris (2004) je v svoji raziskavi ugotovil, da je največja težava pogosto ponavljajoča se 

vožnja po poti na slemenu in v gozdu, kjer je ta speljana v obliki črke S. Povečano 

izpostavljenost za nastanek poškodb je pomenil tudi odsek poti, kjer je bil naklon terena več 

kot 15°.  Rezultat obremenjevanja sta bila na obeh odsekih globoka kolesnica in poškodovan 

horizont O ter delno tudi horizont A. Tudi po štirinajstih dneh, kolikor je bil določen čas 

regeneracije poti, so bile vidne poškodbe (globoka kolesnica in zbita tla), ki so opozorile, da 

izbrana odseka nista primerna za pogosto ponavljajočo se vožnjo z gorskimi kolesi, saj 

povzročata žlebičasto erozijo.  

Da gorsko kolesarstvo nima večjega fizičnega vpliva na naravo kot druge oblike rekreacije, 

npr. pohodništvo, dokazujejo tudi številne znanstvene in strokovne raziskave v okoljih z 

dolgoletnim institucionaliziranim varstvom okolja in narave (Cressford 1995). Cressford 

(1995) tudi navaja, da okoli 80 % pohodnikov za dostop do izhodišča pohoda uporablja 

osebne avtomobile, medtem ko je odstotek gorskih kolesarjev, ki za dostop do izhodiščnih 

točk za začetek ture uporabljajo osebni avto, le okoli 25 %. To pomeni, da pohodniki že z 

dostopom do izhodišč naredijo več škode za naravno okolje, kot je gorski kolesarji na celotni 

turi. 

Zaradi naravnih in umetnih dejavnikov obremenjevanja gozdnih tal je usmerjanje gorskega 

kolesarstva v gozdnem prostoru težka, vendar pomembna naloga. Napisana, a nedorečena 

pravila vožnje z gorskimi kolesi v naravnem okolju ne omogočajo dokončnih določitev. 

Gorsko kolesarstvo se mora usmerjati s splošno vzgojo kolesarjev prek sredstev javnega 

obveščanja s formalizacijo dejavnosti (ustanavljanje društev in sekcij za gorsko kolesarstvo, v 

okviru katerih je laže uveljavljati določena načela za varovanje okolja in temu primerna 

merila obnašanja) ter s kartiranjem tras za gorsko kolesarstvo (Novak 1990). 

V Sloveniji je na področju urejanja problematike gorskega kolesarstva nastalo neformalno 

združenje Slovenska kolesarska pobuda, ki v skupnih interesih združuje Komisijo za turno 

kolesarstvo Planinske zveze Slovenije, Klub gorskih kolesarjev Volja, Kolesarsko zvezo 

Slovenije, spletni portal MTB.SI, Gospodarsko interesno združenje pohodništvo in 

kolesarjenje ter Regionalno razvojno agencijo za Koroško – RRA Koroška, d. o. o. Poleg 

uveljavljanja in stalne podpore razvoju gorskega kolesarstva je njena primarna naloga tudi 

širjenje spoštovanja kodeksa gorskega kolesarstva, ki pomeni priporočila gorskim kolesarjem 

za vožnjo v naravnem okolju, ki sovpadajo s priporočili na mednarodni ravni, kjer na tem 

področju deluje združenje IMBA. 

2.3.2 Problematika in konflikti gorskega kolesarstva z vidika interakcije med gorskim 

kolesarjem in okoljem 

 »Konflikt je naravni in sestavni del vseh človekovih socialnih odnosov v družbi.« (Premzl 

1994). Pojavi se, kadar imata dva ali več ljudi različna in nasprotujoča stališča v situaciji, ki 



20 

 

se izraža v besedah ali dejanjih. V obeh primerih se konflikt sproži, kadar nekdo misli, da 

drugi ogroža njegove interese, želje. Začne se pri dveh posameznikih, nato pa se razširi na 

skupine – družine, podjetja, skupine državljanov, na katero koli organizacijo (Anderson 

2007). Konflikt lahko definiramo šele, ko ugotovimo nasprotujoče si želje, ki ga povzročajo. 

Kljub različnim opredelitvam in pojmovanjem pod pojmom konflikt razumemo stanje 

nasprotujočih si teženj v nekem sistemu, tako v posamezniku kot med osebami znotraj 

določene skupnosti oziroma prostora ali med skupinami, ki so del večje skupnosti ali delujejo 

na področju, kjer se križajo interesi (Iršič 2010). Po odkritosti ločimo konflikte na potlačene, 

prikrite in odkrite. Potlačeni konflikt je tisti, ki se ga ne zavedamo. Prikritega je kdo že 

(delno) opazil, a skupina še vedno deluje ali poskuša delovati, kot da ga ni. Odkriti konflikt je 

tisti, ki je opažen in se ga udeleženci zavedajo, pri čemer ni nujno, da ga rešujejo. Glede na 

aktivnost razlikujemo pasivne in aktivne konflikte. Pasivni je tisti konflikt, ki se ne razvija, 

napreduje in se ne rešuje. Aktivni konflikt se spreminja – poglablja, širi, rešuje oziroma se z 

njim nekaj dogaja v pozitivni ali negativni smeri (Iršič 2010). 

Tradicionalno pojmovanje konflikta kot nezdravega pojava, ki vidi konflikt kot stanje 

neravnotežja ali nasprotje reda, je preseženo. Konflikt ima lahko v družbenem razvoju 

pozitivno vlogo, je vir energije razvojnega gibanja, preprečuje stagnacijo in stimulira interese 

(Premzl 1994). Konflikt je nujno potreben za razvoj misli, znanosti in človeštva, torej za 

napredek (Betteto 2011). Po Iršiču (2010) konflikti sami po sebi niso niti pozitivni niti 

negativni. Opredeljeni so kot posledica raznolikosti naših misli, odnosa, prepričanj, 

zaznavanj, socialnega sistema in strukture. Vsak od nas ima vpliv nad tem, ali bo konflikt 

pozitiven ali negativen. Če razvijamo in izkoristimo konstruktivne spretnosti reševanja 

konfliktov, so konflikti priložnost za skupno rast. 

Za destruktivno konfliktno interakcijo je značilno, da se razširi in stopnjuje ter pogosto 

postane neodvisna od izhodiščnega problema oziroma neusklajenosti. Značilno je tudi 

stopnjevanje uporabe groženj, prisile in prevare. Konstruktivna konfliktna interakcija je 

osredotočena na konfliktno problematiko, obojestransko uporabo strategij za reševanje 

problemov, odprtost za stališče drugega in vzajemno podporo (Iršič 2010). 

 

V konfliktologiji obstajata dva temeljna pristopa: razreševanje konfliktov, ki predpostavlja, da 

je konflikt nezdrav, neželen in da ga je treba razrešiti; na drugi strani pa je upravljanje 

konfliktov, ki gleda na življenje z dinamične plati, v kateri se konflikti stopnjujejo (eskalirajo) 

in umirjajo (deeskalirajo). Slednji pristop izhaja iz prepričanja, da je ničelno stanje konflikta 

idealizirano stanje, ki v življenju ne obstaja, in konflikta tako ni mogoče razrešiti, temveč ga 

lahko le upravljamo (Betteto 2011). 
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2.3.3 Odnos »planincev« do gorskega kolesarstva 

Tudi urejanje prostora kot ena pomembnejših družbenih dejavnosti ni imuno za konfliktne 

pojave. Vse bolj očitno je, da so naravni viri ogroženi, da je presežena sprejemljiva stopnja 

onesnaževanja našega okolja in s tem prostora za bivanje, delo in rekreacijo. To pa omejuje 

možnost nadaljnjega brezmejnega ekonomskega razvoja (Premzl 1994). 

Če hočemo konflikte uspešno razreševati ali upravljati, jih moramo najprej prepoznati. Prej, 

ko prepoznamo konfliktno situacijo, laže jo bomo upravljali ali jo razreševali (Betteto 2011). 

Vrednote in načini rekreacije se vse bolj odmikajo od tradicionalnih aktivnosti, kot sta 

pohodništvo in jahanje. Pojav novih mehaničnih aktivnosti v naravi, kot so gorsko 

kolesarstvo, vožnja s štirikolesniki, smučanje, vodi v tekmovanje oziroma konflikte med 

različnimi rekreacijskimi skupinami za prevlado nad zemeljskimi in vodnimi viri. To 

nasprotovanje povzroča konfliktne situacije med različnimi skupinami, ki vodijo v fizično ali 

verbalno nasilje in nastanek predsodkov in stereotipov (Tumes 2007).  

 

V literaturi je izražena potreba po raziskavi čustev, ki se razvijejo pri konfliktnih situacijah, in 

njihovih vplivov na doživljanje rekreacije. Prav raziskava in razumevanje subjektivnih 

občutkov in izkušenj (kvalitativne raziskovalne metode) naj bi nudila najboljše rezultate za 

pomoč pri reševanju tega problema (Tumes 2007). 

Jacobov in Schreyerjev model rekreacijskega konflikta predpostavlja, da konflikt povzroči 

neravnovesje med ciljem ene skupine in obnašanjem druge. Če doseganje cilja ene skupine 

ovira, onemogoča obnašanje druge, nastane konflikt. Jacob in Schreyer nadalje 

predpostavljata štiri skupine spremenljivk, ki vplivajo na rekreacijski konflikt: 1. 

posameznikov stil, namen rekreacije, 2. specifičnost posamezne oblike rekreacije, 3. 

pričakovanja, doživljanje okolja, 4. toleranca posameznikovega življenjskega sloga. 

Raziskave kažejo, da najpogosteje tradicionalni uporabniki prostora doživijo konflikt nasproti 

novim »mehaničnim« skupinam rekreativcev. Konflikte doživljajo številne skupine 

rekreativcev, pojavljajo se tudi nesoglasja znotraj posameznih skupin. Pohodniki in gorski 

kolesarji sodijo med uporabnike prostora, med katerimi najpogosteje prihaja do konfliktov 

(Tumes 2007). 

 

Ljudje imajo različno predstavo o tem, kaj je rekreacijski konflikt. Pohodnik razume 

rekreacijski konflikt kot: 1. verbalno nestrinjanje z gorskim kolesarjem, 2. nesrečno, 

neudobno počutje zaradi prisotnosti gorskih kolesarjev, 3. občutek drugačnih vrednot nasproti 

gorskim kolesarjem. Pohodniki gorskim kolesarjem očitajo predvsem neupoštevanje pravil, 

kamor sodi (neprimerna) vožnja po poteh, označenih samo za pohodnike. Pohodniki se bojijo 

predvsem za svojo varnost, ker se na nepreglednih poteh s »skoki s poti« umikajo veliko 

prehitrim gorskim kolesarjem. Gorski kolesarji uporabljajo pohodniške poti, ker sami nimajo 

zagotovljenih primernih poti za vožnjo (Tumes 2007). 
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Rekreacijski konflikt je pomemben predmet razprav različnih skupin rekreativcev. Večina 

raziskovalcev je proučila medčloveški konflikt, drugi so predstavili in raziskali konflikt 

družbenih vrednot. Medčloveški konflikt se pojavi, če fizična prisotnost ali vedenje 

posameznika ali skupine rekreativcev ovira cilje drugega posameznika ali skupine. Na drugi 

strani se konflikt družbenih vrednot pojavi med skupinami z različnimi vrednotami neodvisno 

od fizične prisotnosti oz. dejanskega kontakta med skupinami (Carothers 2001). 

Raziskovanje rekreacijskega konflikta je tradicionalno osredotočeno na proučevanje 

asimetričnih odnosov, ki se pojavijo pri srečanju različnih aktivnostnih skupin. Študije so 

pokazale prisotnost enostranskih konfliktov, na primer kanuisti in vozniki motornih čolnov, 

pohodniki in gorski kolesarji, turni smučarji in vozniki motornih sani, smučarji na vodi in 

ribiči. Na splošno je konflikt nastal pri tistih rekreativcih, ki so pri srečanju doživeli negativne 

posledice. Medčloveški konflikti med pohodniki in gorskimi kolesarji se nanašajo na hitrost 

vožnje, pomanjkanje spoštljivega obnašanja, gnečo in vprašanje varnosti (slepi ovinki, 

prehitra vožnja) (Carothers 2001). 

Carothers (2001) v raziskavi ugotavlja, da se pohodniki in gorski kolesarji razlikujejo v 

načinu doživljanja okolja, čeprav so njihove osebnostne karakteristike podobne. Veliko 

posameznikov se udejstvuje pri obeh oblikah rekreacije. Takšne podobnosti namigujejo, da 

velikost konflikta med pohodniki in gorskimi kolesarji odseva medčloveške probleme bolj kot 

razlike v družbeno sprejetih normah. Razlike družbenih vrednot med pohodniki in gorskimi 

kolesarji kljub temu lahko obstajajo. Pohodništvo na večini poti predstavlja tradicionalno 

aktivnost, medtem ko je gorsko kolesarstvo relativno nov šport. Pretekle raziskave stalno 

ugotavljajo, da tradicionalni uporabniki pogosto dvomijo o družbeni sprejemljivosti katerekoli 

netradicionalne aktivnosti v naravnem okolju. Število posameznikov, ki se ukvarjajo z 

aktivnostmi, kot je gorsko kolesarstvo, narašča, zato se toleranca pohodnikov do kolesarjev 

znižuje in narašča verjetnost konflikta družbenih vrednot. 

Pomen družbeno sprejetih presoj v konfliktnem menedžmentu je relativno novo za 

rekreacijsko literaturo. Razlike v družbenih vrednotah med pohodniki in gorskimi kolesarji 

lahko odsevajo pričakovane grožnje, na primer predvidevanja pohodnikov, da gorski kolesarji 

ogrožajo njihovo varnost, degradirajo naravne vire (ustvarjajo nove poti) in znižujejo 

kvaliteto izkušnje pri rekreaciji. Ti odzivi namigujejo, da gorsko kolesarstvo ne sme postati 

družbeno sprejeta aktivnost na pohodniških poteh. Takšne presoje se okrepijo ob prisotnosti 

stereotipov o gorskih kolesarjih kot »norih otrocih na lovu za adrenalinskim drvenjem« 

(Carothers 2001). 

Toleranca življenjskega sloga rekreativcev lahko vpliva na obe vrsti konfliktov. To pomeni 

tendenco k sprejemanju ali zavračanju drugačnih življenjskih slogov. Toleranca je povezana s 

prepričanji posameznih rekreacijskih skupin bolj kot z odzivi na določena vedenja. Razlike v 

načinu življenjskega sloga se izražajo skozi vizualne iztočnice kot na primer oprema, ki jo 

uporabljajo pri rekreaciji. Rekreacija posameznikov in skupin predstavlja kategorije in 
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individualne ugotovitve na podlagi dojetih ali domišljenih podobnosti in razlik življenjskih 

slogov. Tisti z manj tolerance do drugačnega načina življenja bodo verjetneje doživeli 

konflikt. Gorski kolesarji tudi bolj kot pohodniki dojemajo ti dve skupini podobni glede na 

socialno-demografske značilnosti in odnos do narave, medtem ko pohodniki občutijo med 

skupinama večje razlike (Carothers 2001). 

Zaznavanje konflikta se lahko razlikuje od realnosti. Po Cressfordu (2003) so mnenja 

pohodnikov o gorskih kolesarjih manj negativna pri tistih, ki so se z gorskimi kolesarji že 

srečali na terenu; medtem ko so mnenja pohodnikov o gorskih kolesarjih pri prvih srečanjih 

negativna. Ramthun (1995) je dokazal, da imajo predsodki o drugih skupinah največji vpliv 

na dojemanje konflikta. Izkazalo se je tudi, da so izkušeni športniki najbolj tolerantni do 

drugih uporabnikov.  

Raziskavo o dvonamenski rabi planinskih poti za namen rekreacije smo opravili tudi v tej 

magistrski nalogi, kjer smo med 251 anketiranci na Koroškem, ki so se ukvarjali z gorskim 

kolesarstvom ali pohodništvom, raziskovali pogostost pojavljanja konfliktov pri rekreacijski 

uporabi planinskih poti na Koroškem. Ugotovili smo, da  pogostost pojavljanja konfliktov v 

večini primerov ostaja pod pet odstotkov, medtem ko najvišja vrednost ne preseže devetih 

odstotkov vseh medsebojnih srečanjih. S tem smo tudi potrdili hipotezo H2, kjer smo 

dokazali, da pogostost konfliktnih srečanj med planinci/pohodniki in gorskimi kolesarji na 

planinskih poteh na Koroškem ni statistično značilna. 

Večina gorskih kolesarjev se zaveda potencialnih konfliktov z drugimi uporabniki poti in ne 

pričakuje, da se bodo pri srečevanju vedno umikali drugi. Tukaj se pojavlja tudi asimetričen 

konflikt, ker gorski kolesarji vidijo srečanja s pohodniki manj moteča kot obratno (Cressford 

2003). Za gorske kolesarje je najbolj moteče to, da drugi uporabniki zmotijo njihov tempo 

oziroma, da morajo pri srečanju sestopiti s kolesa. Zato se raje vozijo po poteh, ki so manj 

obiskane. Želja po vožnji po manj obiskanih poteh se pri gorskih kolesarjih stopnjuje s 

sposobnostjo in znanjem vožnje. Pomemben vidik konfliktov, ki je pogosto zanemarjen, je 

tudi neodobravanje lastnikov zemljišč in prebivalcev prostora, kjer se gorsko kolesarstvo 

izvaja. Težave se kažejo predvsem zaradi prebivalcev, ki si ne želijo sprememb v svoji 

okolici. Pri teh je prisotno vnaprejšnje zavračanje vseh sprememb. Hkrati pa so drugi 

prebivalci naklonjeni tovrstnim turističnim spremembam (Morey, Buchanan in Waldman 

2002). 

V raziskavi konfliktnih situacij med gorskimi kolesarji in lovci na območju Biosphärenpark 

Wienerwald v Avstriji, ki sta jo opravila Ziener in Brandeburg (2007), je bilo ugotovljeno, da 

so bile nekatere pristojnosti lovcev presežene. Četrtina gorskih kolesarjev je ocenila srečanja 

in pogovore z lovci kot neprijetne.  

Omenimo lahko tri glavne tipe konfliktnih zaznavanj, ki so povezana z gorskimi kolesarji in 

pohodniki: 
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- pohodniki zaznavajo, da ima vožnja z gorskimi kolesi po poteh preveč negativnega vpliva 

na okolje, 

- dojemanje pohodnikov, da vožnja z gorskimi kolesi po poteh predstavlja varnostno 

tveganje za druge uporabnike poti, 

- dojemanje, da je gorsko kolesarstvo neprimerna športna dejavnost na območju, kjer se 

izvaja pohodništvo (Cressford 1995), to so predvsem planinske
8
 in druge pohodne poti. 

2.3.4 Gorsko kolesarstvo in turizem 

 

V dokumentu Turistična politika za leto 2011 z usmeritvami za leto 2012 (MGRT 2013b) je 

navedeno, da »turizem predstavlja pomembno razvojno in poslovno priložnost za Slovenijo. 

Glede na  sedanjo stopnjo razvitosti slovenskega turizma in obstoječ razvojni potencial lahko 

turizem v naslednjih letih postane ena izmed vodilnih panog slovenskega gospodarstva in tako 

pomembno prispeva k doseganju razvojnih ciljev Slovenije in v tem okviru predvsem k 

doseganju njenih gospodarskih ciljev.« Tega se zavedajo in s pridom izkoriščajo v nekaterih 

turističnih destinacijah evropskega alpskega sveta, kjer kolesarski turizem prispeva 

pomemben delež k prihodkom iz turizma in ima stalno letno rast (Zajc 2011a).  

V Sloveniji je gorsko kolesarstvo kot dodatna oblika turistične ponudbe v poletnem času 

razvito in razširjeno predvsem na tistih območjih, kjer že obstajajo druge, predvsem zimske 

turistične dejavnosti (Gorenjska in severna Primorska, Koroška, Pohorje, Kamniško-Savinjske 

Alpe). Večina smučarskih centrov v okviru Združenja slovenskih žičničarjev v svoji ponudbi 

za poletni turizem ponuja tudi gorsko kolesarstvo. Če je še do nedavnega bilo mogoče zaznati, 

da so informacije in vedenje o potrebah in željah ter pričakovanjih gorskih kolesarjev pri 

ponudnikih na zelo nizki ravni, se zdaj to razmerje spreminja v korist razvoju tovrstnega 

turizma. Ponudba prevoza koles in kolesarjev s sedežnico ali gondolo oz. »šatlanje« (ang. 

shuttle) je obogatena tudi s kolesarskimi parki (ang. bikepark), označenimi progami različnih 

težavnosti in različnimi umetnimi objekti. 

Gorskokolesarski turizem pomeni za Slovenijo novo dodano vrednost. Koroška kot ena izmed 

najbolj primernih regij za razvoj tovrstnega turizma vidi gorsko kolesarstvo kot pomemben 

turistični produkt. S podporo Regionalne razvojne agencije za Koroško (v nadaljevanju: RRA 

Koroška), predstavniki organizacij in zainteresirano javnostjo poskuša postati prepoznavna 

kot glavna gorskokolesarska turistična destinacija v Sloveniji.  

                                                           
8
 Planinska pot je ozek pas zemljišča, označen ali neoznačen, zavarovan ali nezavarovan, praviloma v 

gričevnatem, hribovitem in goratem svetu, namenjen za hojo, tek ali plezanje, ki je lahko obstoječa peš 
pot ob javni prometni površini, poljska pot ali ustrezna gozdna prometnica, lahko pa je tudi 

samostojna, praviloma največ en meter široka, le v nujnih primerih z naravnim materialom utrjena 
pohodna trasa. Je planinski športni objekt, ki je zgrajen kot podaljšek javnih komunikacij v hribovitem 
svetu (ZPlanP). 
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RRA Koroška je bila pripravljavec in je izvajalec spremljanja uresničevanja Regionalnega 

razvojnega programa za Koroško razvojno regijo 2007–2013 (RRP 2007), ki je temeljni 

dokument na regionalni ravni, kjer so opredeljene razvojne prednosti regije in finančno 

ovrednoteni programi spodbujanja razvoja v regiji. Ena od prioritet je razvoj 

komplementarnega turizma treh dolin (Mežiške, Dravske in Mislinjske), kjer je izpostavljen 

pomen gorskega kolesarstva. RRA Koroška je tudi nosilec projekta Regionalna destinacijska 

organizacija Koroška, katerega aktivnosti so usmerjene v razvoj  gorskega kolesarstva kot 

samostojnega ali del enega izmed integralnih in prioritetnih turističnih produktov na 

Koroškem. 

2.4 Ugotovitve in mnenje 

Zaznavanje negativnega vpliva vožnje z gorskimi kolesi na okolje z vidika pohodnikov 

temelji večinoma na podlagi raziskav, ki so bile narejene na temo fizičnih vplivov gorskega 

kolesarstva na podlago. Na rekreacijskih območjih, kjer je interakcija med gorskimi kolesarji 

in pohodniki pogosta, prihaja redko do nesreč, a je gorsko kolesarstvo pri pohodnikih kljub 

temu zaznano kot varnostno tveganje. 

V raziskavi
9
 o konfliktnih srečanjih med gorskimi kolesarji in pohodniki/planinci na izbranih 

koroških planinskih poteh, ki je bila opravljena v okviru magistrske naloge, je bilo 

ugotovljeno, da planinci, ki se ne ukvarjajo z gorskim kolesarstvom, pogosto vidijo gorske 

kolesarje kot povzročitelje konfliktnih situacij pri medsebojnih srečanjih. Prav tako so 

mnenja, da gorsko kolesarstvo ne sodi na planinske poti. Dojemanje gorskega kolesarstva v 

naravnem okolju Koroške je pri planincih, ki se ne ukvarjajo z gorskim kolesarstvom, 

pričakovano negativno v primerjavi z gorskimi kolesarji oziroma planinci, ki se poleg 

pohodništva ukvarjajo tudi z gorskim kolesarstvom.  

Čeprav se gorsko kolesarstvo v Sloveniji vse bolj pojavlja kot organizirana oblika rekreacije v 

naravnem okolju in je vse manj posameznikov, ki »kršijo« priporočila gorskega kolesarstva, 

je pri planincih še vedno prisoten negativen predznak za dvonamensko rabo planinskih poti. 

Posploševanje fizičnih vplivov in enačenje gorskih koles z motornimi ni smiselno in 

primerljivo, zato sta nujno potrebni sistemska ureditev in predstavitev omenjenega problema 

čim širšemu krogu uporabnikov naravnega okolja in še posebej planinskih poti. Delovanje 

planinskih društev mora temeljiti na stalnem razvoju, zato naj prisotnost »novih« oblik 

rekreacijskih dejavnosti, kot je gorsko kolesarstvo na planinskih poteh, izkoristijo kot 

priložnost za razvoj društva in kraja, kjer delujejo. 

Spoznanje, da je gorsko kolesarstvo prisotno v naravnem okolju, in vedenje, da je gorsko 

kolesarstvo usmerjeno v doživljanje in spoštovanje naravnega okolja in ne splošno »divjanje« 

po gozdu, kot je na Koroškem in tudi v ostalih delih Slovenije prepogosto prepričanje 
                                                           
9
 Priloga 5, Statistična analiza podatkov raziskave. 
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planincev, sta nujni, da bo med planinci in gorskimi kolesarji doseženo soglasje glede skupne 

uporabe naravnega prostora. Na tej podlagi se bo lahko gradilo tudi nadaljnje razvijanje 

planinstva in gorskega kolesarstva. 

Če je še pred desetimi leti veljalo, da ustanavljanje društev in sekcij za gorsko kolesarstvo v 

večini primerov ni pomenilo pogleda na varovanje okolja, v katerem se dejavnost odvija, se 

zdaj večina gorskih kolesarjev, ki deluje v formalnih ali neformalnih združenjih, in tudi veliko 

posameznikov zaveda negativnega fizičnega in družbenega vpliva, ki ga lahko povzročimo z 

neodgovorno vožnjo. Vse pogosteje je na področju urejanja omenjene problematike prisotno 

tudi povezovanje oz. sodelovanje gorskih kolesarjev na eni in upraviteljev gozdov (gozdarji, 

lastniki, naravovarstveniki, lovci) na drugi strani. To pomeni širok in odprt pogled na gozdni 

prostor kot celoto. Zavarovanje in prepoved vožnje v občutljivih gozdnih habitatih in ponudba 

doživljajsko bogatih in primernih območij gozdnega okolja predstavlja rešitev, ki bi morala 

biti potrjena z obeh strani.  

Predlog med gorskimi kolesarji ni imel pozitivnega odziva, saj ne rešuje problematike 

urejanja gorskega kolesarstva v smeri njegovega razvoja, ampak ga zavira. Še vedno so 

predvideni splošna prepoved vožnje in ustavljanja s kolesi v naravnem okolju ter 

organiziranja vožnje s kolesi. 

Med gorskimi kolesarji na Koroškem in drugimi udeleženci, ki so posredno ali neposredno 

povezani z gorskim kolesarstvom kot razvojnim produktom regije, velja mnenje, da je predlog 

slabo pripravljen, nekonsistenten in neoperativen. Gorsko kolesarstvo je ob upoštevanju 

nosilnosti okolja trajnostna oblika rekreacije in turizma. Načini določevanja območij vožnje s 

kolesi v naravnem okolju, mehanizmi legaliziranja ter predvideni načini uresničevanja in 

izvajanja, ki jih predvideva predlog, so izjemno kompleksni in v realnosti neizvedljivi. 

Predlagani način bo močno zavrl prizadevanja za umeščanje Koroške kot kolesarske regije in 

promoviranje gorskega kolesarstva kot trajnostnega načina rekreacije in turizma.  

Podpora razvoju gorskega kolesarstva na Koroškem je velika in udeleženci so soglasni, da je 

treba razviti mehanizem sistematičnega razvoja gorskega kolesarstva v smislu rekreacijske 

dejavnosti in turističnega produkta in ciljati k povezovanju različnih deležnikov s področja 

gorskega kolesarstva. Le tako lahko ta dejavnost postane generator razvoja regionalnih okolij, 

ki imajo za to dobre naravne danosti. Za razvoj dejavnosti je nujno vlaganje v človeški 

kapital, tudi v smislu izobraževanja ciljnih uporabnikov, vzdrževanja poti in povezovanja na 

regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. Rezultat tovrstnih aktivnosti se bo pokazal v tem, 

da bo dosežen bolj usmerjen in prostorsko bolj koordiniran pristop za umestitev aktivnosti 

gorskega kolesarstva v naravno okolje (RRP 2007).  
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3 ZGODOVINA IN RAZVOJ GORSKEGA KOLESARSTVA  

Vzporedno z razvojem kolesa se je začela tudi zgodovina kolesarstva. V zadnjih dvajsetih 

letih je zaznati izreden napredek v tehnologiji izdelave koles, kar je pripeljalo do prave 

»svetovne revolucije« kolesarstva, predvsem gorskega, kot ene izmed njegovih zvrsti. 

3.1 Svet 

Leta 1690 je Francoz Comte de Svirac iznašel dvokolesno prevozno sredstvo, poimenovano 

celerifere (slovensko »hitroidoči«), gnano s človeško močjo. Pri tem je uporabnik izum 

porival z eno nogo, medtem ko je druga počivala na hrbtišču, ki je povezovalo obe kolesi. 

Prvi vidnejši napredek k razvoju današnjega kolesa je leta 1816 predstavil nemški baron Karl 

Drais von Sauerbronn, ki je kolesu dodal sedež in vodljivo sprednje kolo. V drugi polovici 19. 

stoletja sta Francoza Pierre Marchaux in Pierre Lallement zasnovala velociped, katerega 

značilnost je bil direkten pogon na pedala prek velikega sprednjega kolesa (Drofenik 2012), ki 

so dosegla premer tudi do 1,5 metra, medtem ko je premer zadnjega kolesa meril le 30 

centimetrov (Adams 2005).  

Sodobnejše poglede na kolo sta imela angleška mehanika James Starley in Henry Lawson. 

Prvi je leta 1870 predstavil kolo Ariel, ki je imelo prestavo, kar je omogočilo, dva obrata 

kolesa pri enem obratu pedala. Lawson pa je leta 1874 uvedel verižni pogon, s čimer je 

poganjanje kolesa postalo mnogo bolj učinkovito, vožnja pa stabilnejša. K večji udobnosti in 

priljubljenosti vožnje s kolesom je v »zlati dobi« razvoja kolesarstva prispeval tudi 

ustanovitelj podjetja Dunlop, John Boyd Dunlop, ki je leta 1888 patentiral pnevmatično kolo 

na zrak. Sledile so stalne izboljšave delovanja kolesa (Adams 2005). Na prelomu 19. stoletja 

je na obeh straneh Atlantika zabeležena rast števila organiziranih kolesarskih klubov, 

kolesarskih izletov in tekmovanj (Drofenik 2012). 

Zaradi razvoja avtomobilske industrije (ustanovitev podjetja Ford Motor Company 1903) je 

kolesarstvo v naslednjih letih izgubilo nekaj svoje privlačnosti. Mnogo proizvajalcev koles se 

je preusmerilo v proizvodnjo avtomobilov in prodaja koles je vztrajno padala (Adams 2005) 

Revolucija kolesarjenja zunaj urejenih poti, ki se je začela v zgodnjih 70. letih prejšnjega 

stoletja, je uveljavila popolnoma novo športno dejavnost, tj. gorsko kolesarstvo. Predhodnika 

modernih gorskih koles, izdelana tri desetletja prej, sta bila ameriški Exclesior, narejen v 

tovarni Schwinn, in nemški BergundTalrad, narejen v tovarni Adler (Burnik in Rovšek 2008). 

Največ zaslug za moderno gorsko kolesarstvo ima skupina kolesarjev iz okrožja Marin v 

Kaliforniji, katere predstavniki so bili Joe Breeze, OtisGuy, Gary Fisher, Keith Bontrager in 

drugi. S starimi predelanimi 'bicikli' z boljšimi zavorami in širšimi gumami (ang. klunker) so 
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začeli z »dirkanjem«10
 po požarnih poteh (ang. fireroads) na pogorju MountTampalpais. Prvo 

tekmovanje je potekalo leta 1980 v kraju Marin County v Kaliforniji, prvo državno prvenstvo 

v gorskokolesarskem dirkanju pa je bilo organizirano leta 1985, prav tako v ZDA. Najbolj 

znan je bil spust blizu mesta Fairfax, imenovan Repackdownhill, ki je zaradi svoje zahtevnosti 

spodbudil izdelovalce tudi k tehničnemu razvoju gorskih koles (Burnik in Rovšek 2008). Joe 

Breeze je leta 1977 sestavil prvo namensko gorsko kolo, medtem ko je Tom Ritchey izdelal 

prvi pravi gorskokolesarski okvir, ki ga je prodajalo podjetje MountainBikes (pozneje se je 

preimenovalo v Gary Fisher BicycleCompany). Množična produkcija gorskih koles se je 

začela leta 1981 s serijo SpecializedStumpjumper in Univega Alpina Pro leta 1982. Leta 1980 

izide prvi bajkerski časopis The Fat Tire Flyer, katerega urednik je bil Charles Richard 

»Charlie« Kelly, ki je skrbel tudi za promocijo gorskega kolesarstva in bil med ustanovitelji 

prve organizacije gorskega kolesarstva National Off-Road Bicycle Association (okr. 

NORBA), ustanovljene 1983 v ZDA.  

Mednarodna kolesarska zveza (UCI) na začetku ni priznavala gorskega kolesarstva. Kljub 

temu so leta 1987 prvič organizirali kar dve neuradni svetovni prvenstvi, eno v Franciji in 

drugo v ZDA. Konec osemdesetih let je UCI vzela gorsko kolesarstvo pod svoje okrilje in leta 

1990 organizirala prvo uradno svetovno prvenstvo v Združenih državah Amerike. Leta 1991 

se je začel še svetovni pokal v gorskem kolesarstvu (Jakopič 2011). Pet let pozneje je 

gorskokolesarska disciplina kros (ang. cross-country) vključena v tekmovalni program 

olimpijskih iger v Atlanti. 

Hiter napredek pri razvoju kolesarske industrije je v 80. letih ponudil gorska kolesa z 

vzmetenjem, kar je pomenilo nov pogled na užitke pri vožnji. Desetletje pozneje se začne 

revolucija z vpeljavo kolutnih zavor, ki so zdaj že popolnoma nadomestile mehanske zavore. 

Prav tako je bil v 90. opazen hiter napredek pri izbiri materialov za okvirje koles. Poleg 

železovih zlitin se na trgu pojavijo tudi okvirji iz zlitin aluminija, titana, skandija in kot 

najbolj revolucionarni, okvirji iz ogljikovih vlaken (ang. carbon). S stalnim tehnološkim 

napredkom in vse večjo ponudbo ter seveda povpraševanjem po tem novem, atraktivnem 

športu postajajo gorska kolesa cenovno vse bolj dostopna, udobnejša, lažja, hitrejša in 

zanesljivejša (Drofenik 2012), zaradi česar je gorsko kolesarstvo zajelo vse oblike terena. 

3.2 Republika Slovenija 

V Sloveniji se je do 90. let prejšnjega stoletja gorsko kolesarstvo pojavljalo neorganizirano. 

Prvi članki o gorskem kolesarstvu so bili med letoma 1983 in 1984 objavljeni v reviji Avto 

Magazin. Leta 1999 je začelo izhajati prvo internetno kolesarsko glasilo Bajkerski Glasnik, 

katerega urednik je bil Andrej Dekleva, med drugim tudi ustanovitelj prvega slovenskega 

gorskokolesarskega kluba in organizator mariborskega svetovnega pokala v spustu z gorskimi 
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 Dirkanje – spuščanje s kolesi. 
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kolesi med letoma 1999 in 2002. K razvoju gorskega kolesarstva na Slovenskem je veliko 

pripomogel Marko Paternu, avtor vodnika Strme kolesnice iz leta 1997, v katerem je temeljito 

obdelal 105 zahtevnih gorskokolesarskih tur v Sloveniji, ki jih je s svojo ekipo prevozil v prvi 

polovici 90. let. Sandi Gabrovšek je leta 1988 kolesa, ki jih je uvozil iz Amerike, prvič 

predstavil na sejmu Alpe-Adria in tako zbudil zanimanje širše javnosti. Po letu 1991 se začne 

prodaja gorskih koles občutno povečevati, pojavijo pa se tudi drugi uvozniki, ki začutijo 

poslovno priložnost. Pomembno vlogo pri uveljavljanju takrat novega športa je imela Revija 

Tabor, glasilo Zveze tabornikov Slovenije (v nadaljevanju: ZTS). V njej je avtor Milan Šinko 

od novembra 1989 pa do začetka leta 1993 predstavljal novi šport, pisal poročila in reportaže 

s tekem, v reviji pa so bili objavljeni tudi razpisi za tekme in kritični pogledi na dogajanje v 

zvezi z novim športom in njegovo organiziranostjo. Revija Tabor in ZTS sta odigrala ključno 

vlogo pri uveljavljenju novega športa v Sloveniji in tudi na območju nekdanje Jugoslavije. 

Taborniki in revija Tabor so bili prvi, ki so se s to novostjo začeli resneje ukvarjati. Pod 

pokroviteljstvom revije in sekcije gorskih kolesarjev pri ZTS je potekalo tekmovanje Tabor 

Trophy, ki velja za predhodnika slovenskega pokala leta 1992 (Jakopič 2011). 

V Ljubljani je bilo 3. aprila 1990 ustanovljeno prvo društvo gorskih kolesarjev Gams. 

Organizirano združevanje v klubih in društvih se je nadaljevalo v Mariboru in Črnem Vrhu 

nad Idrijo. Kmalu po osamosvojitvi je bila Kolesarska zveza Slovenije (v nadaljevanju: KZS) 

sprejeta v Mednarodno kolesarsko zvezo (UCI 2011). Istega leta je bila na KZS naslovljena 

pobuda o ustanovitvi Odbora za gorsko kolesarstvo, ki naj bi organizacijsko razvijal ta šport 

pri nas. Pobuda je bila na KZS pozitivno sprejeta in tako je bil 23. aprila 1991 sprejet sklep, 

da se oblikuje Odbor za gorsko kolesarstvo (OGK 2011), ki prevzame vso koordinacijo 

tekmovalnega gorskega kolesarstva v Sloveniji (Jakopič 2011) vključno z naslednjimi 

nalogami: skrb za pravila in predpise, razpis tekmovanj, evidenca tekmovalcev in tekmovanj, 

določanje reprezentance, načrtovanje razvoja gorskokolesarskega športa, priprava kriterijev za 

nastop na olimpijskih igrah itd. (Burnik in Rovšek 2008). Prvo državno prvenstvo v 

gorskokolesarskem krosu in spustu je bilo organizirano leta 1992. V Sloveniji je zdaj 

registriranih 28 klubov, ki delujejo v okviru OGK pri KZS. 

Razvoj gorskega kolesarstva je pomenil dodano vrednost tudi za planince, ki so našli nov 

način obiskovanja gora oz. novo možnost dostopa do izhodišča za pohodno turo. Tako je bila 

maja 2007 v okviru PZS ustanovljena Iniciativna skupina za turno kolesarstvo pri PZS. V 

okviru nekaterih planinskih društev že delujejo odseki za turno kolesarstvo, ki skrbijo za 

organizacijo, razvoj in promocijo te nove discipline gorskega kolesarstva, ki postaja vse bolj 

priljubljena (Burnik in Rovšek 2008). 
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4 PRAVNA UREDITEV GORSKEGA KOLESARSTVA 

Republika Slovenija je demokratična, pravna in socialna država. Najvišji pravni akt je Ustava, 

ki določa družbeno, politično in gospodarsko ureditev, temeljne svoboščine in pravice 

državljanov (Ustava RS, Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04).  

4.1 Zakoni in drugi predpisi o gorskem kolesarstvu v Republiki Sloveniji 

Zakon je splošno veljaven pravni predpis z najvišjo pravno močjo, podrejen ustavi. Določa 

pravice in dolžnosti ter pravilo ravnanja in vedenja članov skupnosti. Vožnjo z vozili v 

naravnem okolju Republike Slovenije, kamor spada tudi vožnja s kolesi, urejajo posebni 

predpisi, ki jih navajamo v nadaljevanju. 

4.1.1 Nacionalna raven 

Problematika vožnje z gorskimi kolesi v naravnem okolju je v Republiki Sloveniji postala 

iztočnica za mnoge razprave o usmerjanju gorskega kolesarstva kot športne aktivnosti in tudi 

proizvoda, ki s svojo celostno podobo ponuja razvoj turizma na območju večjega dela 

Slovenije.  

Aktualna ureditev vožnje z vozili v naravnem okolju, kamor spada tudi vožnja z gorskimi 

kolesi, temelji na omenjeni uredbi. Pravna podlaga za uredbo temelji na takrat veljavnem 

Zakonu o varstvu okolja (ZVO) in izhaja iz leta 1995. Iz določil uredbe sledi, da je na 

območju Republike Slovenije v naravnem okolju prepovedano voziti, ustavljati, parkirati ali 

organizirati vožnje z vozili na motorni pogon, ki omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca, in 

niso namenjena izključno vožnji po cesti in kolesi (uredba, 1. člen, prvi odstavek).  

Prepovedano je voziti, ustavljati, parkirati in organizirati vožnje:  

- zunaj ureditvenih območij naselij, 

- zunaj ureditvenih območij infrastrukturnih objektov, 

- zunaj ureditvenih območij rudarskih operacij med izvajanjem rudarskih del, 

- zunaj nekategoriziranih cest in drugih prometnih površin, ki so namenjene za vožnjo, 

ustavljanje in parkiranje v skladu s predpisi o cestah in predpisi o varnosti cestnega 

prometa. 

Dovoljeno pa je ustavljanje ali parkiranje vozil na motorni pogon in koles v petmetrskem pasu 

izven vozišča, če je to v skladu z ZVCP-1 in če temu ne nasprotuje lastnik zemljišča. Prav 

tako je na podlagi uredbe v gozdnem prostoru dovoljeno voziti, ustaviti ter organizirati vožnje 

in tekmovanja s kolesi, vendar le na gozdnih cestah, po predhodnem soglasju Zavoda za 

gozdove (v nadaljevanju: zavod). Izjemi sta tudi vožnja in ustavljanje s kolesi v gozdnem 

prostoru na označenih gozdnih vlakah in drugih označenih poteh na območjih, ki so določena 

v prostorskem delu gozdnogospodarskega in lovskega upravljavskega načrta območja. Izven 
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gozdnega prostora se je dovoljeno voziti, ustavljati ter organizirati vožnje in tekmovanja s 

kolesom tudi po nekategoriziranih cestah.
11

 

Poleg uredbe, ki je ključna za razvoj in umestitev gorskega kolesarstva v naravno okolje, 

omenjamo še ostale zakone v Republiki Sloveniji, ki posegajo na omenjeno področje: 

- Zakon o planinskih poteh (ZPlanP, Uradni list RS, št. 61/07), 

- Zakon o gozdovih (ZG, Uradni list RS, št. 30/93, 13/98, 24/99, 67/02, 112/06, 110/07, 

61/10, 106/10, 63/13), 

- Zakon o ohranjanju narave (ZON, Uradni list RS, št. 96/04, 8/10), 

- Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ, Uradni list RS, št. 31/98, 1/99, 54/00, 68/00, 27/02, 

58/02, 67/02, 110/02, 36/03, 55/03, 43/11, 71/11, 58/12), 

- Zakon o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/10, 48/12), 

- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP, Uradni list RS, št. 109/10,  57/12, 63/13), 

- Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 

80/10, 106/10, 43/11, 57/12, 109/12, 35/13), 

- Zakon o športu (ZSpo, Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 27/02, 110/02, 15/03), 

- Zakon o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1, Uradni list RS, št. 52/10, 7/10), 

- Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1, Uradni list RS, št. 83/04, 35/05, 51/05, 

67/05, 69/05, 76/05, 97/05, 108/05, 25/06, 70/06, 105/06, 123/06, 133/06, 139/06, 37/208, 

56/08, 57/08, 73/08, 58/09, 36/10, 106/10, 109/10, 7/11, 39/11, 47/11), 

- Zakon o varnosti na smučiščih (ZVSmuč, Uradni list RS, št. 110/02, 98/05, 3/06, 17/08, 

52/08), 

- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06, 39/06, 

49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12), 

- Zakon o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02, 110/02, 2/04, 41/04, 57/08, 57/12), 

- Zakon o voznikih (ZVoz, Uradni list RS, št. 109/10), 

- Zakon o divjadi in lovstvu (ZDLov-1, Uradni list RS, št. 16/04, 120/06, 17/08). 

Razvoj in umestitev nove specializirane gorskokolesarske infrastrukture v prostor ureja tudi 

Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (UVOgZ, Uradni list RS, št. 37/08,  99/08, 

18/13), ki se v 18. členu nanaša na vadbene objekte, med njimi tudi kolesarsko stezo, ki je 

ozek pas z naravnim materialom utrjenega zemljišča, pripravljen za kolesarjenje v naravi, če 

je njegova širina do 1, 2 metra. 

ZPlanP v 1. odstavku 19. člena določa, da vožnja z gorskimi kolesi ni dovoljena po planinskih 

poteh, ki ne potekajo po poljskih poteh in gozdnih prometnicah, razen če gre za oskrbo 

planinske koče ali reševanje ponesrečenega uporabnika ali če lastnik zemljišča, preko 

katerega poteka planinska pot, opravlja vožnje za lastne potrebe.  
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 Nekategorizirana cesta je vsaka prometna površina, na kateri se opravlja promet na način in pod 
pogoji, kot jih v skladu z ZCes-1 in predpisom, ki ureja pravila cestnega prometa, določi lastnik ali od 

njega pooblaščeni upravljavec . 
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Če ležijo zemljišča, preko katerih poteka planinska pot, na območju, ki je varovano na podlagi 

predpisov, ki urejajo ohranjanje narave, gozdarstvo ali lovstvo, se lahko vožnje za oskrbo 

planinske koče in vožnje lastnika zemljišč, preko katerega poteka planinska pot, za lastne 

potrebe izvajajo samo na podlagi predhodno pridobljenega dovoljenja za poseg v naravo (2. 

odstavek, 19. člen ZPlanP).  

ZPlanP v 3. odstavku 19. člena primerno ureja možnost rabe planinskih poti za namen vožnje 

z gorskimi kolesi v primerih, ki jih določi minister, pristojen za šport, na predlog skrbnika 

planinske poti (v nadaljevanju: skrbnik).
12

 V sodelovanju s skrbnikom takšne planinske poti 

se lahko izvede prireditev ali tekmovanje, ki obsega tudi vožnjo z gorskimi kolesi, če se del 

planinske poti, po kateri poteka kolesarjenje, zapre za čas tekme, če so zemljišča, preko 

katerih poteka takšna planinska pot, na območju, ki je varovano na podlagi predpisov, ki 

urejajo ohranjanje narave, gozdarstvo ali lovstvo, pa mora organizator takšne tekme pridobiti 

tudi dovoljenje za poseg v naravo. Pod usmerjevalno tablo tiste planinske poti, po kateri je 

dovoljena vožnja z gorskimi kolesi, mora biti na podlagi 1. odstavka 7. člena Pravilnika o 

označevanju in opremljanju planinskih poti (Uradni list RS, št. 80/08), nameščena tabla, ki 

označuje, da je vožnja z gorskimi kolesi dovoljena. Drugi odstavek istega pravilnika navaja 

tudi, da je lahko po potrebi na istem mestu nameščena tudi tabla, ki prepoveduje vožnjo z 

gorskimi kolesi. 

Vožnja z gorskimi kolesi je urejena tudi z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o 

gozdovih (ZG-D, Uradni list RS, št. 63/13, 101/2013), kjer sta v 28. členu dodana tretji in 

četrti odstavek 40. člena Zakona o gozdovih (v nadaljevanju: ZG), ki dovoljujeta ježo in 

vožnjo s kolesom brez motorja na označenih gozdnih cestah,
13

 vlakah
14

 in drugih označenih 

poteh na območjih, določenih v prostorskem delu območnega načrta, in s soglasjem lastnika 

gozda. Gozdne ceste morajo biti označene kot gozdne ceste in da jih uporabniki lahko 

uporabljajo na lastno odgovornost (10., 37., 38., 39. in 40. člen ZG). Poti in pogoje njihove 

rabe sporazumno določijo in v skladu s predpisi o gozdnih prometnicah označijo lastniki 

zemljišča, Zavod za gozdove in lokalna skupnost. V ZG je tudi določeno, da je dostop do 

gozdnega prostora prost, to pomeni hojo izven gozdnih cest. Ohranjanje te dobrine je v 

interesu vseh, zato si vsi deležniki tudi želimo ureditve na tem področju.  

                                                           
12

 Skrbnik je planinsko društvo, ki je v skladu z zakonom, ki ureja društva, včlanjeno v pristojno 
planinsko zvezo in ga v skladu s tem zakonom pristojna planinska zveza pogodbeno pooblasti za 

vzdrževanje in označevanje določenih planinskih poti ter za zagotavljanje njihove nemotene in varne 

uporabe; izjemoma je lahko pod pogoji, določenimi s tem zakonom, skrbnik tudi druga pravna ali 
fizična oseba (ZPlanP). 
13

 Gozdna cesta – grajena prometnica, namenjena predvsem gospodarjenju z gozdom. Je javnega 

značaja (Pravilnik o gozdnih prometnicah, Uradni list RS, št. 4/09). 
14

 Gozdna vlaka – grajena ali negrajena gozdna prometnica, namenjena spravilu lesa s spravilnimi 

sredstvi (Pravilnik o gozdnih prometnicah). 
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ZON v 66. členu določa, da se športnorekreativne dejavnosti (torej tudi vožnja s kolesi) ter 

obiskovanje in ogledovanje z aktom o zavarovanju lahko prepovejo ali omejijo v naravnem 

rezervatu.  

Kolesarjenje je urejeno tudi z ZPrCP, ki v 13. točki 3. člena določa, da je »kolo« enosledno ali 

dvosledno vozilo z najmanj dvema kolesoma, ki ga poganja voznik z lastno močjo ali s 

pomočjo pomožnega motorja, s katerim lahko doseže hitrost največ 25 km/h.  

Ker se je predpis (ZVO), na podlagi katerega je bila sprejeta Uredba o prepovedi vožnje z 

vozili v naravnem okolju, ukinil, te ni mogoče več spreminjati. 

Ministrstvo za okolje in prostor (zdaj Ministrstvo za kmetijstvo in okolje) je 22. julija 2011 v 

javno obravnavo dalo predlog Zakona o vožnji z vozili v naravnem okolju, ki bi nadomestil 

veljavno uredbo in katerega osnovni cilj je urediti vožnjo z vsemi vozili na motorni pogon in 

kolesi v naravnem okolju.  

Pravna analiza kaže, da sta načeloma možna dva temeljna pristopa:  

1) Zakonodajalec bi lahko gorsko kolesarstvo načeloma dovolil povsod in določil kot 

prepovedana le tista območja, kjer bi bilo izrecno navedeno, da je gorsko kolesarstvo 

prepovedano ali izrecno omejeno.  

2)  Zakonodajalec bi lahko gorsko kolesarstvo načeloma prepovedal in ga dovolil le v izrecno 

dovoljenih območjih in pogojih. 

Zakonodajalec se je odločil za drugi pristop.  

Glede na to, da je implementacija navedene možnosti v celoti prepuščena finančnim 

zmožnostim regionalnega okolja in lokalnih skupnosti, utemeljeno sklepamo, da bo ostala le 

»črka na papirju«, ki je v praksi ne bo mogoče upoštevati niti izvajati. Predlog določa tudi 

omejitve hitrosti vožnje na 40 km/h, kar je ravno tako z vidika nadzora izvajanja določbe v 

praksi nepredstavljivo, prav tako pa ni sprejemljivo za izvedbo tekmovanj v gorskem 

kolesarstvu. V obeh primerih predlog sicer dopušča tudi tretjo možnost, vendar je že v tej fazi 

mogoče zaključiti, da je njena uresničitev v praksi vprašljiva.  

Predlog pokaže, da zakonodajalec ločuje med gozdnim in negozdnim prostorom. Urejanje 

problematike pojavljanja gorskega kolesarstva je predvsem pereča težava v gozdnem okolju 

oz. na gozdnih in planinskih poteh, kjer poleg fizičnih obremenitev prihaja tudi do konfliktnih 

srečanj z drugimi uporabniki poti. V okviru Zavoda za gozdove Republike Slovenije je bila 

predstavljena določitev con gozdnega prostora za potencialno rekreacijsko rabo in turizem.
15

 

Določitev je bila predstavljena na topografski karti za primer Koroške in deli gozdni prostor 

na 4 cone (A, B, C in D). Na podlagi slednjega sta za urejanje vožnje z gorskimi kolesi 

primerni coni C in D (pokrivata 78 % celotnega gozdnega območja RS), kjer lahko 

posamezna občina, ki v svojem razvojnem načrtu predvidi morebitno uporabo posamezne 
                                                           
15

 Priloga 2 – Conacija gozdnega prostora. 
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gozdne vlake za namen gorskega kolesarstva ali ježe, naslovi prošnjo za odprtje predlagane 

gozdne vlake na zavod in ta poda pozitivno mnenje. Možnosti za ureditev vožnje obstajajo 

tudi v coni B, ki predstavlja 21 % gozdnega območja RS in kjer bo na podlagi dane prošnje za 

odprtje vlak na tem območju potekala posebna proučitev o možnostih za ureditev. V gozdnem 

prostoru dopušča možnost vožnje na označenih gozdnih vlakah in drugih označenih poteh, pri 

čemer je treba območja predhodno določiti v prostorskem delu gozdnogospodarskega načrta 

in pridobiti potrebno soglasje lastnikov poti oziroma zemljišča, kjer poteka pot. Druga 

možnost je označitev planinskih poti za dvonamensko rabo.16
  

Ni razumljivo, zakaj bi se zakonodajalec zavzemal za možnosti, ki v praksi niso izvedljive oz. 

ne upoštevajo strokovnih spoznanj o gorskem kolesarstvu kot športni dejavnosti. 

4.1.2 Regionalna raven 

Pravnih aktov, ki bi samostojno urejali problematiko vožnje z gorskimi kolesi v naravnem 

okolju na regionalni ali lokalni ravni Koroške, ni. Obstajajo pravne možnosti odpiranja 

določenih planinskih poti na regijski ali lokalni ravni, ki se nanašajo na ZPlanP, kjer je 

določeno, da se lahko uredi vožnja z gorskimi kolesi po planinski poti, ki jo določi minister, 

pristojen za šport, na predlog skrbnika planinske poti (planinska društva). Območja, kjer je 

dovoljena vožnja s kolesi v gozdnem prostoru, so urejena tudi v gozdnogospodarskem načrtu 

gozdnogospodarskega območja Slovenj Gradec (GGNSG 2012), sprejetem za obdobje 2011–

2020, ki velja od 8. novembra 2012. Eden izmed strateških ciljev načrta v razvojnem obdobju 

je usmerjen razvoj rekreacije in turizma v gozdnem prostoru Koroške.  

4.2 Najpomembnejši organi, ustanove, združenja in druge institucije na področju 

gorskega kolesarstva na območju Republike Slovenije z opredelitvijo temeljnih 

pristojnosti in nalog 

Za sistemsko umestitev gorskega kolesarstva v naravno okolje in njegovo obravnavanje so na 

državni ravni Republike Slovenije pristojni: 

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje kot 

organa Vlade RS (Zakon o Vladi RS, Uradni list RS, št. 4/93), ki sta odgovorna za razvoj 

turizma ter s tem kolesarjenja in ki vstopata na to področje kot tista, ki upravljata oziroma 

regulirata uporabo kmetijskih, gozdnih in drugih zemljišč, 

- kot organ Vlade RS deluje tudi Ministrstvo za notranje zadeve s pristojnostjo nadzora nad 

izvajanjem uredbe s policijo kot prekrškovnim organom, 

- Direkcija Republike Slovenije za ceste kot organ Ministrstva za infrastrukturo in prostor, 

ki načrtuje in izvaja program kolesarjenja, označevanja kolesarskih poti in pripravlja 

nacionalni program in politiko razvoja kolesarjenja, 

                                                           
16

 Priloga 3 – Merila PZS za dvonamensko rabo planinskih poti. 
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- Inšpektorat RS za promet, energetiko in prostor kot organ v sestavi Ministrstva za 

infrastrukturo in prostor in Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot 

nadzorni in prekrškovni organ za izvajanje uredbe, 

- Zavod RS za varstvo narave (Uradni list RS, št. 4/02) je strokovna državna institucija. Je 

oseba javnega prava. Skladno s pooblastili ZON skrbi za ohranjanje slovenske narave, pri 

čemer posebno pozornost namenja naravovarstveno najvrednejšim območjem, 

- Zavod za gozdove RS (zavod) kot pravna oseba javnega prava ter nosilec in izvajalec 

javne gozdarske službe v vseh gozdovih na območju Republike Slovenije, 

- Javni zavod Triglavski narodni park (v nadaljevanju TNP), v Zakonu o triglavskem 

narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10) opredeljen kot neprofitna pravna oseba javnega 

prava, ki v okviru javne službe upravljanja TNP med drugim pripravlja predlog načrta 

upravljanja parka, spremlja in analizira stanje narave ter sodeluje pri pripravi 

naravovarstvenih smernic, skrbi za vzdrževanje, obnavljanje in varovanje naravnih 

vrednot na območju parka, razvija zavest javnosti o pomenu narodnega parka, 

- Javni zavod Slovenska turistična organizacija (STO, četrti odstavek 10. člena Zakona o 

spodbujanju razvoja turizma, Uradni list RS, št. 2/04 in 3. ter 8. člen Zakona o zavodih, 

Uradni list RS, št. 12/91, 95/94, 8/96, 31/00, 36/00, 127/06) kot pravna oseba javnega 

prava, ki skrbi za obveščanje in promocijo slovenskega turizma in turističnega 

kolesarjenja ter aktivnosti na področju razvoja in raziskav. 

Med nevladnimi organizacijami so najpomembnejše interesne zveze. Krovna organizacija, ki 

združuje društva, klube, organizacije in posameznike, ki se ukvarjajo s kolesarskim športom 

na območju Republike Slovenije, je Kolesarska zveza Slovenije. KZS je pravna oseba 

zasebnega prava, ki deluje v javnem interesu na področju športa in v skladu z Zakonom o 

društvih (Uradni list RS, št. 61/06). Dejavnost KZS je urejena po univerzalni standardni 

klasifikaciji dejavnosti
 
(Uradni list RS, št. 69/07) in zajema: 

- pospeševanje in razvoj kolesarskega športa v vseh oblikah delovanja, kot šolsko športno 

vzgojo, množično rekreacijsko-turistično dejavnost in predvsem kot vrhunsko športno 

panogo s ciljem doseganja čim boljših rezultatov v kolesarstvu (Statut KZS).  

V okviru KZS delujejo trije odbori: 

- Odbor za cestno in dirkališčno kolesarstvo, 

- Odbor za gorsko kolesarstvo in BMX, 

- Odbor za množičnost in rekreacijo. 

V splošnih določbah Pravilnika Odbora za gorsko kolesarstvo in BMX (v nadaljevanju 

POGK) je navedeno, da je Odbor za gorsko kolesarstvo in BMX (v nadaljevanju OGK) stalno 

delovno telo Predsedstva Kolesarske zveze Slovenije (v nadaljevanju PKZS). OGK povezuje 

interese in usklajuje dejavnosti kolesarskih organizacij, ki se po svojem programu dela 

ukvarjajo z gorskim kolesarskim in BMX športom in so združene v KZS, z namenom, da bi 
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skupno izvajali naloge, ki so pomembne za splošen razvoj gorskega kolesarskega in BMX 

športa in še posebej slovenskih reprezentanc za gorsko kolesarstvo in BMX. 

OGK je pristojen za urejanje vseh nalog s področja tekmovanj, rekreacije in drugih nalog, ki 

so v zvezi z gorskim in BMX kolesarskim športom. Med najpomembnejšimi nalogami odbora 

so: 

- načrtovanje razvoja panoge,  

- priprava letnega programa dela odbora, 

- priprava programa razvoja panoge s predvidenimi cilji, 

- priprava in predlog PKZS kriterijev za nastop na različnih ravneh tekmovanj, 

- priprava in predlog PKZS pravil in drugih predpisov, ki se nanašajo na delovanje te 

športne panoge, 

- predlog organizacij v članstvo KZS,  

- pobuda in pomoč pri organizaciji šolskih športnih tekmovanj idr. 

Med nevladnimi organizacijami za razvoj gorskega kolesarstva skrbi tudi PZS, ki je 

prostovoljna zveza društev, urejena v skladu z Zakonom o društvih. Je ena največjih in najbolj 

množičnih nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji. Glavna dejavnost PZS je povezovanje 

društev in zagotavljanje pogojev za planinstvo v Sloveniji in mednarodnem prostoru. Deluje 

kot del civilne družbe v javnem interesu in kot nacionalna panožna zveza s področja 

planinstva. PZS združuje 278 planinskih društev in klubov. Planinska društva vzdržujejo tudi 

mrežo 1661 planinskih poti v skupni dolžini 9000 km in 78 transverzalnih poti obhodnic. PZS 

je nosilka 25 programov strokovnega usposabljanja, med katerimi je tudi usposabljanje za 

turnokolesarske vodnike. V okviru PZS deluje deset komisij. V nalogi se osredotočamo 

predvsem na tri, to so:  

- komisija za turno kolesarstvo (v nadaljevanju KTK), ki promovira turno kolesarstvo kot 

obliko gibanja v naravnem okolju in gorah. Njene naloge so organizacija skupnih tur, 

spodbujanje povezovanja turnokolesarskih odsekov znotraj planinskih društev, 

spodbujanje sprememb zakonodaje v smeri večje svobode turnega kolesarstva in 

usmerjanje delovanja turnih kolesarjev z upoštevanjem zakonskih podlag usmerjanja 

vožnje s kolesi v naravnem okolju na območju Republike Slovenije, priporočili in 

izobraževanji ter s tem zagotavljanje večjega sožitja med različnimi uporabniki planinskih 

in ostalih poti. Komisija popularizira turno kolesarstvo tudi kot nadomestilo voženj z 

avtomobili s parkirišč v dolini do izhodišč za planinske ture. 

- komisija za varstvo gorske narave (v nadaljevanju KVGN) je strokovni koordinacijski 

organ PZS, ki pokriva področje varovanja gorske narave. Glavne naloge KVGN poleg 

tistih, določenih v Statutu PZS, so: zagotavljanje pogojev za delovanje poti, skrb za 

vzdrževanje planinskih poti, skrb za sodobno, odgovorno in varno izvajanje aktivnosti na 

planinskih poteh idr. 

- komisija za planinske poti (v nadaljevanju KPP), ki zastopa, usmerja, usklajuje in 

pospešuje interese dejavnosti na področju planinskih poti. Naloge komisije so skrb za 
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vzdrževanje planinskih poti v skladu s splošnimi načeli varstva narave in v okviru 

okoljske zakonodaje, skrb za kataster planinskih poti in sodelovanje s planinskimi društvi 

pri obnovi visokogorskih planinskih poti. 

V nadaljevanju omenjamo tudi neformalno združenje gorskokolesarskih interesnih skupin 

Slovenska kolesarska pobuda, ki jo sestavljajo Komisija za turno kolesarstvo Planinske zveze 

Slovenije, Klub gorskih kolesarjev Volja, Kolesarska zveza Slovenije, spletni portal MTB.SI, 

gospodarsko interesno združenje Pohodništvo in kolesarjenje ter Regionalna razvojna 

agencija za Koroško (RRA Koroška). Povezana je z aktivnostmi ob pripravah pravnih aktov, 

ki vplivajo na urejanje gorskega kolesarstva, in si tudi prizadeva za uveljavljanje in širjenje 

spoštovanja kodeksa gorskega kolesarstva, skrbi za ustvarjanje in izboljševanje pogojev za 

gorsko kolesarstvo, za zagotavljanje ekoloških in tudi ekonomskih koristi gorskega 

kolesarstva, torej razvoj območij, kjer se gorsko kolesarstvo izvaja. 

Podporo razvoju gorskega kolesarstva pa daje tudi Gospodarsko interesno združenje 

Pohodništvo in kolesarjenje GIZ, ki je nastalo leta 2008 pod strateškim partnerstvom STO na 

pobudo trideset specializiranih nastanitev za pohodništvo in kolesarjenje. Namen združenja je 

hitrejši razvoj turističnih produktov pohodništvo in kolesarjenje v Sloveniji. Poleg razvojnih 

nalog je glavna dejavnost združenja promocija pohodniških in kolesarskih namestitev, 

destnacij ter trženje pohodniških in kolesarskih paketov (www.slovenia.info, 2008). 

Za urejanje gorskega kolesarstva so v Republiki Sloveniji pristojne še naslednje organizacije, 

ki skrbijo tudi za turistični vidik kolesarstva:  

- občine, kjer potekajo turistične kolesarske poti, ki so odgovorne za urejanje infrastrukture 

(odlok),  

- lokalne turistične organizacije, ki na lokalni in regionalni ravni izvajajo informiranje in 

promocijo turistične ponudbe in turističnega kolesarjenja,  

- gospodarska združenja na državni, regionalni in lokalni ravni, ki spodbujajo razvoj 

turističnih  ponudnikov in turističnega kolesarjenja, 

- strokovne organizacije, fakultete, inštituti, zavodi, ki s strokovnega vidika spremljajo 

razvoj turizma in turističnega kolesarjenja, 

- Turistična zveza Slovenije (TZS) in turistična društva, ki skrbijo za izvajanje programov 

ozaveščanja o pomenu kolesarjenja in na lokalni ravni pospešujejo razvoj oz. urejanje in 

vzdrževanje kolesarskih prog, 

- ponudniki kolesarskih storitev, ki se združujejo v reprezentativno skupino in se ustrezno 

organizirajo za potrebe dialoga s predstavniki javnega sektorja – predvsem vladnih 

organov in STO. 
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4.3 Strateški dokumenti gorskega kolesarstva v Republiki Sloveniji 

Gorsko kolesarstvo kot zanimiv turistični proizvod v Republiki Sloveniji je vključeno v 

strategijo razvoja turističnega proizvoda kolesarjenja. Smernice za njegov razvoj so 

oblikovane v različnih strateških dokumentih na nacionalni in regijski ravni. 

4.3.1 Nacionalna raven 

Za uspešen razvoj proizvoda turističnega kolesarjenja je treba upoštevati strateške dokumente 

na področju turizma in športa in tehnične dokumente, ki definirajo razvoj kolesarskega in 

preostalega cestnega omrežja na območju Republike Slovenije. Strategija razvoja slovenskega 

turizma 2012–2016 in Strategija razvoja turističnega proizvoda kolesarjenje (v nadaljevanju 

SRTPK) sta v Republiki Sloveniji temeljna strateška dokumenta, ki opredeljujeta, da sta šport 

in njegova različica športna rekreacija v turizmu pomembna segmenta ponudbe, ki 

zadovoljuje širok krog turističnega povpraševanja. Kolesarjenje v obliki turističnega 

kolesarjenja je kompleksen turistični proizvod, ki terja svojo tehnologijo, organizacijo in 

trženje, kar omogoča optimalne učinke, ki ga razvoj tega proizvoda lahko prinese 

(www.slovenija.info 2005). 

Razvoj turističnega proizvoda gorsko kolesarstvo se nanaša tudi na strategijo in razvojne 

dokumente s področja prometne infrastrukture, varnosti ter varstva okolja, kjer so za gorsko 

kolesarstvo predvideni modernizacija kolovozov, gozdnih in poljskih poti in preureditev v 

kolesarske povezave (Ministrstvo za promet 2005). 

V dokumentu o conaciji gozdnega prostora (glej Priloga 2) Zavoda za gozdove Slovenije je 

določeno, da je razvoj turističnih dejavnosti treba usmerjati izven gozdnih rezervatov (cona 

A), kjer je dovoljena le hoja po označenih planinskih in drugih poteh. Na območju površin, ki 

spadajo v cono B, je izven koridorjev gozdnih cest in kolesarskih poti praviloma dovoljeno 

pospeševati le razvoj pohodništva. Izjemoma je možno po natančnejši presoji na teh območjih 

označiti posamezne vlake ali poti za vožnjo s kolesi ali ježo konjev. Te tudi po označitvi 

ostajajo gozdne prometnice, namenjene predvsem gozdni proizvodnji. V coni C je poleg 

pohodništva možno razvijati tudi kolesarstvo in jahanje po označenih gozdnih vlakah. Na 

vseh drugih gozdnih površinah (cona D) pa je dovoljena poljubna raba gozdov, v skladu z 

zakonodajo. Z vidika vpliva na gozd je na teh območjih možno razvijati tudi zahtevnejše 

oblike rekreacije (poligoni za gorsko kolesarstvo, motokros ipd.). Za posege v vseh conah (B, 

C, D) je treba pridobiti mnenje Zavoda za gozdove Slovenije in soglasja vseh lastnikov 

gozdov.  
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4.3.2 Regionalna raven 

Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2007–2013 (v nadaljevanju RRP 

Koroška), ki ga pripravlja RRA Koroška v sodelovanju z ostalimi deležniki na regionalni 

ravni, sprejema pa ga Razvojni svet koroške regije po pridobitvi pozitivnega mnenja o 

skladnosti RRP Koroška z zakonom, izvedbenim dokumentom razvojnega načrtovanja na 

državni ravni in razvojnimi politikami, ki ga izda Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo, je temeljni programski in izvedbeni dokument na regionalni ravni. Pravne 

podlage za izdelavo so Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, 

št. 93/05), Program priprave regionalnega razvojnega programa Koroške razvojne regije 

(sprejet na 1. seji Regionalnega razvojnega sveta Koroške regije, 6. 2. 2006) in Uredba o 

regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 31/06).  

RRP Koroška za obdobje med 2007–2013 vsebuje analizo stanja, opredeljuje razvojne 

priložnosti, vizijo razvoja, cilje in prioritete ter finančno ovrednotene programe in projekte 

vseh dvanajstih občin na Koroškem: Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na 

Koroškem, Slovenj Gradec, Mislinja, Dravograd, Vuzenica, Muta, Radlje ob Dravi, Ribnica 

na Pohorju in Podvelka. RRP Koroška opozarja, da je omrežje kolesarskih poti na Koroškem 

slabo razvito in da želi regija v prihodnje postati pomemben ponudnik turistično-

rekreativnega kolesarjenja, za kar pa je treba zgraditi celostno kolesarsko omrežje znotraj 

regije in povezati projekte v skupne mrežne projekte. V indikativnem seznamu tras so na 

ravni turistično-rekreativnega kolesarjenja označene tudi tri občinske kolesarske poti za 

gorsko kolesarstvo po Pohorju, »singletrail« park Črna na Koroškem in kolesarski park Uršlja 

gora, v skupni dolžini 90 kilometrov (Obu, Obu in Zajc 2012). 

Kljub možnostim, ki na podlagi ZG in ZPlanP v nekaterih primerih dovoljujeta vožnjo v 

gozdnem prostoru in vožnjo s kolesi po planinskih poteh, do zdaj na območju Koroške še ni 

bila označena in za vožnjo s kolesi odprta nobena planinska pot ali gozdna vlaka, kar zelo 

jasno kaže na sistemsko pomanjkljivost (Zajc 2011a). 
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4.4 Ugotovitev in mnenje 

Gorsko kolesarstvo je ena od novejših oblik rekreativnih in tekmovalnih športnih dejavnosti, 

ki poteka v naravnem okolju. Izvaja se na gozdnih cestah in drugih grajenih gozdnih 

prometnicah, kot so gozdne vlake, na poteh in posebej grajenih poligonih v okviru 

gorskokolesarskih parkov, predvsem v sklopu letnega turizma v smučarskih središčih. 

Pravnosistemske možnosti vožnje z vozili v naravnem okolju, kamor spada tudi vožnja z 

gorskimi kolesi, so v Republiki Sloveniji urejene z Uredbo o prepovedi vožnje z vozili v 

naravnem okolju in drugimi spremljajočimi pravnimi akti, med katerimi sta najpomembnejša 

ZG in ZPlanP, ki v posameznih točkah neposredno določata možnosti in načine urejanja 

vožnje z gorskimi kolesi. Velika razpršenost zakonodaje na tem področju, stara in restriktivna 

uredba, ki ne podpira razvojnih trendov športne rekreacije in turizma v naravnem okolju, ter 

težaven vpogled v ustrezne evidence o primernih območjih zmanjšujejo preglednost nad 

pogoji in možnostmi vožnje z gorskimi kolesi v naravnem okolju. 

Ministrstvo za okolje in prostor (zdaj Ministrstvo za kmetijstvo in okolje) je julija 2011 dalo v 

javno obravnavo predlog Zakona o vožnji z vozili v naravnem okolju, ki bi nadomestil zdaj 

veljavno uredbo. Pri postopku sprejemanja predloga so sodelovale tudi civilne iniciative 

nevladnih organizacij, ki si prizadevajo čim bolj zaokrožiti tvorno zakonodajo na tem 

področju in so tudi predstavile svoja stališča in predloge. Vsi so enotni, da mora država 

problematiko voženj v naravnem okolju urediti čim prej in naj to stori s samostojnim 

zakonom o omejevanju voženj z vozili v naravnem okolju. Zakon mora ločeno urediti vožnje 

z motornimi vozili in kolesi. Predvsem pa mora zakon postaviti jasen sistem nadzora, pri 

čemer se lahko vključijo nevladne organizacije s prostovoljnimi okoljevarstvenimi 

nadzorniki. Predlog do zdaj še ni šel v postopek obravnave, prav tako se še ne ve, ali bo 

vključen v novelo ZON, ki je v fazi priprave, ali pa bo oblikovan v posebni zakonski ureditvi 

za to področje. 

Vožnja z gorskimi kolesi v naravnem okolju je posebej urejena tudi za gozdni prostor na 

podlagi conacije gozdnega prostora, ki jo je pripravil Zavod za gozdove Republike Slovenije. 

Ta ne predstavlja posebne problematike za urejanje dejavnosti, saj je kljub conaciji na 

razpolago 99 odstotkov gozdnih površin, kjer lahko ceste, vlake in poti vključimo v primerna 

območja za vožnjo z gorskimi kolesi. En odstotek pomenijo zavarovana območja, kjer vožnja 

z gorskimi kolesi ni dovoljena. Največja težava se kaže pri urejanju gozdnih vlak in pridobitvi 

soglasij lastnikov, ker lahko vlaka poteka po zemljišču več deset lastnikov in je treba na 

podlagi veljavnih predpisov za označitev pridobiti njihovo soglasje in jih določiti v  

prostorskem delu območnega načrta. 

Zaviranje razvoja gorskega kolesarstva je predvsem posledica pomanjkanja medresorskega 

usklajevanja na nacionalni ravni in zakonskih ovir. Zakonodaja (zdajšnja in načrtovana) v 

Republiki Sloveniji ni naklonjena gorskemu kolesarstvu, saj prepoveduje vožnjo s kolesom v 
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naravnem okolju. Kolesarjenje je ena od najbolj trajnostnih oblik športne, rekreacijske in 

turistične dejavnosti, zato ga ne moremo enačiti z motornimi kolesi. Žal pa ne zakonodaja in 

ne finančni vložki javnega ter zasebnega sektorja v osnovno kolesarsko infrastrukturo ne 

sledijo rasti priljubljenosti kolesarjenja v Sloveniji in trendom v kolesarskem turizmu v tujini. 

To velja tudi za gorsko kolesarstvo, ki najbolj izkorišča že obstoječo infrastrukturo, kot so 

poti, kolovozi, vlake in gozdne ceste (Obu, Obu in Zajc 2012).  

Čeprav ima strategija razvoja produkta gorskokolesarstvo v okviru turističnega kolesarjenja 

zaradi vidika različnih strokovnih gledišč (gospodarski, družbeni, naravovarstveni idr.) 

večrazsežnostni pomen, navedeni pregled institucij, njihovih pristojnosti in nalog na območju 

Republike Slovenije kaže, da institucije niso povezane, zato ni pregleda nad celostno 

ureditvijo gorskega kolesarstva. Osnova za razvoj gorskokolesarskih turističnih destinacij je 

gorskokolesarska infrastruktura ali mreža gorskokolesarskih poti, primerna signalizacija in 

spremljevalna ponudba, ki zaokroža celostno podobo gorskokolesarskega turizma.  

Zaradi vseh navedenih ugotovitev in spoznanj ter predlaganih dejavnosti bi bilo smiselno, da 

se »Strategija razvoja turističnega proizvoda kolesarjenje v Sloveniji« uresniči tudi v praksi. 

Uresničevanje strategije mora spremljati Slovenska turistična organizacija (STO), ki mora 

razviti za to ustrezne instrumente, da bo mogoče meriti tudi učinke povečanja števila turistov 

– kolesarjev, prihodkov, zadovoljstvo turistov kolesarjev idr. Hkrati pa bi STO morala 

ukrepati, če bi se izkazalo, da se strategija ne uresničuje deloma ali v celoti oziroma so se 

spremenile okoliščine, v katerih se razvija turistično kolesarjenje (Ministrstvo za promet  

2005). 

Obu, Obu in Zajc (2012) ugotavljajo, da kolesarjenje v okviru SRTPK v Sloveniji še ni 

razvito. Še vedno velja ocena, ki je bila dana na podlagi SWOT analize SRTPK v Sloveniji, 

opravljene leta  2005, da “je turistično kolesarjenje kot turistični produkt na splošno v 

Sloveniji na začetku razvoja, večina ponudbe temelji na ljubiteljski ali klubski iniciativi, pri 

tem pa je treba izpostaviti nekatere posamezne programe in ponudnike, ki so zaradi svoje 

lastne podjetniške iniciative razvili visokokakovostne programe”.  
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4.5 Primerjalna pravna ureditev in institucije gorskega kolesarstva v nekaterih 

deželah sosednjih držav (Zvezna Republika Avstrija – Zvezna dežela Koroška in 

Tirolska; Zvezna Republika Nemčija – Zvezna dežela Bavarska)  

V nalogi sta prikazana pregled in primerjalna pravna normativna ureditev vožnje z gorskimi 

kolesi v naravnem okolju nekaterih alpskih dežel. Podatki so bili pridobljeni predvsem na 

spletnih straneh ministrstev in agencij za okolje, pa tudi na spletni strani mednarodnega 

pravnega akta Konvencije
17

 o varstvu Alp, mednarodne pogodbe, ki so jo sklenile alpske 

države (Avstrija, Francija, Italija, Lichtenstein, Monako, Nemčija, Slovenija in Švica) ter 

Evropska unija s ciljem spodbujanja trajnostnega razvoja na območju Alp in zaščite interesov 

tam živečega prebivalstva (1. člen). Pogodba vsebinsko pokriva okoljsko, družbeno, 

gospodarsko in kulturno dimenzijo (Alpska konvencija, Uradni list RS, št. 19/95). 

Omeniti moramo protokol
18

 o izvajanju Alpske konvencije, to je protokol Turizem, ki v 1. 

odstavku 15. člena določa, da se pogodbenice zavezujejo, da bodo določile politiko 

usmerjanja športnih dejavnosti, zlasti na zavarovanih območjih, da bi preprečile negativne 

vplive na okolje, če je potrebno, jih lahko tudi prepovejo. 

Medtem ko je v Sloveniji za varstvo narave pristojna država, so v Avstriji in Nemčiji to 

posamezne zvezne dežele. 

4.5.1 Zvezna Republika Avstrija 

Vožnjo z vozili po javnih cestah v Avstriji urejajo zvezni zakon Bundesgesetz (BGBI. Nr. 

440/75, 231/77, 142/78, 576/87, 257/93, 970/93, 505/94, 532/95, 419/96, 108/01, 59/02, 

65/02, 78/03, 83/04, 87/05, 55/07, 104/13, 189/13)  in deželni zakoni. Zvezni zakon se nanaša 

na zvezne ceste, deželni zakoni pa veljajo za vse druge javne ceste. Vožnjo na območjih izven 

cest urejajo posamezne dežele v zakonih s področja varovanja narave in okolja.  

Zvezna dežela Koroška  

S površino 9.536 km² je avstrijska Koroška (nem. Kärnten) po velikosti peta od devetih 

zveznih dežel Republike Avstrije. Prek Karnijskih Alp na jugozahodu tvori avstrijsko mejo z 

Italijo, prek Karavank na jugu pa s Slovenijo. Gorovje Ture (nem. Hohe Tauern) jo na severu 

ločuje od Zvezne dežele Salzburg. Na vzhodu meji na Zvezno deželo Štajersko, na zahodu pa 

na vzhodni del Tirolske. Zaznamuje jo lega v vzhodnih Alpah in Celovški kotlini (Kärnten, 

                                                           
17

 Konvencija – dogovor, sporazum, zlasti med državami, ustanovami, podjetji, pogodba: podpisati 

konvencijo / skleniti konvencijo / temeljiti na konvenciji; držati se mednarodnih konvencij; konvencija 
o prepovedi nuklearnega orožja / družbena konvencija; podpisali so kulturno konvencijo med obema 

državama. SSKJ, 1994. 
18

 Protokol – mednarodni dogovor, navadno o določenem vprašanju: delegaciji sta podpisali protokol 

o gospodarskem sodelovanju. SSKJ, 1994. 
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2014). Prav zaradi geografskega položaja je Koroška izreden potencial za razvoj športnih 

dejavnosti na prostem, med katerimi se poleg planinstva vse bolj uveljavlja tudi gorsko 

kolesarstvo. 

Zvezni zakon BGBl ureja tudi Zakon o gozdu (Forstgesetz, ForstG, BGBl. Nr. 440/75, 

231/77, 142/78, 576/87, 257/93, 970/93, 505/94, 532/95, 419/96, 108/01, 59/02, 65/02, 78/03, 

83/04, 87/05, 55/07, 104/13, 189/13). V razdelku C ForstG je navedena uporaba gozda za 

namen rekreacije. Prvi odstavek 33. člena ForstG določa, da lahko vsakdo ne glede na drugi 

in tretji odstavek tega člena in ne glede na 34. člen ForstG uporablja gozd za namen rekreacije 

in se tam zadržuje. 

Omejitve uporabe gozda za namen rekreacije v skladu s prvim odstavkom 33. člena ForstG  

navaja drugi odstavek 33. člena ForstG. Omejitve so določene zaradi razlogov iz alineje d 

tretjega odstavka 28. člena ForstG, drugega odstavka 41. člena ali sedmega odstavka 44. 

člena. Omejitve so prav tako določene zaradi gospodarskih potreb urejanja gozdnih površin in 

ponovnega pogozdovanja oziroma sajenja mladik gozdnega drevja na določeno območje. 

Avstrijska Koroška ima eno najstrožjih zakonodaj glede omejevanja vožnje z gorskimi kolesi 

v naravnem okolju. V naravnem okolju avstrijske Koroške je okoli 4.000 km poti, ki jih 

uporabljajo za gorsko kolesarstvo. Večina teh poti je v zasebni lasti, zato je za njihovo 

uporabo potrebno soglasje lastnika zemlje. To načelo gorski kolesarji največkrat prezrejo 

zaradi nepoznavanja zakonodaje, prav tako pa je neupoštevanje tudi zavestno 

(Landwirtschaftskammer Kärnten 2012b). 

Kot zanimivost aktivnega pristopa k urejanju umeščanja gorskega kolesarstva v naravno 

okolje na avstrijskem Koroškem navajamo, da sta Koroška deželna vlada (nem. Kärtner 

Landesregierung) in Zbornica za kmetijstvo in gozdarstvo (nem. Kammer für Land und 

Forstwirtschaft) v letu 2012 pripravili smernice za kooperativni razvoj gorskega kolesarstva 

kot tržno zanimivega in predvsem neizkoriščenega turistično-gospodarskega potenciala. Pri 

izdelavi smernic so sodelovali lastniki in upravljavci pašnih skupnosti (nem. Kärntner 

Almwirtschaftsverein), deležniki, povezani z gozdarstvom (nem. Kärntner Forstverein), ter 

lovci (nem. Kärntner Jägerschaft). Smernice uvajajo odškodnino lastnikom zemljišč (0,22 € 

na tekoči meter, 50 % krije Koroška deželna vlada), oblikovanje sistema zavarovanja na ravni 

dežele (varuje lastnike zemljišč pred škodno odgovornostjo), enoten sistem označevanja poti 

(tri težavnostne stopnje – modra, rdeča in črna) ter vzorce pogodb za občine, turistične zveze 

in lastnike zemljišč (Landwirtschaftskammer Kärnten 2012b).  

Smernice za oblikovanje pogodbe, na podlagi katerih so določene poti za vožnjo z gorskimi 

kolesi, narekujejo, naj se sklene pogodbeno sodelovanje med lastniki zemljišč in občino 

oziroma tam delujočimi turističnimi uradi. Dogovorjene pogodbe določajo minimalne 

standarde, s katerimi je treba zagotoviti izvajanje teh smernic. Dopolnitve in spremembe 

medsebojnih pogodb so možne, če te nimajo negativnih ali škodnih posledic za lastnike 

zemljišč. Spremembe se izvajajo izključno v sodelovanju in glasovanju med Deželno vlado 
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Koroške (nem. Land Kärnten) in Zbornico za kmetijstvo (nem. Landwirtschaftskammer) 

(Landwirtschaftskammer Kärnten 2012b). 

Pri osnovnih načelih načrtovanja kolesarskih poti na zasebnih zemljiščih je priporočeno, da so 

prizadeti lastniki zemljišč prisotni pri načrtovanju, v ospredje pa je postavljeno tudi 

sodelovanje zainteresirane javnosti. S tem naj bi zagotovili čim manj težav pri upravljanju 

poti, upoštevanju zaščite divjadi in lovskih vidikov ter se izognili gozdnim območjem, ki so 

ekološko občutljiva ali se intenzivno uporabljajo za gospodarsko izrabo gozda 

(Landwirtschaftskammer Kärnten 2012b). 

Zanimivo pravilo vzorca pogodbe za določanje poti za namen gorskega kolesarstva je, da 

pogodbenik (običajno občina ali turistični urad) prevzame funkcijo nosilca odgovornosti za 

urejanje kolesarskih poti in gozdnega sestoja, ki meji na pot. Pogodbenik je dolžan tudi redno 

spremljati stanje kolesarskih poti. Nadalje je tu zajeto obvezno zavarovanje za odgovornost 

nasproti tretjim, brez klavzule o subsidiarnosti. S tem je zagotovljeno, da nobenega zahtevka 

za plačilo odškodnine s strani tretjega ni mogoče prenesti na zavarovanje odgovornosti 

lastnika zemlje. Prav tako ima lastnik zemlje možnost kadarkoli zapreti pot, če je to potrebno 

zaradi zagotavljanja varnosti v primeru fizične poškodbe poti ali potreb po gospodarski 

dejavnosti na poti ali ob njej (Landwirtschaftskammer Kärnten 2012b). 

Letno časovno obdobje, ko je dopustno koriščenje kolesarskih poti, je določeno od 1. maja do 

31. oktobra in se lahko po potrebi spremeni. Uporaba kolesarskih poti je v tem obdobju 

dovoljena od 1. maja do 31. avgusta vsak dan od 9. do 19. ure, po tem datumu pa od 9. do 17. 

ure. Pogodbe so sklenjene za določen čas in prenehajo z dnem, ki je dogovorjen. Zaradi 

stroškov, povezanih z gradnjo in označevanjem poti, je priporočeno trajanje pogodbe vsaj šest 

let (Landwirtschaftskammer Kärnten 2012a). 

Zvezna dežela Tirolska  

Tirolska je zvezna dežela v zahodni Avstriji, ki pokriva območje, veliko 12,683.85 km
2
. Več 

kot 5.600 kilometrov gorskokolesarskih poti in več kot 300 specializiranih ponudnikov 

gorskokolesarskih storitev ter smiselno in lokalno podprto usmerjanje gorskega kolesarstva je 

Tirolsko postavilo v vrh priljubljenosti gorskokolesarskih regij v Evropi. Zaradi rigorozne 

zakonodaje na področju usmerjanja vožnje s kolesi v naravnem okolju v Avstriji lahko kot 

učinkovit pristop k reševanju problematike omenimo, da so lokalne oblasti na Tirolskem leta 

1997 začele pripravljati model, t. i. Tiroler Mountainbikemodell (www.tirol.gv.at), kjer so 

izkoristili možnost, da lahko lastniki ozemlja, kjer poteka pot, to prostovoljno odprejo za 

namen kolesarstva. 

  



45 

 

Temelji modela: 

- v pogodbi, ki se sklene med lastnikom zemlje, kjer poteka pot, in občino ali turistično 

zvezo, se določijo poti, ki so odprte za namen kolesarstva, 

- dežela Tirolska zagotovi lastnikom ozemlja, kjer poteka pot, letni prispevek za 

odškodnino poti v višini 0,10 € za tekoči meter poti, 

- dežela Tirolska finančno podpira enotno označevanje kolesarski poti s tablami, na katerih 

so bistvene informacije za uporabnike poti (npr. zahtevnost poti), 

- lastniki poti in ponudniki gorskokolesarskih storitev z deželo Tirolsko sklenejo obvezno 

zavarovanje za uporabo poti, ki vključuje tudi pravno varstvo. 

Institucije 

Avstrijska kolesarska zveza (nem. Österreichischer Radsportverbad) je krovna organizacija, ki 

skrbi za vse dejavnosti v zvezi s kolesarstvom na območju celotne Republike Avstrije. Vsaka 

dežela ima v okviru rednega članstva v kolesarski zvezi tudi svoje deželno združenje (nem. 

Landesradsportverband), ki je nosilec kolesarske dejavnosti v posamezni deželi in ga 

predstavljajo posamezna društva na področju kolesarstva.   

4.5.2 Zvezna Republika Nemčija 

Prav tako kot v Avstriji je tudi v Nemčiji zakonodaja urejanja vožnje s kolesi v naravnem 

okolju določena na območju zveznih dežel. Na podlagi Zveznega zakona o gozdu 

(Bundeswaldgesetz, BWaldG, S. 1037/75, 1050/10) je v 1. odstavku 14. člena določeno, da 

sta za namen rekreacije dovoljena vsakršen obisk in prehod gozda. Kolesarjenje v gozdnem 

prostoru je dovoljeno le na gozdnih cestah in poteh. Uporaba gozdnih cest in poti je na lastno 

odgovornost.  

Podrobnosti o urejanju določajo posamezne dežele, tako je v 2. odstavku 14. člena Zveznega 

zakona o gozdu BWaldG zapisano, da se lahko iz določenih razlogov, ki so pomembni za 

varovanje gozda, za upravljanje gozda in prosto živeče divjadi ali za zagotavljanje varnosti 

obiskovalcev gozda, obisk gozda za namen rekreacije omeji. 

Zvezna dežela Bavarska  

Zvezna dežela Bavarska (nem. Freistaat Bayern) je parlamentarna republika, ki ima svojo 

ustavo. S površino 70.553 km² in 12,4 milijona prebivalcev je najjužnejša in geografsko 

največja dežela današnje Zvezne Republike Nemčije. Njeno glavno mesto je München.  

Bavarski državni gozdovi nudijo veliko poti, ki so posebej primerne za kolesarjenje. Na 

podlagi Ustave Zvezne dežele Bavarske (Bayerische Verfassung, BayVerf, GVBl. S. 333/46, 

235/68, 239/70, 389/73, 223/84, 730/95, 38/98, 39/98, 42/98, 816/03, 817/03) je v 3. odstavku 
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141. člena navedeno, da je za namen rekreacije in uživanja naravnih lepot vsakomur dovoljen 

obisk naravnega okolja, zlasti gozdnih površin in planinskih pašnikov. Prav tako je v 13. 

členu Zakona o gozdu (Bayerische Waldgesetz, BayWaldG, GVBl S. 313/05, 689/11) 

navedeno, da je za namen uživanja naravnih lepot in rekreacije vsakomur dovoljen vstop v 

gozd. Tudi v Bavarskem zakonu o varovanju narave (Bayerische Naturschutzgesetz, 

BayNatSchG, BGBl. S. 82/11) je zapisano (čl. 27, odst. 1 in 2), da je dostop do naravnega 

okolja dovoljen vsakomur, ki obisk koristi za namen rekreacije ali uživanja naravnih lepot. T. 

i. omejitveno pravo (nem. Betretungsrecht) velja le za aktivnosti v okviru tradicionalnih 

organiziranih oblik prostega časa in športne rekreacije. Pravne podlage za aktivnosti, ki imajo 

primarno športnotekmovalni namen (npr. svetovni pokali), pa za izvedbo nujno potrebujejo 

soglasje lastnika zemlje, kjer se odvijajo. Tu je gorsko kolesarstvo izenačeno s pohodništvom, 

saj se obe športni aktivnosti izvajajta na istih poteh (čl. 28, odst. 1 in čl. 30, odst. 2, 

BayNatSchG). Pri srečanju na poteh ima prednost pohodnik (čl. 23, odst. 1, BayNatSchG). 

Tretja točka 13. člena BayWaldG ter 1. odstavek 23. člena in 2. odstavek 25. člena 

BayNatSchG navajata, da je kolesarjenje dovoljeno le na gozdnih cestah in ustreznih poteh. 

37. člen BNatSchG določa, da lahko svobodna dežela Bavarska, posamezna okrožja ali 

okoliši na podlagi 26. člena tega zakona uveljavljajo zagotovila in pogoje za koriščenje 

pravice. Pri izpolnjevanju teh obveznosti imajo lastniki zemlje možnost omejiti dostop do 

naravnih lepot in rekreacijskih površin na svojih območjih oz. lahko določijo zemeljske 

odseke, ki so primerni za namen rekreacije. 

Kolesarjenje je prepovedano: 

- po javnih cestah in poteh kot tudi na poteh, ki so na zasebnih zemljiščih v naravnem 

okolju, kjer velja prepoved kolesarjenja in vožnje drugih vozil, 

- po poteh v naravnem okolju, ki potekajo na zasebnih zemljiščih in na katerih lastnik 

zemljišča ni dal soglasja za uporabo poti za namen kolesarjenja (BNatSchG, čl. 22, odst. 

3), 

- poti v okoljih, kjer veljajo uradne omejitve za kolesarjenje (Bavarski zakon o lovstvu – 

Bayerisches Jagdgesetz, BayJG, Bayerische Rechtssammlung, BayRS , S. 595/07, člen 

21), 

- po površinah v naravnem okolju, ki niso dostopna za javni promet – vožnja čez drn in strn 

brez dovoljenja lastnika zemlje (člen 23, odst. 1 BayJG in člen 25, odst. 2 BayJG),  

- po vodotokih ali preko njih (41 člen Wasserhaushaltgesetz,  WHG, BGBl S. 2585/09, 

3154/13). 

Gorsko kolesarstvo se ureja še na podlagi t. i. Dogovora o gorskem kolesarstvu (Bayerischen 

Staatsregierung 2000), ki je bil sklenjen leta 2000 med Bavarsko deželno vlado in Zvezo 

nemških kolesarskih klubov, Nemško iniciativno za gorsko kolesarstvo, Zvezo nemških 

kolesarjev, Nemškim alpskim združenjem, Bavarskim združenjem kolesarskega športa in 

Deželnim združenjem nemških gorskih in pohodniških društev. Cilj dogovora je določiti okvir 

za naravi prijazno gorsko kolesarstvo, predstaviti pogoje za gorsko kolesarstvo v naravnem 
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okolju, zmanjšati oziroma preprečiti konflikte med gorskimi kolesarji in drugimi uporabniki 

naravnega prostora ter spodbujati sožitje med skupinami ljudi, ki preživljajo svoj prosti čas v 

naravi (Pristavec Đogić in Zeilhofer 2011). 

Institucije 

Na področju kolesarstva v Zvezni republiki Nemčiji delujejo naslednje institucije: 

- Splošni nemški kolesarski klub (nem. Allgemeiner Deutscher Fahrradclub Landesverband 

Bayern – ADFC), ki deluje kot društvo in združuje interese kolesarjev v celotni Nemčiji. 

Društvo šteje okoli 140.000 članov vseh starosti, od tega jih je 23.000 registriranih na 

Bavarskem. Društvo si prizadeva za razvoj kolesarstva in kolesarske infrastrukture v 

Nemčiji. Njihovo delo je usmerjeno tudi v uporabo koles v mestih in zmanjševanje 

motoriziranega prometa. 

- Nemška iniciativa za gorsko kolesarstvo Deutsche Initiative Mountain Bike – DIMB 

(www.dimb.de) je združenje, v katerega so vključeni gorski kolesarji, ki si prizadevajo za 

razvoj in umeščanje te športne aktivnosti v naravno okolje. 

- Zveza nemških kolesarjev (nem. Bund Deutscher Radfahrer – BDR), ki je bila zasnovana 

leta 1884 v Leipzigu in spodbuja razvoj vseh panog kolesarjenja, skrbi za nacionalna in 

mednarodna predstavništva, podmladek v kolesarstvu, zastopa prometne organe, nadzira, 

vzdržuje in skrbi za promocijo kolesarjenja. 

- Nemško alpsko združenje (nem. Das Deutsche Alpenverein – DAV), ki s strokovnim in 

primernim umeščanjem gorskega kolesarstva v naravno okolje vzpostavlja sožitje z 

drugimi uporabniki prostora, predvsem pohodniki. 

- Bavarsko kolesarsko združenje (nem. Der Bayerische Radsport-Verband – BRV) je drugo 

največje združenje kolesarjev v Nemčiji in združuje 389 društev in okoli 22.000 članov. 

Skrbi za področja tekmovalnega kolesarskega športa in prostočasnega rekreativnega 

kolesarjenja. 

4.6 Ugotovitev in mnenje 

Medtem ko restriktivna prepoved vožnje z vozili v naravnem okolju na podlagi uredbe 

omejuje razvoj gorskega kolesarstva kot zanimivega in privlačnega turističnega proizvoda na 

celotnem ozemlju Republike Slovenije, sta primerjalni državi Avstrija in Nemčija v 

turističnem proizvodu gorsko kolesarstvo uvideli priložnost za gospodarski razvoj in sta temu 

primerno tudi uredili zakonodajo na deželni ravni. Podpora razvoju in medsebojno 

sodelovanje ključnih institucij je vidno na vseh ravneh delovanja organov, pristojnih za 

urejanje te dejavnosti. 

Razvojni problem gorskega kolesarstva v Sloveniji predstavljata nepovezanost nosilcev 

aktivnosti na področju gorskega kolesarstva ter nezadostna vključenost tega razvojnega 
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potenciala v lokalne in regionalne politike. Zveza organizacij in društev bi pripomogla k 

enotnejšemu in učinkovitejšemu vplivu na lokalne, regionalne in nacionalne politike, hkrati pa 

bi ponudila institucionalni okvir za promocijo gorskega kolesarstva kot trajnostnega načina 

preživljanja prostega časa ter oblikovanje smernic in priporočil (Zajc 2011b). Zato bi morale 

občine in država ter vse ostale vpletene strani medsebojno bolj sodelovati in poiskati vmesno 

rešitev, ki bi kolesarjenje dovoljevala, hkrati pa vzpostavljala jasne pogoje, kje je to dovoljeno 

in kje ni. Kot primer dobre prakse lahko omenimo avstrijski model Tiroler 

Mountainbikemodell (www.tirol.gv.at 2013), ki smiselno in celostno ureja pogoje in način 

vožnje z gorskimi kolesi v naravnem okolju in se je izkazal kot ustrezen za celosten razvoj 

gorskega kolesarstva kot turističnega proizvoda in pomembnega nosilca celotne turistične 

ponudbe.   

Z analizo pravnosistemske ureditve in možnosti vožnje z gorskimi kolesi v naravnem okolju 

Republike Slovenije ter s primerjalno analizo z zveznimi deželami Bavarsko, Tirolsko in 

Koroško smo ugotovili, da pravne podlage za umestitev gorskega kolesarstva v naravno 

okolje v Republiki Sloveniji ne dopuščajo možnosti izkoristka tega razvojnega turističnega 

proizvoda in ne sledijo pravnim podlagam držav, ki to podpirajo. S tem smo tudi potrdili prvo 

postavljeno hipotezo H1. 
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5 STANJE GORSKEGA KOLESARSTVA NA KOROŠKEM 

Gorsko kolesarstvo kot turistični proizvod se v Republiki Sloveniji večinoma ponuja v okviru 

dodatne poletne turistične ponudbe zimskošportnih središč, le malo pa je ponudnikov, ki bi to 

dejavnost izvajali samostojno. Prav v gorskem kolesarstvu kot primarni turistični ponudbi je 

Koroška edinstvena. Na območju Jamnice nad Prevaljami v Mežiški dolini je edini 

gorskokolesarski hotel, ki v tej obliki deluje od leta 2008, prej pa je bil izhodišče tovrstnega 

turizma v Črni na Koroškem.  

5.1 Koroška – opis območja 

Statistična regija leži v severnem delu Republike Slovenije, ob avstrijski meji, na stiku južnih 

in centralnih Alp, sestavlja pa jo 12 občin: Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na 

Koroškem, Mislinja, Mestna občina Slovenj Gradec, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob 

Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju. Njeno geografsko podobo ustvarjajo gozdnati hribi in 

gore, in sicer Pohorje, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe ter tri rečne doline: Dravska, 

Mežiška in Mislinjska. Z okoli 1000 km
2
 in 74.000 tisoč prebivalci sodi pokrajina med 

manjše slovenske regije. Izstopajoče pokrajinske značilnosti so velik delež z gozdom 

pokritega površja (68 %), gosta rečna mreža (2,24 km/km2) in zgoščevanje dejavnosti v vseh 

treh dolinah. Regionalno središče tvori t. i. somestje Ravne na Koroškem-Slovenj Gradec-

Dravograd (RRA Koroška 2008). 

5.2 Gorskokolesarska infrastruktura 

Neokrnjena gorska narava in gozdovi z razvejeno mrežo gozdnih cest in poti nudijo 

raznovrstne možnosti rekreacije, med katerimi prevladujeta pohodništvo in gorsko 

kolesarstvo. Gorskokolesarska infrastruktura ali mreža gorskokolesarskih poti, sestavljena iz 

gorskokolesarskih enoslednic (ang. singletrail), gozdnih vlak, gozdnih ali poljskih cest in poti 

ter primerne signalizacije, je izhodišče za razvoj gorskokolesarskih turističnih destinacij. 

Primerna zakonodaja, ki zainteresirani javnosti omogoča financiranje gradnje in vzdrževanja 

gorskokolesarske infrastrukture, lastnike in lokalne skupnosti pa spodbuja k sodelovanju v 

tovrstnih razvojnih projektih, predstavlja osnovo za vlaganje v širitev te zelo privlačne 

športno-turistične dejavnosti. V Sloveniji omenjenega konsenza med deležniki, ki so povezani 

z nastankom specializirane gorskokolesarske infrastrukture (država, lokalne skupnosti, 

lastniki zemljišč, turistično gospodarstvo, strokovne institucije – npr. Zavod za gozdove 

Slovenije, Zavod RS za varstvo narave), še ni. Kljub bogatim naravnim danostim nismo 

sledili trendom razvoja gorskokolesarskega turizma v tujini (Avstrija, Nemčija), kar se vidi v 

nerazvitosti tovrstne kolesarske infrastrukture pri nas (Zajc 2011a). 

Začetek razvoja gorskokolesarske infrastrukture na Koroškem je tesno povezan z gorsko 

kolesarskim hotelom Krnes v Črni na Koroškem, ki je deloval že pred 20 leti in prvim 
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gorskokolesarskim parkom, poimenovanim Sledi divjine. Park obsega preko 350 kilometrov 

označenih gozdnih cest in kolovozov. Posebnost območja je urejena kolesarska pot po 

opuščenih rudarskih rovih podzemlja Pece. Tedanji lastnik hotela Krnes je svoje bogate 

izkušnje z organiziranjem tovrstnega turizma leta 2008 preselil iz Črne na Koroškem na 

območje Jamnice nad Prevaljami (Prah 2008). Vzpostavil je nove možnosti za nadaljnji razvoj 

gorskega kolesarstva z odprtjem turističnega kompleksa MountainBike Nomad, Ekohotel 

Koroš, s ponudbo različnih športnih dejavnosti, med katerimi močno izstopa gorsko 

kolesarstvo. Že od vsega začetka se na Koroškem gorskokolesarski turizem kaže kot 

trajnostna oblika turizma in tudi med gorskimi kolesarji je vse bolj prisotno zavedanje, da 

lahko le s trajnostjo ohranimo naravo tako, kot želimo. 

S pomočjo Regionalne razvojne agencije za Koroško se v okviru projekta »Hiking & Biking, 

Rekreacija v naravi – pohodništvo in kolesarjenje brez meja« vzpostavlja osrednji regijski 

portal s koristnimi informacijami o označenih kolesarskih in pohodniških poteh na Koroškem. 

Razen izjem v projektu ni vključenih planinskih poti, morda tudi zaradi nerešenega vprašanja 

o njihovi dvonamenski rekreativni rabi (Zajc 2011a). 

Koroška je s svojo pokrajinsko izoblikovanostjo in reliefom zelo primerna za razvoj gorskega 

kolesarstva. S podporo lokalnega gospodarstva in ustrezno promocijo gorskega kolesarstva bi 

sledili turistični perspektivi Koroške, ki bi se lahko razvila v prepoznavno gorskokolesarsko 

regijo. 

5.3 Organiziranost gorskega kolesarstva na Koroškem 

Organizirana dejavnost gorskega kolesarstva je na Koroškem pokrita z delovanjem športnih 

klubov, ki delujejo pod članstvom KZS. Po podatkih iz baze KZS 
(KZS 2011) so na 

Koroškem aktivni Kolesarski klub Ravne in Kolesarski klub Enduro. Gorskokolesarska 

dejavnost se izvaja tudi v društvu MTB Koroška in Orientacijskem klubu Slovenj Gradec ter 

drugih javnih zavodih in društvih. 

Dejavnost Slovenske turistične organizacije podpira razvoj turističnega produkta kolesarjenje. 

V okviru kolesarskih trženjskih standardov je razvila standard za specializirane kolesarske 

nastanitve, ki so označene z znakom od 1 do 5 koles, glede na kakovostno raven storitev, ki 

jih ponujajo (www.slovenia.info 2013). Po podatkih baze spletne strani STO ima na 

Koroškem pridobljen standard 5 koles le turistična kmetija Ekohotel Koroš v Jamnici nad 

Prevaljami. 

Slovenska turistična organizacija je v okviru Strategije za razvoj turističnega produkta 

kolesarjenje oblikovala tudi kriterije za kolesarsko informacijsko točko. Na Koroškem imajo 

pridobljen standard Turistično informacijski center (v nadaljevanju: TIC) Dravograd, TIC 
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Ravne na Koroškem, TIC Slovenj Gradec in turistična kmetija Ekohotel Koroš v Jamnici. 

Trgovske storitve in servis koles na Koroškem zagotavljajo štirje ponudniki. 

5.4 Obstoječi proizvodi in prireditve 

Podzemlje Pece kot najbolj prepoznaven gorskokolesarski turistični proizvod na Koroškem 

pod blagovno znamko ohranja in od leta 1997, ko je bil rudnik odprt za obiskovalce, trži 

Podjetje za razvoj turistične in muzejske dejavnosti, d. o. o. Muzej je leta 2004 prejel 

priznanje Slovenske turistične organizacije srebrni sejalec, ki ga podeljujejo za inovativni 

produkt. Podzemlje Pece ponuja edinstveni proizvod s kolesom skozi nekdanje rudniške rove. 

K promociji Koroške kot gorskokolesarske destinacije veliko prispeva Podjetje Kreatur, 

studio za kreacije v turizmu, d. o. o., kjer se ukvarjajo s trženjem gorskega kolesarstva pod 

blagovno znamko Bikenomad. Podjetje ima sedež na kmetiji Koroš v Jamnici nad Prevaljami. 

Njihove storitve obsegajo: 

- trženje, organiziranje in vodenje gorskokolesarskih tur na Koroškem, v Sloveniji in Istri na 

Hrvaškem, 

- izposojo koles in kolesarske opreme ter 

- upravljanje lastne kmetije in lastnih nastanitvenih kapacitet v Ekohotelu kmetije Koroš, ki 

je specializirani kolesarski hotel. 

Gorskokolesarske prireditve so del organizacije kolesarskih klubov in društev na Koroškem in 

pomembno prispevajo k razvoju in promociji gorskokolesarskega turizma in prepoznavnosti 

koroške regije. Med njimi so:  

- Gorskokolesarski festival Črna luknja (Black hole Bike Fest), ki je bil prvič organiziran 

julija 2013 in v okviru katerega so potekale dve večji prireditvi, Black hole Enduro in 

gorskokolesarski maraton Črna luknja (Black hole Maraton), ter spremljevalne prireditve 

in dejavnosti. Medtem ko je bila prireditev Black hole Enduro na Koroškem izpeljana 

prvič, je gorskokolesarski maraton Črna luknja v letu 2013 potekal že četrtič.  

- Koroški pokal v vzponih je gorskokolesarska rekreativno-tekmovalna prireditev, 

sestavljena kot serija gorskokolesarskih vzponov, ki poteka že od leta 2005. Organizatorji 

posameznih vzponov so različna športna društva in javni zavodi. 

- Gorskokolesarska rekreativno-tekmovalna prireditev Krejanov memorial (organiziran od 

leta 2000). 

- Rekreativna kolesarska prireditev S kolesom okoli Uršlje gore. 

- Tekmovalna kolesarska prireditev v orientaciji z gorskimi kolesi. 

V okviru promocije Koroške kot kolesarske regije je treba omeniti tudi prireditev Maraton 

dveh dežel, ki poteka od leta 1998. Gre za rekreativno-tekmovalno cestnokolesarsko 

prireditev, katere trasa poteka delno po Sloveniji in delno po Avstriji. 
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5.5 Stanje gorskega kolesarstva na Koroškem 

V strokovni podlagi za integralni turistični proizvod Kolesarjenje in pohodništvo na 

Koroškem (Obu, Obu in Zajc 2012) so avtorji opravili celoten pregled stanja ureditve 

gorskokolesarske dejavnosti na Koroškem s predlogi izboljšav. Ugotovljeno je bilo, da 

koroška regija zaradi naravnih danosti in vse večje priljubljenosti gorskega kolesarstva ter 

ponudnikov specializirane gorskokolesarske ponudbe predstavlja dobre okvire za nastanek 

kolesarske turistične destinacije. Vendar manjka sistematični in usklajen razvoj aktivnosti 

oziroma organizacijska struktura, ki bi bila na regionalni ravni odgovorna za razvoj proizvoda 

turistično kolesarjenje.  

Od 90. let prejšnjega stoletja je bilo na Koroškem za namen vožnje z gorskimi kolesi 

označenih okoli 100 km poti, največ v zgornji Mežiški dolini, v okolici Črne na Koroškem. 

Za skoraj vse poti je bilo ugotovljeno, da: 

- je bilo označevanje večinoma nenačrtno, brez določevanja modela nadaljnjega 

vzdrževanja in trženja, 

- poti potekajo skoraj izključno po makadamskih in asfaltnih cestah, kar z vidika sodobnega 

gorskega kolesarstva ni zanimivo in razvojno, 

- so bile številne poti oblikovane brez jasno definirane ciljne skupine uporabnikov, kar se je 

odražalo tud v trasi poti, 

- so številne poti speljane neatraktivno z vidika doživljanja/doživetij stran od razgledov, 

naravnih in kulturnih znamenitosti ter mimo točk, kjer je že razvita turistična ponudba 

(turistične kmetije, planinske koče in domovi, smučarska središča s hoteli …),  

- določene poti kljub številnim marketinškim aktivnostim niso dosegle statusa 

prepoznavnega kolesarskega turističnega proizvoda. Primer je Pohorska kolesarska 

transverzala, ki jo skozi različne trženjske projekte turistične organizacije v regiji tržijo že 

več kot 10 let (Zajc 2012). 

5.5.1 Koncept razvoja gorskega kolesarstva na Koroškem  

Na podlagi strokovne študije, ki jo je izdelala RRA Koroška (Zajc 2012), je gorsko 

kolesarstvo zajeto v območje med Peco, Pohorjem in Kozjakom. Območje je razdeljeno na 

etape, kar omogoča prilagajanje sposobnostim posameznika, da izbere sebi primerno traso. 

Etape morajo biti smiselno oblikovane, morda z možnostjo prenočevanja v hotelski oz. drugi 

nastanitveni infrastrukturi in uporabe javnega ali drugega organiziranega prevoza med 

posameznimi začetki in konci etap. Pri načrtovanju mreže poti je nujno slediti oblikovanju t. i. 

rich tracks, ki predstavljajo zanimivo speljane trase poti mimo naravnih in kulturnih 

znamenitosti, gostinsko-nastanitvenih obratov ipd. V kolesarsko turistično destinacijo je nujno 

vključiti tudi žičniško infrastrukturo in s tem ponuditi čim boljše pogoje za razvoj turističnega 

proizvoda gorsko kolesarstvo. 
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Uresničitev koncepta razvoja gorskega kolesarstva na Koroškem temelji na organizacijski in 

trženjski celovitost, kar pomeni: 

- Povezovanje za infrastrukturno celovitost, ki zajema povezovanje javnih institucij in 

institucij javnega značaja pri načrtovanju, vzpostavljanju in vzdrževanju javne kolesarske 

infrastrukture (npr. povezovanje lokalnih skupnosti in regionalnih razvojnih agencij pri 

vzpostavljanju gorskokolesarskih poti). Prav tako povezuje tudi gospodarske subjekte pri 

načrtovanju, vzpostavljanju in vzdrževanju kolesarske infrastrukture (npr. povezovanje 

upravljavcev žičniške infrastrukture in nosilcev nastanitvenih kapacitet pri vzpostavljanju 

kolesarskih parkov) ter skrbi za vključevanje nevladnih organizacij (kolesarski klubi, 

društva) v procese načrtovanja, vzpostavljanja in vzdrževanja kolesarske infrastrukture. 

- Povezovanje za organizacijsko in razvojno celovitost, kamor spada vzpostavitev 

vertikalnega povezovanja na ravni destinacije ter vključevanje v povezovanja na 

nacionalni ravni, vzpostavitev mehanizmov za krepitev razvojnih aktivnosti in vrednotenja 

(monitoringa) na ravni destinacije in spodbujanje horizontalnega združevanja na ravni 

destinacije (npr. interesno združenje kolesarskih združenj in klubov, interesno združenje 

ponudnikov nastanitvenih in gostinskih obratov) ter vključevanje v horizontalne mreže na 

nacionalni ravni. 

- Povezovanje za trženjsko celovitost in zagotavljanje aktivnosti in produktov promocije na 

ravni destinacije (Zajc 2012). 

5.5.2 Organizacijska oblika in določitev izvajalcev 

Pomembno je, da se oblikuje interesno združenje za zagotavljanje razvoja celostnega 

turističnega proizvoda kolesarjenje in pohodništvo na Koroškem, ki naj vključuje institucije 

ali posameznike z interesom za tovrstni razvoj: 

- javne institucije (lokalne skupnosti ali njihove enote, pristojne za turizem – npr. javni 

zavodi ali TIC-i, Zavod za gozdove Slovenije), 

- gospodarski subjekti (specializirani ponudniki storitev kolesarjenja in pohodništva, 

nastanitveni in gostinski obrati, regionalna razvojna agencija), 

- nevladne organizacije (kolesarski klubi in društva, planinska in turistična društva). 

Pomembno je tudi, da so del interesnega združenja  posamezniki in institucije s potrebnim 

strokovnim znanjem za razvoj, s tovrstnimi izkušnjami, zavzetostjo in zmožnostjo 

pridobivanja finančnih sredstev za konkretne skupne projekte (Zajc 2012). 

5.5.3 Ciljni trgi in segmenti 

Zajc (2012) pri določanju ciljnih trgov in segmentov izhaja iz analize stanja – obstoječi 

proizvodi, zvrsti kolesarskega turizma in posamezni profili kolesarskih turistov. 
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Preglednica 1: Segmentacija in ciljni trgi obstoječih kolesarskih proizvodov na Koroškem 

Proizvod Primernost Ciljni trg 

Ekohotel kmetija Koroš – 

blagovna znamka Bikenomad 

kolesarske počitnice Evropa, svet 

 

Podzemlje Pece 

 

kolesarske počitnice, 

počitniško kolesarjenje 

Koroška, Slovenija, Evropa, 

svet 

Festival – Črna luknja 

 

športno, tekmovalno 

kolesarjenje, kolesarske 

počitnice 

Koroška, Slovenija, Avstrija, 

Madžarska, Italija, Hrvaška 

Koroški pokal v vzponih 

 

športno, tekmovalno 

kolesarjenje 

Koroška, avstrijska Koroška, 

Slovenija 

Krejanov memorial športno, tekmovalno 

kolesarjenje 

Koroška, avstrijska Koroška, 

Slovenija 

S kolesom okoli Uršlje gore športno, tekmovalno 

kolesarjenje 

Koroška, avstrijska Koroška, 

Slovenija 

Maraton dveh dežel športno, tekmovalno 

kolesarjenje 

Koroška, avstrijska Koroška, 

avstrijska Štajerska, 

Slovenija 

SG MTBO športno, tekmovalno 

kolesarjenje 

Koroška, Slovenija, Hrvaška 

 

Legalne poti za 

kolesarjenje na Koroškem 

dnevno kolesarjenje Koroška, Slovenija, 

avstrijska Koroška 

Vir: Obu, Obu in Zajc 2012. 
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6 POVEZAVA PRAVNEGA IN DEJANSKEGA STANJA V PREDLOG 

BODOČE UREDITVE ZA RAZVOJ GORSKEGA KOLESARSTVA NA 
KOROŠKEM 

Gorsko kolesarstvo kot trajnostna oblika turizma dobiva na Koroškem vse večji pomen. 

Aktivno sodelovanje in zavzetost ponudnikov tovrstnih storitev v koroški regiji je v letu 2013 

pripeljalo do prvega gorskokolesarskega festivala v Sloveniji, ki je potekal v Mežiški dolini.  

Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2007–2013 omenja pomen gorskega 

kolesarstva kot eno izmed prioritet v turistični ponudbi. Kakovost ponudbe omejuje ureditev 

gorskega kolesarstva na Koroškem, ki temelji na uredbi in velja za območje celotne 

Republike Slovenije. Poleg uredbe veljajo za omejevanje tudi vse ostale pravne podlage kot 

na državni ravni (glej poglavje Pravna ureditev gorskega kolesarstva). Glede urejanja odprtja 

poti, namenjenih gorskemu kolesarstvu, je na regionalni ravni zadolžen Zavod za gozdove, ki 

izda potrebna soglasja za uporabo gozdnih cest, vlak ali drugih poti, namenjenih vožnji z 

gorskimi kolesi, če pa je predviden potek na zavarovanem območju, je potrebno še soglasje 

Zavoda za varstvo narave. Predlogi umestitve gorskokolesarskih poti so zajeti v regijskem 

gozdnogospodarskem načrtu Zavoda za gozdove, Območne enote Slovenj Gradec. Poleg 

omenjenega je treba za vse poti pridobiti tudi soglasja lastnikov zemljišča, kjer poteka pot. 

Omejitve narekuje tudi določena conacija gozdnega prostora za namen rekreacije, po kateri bi 

bile ob strogem upoštevanju zaradi obsežnosti con tipov A na Pohorju in Smrekovcu možnosti 

za označitev kolesarskih poti zelo omejene.  

 

Vse formalnopravne omejitve in birokratski postopki pri urejanju omenjenega problema 

nakazujejo, da gorskega kolesarstva kot komplementarnega turističnega proizvoda, ki ga 

tržijo v nekaterih sosednjih državah (Avstrija, Nemčija), na tej pravni podlagi na Koroškem 

ne bomo mogli ponuditi. Prav tako to ne bo doseženo z napovedano spremembo o ureditvi 

vožnje v naravnem okolju, ki bo temeljila na predvidenem predlogu Zakona o vožnji z vozili 

v naravnem okolju. 
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7 ANKETNI VPRAŠALNIK  

Empirični del naloge je potekal s pomočjo anketnega vprašalnika. Raziskava je potekala na 

območju koroške regije, zato moramo med omejitvami raziskave poudariti, da izidov ni 

mogoče posploševati na druge regije ali celotno Republiko Slovenijo.  

Namen ankete je bil raziskati pogostost pojavljanja konfliktov med gorskimi kolesarji in 

planinci/pohodniki pri rekreativni uporabi planinskih poti na Koroškem in raziskati razlike o 

zaznavanju prisotnosti gorskega kolesarstva v naravnem okolju z vidika 

planincev/pohodnikov in gorskih kolesarjev. Anketiranci so bili izbrani neslučajno, saj smo 

želeli zajeti le anketirance, ki se ukvarjajo z gorskim kolesarstvom oz. pohodništvom. 

7.1  Populacija in vzorec 

Ocenjena vrednost populacije znaša 30 % celotne populacije v koroški regiji med 18. in 70. 

letom starosti. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije iz leta 2013 to pomeni 

15.500 prebivalcev, ki se ukvarjajo vsaj z eno od podanih športnih aktivnosti, to sta gorsko 

kolesarstvo in pohodništvo. 

Vzorec je zajemal del populacije na Koroškem, ki se ukvarja vsaj z eno od športnih 

dejavnosti, to sta gorsko kolesarstvo in planinstvo/pohodništvo. K sodelovanju je bilo 

povabljenih 300 anketirancev, odzvalo se jih je 263. Pravilno in v celoti izpolnjenih je bilo 

251 anket, od tega 153 moških in 98 žensk, 12 vprašalnikov pa je bilo pomanjkljivih, zato so 

bili izločeni iz analize rezultatov. 124 anketirancev je rešilo anketo prek spletne strani 

www.surveymonkey.com, od tega jih je bilo pravilno izpolnjenih 112, 12 pa je bilo 

nepopolnih, zato te niso bile zajete v analizo obdelave. Za sodelovanje v spletni anketi je vsak 

posameznik prejel osebno povabilo na elektronski naslov, kjer je poleg splošnega opisa 

namena ankete in magistrske naloge prejel tudi povezavo do spletnega naslova ankete. Po 

zaključenem reševanju so se ankete shranile v arhiv na spletnem naslovu 

www.surveymonkey.com, kjer smo imeli odprt osebni račun za delo z anketami.  

V fizični obliki je bilo posredovanih 176 anket, od katerih je bilo vrnjenih in izpolnjenih 139, 

ostale so bili ali nepopolne ali neizpolnjene, zato jih pri analizi nismo upoštevali. Pri 

izpolnjevanju anket v fizični obliki smo se obrnili na predsednike in člane planinskih društev 

na Koroškem, ki so ankete razdelili svojim članom. Sodelovanje so potrdili vsi naprošeni. 

Rok za vrnitev izpolnjenih anket je bil tri tedne. 

Prvi del ankete je poleg nekaterih osnovnih podatkov o anketirancu (spol, leto rojstva, 

izobrazba, občina bivanja) sestavljen tudi iz vprašanja o opredelitvi anketiranca glede na dano 

možnost športne aktivnosti na podlagi pogostosti ukvarjanja s to aktivnostjo. 
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Obravnavane spremenljivke spadajo v tip nominalnih ali imenskih statističnih spremenljivk. 

Za nominalne spremenljivke lahko ugotovimo le, ali se posamezne statistične enote (v našem 

primeru anketiranci) po njej razlikujejo oziroma so enake. Nominalne spremenljivke imajo 

različne vrednosti, vendar enot ne moremo razvrščati po velikosti oziroma na boljše in slabše 

(v našem primeru je nominalna spremenljivka tudi starost, ker gre le za razlikovanje med 

posameznimi starostnimi razredi). Število kategorij oziroma vrednosti, ki jih lahko ima 

nominalna spremenljivka, ni omejeno. Primer: spol – ima dve vrednosti (moški/ženska), 

vendar ne moremo določiti, kateri je boljši, lahko le rečemo, da prvi ni enak drugemu. Na 

nominalnih spremenljivkah lahko uporabimo najmanj statističnih metod (Makuc 2006, po 

Rogelj 2005). 

V drugem delu ankete je bilo anketirancem predstavljenih 13 planinskih poti na Koroškem, ki 

so bile izbrane na podlagi podatkov o najbolj pogosti obiskanosti pri planincih/pohodnikih na 

Koroškem. Podatke smo pridobili pri društvih na Koroškem, ki upravljajo izbrane poti. Nujen 

je bil tudi podatek o terenski primernosti planinske poti za vožnjo z gorskimi kolesi. 

Informacije o koriščenju planinskih poti za namen vožnje z gorskimi kolesi so bile 

pridobljene na podlagi lastnih izkušenj in po posvetu s kolegi kolesarji s koroškega območja. 

Glede na razpršenost izbranih poti sem z izbiro poskušal zajeti celotno območje Koroške, 

torej vse tri doline, Mežiško, Mislinjsko in Dravsko. Tako je bilo v Mežiški dolini izbranih 

pet planinskih poti, od tega ena v občini Črna na Koroškem, dve v občini Mežica in dve v 

občini Ravne na Koroškem. V Mislinjski dolini so bile izbrane tri planinske poti, dve v 

Mestni občini Slovenj Gradec in ena v občini Mislinja. V Dravski dolini je bilo prav tako kot 

v Mežiški izbranih pet planinskih poti, od tega dve v občini Dravograd, ena v občini 

Vuzenica, ena v občini Muta in ena v občini Radlje ob Dravi. 

Anketirancem je bilo dano vprašanje o pogostosti izvajanja rekreacije na izbranih planinskih 

poteh, ti pa so se na podlagi šeststopenjske Likertove lestvice opredelili med ponujenimi 

možnostmi. Opredelitev glede izbrane športne dejavnosti – gorsko kolesarstvo in 

planinstvo/pohodništvo – je bila pri tem vprašanju izvzeta, ker je bila opredelitev opravljena 

že predhodno. Naslednje vprašanje je prav tako zajemalo izbrane planinske poti, anketiranci 

pa so na podlagi danih možnosti odgovarjali na vprašanje o morebitnih konfliktih, ki so jih v 

vlogi pohodnika/planinca oziroma gorskega kolesarja doživeli pri rekreaciji na izbranih 

planinskih poteh.  

Zadnji, tretji sklop anketnega vprašalnika je bil namenjen pridobitvi informacije o zaznavanju 

gorskega kolesarstva v naravnem okolju pri pohodnikih/planincih in gorskih kolesarjih. Danih 

je bilo 14 trditev o gorskem kolesarstvu, anketiranci pa so morali na podlagi petstopenjske 

Likertove lestvice označiti stopnjo strinjanja z njimi. Za analizo podatkov je bila v prvem 

koraku izbrana faktorska analiza, nadalje pa diskriminantna analiza, kjer je potekala 

primerjava dimenzij zaznavanja gorskega kolesarstva v naravnem okolju med anketiranci, ki 

se z njim ukvarjajo, in tistimi, ki se z njim ne ukvarjajo. 
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Zaključna tri vprašanja so se nanašala na poznavanje priporočil gorskim kolesarjem za vožnjo 

v naravnem okolju ter na morebitno članstvo v planinskem in kolesarskem društvu oz. klubu. 

Dobljene rezultate smo analizirali z diskriminantno analizo. 

Občine Prevalje, Podvelka in Ribnica na Pohorju mejijo na nekatere izbrane planinske poti, 

zato niso bile posebej izbrane, so pa anketiranci iz teh občin prav tako sodelovali pri 

reševanju ankete. 

Podatke smo analizirali s programsko opremo za obdelavo podatkov SPSS 20.0 (ang. 

Statistical Package for Social Science).  

7.2 Rezultati in analiza 

V vzorec je bilo zajetih 251 anketirancev, od tega 153 moških in 98 žensk. Izbor ni bil 

naključen, saj je bil namen ankete zajeti le osebe, ki se ukvarjajo vsaj z eno od danih športnih 

dejavnosti, torej z gorskim kolesarstvom in planinstvom/pohodništvom. V prvem delu ankete 

so bile predstavljene socialno-demografske značilnosti anketirancev, to so spol, leto rojstva, 

izobrazba in občina bivanja (glej Prilogo 5).  

Največji delež v vzorcu (28,7 %) predstavljajo osebe, rojene med letoma 1962 in 1976. 

Sledijo osebe, rojene med letoma 1953 in 1961 (26,3 %), 1977 do 1986 (25,5 %), 1952 in 

manj (13,5 %), 1987 do 1993 (4,0 %), najmanjši delež (2,0 %) pa pomenijo osebe, rojene leta 

1994 ali pozneje.  

Glede na doseženo izobrazbo največji delež (42,2 %) predstavljajo osebe s srednješolsko 

izobrazbo, sledijo univerzitetna izobrazba in več (29,1 %), višja (14,3 %) in visoka 11,2 %. 

Najmanjši delež pomenijo osebe s končano osnovno šolo (3,2 %). 

Občina z največjim deležem anketirancev v vzorcu je Mestna občina Slovenj Gradec (20,7 

%), sledi ji občina Ravne na Koroškem (19,5 %). Omenjeni občini sta tudi največji občini po 

številu prebivalcev na Koroškem. Sledijo Mežica (13,1 %), Radlje ob Dravi (10,8 %), Črna na 

Koroškem (8,4 %), Prevalje (6,8 %), Muta (6,4 %), Dravograd (6,0 %), Mislinja (4,0 %), 

Vuzenica (2,4 %) in Podvelka (1,6 %). Najmanj, le ena oseba (0,4 %), je sodelovala iz občine 

Ribnica na Pohorju. Deloma je to posledica načina anketiranja, saj smo večino anket v fizični 

obliki dali neposredno predsednikom planinskih društev v posameznih občinah, medtem ko so 

bile ankete v elektronski obliki poslane predvsem znanim osebam na območju Mežiške doline 

in Mestne občine Slovenj Gradec, ki se ukvarjajo z gorskim kolesarstvom in pohodništvom. 

Peto vprašanje v anketi je bilo namenjeno opredelitvi anketirancev glede na pogostost 

izvajanja rekreacije v naravnem okolju (glej Prilogo 5). Lahko so izbirali med tremi 

možnostmi: 

- gorski kolesar, 
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- planinec/pohodnik, 

- gorski kolesar in planinec/pohodnik. 

Več kot ena polovica (53,8 %) anketirancev se je opredelila za možnost gorski kolesar in 

planinec/pohodnik, kar kaže na dejstvo, da se športni dejavnosti dobro dopolnjujeta. Ta 

podatek kaže tudi na to, da je veliko planincev v gorskem kolesarstvu našlo dopolnitev v 

ukvarjanju s planinstvom oz. pohodništvom. Zanimiv je podatek, da se nobeden od 

anketirancev ni opredelil izključno kot gorski kolesar. 

S šeststopenjsko Likertovo lestvico in diskriminantno analizo smo v 6. vprašanju pri 

anketirancih preverili, kako pogosto se ukvarjajo s posamezno športno dejavnostjo (glej 

Prilogo 5). Rezultati kažejo, da se največ anketirancev, ki so se opredelili za gorske kolesarje 

in planince/pohodnike, z gorskim kolesarstvom ukvarja 1–3-krat tedensko, in sicer 23,9 %, s 

pohodništvom pa 1–3-krat mesečno (33,5 %). Izključno za planince/pohodnike, ki se nikoli ne 

ukvarjajo z gorskim kolesarstvom, se je opredelilo 36,7 % anketirancev, medtem ko se 

planinci/pohodniki skupaj v povprečju ukvarjajo s pohodništvom/planinstvom 1–3-krat 

mesečno, z gorskim kolesarstvom pa 1–5-krat letno. Povprečno se anketiranci ukvarjajo z 

gorskim kolesarstvom 6–11-krat letno, s pohodništvom/planinstvom pa 1–3-krat na mesec. 

Dejansko izvajanje rekreacije smo preverili z vprašanjem št. 7, s katerim smo raziskali 

pogostost izvajanja izbranih športnih dejavnosti na izbranih planinskih poteh (glej Prilogo 5). 

Tudi tu so se anketiranci opredelili na podlagi šeststopenjske Likertove lestvice. 

V povprečju se anketiranci največ rekreirajo na planinski poti Mežica–Štenge–Dom na Peci 

(69,7 %), sledi planinska pot Ivarčko jezero–Železarska pot (Grofovska pot)–Uršlja gora v 

občini Ravne na Koroškem (68,5 %), Mežica–Koča na Pikovem (55,0 %),  Slovenj Gradec–

Gradišče–Kremžarjev vrh (54,6 %), Grmovškov dom pod Veliko Kopo–Črni vrh–Rogla (53,8 

%), Mušenik–koča na Pikovem (49,8 %), Dravograd–Košenjak–čez Goriški vrh (43,4 %), 

Ravne–Šteharski vrh (41,0 %), Krožna planinska pot M v občini Muta (31,5 %), Mislinja–

Črni vrh (30,3 %), Vuzenica–Koča pod Kremžarjevim vrhom (25,9 %) in najmanj na 

planinski poti Radlje–Planinska pot na Bricnik (24,7 %). Iz podatkov je razvidno, da se največ 

udeležencev rekreira na poteh v Mežiški dolini, saj prvi dve najbolj pogosto obiskani izbrani 

planinski poti vodita na zelo priljubljeni gori, to sta Uršlja gora in Peca.  

Hipotezo H2 – Pogostost konfliktnih srečanj med planinci/pohodniki in gorskimi kolesarji na 

planinskih poteh na Koroškem ni statistično značilna. – smo med anketiranci preverjali z 8. 

vprašanjem, ki se glasilo: »Ali ste pri rekreaciji v vlogi pohodnika/planinca oziroma gorskega 

kolesarja na navedenih planinskih poteh že doživeli medsebojno konfliktno srečanje?« (glej 

Prilogo 5). Če se anketiranci na določeni planinski poti niso nikoli rekreirali, niso zapisali 

odgovora. Iz rezultatov je razvidno, da se konfliktne situacije med gorskimi kolesarji in 

planinci/pohodniki pri srečevanju na planinskih poteh pojavljajo redko in niso statistično 
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značilne, saj ostajajo v povprečju pod 5 % vseh medsebojnih srečanj. S tem potrjujemo 

postavljeno hipotezo H2.  

Preverjanje hipoteze H3 – Zaznana vrednost o prisotnosti gorskega kolesarstva v naravnem 

okolju se pri anketirancih, ki se ne ukvarjajo z gorskim kolesarstvom, statistično pomembno 

razlikuje v primerjavi z zaznano vrednostjo anketirancev, ki se ukvarjajo z gorskim 

kolesarstvom. – je temeljilo na vprašanju št. 9. Anketiranci so podajali stopnjo strinjanja z 

danimi trditvami o zaznavanju prisotnosti gorskega kolesarstva v naravnem okolju. Ker je bilo 

število spremenljivk, ki jih pogojuje anketa, štirinajst, smo med metodami za pregledovanje 

podatkov najprej uporabili faktorsko analizo. Z njo smo poizkušali poenostaviti kompleksnost 

povezav med množico opazovanih spremenljivk z razkritjem skupnih razsežnosti ali 

faktorjev, ki omogočajo vpogled v osnovno strukturo podatkov. Tako smo prišli do treh 

skupnih faktorjev. Cilj te metode je ugotoviti, ali so zveze med opazovanimi spremenljivkami 

(kovariance ali korelacije med spremenljivkami in faktorji) pojasnljive z manjšim številom 

posredno opazovanih spremenljivk ali skupnih faktorjev (Fulgosi 1984). 

Med najbolj uporabljenimi metodami faktorske analize so: 

- metoda glavnih komponent (ang. principal components), 

- metoda glavnih faktorjev (ang. principal axis factoring), 

- metoda največjega verjetja (ang. maximum likehood). 

Pri analizi smo uporabili metodo glavnih faktorjev (ang. principal axis factoring). Rešitev 

faktorske analize smo nato rotirali s poševno rotacijo Oblimin (rotirani faktorji so med seboj 

korelirani). Pri poševni rotaciji (grafično to pomeni, da kot med faktorjema, ki sta 

predstavljena s koordinatnima osema, ni pravi kot) smo spremenljivke (točke v poševnem 

koordinatnem sistemu) projicirali na poševne faktorje vzporedno, s čimer smo dobili pattern 

uteži, ki so parcialni koeficienti korelacije med spremenljivko in faktorjem in predstavljajo 

»suhi vpliv« spremenljivke na faktor. 

Anketiranci so se pri vprašanju 9 z oceno 1 do 5, kjer: 

1 pomeni »Se ne strinjam.«, 

2 pomeni »Delno se ne strinjam.«, 

3 pomeni »Niti se ne strinjam niti se strinjam.«, 

4 pomeni »Delno se strinjam.«, 

5 pomeni »Se strinjam.«, 

opredeljevali glede zaznavanja prisotnosti gorskega kolesarstva v  naravnem okolju. 

S KMO in Bartletovim testom smo preverili, ali so spremenljivke toliko povezane, da je 

smiselno uporabiti faktorsko analizo. Čim višja vrednost KMO (v našem primeru 0, 848) in 

statistično značilen Bartletov test (sig ˂ 0, 05; v našem primeru 0, 000) določata primernost 

uporabe spremenljivk za faktorsko analizo, kar je v našem primeru potrjeno (glej Prilogo 5). 
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Komunaliteta (glej Prilogo 5) pomeni delež variance, ki je pojasnjena s skupnimi faktorji. 

Vrednost komunalitete naj bila vsaj 0,4. Vidimo, da imajo vse spremenljivke, razen ene, 

vrednosti med 0,359 (spremenljivka Souporaba planinskih poti za gorske kolesarje in 

pohodnike je smiselna.) in 0,685 (Odgovorna vožnja gorskih kolesarjev po planinskih poteh bi 

zmanjšala konflikte.). Nizka vrednost (0,127) spremenljivke Gorsko kolesarstvo bi moralo biti 

dovoljeno samo na označenih planinskih in ostalih poteh. je lahko posledica slabo 

zasnovanega vprašanja in zato tudi napačnega razumevanja anketirancev. Ker se ta 

spremenljivka ne nanaša specifično na noben faktor, je pri nadaljnji analizi izločena.  

Odstotek pojasnjene celotne variance (ang. Total Variance Explained; glej Prilogo 5) 

prikazuje delež celotne pojasnjene variance za posamezne spremenljivke. Izstopajo trije 

faktorji, ki pojasnjujejo večji del skupne variance (59,8 %).  

S tabelo Pattern Matrix smo ugotavljali, koliko je čista korelacija posamezne spremenljivke s 

faktorjem. Vidimo, da največ spremenljivk zavzema pogoje prvega faktorja (glej Prilogo 5). 

Vsebinsko bi prvi faktor lahko zaokrožil pomen spremenljivk, ki podajajo informacijo o 

neposredni vožnji z gorskimi kolesi po planinskih poteh in drugih območjih, njihov 

neposreden vpliv na fizično obremenjevanje in družbeno sprejemljivost. Drugi faktor 

predstavlja spremenljivke, ki se nanašajo na pravila vožnje in smernice za primerno 

informiranje gorskih kolesarjev za vožnjo na terenu, s čimer bi se izognili tudi morebitnim 

konfliktnim situacijam z ostalimi uporabniki naravnega okolja. V tretjem faktorju je zajeta le 

ena spremenljivk, ena pa je bila izločena iz nadaljnje analize. 

Glede na to, da so si vprašanja o zaznavanju prisotnosti gorskega kolesarstva zelo podobna in 

da večina spremenljivk zaseda prvi faktor, smo pri nadaljnji diskriminantni analizi uporabili 

ista vprašanja kot  pri faktorski in se nismo poslužili dobljenih faktorjev,  ker nam faktorska ni 

dala primerne rešitve. Mogoče bi bilo smiselno faktorsko analizo celo izločiti in samo na 

podlagi diskriminantne analize določiti razlike o zaznavanju gorskega kolesarstva med 

izbranima skupinama. 

V drugem delu smo s pomočjo diskriminantne analize iskali tiste razsežnosti, ki kar najbolj 

pojasnjujejo razlike med skupinama in prirejajo enote vnaprej danim skupinam (Devjak 

2004). Primerjali smo razlike v dojemanju gorskega kolesarstva med dvema skupinama 

anketirancev, planinci/pohodniki kot prvo ter gorskimi kolesarji/planinci/pohodniki kot drugo 

skupino (glej Prilogo 5). Za primerjavo smo izbrali ista vprašanja kot pri faktorski analizi. 

V preglednici Group Statistics (glej Prilogo 5) smo primerjali povprečja med obema 

skupinama, tj. planinci/pohodniki in gorskimi kolesarji/planinci/pohodniki. Nižje vrednosti v 

stolpcu Mean označujejo manj strinjanja z dano trditvijo, medtem ko so višje vrednosti bolj 

naklonjene strinjanju.  
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Spremenljivka A1 (Gorsko kolesarstvo bi moralo biti dovoljeno po vseh poteh in brezpotjih.) 

je pri gorskih kolesarjih zavzela dosti višjo vrednost (2,86) kot pri planincih (1,79). To lahko 

kaže na dejstvo, da je za gorske kolesarje tako vožnja po planinskih in drugih poteh ter 

brezpotjih s tehnološkim napredkom razvoja koles postala bolj dostopna in hkrati nudi več 

užitkov. Vseeno pa je tudi med gorskimi kolesarji prisotno prepričanje, da vožnja po vseh 

poteh in brezpotjih ob vsakršnih pogojih ni dopustna, zato je tudi vrednost spremenljivke 

blizu ocene 3, ki je v anketi zavzela trditev Se niti ne strinjam niti strinjam. 

Pri spremenljivki A2 (Gorsko kolesarstvo bi moralo biti dovoljeno samo na označenih 

planinskih in ostalih poteh.) vidimo, da je med gorskimi kolesarji manj strinjanja (2,87) kot 

pri planincih (3,47),predvsem iz razloga, ki izhaja iz možnosti, ki jih dopuščajo gorska kolesa 

tudi pri vožnji izven urejenih poti.  

Spremenljivka A3 (Souporaba planinskih poti za gorske kolesarje in pohodnike je smiselna.) 

je zavzela višje vrednosti pri gorskih kolesarjih (3,72). Sklepamo lahko, da planinci (2,83) ne 

želijo, da bi se gorsko kolesarstvo razširilo na uporabo planinskih poti. Na drugi strani pa bi 

lahko strinjanje gorskih kolesarjev interpretirali kot smiselnost dvonamenske rabe, saj bi s tem 

za vožnjo uporabljali že obstoječe poti in ne bi bilo nepotrebnih novih posegov v prostor. 

Spremenljivka A4 (Pohodne in planinske poti z veliko pohodniki niso primerne za vožnjo z 

gorskimi kolesi.) je pri obeh skupinah zavzela višje vrednosti (planinci 4,57; gorski kolesarji 

3,79). Tako kot si planinci želijo mirno in varno uporabo planinskih poti, si tudi gorski 

kolesarji pri vožnji želijo čim manj srečevanja ostalih udeležencev, saj lahko tako ohranjajo 

svoj ritem vožnje. 

Spremenljivka A5 (Mislim, da gorski kolesarji z vožnjo po planinskih poteh predstavljajo 

veliko nevarnost za druge uporabnike poti.) je pri planincih zavzela vrednost 3,93, pri gorskih 

kolesarjih pa 2,93. Razlika je očitna, saj veliko planincev vidi gorske kolesarje kot nevarnost, 

ki jo doživljajo na planinskih poteh, čeprav so, kot je bilo ugotovljeno v raziskavi, konflikti 

pri medsebojnih srečanjih zelo redki in niso statistično značilni.  

Velika razlika pri dojemanju spremenljivke A6 (Vožnja na zavarovanih območjih bi morala 

biti za gorsko kolesarstvo prepovedana.), ki pri planincih znaša 4,10, pri gorskih kolesarjih pa 

2,76, bi lahko bila posledica sklepanja planincev, da gorsko kolesarstvo pušča velik fizični 

vpliv v naravnem okolju in zato zavarovana območja niso primerna. Gorski kolesarji 

nasprotno menijo (kar kažejo tudi številne raziskave, navedene v nalogi), da s primerno in 

odgovorno vožnjo ne puščajo sledi, ki bi vodile v degradacijo naravnega okolja, in da se lahko 

njihov vpliv enači z vplivom planincev. 

Spremenljivka A7 (Dostop do zavarovanih območij in vožnja po določenih poteh bi morala 

biti za gorske kolesarje  omejena.) zavzema več strinjanja pri planincih (4,22), medtem ko je 

pri gorskih kolesarjih vrednost spremenljivke 3,16. Interpretacijo lahko navežemo na razlago 
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spremenljivke A6, kjer se gorski kolesarji zavedajo vpliva vožnje, medtem ko planinci zaradi 

nepoznavanja vplivov vožnje temu oporekajo. 

Spremenljivka A8 (Gorski kolesarji z vožnjo po občutljivih poteh povzročijo več poškodb tal 

kot pohodniki.) je še ena, kjer je opaziti občutno razliko med planinci (4,33) in gorskimi 

kolesarji (2,84). Interpretacija se nanaša na interpretacijo spremenljivk A6 in A7. 

Spremenljivka A9 (Gorski kolesarji z neodgovorno vožnjo po planinskih poteh povzročijo 

večino konfliktov z drugimi uporabniki poti.) zavzema višjo vrednost pri planincih (4,16). 

Tudi pri gorskih kolesarjih je dokaj visoka (3,30), kar pomeni, da se ti zavedajo, da je  

neodgovorna vožnja po planinskih poteh lahko izvor konflikta.  

Spremenljivka A10 (Odgovorna vožnja gorskih kolesarjev po planinskih poteh bi zmanjšala 

konflikte.) je pri obeh skupinah ocenjena preko 4, kar pomeni, da se tudi gorski kolesarji 

zavedajo, da primerna in odgovorna vožnja po planinskih poteh pomeni rešitev za možnosti 

dolgotrajne skupne rabe. 

Spremenljivka A11 (Informacije o primernih trasah za vožnjo z gorskimi kolesi bi zmanjšale 

konflikte.) pri obeh skupinah nakazuje strinjanje, da se to dejansko tudi uredi na terenu. 

Informacije morajo biti lahko dostopne vsakomur, ki jih potrebuje. 

Spremenljivka A12 (Prepoved gorskega kolesarstva naj bo jasno označena na terenu.) je pri 

obeh skupinah zavzela vrednosti okoli 4, malo višje so pri planincih. Pomembno je, da pri 

urejanju in odprtju poti za namen vožnje z gorskimi kolesi sodelujejo planinci in gorski 

kolesarji. Tovrstne možnosti se vse bolj kažejo v ustanavljanju turnokolesarskih odsekov pod 

okriljem posameznih planinskih društev. 

Spremenljivka A13 (Pri srečevanju pohodnikov in kolesarjev na poteh so se kolesarji dolžni 

ustaviti in počakati, da gredo pohodniki mimo.) se oboji strinjajo, da je to uspešen način 

srečevanja, čeprav to pomeni prekinjanje ritma vožnje gorskega kolesarja, ki je iz lastnih 

izkušenj dosti bolj moteče kot pa prekinjanje ritma hoje. 

Spremenljivka A14 (Kadar se kolesarji na poteh približujejo pešcem/pohodnikom od zadaj, 

so jih dolžni pravočasno glasno opozoriti.) je pri obeh skupinah izredno visoka (planinci 4,50, 

gorski kolesarji 4,33), kar pomeni, da se oboji strinjajo, da je to pravi način pri dvonamenski 

rabi planinskih poti. Opozoriti pa kaže na možnost, da je glasno opozarjanje lahko tudi 

neprimerno, saj se planinci lahko prestrašijo, kar lahko spet povzroči konflikt. 

S testom Tests of equality of Group Means (glej Prilogo 5) smo preverili statistični preizkus, 

ali se povprečji za vsako izmed teh spremenljivk med skupinama značilno razlikujeta (sig < 

0.05). Vidimo, da je rezultat v večini primerov statistično značilen. Izstopata spremenljivki 

Odgovorna vožnja gorskih kolesarjev po planinskih poteh bi zmanjšala konflikte. (0,127) in 

Kadar se kolesarji na poteh približujejo pešcem/pohodnikom od zadaj, so jih dolžni 
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pravočasno glasno opozoriti. (0,273). Predvsem slednjo bi lahko povezali z razumevanjem 

uporabnikov, da bi lahko tovrstno opozarjanje vplivalo tudi na morebitne neprijetnosti, ki bi 

se zgodile zaradi reakcije pohodnikov na glasno opozarjanje (strah, poškodbe pohodnikov 

zaradi hitrega umikanja s poti ipd.). 

Test Wilks Lambda (glej Prilogo 5) nam pove, kako dobro lahko s spremenljivkami V9 

ugotavljamo, ali je nekdo pohodnik ali kolesar/pohodnik. To je delež nepojasnjene variance 

spremenljivke za razlikovanje med skupinama. Če vzamemo vrednost 1 minus lambda, 

dobimo delež pojasnjene variance, ki pove, da delež pojasnjevalnih spremenljivk v enoti V9, 

ki določajo umestitev v skupino, znaša  32 % celotne variabilnosti med skupinama. 68 % 

celotne variabilnosti povzročajo neznani dejavniki. Zato velja, da manjša kot je lambda, boljše 

je. Poleg tega je vrednost značilnosti (sig.) < 0,05, kar nam pove, da je mogoče ta model 

posploševati na populacijo s tveganjem α = 5 %. 

Preglednica Standardized canonical discriminant function coefficients (glej Prilogo 5) nam 

prikaže relativni prispevek posamezne spremenljivke k razločevanju med skupinama. Bližje 

kot je vrednost 1 ali -1, pomembnejši je prispevek spremenljivke.  Vidimo lahko, da najbolj 

izstopa spremenljivka Mislim, da gorski kolesarji z vožnjo po planinskih poteh predstavljajo 

veliko nevarnost za druge uporabnike poti., kar bi lahko kazalo na to, da planinci/pohodniki, 

kljub temu da jih večina še nikoli ni doživela kakršnega koli konflikta z gorskim kolesarjem 

(anketni vprašalnik), dojemajo gorsko kolesarstvo kot nevarno in se zato na planinskih poteh 

počutijo ogrožene. Na drugi strani pa je mnenje gorskih kolesarjev popolnoma drugačno in ne 

vidijo težav, ki bi jih povzročali pri medsebojnem srečanju. 

Preglednica  Structure matrix (glej Prilogo 5) nam kaže korelacijo med posamezno 

spremenljivko in diskriminantno spremenljivko (ki je izračunana, da čim bolje ločuje med 

skupinama). Pozitivna vrednost pomeni, da bo ob višji vrednosti spremenljivke višja tudi 

diskriminantna spremenljivka in nasprotno. Vidimo, da najvišjo vrednost 0,783 zavzema 

spremenljivka Gorski kolesarji z vožnjo po občutljivih poteh povzročijo več poškodb tal kot 

pohodniki. Ker so planinske poti grajene za namen pohodništva in za vzdrževanje poti 

večinoma skrbijo planinci/pohodniki (kjer je v okviru planinskega društva organiziran 

turnokolesarski odsek, navedeno ne velja v celoti), je pričakovano, da planinci/pohodniki 

dojemajo gorske kolesarje kot tiste, ki na planinskih poteh povzročijo največ škode. 

Najnižjo vrednost 0,104 zavzema spremenljivka Kadar se kolesarji na poteh približujejo 

pešcem/pohodnikom od zadaj, so jih dolžni pravočasno glasno opozoriti., kjer lahko 

ugotovimo, da sta se obe skupini anketirancev odločali največ za srednjo vrednost, saj je 

vprašanje zahtevalo razmislek, ali je res smiselno glasno opozarjanje ali ne. 

Preglednica Functions at group centroids (glej Prilogo 5) nam je pomagala pri interpretaciji 

preglednice Structure Martix. Vrednost povprečja je sicer zelo abstraktna zadeva, ampak 

vidimo, da imajo planinci/pohodniki pozitivno povprečje pri diskriminantni spremenljivki 
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(torej v povprečju višje vrednosti pri tej spremenljivki), kolesarji/planinci/pohodniki pa 

negativno (torej v povprečju nižje vrednosti). Pozitivne korelacije v strukturni matriki 

pomenijo, da so pri višjem strinjanju s trditvijo višje vrednosti diskriminantne spremenljivke, 

ki so značilne za skupino planincev/pohodnikov. Negativne korelacije pa, da so pri višjem 

strinjanju s trditvijo nižje vrednosti diskriminantne spremenljivke, ki so značilne za skupino 

kolesarjev/planincev/pohodnikov. 

Pri Classification statistics smo interpretirali preglednico Classification results (glej Prilogo 

5), ki pove, koliko anketirancev lahko SPSS pravilno razporedi med planince/pohodnike in 

kolesarje/planince/pohodnike na podlagi spremenljivk V9. V vrsticah so dejanske pripadnosti 

skupini (glede na vprašanje o tem), v stolpcih pa predvidene glede na diskriminantno analizo. 

Odstotki na diagonali tako pomenijo delež pravih razvrstitev. Da lahko ocenimo, ali je to 

dobro ali slabo, primerjamo z odstotkom v Prior probabilities for groups (glej Prilogo 5) – to 

je delež, ki bi ga dobili, če bi razvrščali povsem naključno. 

Zadnji del ankete je bil zasnovan na splošnih vprašanjih, kjer smo z diskriminantno analizo 

ugotavljali, koliko in kateri tip anketirancev pozna priporočila gorskim kolesarjem, ki jih je 

oblikovala Slovenska kolesarska pobuda, koliko med njimi je vključenih v planinsko društvo 

in koliko v kolesarsko društvo oziroma klub. 

Anketiranci so pri vprašanju o poznavanju priporočil gorskim kolesarjem lahko izbirali med 

dvema odgovoroma DA (vrednost 1) in NE (vrednost 2). Iz tabele Group Statistics (glej 

Prilogo 5) lahko razberemo, da je med anketiranci, ki so se opredelili izključno za 

planince/pohodnike, vrednost spremenljivke 1,82, medtem ko je pri ostalih nižja in znaša 

1,61. Rezultati kažejo, da je povprečje poznavanja priporočil med anketiranci zelo nizko in 

znaša 29 %. Prav tako je presenetljiv rezultat, da je med skupino gorski kolesarji in 

planinci/pohodniki le 39 % anketirancev, ki so seznanjeni z omenjenimi priporočili. 

Pri vprašanju 11 smo preverjali vključenost v organizirano dejavnost planinskega društva 

(glej Prilogo 5). Anketiranci so se lahko odločili za dve možnosti, in sicer 1 – sem član in 2 – 

nisem član.  Rezultati kažejo močno pripadnost obeh skupin k tovrstnemu delovanju. Med 

planinci/pohodniki je le 18 % anketirancev, ki niso člani planinskega društva, med gorskimi 

kolesarji in planinci/pohodniki pa 31 %. To kaže na dobro delovanje planinskih društev in vse 

večjo pripravljenost, da v svoje vrste sprejmejo tudi gorske kolesarje, ki so pobudniki že 

nekaterih turnokolesarskih odsekov, delujočih v okviru planinskih društev na Koroškem. 

Pri zadnjem vprašanju so se anketiranci opredelili o morebitni vključenosti v kolesarsko 

društvo oziroma klub. Anketiranci so se odločevali med dvema možnostma (1 – sem član in 2 

– nisem član). Vidimo lahko, da to skupino predstavljajo le gorski kolesarji/planinci/ 

pohodniki, ki organizirano delujejo 23 % (glej Prilogo 5). To nakazuje, da je organizirano 

delovanje kolesarskih društev in klubov na Koroškem premalo intenzivno in da bi bilo temu 
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treba dati večji pomen. Z organizirano dejavnostjo gorskega kolesarstva na območju Koroške 

bo tudi laže oblikovati smernice in umestiti gorsko kolesarstvo v naravno okolje. 
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10 SKLEPNE UGOTOVITVE 

Če se je do pred kratkim zdelo, da je gorsko kolesarstvo še ena izmed »modnih športnih 

dejavnosti«, ki se pojavi in izgine, je današnja slika povsem drugačna. Gorsko kolesarstvo 

poleg pohodništva postaja najbolj priljubljena športnorekreacijska dejavnost v naravnem 

okolju. Z njo se ukvarja več pohodnikov, saj pomeni dopolnitev in poživitev njihove 

rekreacijske dejavnosti. 

Namen magistrske naloge je bil raziskati pravnosistemske vidike in možnosti za ureditev 

vožnje z gorskimi kolesi v naravnem okolju na Koroškem in jih primerjati z nekaterimi 

sosednjimi alpskimi deželami. Raziskali smo tudi pojavnost konfliktnih situacij med gorskimi 

kolesarji in planinci/pohodniki pri uporabi planinskih poti na Koroškem ter proučili njihov 

odnos, mnenja in izkušnje do gorskega kolesarstva. 

Naloga je pokazala, da je gorsko kolesarstvo izjemno zanimiv turističen proizvod, ki v 

nekaterih turističnih regijah evropskega alpskega sveta prispeva pomemben delež k 

prihodkom iz turizma in ima stalno letno rast (Wöhrstein 2011).  

Ugotovili smo, da so za njegov razvoj v Republiki Sloveniji ključni strateški dokumenti na 

državni in regijski ravni. Če želimo v celoti izkoristiti cilje, ki jih gorsko kolesarstvo kot 

razvojni potencial ponuja, jim mora slediti zakonodajalec na področju predpisov in priporočil, 

ki urejajo gorsko kolesarstvo. Glede pravne ureditve vidimo, da je ta nesistemska in razpršena 

in ne sledi pravnim podlagam primerjalnih alpskih dežel. Poleg uredbe, ki je ključni pravni 

akt in restriktivno prepoveduje vožnjo s kolesi v naravnem okolju, so za ureditev vožnje na 

državni ravni pomembni še nekateri zakoni in uredbe. Na regionalni ravni je to urejeno še v 

območnem gozdnogospodarskem načrtu in občinskem prostorskem načrtu posameznih občin. 

S primerjavo pravnosistemske ureditve gorskega kolesarstva v nekaterih alpskih deželah smo 

ugotovili, da pravne podlage za umestitev gorskega kolesarstva v naravno okolje v Republiki 

Sloveniji ne dopuščajo možnosti izkoristka tega razvojnega turističnega proizvoda. S tem smo 

potrdili hipotezo H1. 

Spoznanje, da je gorsko kolesarstvo prisotno v naravnem okolju, in vedenje, da je usmerjeno 

v doživljanje in spoštovanje naravnega okolja, sta nujna, da bo med različnimi uporabniki 

doseženo soglasje glede skupne uporabe naravnega okolja. Na tej podlagi bo mogoče graditi 

tudi nadaljnje razvijanje in sodelovanje. 

Prepogosto prepričanje planincev, da je gorsko kolesarstvo nevarna in škodljiva dejavnost, ki 

ne sodi na planinske poti, je zmotno. Mnoge raziskave o fizičnem vplivu kažejo, da je 

primerljivo s pohodništvom. V raziskavah o socialnem vplivu gorskega kolesarstva je 

ugotovljen konflikt v odnosu do drugih rekreativnih uporabnikov naravnega okolja, predvsem 

pohodnikov. To potrjuje tudi raziskava v okviru magistrske naloge, ki je pokazala obstoj 

konflikta med gorskimi kolesarji in planinci/pohodniki pri uporabi planinskih poti v koroški 
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regiji, vendar rezultati kažejo, da prisotnost konflikta odstotkovno ni tako visoka, da bi bil to 

vzrok za oviran razvoj gorskega kolesarstva kot športne dejavnosti na Koroškem. S tem smo 

potrdili hipotezo H2, da pogostost konfliktnih srečanj med planinci/pohodniki in gorskimi 

kolesarji na planinskih poteh na Koroškem ni statistično značilna. 

V Raziskavi 2013 smo identificirati tudi razlike v zaznavanju prisotnosti gorskega kolesarstva 

v naravnem okolju med gorskimi kolesarji in planinci/pohodniki na Koroškem. Ugotovili 

smo, da se zaznana vrednost o prisotnosti gorskega kolesarstva v naravnem okolju pri 

anketirancih, ki se ne ukvarjajo z gorskim kolesarstvom, statistično pomembno razlikuje v 

primerjavi z zaznano vrednostjo anketirancev, ki se ukvarjajo z gorskim kolesarstvom. S tem 

smo potrdili hipotezo H3. 

Država bi morala v okviru ureditve lokalne samouprave pristojnosti in sredstva za razvoj 

športnih dejavnosti prenesti na regionalno raven, z določbo po namenskem vlaganju sredstev 

v potencialni razvojni športno-turistični program, kar verjetno ne bi bila slaba rešitev. To bi 

pomenilo, da vsaka regija razvija pogoje za tiste športne panoge, za katere ima potencial oz. 

naravne danosti, ki so v Sloveniji velike, npr. dolina Soče (rafting, planinstvo, gorsko 

kolesarstvo itd.). V aktivno sodelovanje je nujno vključiti nevladne organizacije in društva, ki 

so nastali iz kolesarskih pobud in aktivnosti posameznikov. 

Koroška je na področju gorskega kolesarstva v zadnjih letih dosegla velik napredek. S 

primerno zasnovano infrastrukturo, številnimi gorskokolesarskimi prireditvami in aktivnim 

sodelovanjem deležnikov, ki neposredno ali posredno delujejo na področju gorskega 

kolesarstva, spodbujanjem lokalne politike in vplivanjem na državne institucije so Korošci 

dokazali, da se trudijo in si želijo, da regija postane prepoznavna kot gorskokolesarska 

destinacija doma in v tujini. 

Kritična presoja, spoznavanje svojih dejanj in čut odgovornosti zanje so nujni pogoji za 

ohranjanje naravnih danosti. Zavedati se moramo, da smo samo obiskovalci naravnega okolja 

in da bo le smotrno izkoriščanje v skladu s strokovno presojo dopustilo in nam nudilo 

zadovoljstvo pri uporabi tudi v prihodnje. Lepota naravnih danosti je v Republiki Sloveniji 

postala vir, ki ga je treba izkoristiti in hkrati zanj skrbeti ter ga ohranjati. 
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PRIPOROČILA VOŽNJE Z GORSKIMI KOLESI 

Kolesari samo po poteh.  

Če nisi prepričan, ali je pot odprta za gorska kolesa ali ne, se pozanimaj. Ne kolesari v 

območjih, kjer bi zaradi kolesarjenja lahko prišlo do nezaželenih okoljskih vplivov ali 

konfliktov z drugimi uporabniki naravnega okolja. Način kolesarjenja vpliva na odločitve in 

odnos lastnikov in upravljavcev zemljišč do kolesarjev. 

Ne puščaj sledi. 

Kolesari podlagi primerno. V mokrih razmerah izberi primerno pot, saj se razmočena podlaga 

hitreje poškoduje. Izogibaj se blokiranju koles. Uporabljaj obstoječe poti, ne delaj novih in ne 

ubiraj bližnjic. Kar si prinesel v naravo, odnesi s seboj. 

Nikdar ne plaši živali. 

Nenadna pojava, hiter gib in hrup plašijo živali, tako divje kot domače. Živalim daj 

priložnost, da se umaknejo. Ko kolesariš mimo konja, bodi pozoren in upoštevaj navodila 

jezdeca. Lese pusti tako, kot si jih našel. 

Obvladuj kolo. 

Upoštevaj hitrostne omejitve, priporočila in lastne sposobnosti. Neprevidnost lahko povzroči 

nesrečo. Za ovinki in mrtvimi koti vedno pričakuj ovire ali druge uporabnike. 

Odstopi prednost. 

Ne plaši drugih uporabnikov, opozori nase. Prijazen pozdrav je vedno dobrodošel. Bodi 

uvideven: upočasni vožnjo, vzpostavi komunikacijo. Če je potrebno, se umakni oz. sestopi s 

kolesa. Drugi nemotorizirani uporabniki imajo vedno prednost pred kolesarji, razen če je pot 

označena le za kolesarje. Izbiraj manj obiskane poti. 

Načrtuj. 

Upoštevaj lastnosti svoje opreme, lastne sposobnosti in posebnosti ture ter se primerno 

pripravi. Bodi samozadosten, vzdržuj opremo, pri sebi imej potrebne zaloge živil, prvo pomoč 

ter rezervno opremo in oblačila. Vedno nosi čelado in drugo primerno zaščitno opremo. 

Vir: Slovenska kolesarska pobuda. Http://www.odprimopoti.si.
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CONACIJA GOZDNEGA PROSTORA 

Merila za določitev posameznih con gozdnega prostora 

Oznaka cone  Vključene kategorije gozdnega prostora 

A 
- Gozdni rezervati 

B 
- 1. stopnja funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti in rastišča divjega 

petelina, 

- 1. stopnja hidrološke funkcije, 

- 1. In 2. stopnja IUCN v zavarovanih območjih, 

- 1. stopnja funkcije varovanja naravnih vrednot, 

- 1. stopnja poučne funkcije, 

- 1. stopnja funkcije varovanja kulturne dediščine 

- mirne cone, zimovališča za divjad, 

- 1. stopnja lovnogospodarske funkcije. 

C 
- Varovalni gozdovi, 

- območja Natura 2000, 

- ekološko pomembna območja, 

- 2. stopnja funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti,  

- 2. stopnja hidrološke funkcije, 

- TNP – razen dogovorjenih izjemnih območij (A, B ali D) 

- krajinski parki – razen dogovorjenih izjemnih območij (A, B ali D), 

- gozdna krajina – večje krajinske enote z več kot 85 % gozda. 

D 
- Vsa druga območja. 

Vir: povzeto po Zavod za gozdove Slovenije, 2013. 
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CONACIJA GOZDNEGA PROSTORA 

Predlog con gozdnega prostora 

Oznaka cone  Opis dovoljene rabe 

A Brez rabe (dovoljena hoja po označeni planinski poti ali drugi poti, ki vodi 

skozi rezervat ali po njegovem robu). 

B Hoja po gozdu, izjemoma (ob podrobnejši proučitvi) tudi ježa in 

kolesarjenje po označenih vlakah. Zapora cest za vožnjo z motornimi vozili 

(vsaj slepih krakov – z znakom ali rampo). 

C Jahanje in vožnja s kolesi po označenih vlakah, hoja po gozdu. 

Raba gozdnih cest skladno z zakonodajo. 

D Dejavnosti po B in C ter druga raba: 

- skladno z zakonodajo, 

- poseben režim rabe gozdnih cest oz. njihovo povečano obremenitev za 

negozdarske rabe se dogovori z ZGS, lastniki gozdov in občinami. 

Vir: povzeto po Zavod za gozdove Slovenije, 2013. 
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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 poti (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) 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 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)  
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- 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.  

Vir: Planinska zveza Slovenije, 2013.  
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ANKETA O DVONAMENSKI RABI PLANINSKIH POTI NA KOROŠKEM 2013 

 

Spoštovani, 

 

sem Matjaž Ogris, profesor športne vzgoje in študent na podiplomskem magistrskem študiju 

Fakultete za management Koper, kjer pripravljam magistrsko nalogo Pravni vidiki in 

možnosti za razvoj gorskega kolesarstva na Koroškem. Namen anketnega vprašalnika je 
raziskati pojavnost konfliktov med gorskimi kolesarji in planinci/pohodniki pri rekreativni 

uporabi planinskih pešpoti na Koroškem ter razlike v zaznavanju prisotnosti gorskega 
kolesarstva v naravnem okolju z vidika planincev/pohodnikov in gorskih kolesarjev. Vaše 
sodelovanje pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika bo zelo pripomoglo k pomembnosti in 

uspehu raziskave. Za raziskavo so potrebni iskreni in vestni odgovori na vsa vprašanja. V 
anketnem vprašalniku je zagotovljena anonimnost. Vsi podatki bodo uporabljeni izključno za 
namen naloge. 

 

Pri vseh vprašanjih za ustrezen odgovor v okvirčku označite x. 

 

1. Spol  

Moški 
Ženski 

2. Leto rojstva  

1994 in več 

1987 – 1993 

1977 – 1986 

1962 – 1976 

1961 – 1953  

1952 in manj  

3. Izobrazba: 

Brez 

Osnovnošolska 

Srednješolska 

Višja 

Visoka  

Univerzitetna in več 

4. Občina bivanja: 
Črna na Koroškem   

Mežica  

Prevalje  

Ravne na Koroškem 

Slovenj Gradec    

Mislinja         

Dravograd          

Vuzenica         

Muta           

Radlje ob Dravi 
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Ribnica na Pohorju 

5. Opredelite se glede na pogostost izvajanja vaše rekreacije v naravi. 
 

GORSKI KOLESAR 

PLANINEC/POHODNIK 

GORSKI KOLESAR in PLANINEC/POHODNIK 

 

6. Kako POGOSTO se ukvarjate s katero izmed spodaj naštetih športnih aktivnosti v naravi? 

 

 NIKOLI 1-5x 

letno 

6 -11x 

letno 

1 -3x 

mesečno 

1 -3x 

tedensko 

Več kot 3x 
tedensko 

GORSKO 

KOLESARSTVO 

      

POHODNIŠTVO/ 
PLANINSTVO 

      

 

7. Kako POGOSTO se rekreirate na spodaj naštetih označenih planinskih pešpoteh?  

 

PLANINSKA POT NIKOLI 1-5x 

letno 

6 -11x 

letno 

1 -3x 

mesečno 

1 -3x 

tedensko 

Več kot 3x 
tedensko 

Črna na Koroškem 
(Mušenik) – Pikovo 

 

      

Mežica – Pikovo 

 
      

Mežica – Štenge – 

Dom na Peci 
      

Grofovska pot –
Železarska pot 

(Ivarčko jezero – 

Uršlja gora) 

      

Ravne – Šteharski vrh 
      

Dravograd – 

Košenjak (čez Goriški 
vrh) 

      

Dravograd – Šteharski 
vrh 

      

Slovenj Gradec 

(Gradišče) – 

Kremžarjev vrh 

      

Grmovškov dom pod 

V. Kopo – Črni vrh – 

Rogla 

      

Mislinja – Črni vrh 

 

      

Vuzenica – koča pod 
Kremžarjevim vrhom 

      

Krožna planinska pot       
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M 

(Muta – Pernice – 

Jernej – Bricnik – 

Muta) 

Radlje – Planinska 

pot na Bricnik 

      

 

8. Ali ste pri rekreaciji v vlogi pohodnika/planinca oz. gorskega kolesarja na navedenih 

planinskih poteh že doživeli konfliktno srečanje? Če se na kateri izmed poti ne rekreirate, 
pustite prazno. 

 

Primer: 1x sem kot POHODNIK (P) doživel konflikt z GORSKIM KOLESARJEM (GK) 

na planinski poti Ravne – Šteharski vrh. 

 

 NIKOLI 1x 2-4x 5x in več 

 Ravne – Šteharski vrh 
 

 

GK   GK  GK  

P x P  P  

 

 

 

 NIKOLI 1x 2-4x 5x in več 

Črna na Koroškem (Mušenik) 
– Pikovo 

 
GK  GK  GK  

 

P  P  P  

Mežica – Pikovo 
 

 

GK  GK  GK  

 
P  P  P  

 
Mežica – Štenge – Dom na 

Peci  

 

 

GK  GK  GK  

P  P  P  

 Grofovska pot – Železarska 
pot  

(Ivarčko jezero – Uršlja gora) 

 

 

GK  GK  GK  

P  P  P  

 

 Ravne – Šteharski vrh 
 

 

GK  GK  GK  

P  P  P  

 
Dravograd – Košenjak  

(čez Goriški vrh) 
 

 

GK  GK  GK  

P  P  P  

 

 Dravograd – Šteharski vrh 
 

 

GK  GK  GK  

P  P  P  

 
Slovenj Gradec (Gradišče) –

Kremžarjev vrh 
 

GK  GK  GK  

P  P  P  
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Grmovškov dom pod Veliko 
Kopo – Črni vrh – Rogla 

 

 

GK  GK  GK  

P  P  P  

 

Mislinja – Črni vrh 
 

 

GK  GK  GK  

P  P  P  

           
Vuzenica – koča pod 
Kremžarjevim vrhom 

 

 

GK  GK  GK  

P  P  P  

           Krožna planinska pot M  
(Muta – Pernice – Jernej – 

Bricnik – Muta) 

 

 

GK  GK  GK  

P  P  P  

           
Radlje – Planinska pot na 

Bricnik 

 

 

GK  GK  GK  

P  P  P  

 

 

9. Označite stopnjo strinjanja z navedenimi trditvami. 
 
 

SE NE 
STRINJAM 

DELNO SE 
NE 

STRINJAM 

NITI SE NE 
STRINJAM 

NITI SE 
STRINJAM 

DELNO SE 
STRINJAM 

SE 
STRINJAM 

Gorsko kolesarstvo bi 
moralo biti dovoljeno 
po vseh poteh in 
brezpotjih. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Gorsko kolesarstvo bi 
moralo biti dovoljeno 
samo na označenih 
planinskih in ostalih 
poteh. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Souporaba planinskih 
poti za gorske kolesarje 
in pohodnike je 
smiselna. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Pohodne in planinske 
poti z veliko pohodniki 
niso primerne za vožnjo 
z gorskimi kolesi. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Mislim, da gorski 
kolesarji z vožnjo po 
planinskih poteh 
predstavljajo veliko 
nevarnost za druge 
uporabnike poti. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Vožnja v zavarovanih 
območjih bi morala biti 
za gorsko kolesarstvo 
prepovedana 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Dostop do zavarovanih 
območij in vožnja po 
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določenih poteh bi 
morala biti za gorske 
kolesarje  omejena. 
Gorski kolesarji z 
vožnjo po občutljivih 
poteh povzročijo več 
poškodb tal kot 
pohodniki. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Gorski kolesarji z 
neodgovorno vožnjo po 
planinskih poteh 
povzročijo večino 
konfliktov z drugimi 
uporabniki poti. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Odgovorna vožnja 
gorskih kolesarjev po 
planinskih poteh bi 
zmanjšala konflikte. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Informacije o primernih 
trasah za vožnjo z 
gorskimi kolesi bi 
zmanjšale konflikte. 

 
 

 
 

 
 

  
 

Prepoved gorskega 
kolesarstva naj bo jasno 
označena na terenu. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Pri srečevanju 
pohodnikov in 
kolesarjev na poteh so 
se kolesarji dolžni 
ustaviti in počakati, da 
gredo pohodniki mimo 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Kadar se kolesarji na 
poteh približujejo 
pešcem/pohodnikom od 
zadaj, so jih dolžni 
pravočasno glasno 
opozoriti 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

10. Ali poznate priporočila gorskim kolesarjem, ki jih je oblikovala Slovenska kolesarska 
pobuda?   

  DA  

NE 

 

11. Ali ste član planinskega društva?  
DA  

NE 

 

12. Ali ste član kolesarskega društva oz. kluba?  
DA  

NE 

 

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem, 
 

Matjaž Ogris  
matjaz.ogris@gmail.com; (tel.: 031 331 641)
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STATISTIČNA ANALIZA PODATKOV RAZISKAVE 

Socialno-demografske značilnosti vzorca 

SPOL n % 

moški 153 61,0 

ženski 98 39,0 

skupaj 251 100,0 

   
LETO ROJSTVA   

1994 in več 5 2,0 

1987 – 1993  10 4,0 

1977 – 1986  64 25,5 

1962 – 1976  72 28,7 

1961 – 1953  66 26,3 

1952 in manj 34 13,5 

skupaj 251 100,0 

   
IZOBRAZBA   

osnovnošolska 8 3,2 

srednješolska 106 42,2 

višja 36 14,3 

visoka 28 11,2 

univerzitetna in več 73 29,1 

skupaj 251 100,0 

   OBČINA BIVANJA   

Črna na Koroškem 21 8,4 

Mežica 33 13,1 

Prevalje  17 6,8 

Ravne na Koroškem 49 19,5 

Slovenj Gradec 52 20,7 

Mislinja 10 4,0 

Dravograd  15 6,0 

Vuzenica 6 2,4 

Muta  16 6,4 

Radlje ob Dravi 27 10,8 

Podvelka  4 1,6 

Ribnica na Pohorju 1 0,4 

skupaj 251 100,0 

Vir: Anketa o dvonamenski rabi planinskih poti na Koroškem, 2013 
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Opredelitev anketirancev 

OPREDELITE SE GLEDE NA POGOSTOST IZVAJANJA 

REKREACIJE V NARAVI 

n % 

Gorski kolesar 0 0,0 

Planinec/pohodnik 116 46,2 

Gorski kolesar in planinec/pohodnik 135 53,8 

skupaj 251 100,0 

Vir: Anketa o dvonamenski rabi planinskih poti na Koroškem, 2013 

Opredelitev planincev/pohodnikov o pogostosti ukvarjanja z gorskim kolesarstvom       

gorsko kolesarstvo 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

nikoli 92 36,7 36,7 36,7 

1 - 5x letno 24 9,6 9,6 46,2 

6 - 11x letno 29 11,6 11,6 57,8 

1 - 3x mesečno 30 12,0 12,0 69,7 

1 - 3x tedensko 60 23,9 23,9 93,6 

več kot 3x 

tedensko 
16 6,4 6,4 100,0 

Total 251 100,0 100,0  

Vir: Anketa o dvonamenski rabi planinskih poti na Koroškem, 2013 

Opredelitev gorskih kolesarjev in planincev/pohonikov o pogostosti ukvarjanja s 

pohodništvom/planinstvom 

pohodništvo/planinstvo 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1 - 5x letno 34 13,5 13,5 13,5 

6 - 11x letno 47 18,7 18,7 32,3 

1 - 3x mesečno 84 33,5 33,5 65,7 

1 - 3x tedensko 72 28,7 28,7 94,4 

več kot 3x 

tedensko 
14 5,6 5,6 100,0 

Total 251 100,0 100,0  

Vir: Anketa o dvonamenski rabi planinskih poti na Koroškem, 2013 
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Pogostost izvajanja rekreacije na podanih planinskih poteh 

Mušenik - koča na Pikovem 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

nikoli 126 50,2 50,2 50,2 

1 - 5x letno 102 40,6 40,6 90,8 

6 - 11x letno 15 6,0 6,0 96,8 

1 - 3x mesečno 4 1,6 1,6 98,4 

1 - 3x tedensko 2 ,8 ,8 99,2 

več kot 3x tedensko 2 ,8 ,8 100,0 

Total 251 100,0 100,0  

 

Mežica - koča na Pikovem 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

nikoli 113 45,0 45,0 45,0 

1 - 5x letno 105 41,8 41,8 86,9 

6 - 11x letno 22 8,8 8,8 95,6 

1 - 3x mesečno 6 2,4 2,4 98,0 

1 - 3x tedensko 5 2,0 2,0 100,0 

Total 251 100,0 100,0  

 

Mežica Štenge -Dom na Peci 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

nikoli 76 30,3 30,3 30,3 

1 - 5x letno 137 54,6 54,6 84,9 

6 - 11x letno 26 10,4 10,4 95,2 

1 - 3x mesečno 10 4,0 4,0 99,2 

1 - 3x tedensko 2 ,8 ,8 100,0 

Total 251 100,0 100,0  

Anketa o dvonamenski rabi planinskih poti na Koroškem, 2013 
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Pogostost izvajanja rekreacije na podanih planinskih poteh 

Grofovska pot - Železarska pot - Ivarčko jezero 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

nikoli 79 31,5 31,5 31,5 

1 - 5x letno 112 44,6 44,6 76,1 

6 - 11x letno 30 12,0 12,0 88,0 

1 - 3x mesečno 22 8,8 8,8 96,8 

1 - 3x tedensko 8 3,2 3,2 100,0 

Total 251 100,0 100,0  

 

Ravne - Šteharski vrh 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

nikoli 148 59,0 59,0 59,0 

1 - 5x letno 76 30,3 30,3 89,2 

6 - 11x letno 13 5,2 5,2 94,4 

1 - 3x mesečno 11 4,4 4,4 98,8 

1 - 3x tedensko 1 ,4 ,4 99,2 

več kot 3x tedensko 2 ,8 ,8 100,0 

Total 251 100,0 100,0  

 

Dravograd - Košenjak (čez Goriški vrh) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

nikoli 142 56,6 56,6 56,6 

1 - 5x letno 94 37,5 37,5 94,0 

6 - 11x letno 11 4,4 4,4 98,4 

1 - 3x mesečno 4 1,6 1,6 100,0 

Total 251 100,0 100,0  

Anketa o dvonamenski rabi planinskih poti na Koroškem, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

  



Priloga 5 

 

 

Pogostost izvajanja rekreacije na podanih planinskih poteh 

Dravograd – Šteharski vrh 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

nikoli 186 74,1 74,1 74,1 

1 - 5x letno 47 18,7 18,7 92,8 

6 - 11x letno 11 4,4 4,4 97,2 

1 - 3x mesečno 6 2,4 2,4 99,6 

1 - 3x tedensko 1 ,4 ,4 100,0 

Total 251 100,0 100,0  

 

Slovenj Gradec - Gradišče - Kremžarjev vrh 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

nikoli 114 45,4 45,4 45,4 

1 - 5x letno 85 33,9 33,9 79,3 

6 - 11x letno 22 8,8 8,8 88,0 

1 - 3x mesečno 19 7,6 7,6 95,6 

1 - 3x tedensko 9 3,6 3,6 99,2 

več kot 3x tedensko 2 ,8 ,8 100,0 

Total 251 100,0 100,0  

 

Grmovškov dom pod V. Kopo - Črni vrh - Rogla 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

nikoli 116 46,2 46,2 46,2 

1 - 5x letno 104 41,4 41,4 87,6 

6 - 11x letno 23 9,2 9,2 96,8 

1 - 3x mesečno 7 2,8 2,8 99,6 

več kot 3x tedensko 1 ,4 ,4 100,0 

Total 251 100,0 100,0  

Anketa o dvonamenski rabi planinskih poti na Koroškem, 2013 
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Pogostost izvajanja rekreacije na podanih planinskih poteh 

Mislinja – Črni vrh 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

nikoli 175 69,7 69,7 69,7 

1 - 5x letno 62 24,7 24,7 94,4 

6 - 11x letno 7 2,8 2,8 97,2 

1 - 3x mesečno 7 2,8 2,8 100,0 

Total 251 100,0 100,0  

 

Vuzenica - Koča pod Kremžarjevim vrhom 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

nikoli 186 74,1 74,1 74,1 

1 - 5x letno 57 22,7 22,7 96,8 

6 - 11x letno 7 2,8 2,8 99,6 

1 - 3x mesečno 1 ,4 ,4 100,0 

Total 251 100,0 100,0  

 

Krožna planinska pot M 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

nikoli 172 68,5 68,5 68,5 

1 - 5x letno 61 24,3 24,3 92,8 

6 - 11x letno 9 3,6 3,6 96,4 

1 - 3x mesečno 2 ,8 ,8 97,2 

1 - 3x tedensko 7 2,8 2,8 100,0 

Total 251 100,0 100,0  

 

Radlje - Planinska pot na Bricnik 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

nikoli 189 75,3 75,3 75,3 

1 - 5x letno 52 20,7 20,7 96,0 

6 - 11x letno 7 2,8 2,8 98,8 

1 - 3x mesečno 3 1,2 1,2 100,0 

Total 251 100,0 100,0  

Vir: Anketa o dvonamenski rabi planinskih poti na Koroškem, 2013 
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Pogostost pojavljanja konfliktnih situacij  pri srečanju gorskega kolesarja in 

planinca/pohodnika na podanih planinskih poteh. 

Mušenik - koča na Pikovem 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ne up. 124 49,4 49,4 49,4 

nikoli 115 45,8 45,8 95,2 

1x 11 4,4 4,4 99,6 

5x in več 1 ,4 ,4 100,0 

Total 251 100,0 100,0  

 

Mežica - koča na Pikovem 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ne up. 112 44,6 44,6 44,6 

nikoli 127 50,6 50,6 95,2 

1x 10 4,0 4,0 99,2 

2- 4x 2 ,8 ,8 100,0 

Total 251 100,0 100,0  

 

Mežica Štenge -Dom na Peci 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ne up. 74 29,5 29,5 29,5 

nikoli 168 66,9 66,9 96,4 

1x 8 3,2 3,2 99,6 

2- 4x 1 ,4 ,4 100,0 

Total 251 100,0 100,0  

 

Grofovska pot - Železarska pot - Ivarčko jezero 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ne up. 75 29,9 29,9 29,9 

nikoli 157 62,5 62,5 92,4 

1x 11 4,4 4,4 96,8 

2- 4x 7 2,8 2,8 99,6 

5x in več 1 ,4 ,4 100,0 

Total 251 100,0 100,0  

Anketa o dvonamenski rabi planinskih poti na Koroškem, 2013 
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Pogostost pojavljanja konfliktnih situacij  pri srečanju gorskega kolesarja in 
planinca/pohodnika na podanih planinskih poteh. 

Ravne - Šteharski vrh 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ne up. 147 58,6 58,6 58,6 

nikoli 93 37,1 37,1 95,6 

1x 7 2,8 2,8 98,4 

2- 4x 4 1,6 1,6 100,0 

Total 251 100,0 100,0  

 

Dravograd - Košenjak (čez Goriški vrh) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ne up. 142 56,6 56,6 56,6 

nikoli 100 39,8 39,8 96,4 

1x 8 3,2 3,2 99,6 

2- 4x 1 ,4 ,4 100,0 

Total 251 100,0 100,0  

 

Dravograd - Šteharski vrh 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ne up. 184 73,3 73,3 73,3 

nikoli 61 24,3 24,3 97,6 

1x 4 1,6 1,6 99,2 

2- 4x 2 ,8 ,8 100,0 

Total 251 100,0 100,0  

 

Slovenj Gradec - Gradišče - Kremžarjev vrh 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ne up. 113 45,0 45,0 45,0 

nikoli 116 46,2 46,2 91,2 

1x 12 4,8 4,8 96,0 

2- 4x 8 3,2 3,2 99,2 

5x in več 2 ,8 ,8 100,0 

Total 251 100,0 100,0  

Anketa o dvonamenski rabi planinskih poti na Koroškem, 2013 
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Pogostost pojavljanja konfliktnih situacij  pri srečanju gorskega kolesarja in 

planinca/pohodnika na podanih planinskih poteh. 

Grmovškov dom pod V. Kopo - Črni vrh - Rogla 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ne up. 115 45,8 45,8 45,8 

nikoli 114 45,4 45,4 91,2 

1x 13 5,2 5,2 96,4 

2- 4x 7 2,8 2,8 99,2 

5x in več 2 ,8 ,8 100,0 

Total 251 100,0 100,0  

 

Mislinja - Črni vrh 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ne up. 169 67,3 67,3 67,3 

nikoli 73 29,1 29,1 96,4 

1x 8 3,2 3,2 99,6 

5x in več 1 ,4 ,4 100,0 

Total 251 100,0 100,0  

 

Vuzenica - Koča pod Kremžarjevim vrhom 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ne up. 182 72,5 72,5 72,5 

nikoli 65 25,9 25,9 98,4 

1x 1 ,4 ,4 98,8 

2- 4x 3 1,2 1,2 100,0 

Total 251 100,0 100,0  

 

Krožna planinska pot M 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ne up. 171 68,1 68,1 68,1 

nikoli 68 27,1 27,1 95,2 

1x 9 3,6 3,6 98,8 

2- 4x 3 1,2 1,2 100,0 

Total 251 100,0 100,0  

Anketa o dvonamenski rabi planinskih poti na Koroškem, 2013 
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Pogostost pojavljanja konfliktnih situacij  pri srečanju gorskega kolesarja in 
planinca/pohodnika na podanih planinskih poteh. 

Radlje - Planinska pot na Bricnik 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ne up. 186 74,1 74,1 74,1 

nikoli 58 23,1 23,1 97,2 

1x 4 1,6 1,6 98,8 

2- 4x 3 1,2 1,2 100,0 

Total 251 100,0 100,0  

Anketa o dvonamenski rabi planinskih poti na Koroškem, 2013 

KMO and Bartlett's Test 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,848 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 1431,552 

df 91 

Sig. ,000 

Vir:  Anketa o dvonamenski rabi planinskih poti na Koroškem, 2013 
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Komunalitete 

 

 Initial Extraction 

Gorsko kolesarstvo bi 

moralo biti dovoljeno po 

vseh poteh in brezpotjih. 

,437 ,390 

Gorsko kolesarstvo bi 

moralo biti dovoljeno samo 

na označenih planinskih in 

ostalih poteh. 

,186 ,127 

Souporaba planinskih poti 

za gorske kolesarje in 

pohodnike je smiselna. 

,339 ,359 

Pohodne in planinske poti z 

veliko pohodniki niso 

primerne za vožnjo z 

gorskimi kolesi. 

,388 ,367 

Mislim, da gorski kolesarji 

z vožnjo po planinskih 

poteh predstavljajo veliko 

nevarnost za druge 

uporabnike poti. 

,476 ,482 

Vožnja v zavarovanih 

območjih bi morala biti za 

gorsko kolesarstvo 

prepovedana 

,630 ,666 

Dostop do zavarovanih 

območij in vožnja po 

določenih poteh bi morala 

biti za gorske kolesarje  

omejena. 

,564 ,568 

Gorski kolesarji z vožnjo po 

občutljivih poteh povzročijo 

več poškodb tal kot 

pohodniki. 

,543 ,591 

Gorski kolesarji z 

neodgovorno vožnjo po 

planinskih poteh povzročijo 

večino konfliktov z drugimi 

uporabniki poti. 

,417 ,391 
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Odgovorna vožnja gorskih 

kolesarjev po planinskih 

poteh bi zmanjšala 

konflikte. 

,480 ,685 

Informacije o primernih 

trasah za vožnjo z gorskimi 

kolesi bi zmanjšale 

konflikte. 

,582 ,610 

Prepoved gorskega 

kolesarstva naj bo jasno 

označena na terenu. 

,500 ,615 

Pri srečevanju pohodnikov 

in kolesarjev na poteh so se 

kolesarji dolžni ustaviti in 

počakati, da gredo 

pohodniki mimo 

,441 ,483 

Kadar se kolesarji na poteh 

približujejo 

pešcem/pohodnikom od 

zadaj, so jih dolžni 

pravočasno glasno opozoriti 

,519 ,648 

Anketa o dvonamenski rabi planinskih poti na Koroškem, 2013 
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Odstotek pojasnjene celotne variance 

 

Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation 

Sums of 

Squared 

Loadings
a
 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total 

1 4,985 35,606 35,606 4,518 32,269 32,269 3,707 

2 2,381 17,010 52,616 1,928 13,769 46,038 3,232 

3 1,006 7,184 59,800 ,536 3,832 49,869 2,223 

4 ,972 6,946 66,746     

5 ,763 5,448 72,194     

6 ,695 4,961 77,155     

7 ,616 4,399 81,554     

8 ,544 3,888 85,442     

9 ,410 2,932 88,374     

10 ,397 2,832 91,206     

11 ,359 2,563 93,769     

12 ,343 2,448 96,218     

13 ,291 2,076 98,294     

14 ,239 1,706 100,000     

Anketa o dvonamenski rabi planinskih poti na Koroškem, 2013 

Pattern Matrix 

 

 Factor 

1 2 3 

Gorsko kolesarstvo bi 

moralo biti dovoljeno po 

vseh poteh in brezpotjih. 

-,634 -,008 ,141 

Gorsko kolesarstvo bi 

moralo biti dovoljeno samo 

na označenih planinskih in 

ostalih poteh. 

,175 ,129 ,177 

Souporaba planinskih poti 

za gorske kolesarje in 

pohodnike je smiselna. 

-,544 ,085 ,349 
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Pohodne in planinske poti z 

veliko pohodniki niso 

primerne za vožnjo z 

gorskimi kolesi. 

,396 ,116 ,299 

Mislim, da gorski kolesarji 

z vožnjo po planinskih 

poteh predstavljajo veliko 

nevarnost za druge 

uporabnike poti. 

,674 -,026 ,113 

Vožnja v zavarovanih 

območjih bi morala biti za 

gorsko kolesarstvo 

prepovedana 

,801 ,007 ,060 

Dostop do zavarovanih 

območij in vožnja po 

določenih poteh bi morala 

biti za gorske kolesarje  

omejena. 

,678 ,080 ,145 

Gorski kolesarji z vožnjo po 

občutljivih poteh povzročijo 

več poškodb tal kot 

pohodniki. 

,753 ,030 ,028 

Gorski kolesarji z 

neodgovorno vožnjo po 

planinskih poteh povzročijo 

večino konfliktov z drugimi 

uporabniki poti. 

,443 ,123 ,264 

Odgovorna vožnja gorskih 

kolesarjev po planinskih 

poteh bi zmanjšala 

konflikte. 

,081 ,083 ,760 

Informacije o primernih 

trasah za vožnjo z gorskimi 

kolesi bi zmanjšale 

konflikte. 

,056 ,533 ,332 

Prepoved gorskega 

kolesarstva naj bo jasno 

označena na terenu. 

,010 ,838 -,120 
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Pri srečevanju pohodnikov 

in kolesarjev na poteh so se 

kolesarji dolžni ustaviti in 

počakati, da gredo 

pohodniki mimo 

,123 ,651 -,004 

Kadar se kolesarji na poteh 

približujejo 

pešcem/pohodnikom od 

zadaj, so jih dolžni 

pravočasno glasno opozoriti 

-,140 ,837 -,004 

Anketa o dvonamenski rabi planinskih poti na Koroškem, 2013 

 

Factor Correlation Matrix 

 

Factor 1 2 3 

1 1,000 ,295 ,184 

2 ,295 1,000 ,533 

3 ,184 ,533 1,000 

Anketa o dvonamenski rabi planinskih poti na Koroškem, 2013 

Group Statistics 

 

Opredelite se glede na pogostost izvajanja 

rekreacije v naravi 

Mean Std. 

Deviation 

Valid N (listwise) 

Unweighted Weighted 

planinec/pohodnik 

Gorsko kolesarstvo bi 

moralo biti dovoljeno po 

vseh poteh in brezpotjih. 

1,79 1,380 116 116,000 

Gorsko kolesarstvo bi 

moralo biti dovoljeno 

samo na označenih 

planinskih in ostalih 

poteh. 

3,47 1,628 116 116,000 

Souporaba planinskih 

poti za gorske kolesarje 

in pohodnike je 

smiselna. 

2,83 1,617 116 116,000 
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Pohodne in planinske 

poti z veliko pohodniki 

niso primerne za vožnjo 

z gorskimi kolesi. 

4,57 1,006 116 116,000 

Mislim, da gorski 

kolesarji z vožnjo po 

planinskih poteh 

predstavljajo veliko 

nevarnost za druge 

uporabnike poti. 

3,93 1,343 116 116,000 

Vožnja v zavarovanih 

območjih bi morala biti 

za gorsko kolesarstvo 

prepovedana 

4,10 1,190 116 116,000 

Dostop do zavarovanih 

območij in vožnja po 

določenih poteh bi 

morala biti za gorske 

kolesarje  omejena. 

4,22 1,117 116 116,000 

Gorski kolesarji z vožnjo 

po občutljivih poteh 

povzročijo več poškodb 

tal kot pohodniki. 

4,33 1,117 116 116,000 

Gorski kolesarji z 

neodgovorno vožnjo po 

planinskih poteh 

povzročijo večino 

konfliktov z drugimi 

uporabniki poti. 

4,16 1,172 116 116,000 

Odgovorna vožnja 

gorskih kolesarjev po 

planinskih poteh bi 

zmanjšala konflikte. 

4,28 1,043 116 116,000 

Informacije o primernih 

trasah za vožnjo z 

gorskimi kolesi bi 

zmanjšale konflikte. 

4,43 1,128 116 116,000 
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Prepoved gorskega 

kolesarstva naj bo jasno 

označena na terenu. 

4,52 1,099 116 116,000 

Pri srečevanju 

pohodnikov in kolesarjev 

na poteh so se kolesarji 

dolžni ustaviti in 

počakati, da gredo 

pohodniki mimo 

4,08 1,300 116 116,000 

Kadar se kolesarji na 

poteh približujejo 

pešcem/pohodnikom od 

zadaj, so jih dolžni 

pravočasno glasno 

opozoriti 

4,50 1,153 116 116,000 

gorski kolesar in 

planinec/pohodnik 

Gorsko kolesarstvo bi 

moralo biti dovoljeno po 

vseh poteh in brezpotjih. 

2,86 1,671 135 135,000 

Gorsko kolesarstvo bi 

moralo biti dovoljeno 

samo na označenih 

planinskih in ostalih 

poteh. 

2,87 1,674 135 135,000 

Souporaba planinskih 

poti za gorske kolesarje 

in pohodnike je 

smiselna. 

3,72 1,459 135 135,000 

Pohodne in planinske 

poti z veliko pohodniki 

niso primerne za vožnjo 

z gorskimi kolesi. 

3,79 1,478 135 135,000 

Mislim, da gorski 

kolesarji z vožnjo po 

planinskih poteh 

predstavljajo veliko 

nevarnost za druge 

uporabnike poti. 

2,93 1,544 135 135,000 
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Vožnja v zavarovanih 

območjih bi morala biti 

za gorsko kolesarstvo 

prepovedana 

2,76 1,645 135 135,000 

Dostop do zavarovanih 

območij in vožnja po 

določenih poteh bi 

morala biti za gorske 

kolesarje  omejena. 

3,16 1,542 135 135,000 

Gorski kolesarji z vožnjo 

po občutljivih poteh 

povzročijo več poškodb 

tal kot pohodniki. 

2,84 1,620 135 135,000 

Gorski kolesarji z 

neodgovorno vožnjo po 

planinskih poteh 

povzročijo večino 

konfliktov z drugimi 

uporabniki poti. 

3,30 1,516 135 135,000 

Odgovorna vožnja 

gorskih kolesarjev po 

planinskih poteh bi 

zmanjšala konflikte. 

4,05 1,271 135 135,000 

Informacije o primernih 

trasah za vožnjo z 

gorskimi kolesi bi 

zmanjšale konflikte. 

4,10 1,248 135 135,000 

Prepoved gorskega 

kolesarstva naj bo jasno 

označena na terenu. 

3,81 1,497 135 135,000 

Pri srečevanju 

pohodnikov in kolesarjev 

na poteh so se kolesarji 

dolžni ustaviti in 

počakati, da gredo 

pohodniki mimo 

3,70 1,436 135 135,000 
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Kadar se kolesarji na 

poteh približujejo 

pešcem/pohodnikom od 

zadaj, so jih dolžni 

pravočasno glasno 

opozoriti 

4,33 1,234 135 135,000 

Total 

Gorsko kolesarstvo bi 

moralo biti dovoljeno po 

vseh poteh in brezpotjih. 

2,37 1,630 251 251,000 

Gorsko kolesarstvo bi 

moralo biti dovoljeno 

samo na označenih 

planinskih in ostalih 

poteh. 

3,15 1,678 251 251,000 

Souporaba planinskih 

poti za gorske kolesarje 

in pohodnike je 

smiselna. 

3,31 1,594 251 251,000 

Pohodne in planinske 

poti z veliko pohodniki 

niso primerne za vožnjo 

z gorskimi kolesi. 

4,15 1,338 251 251,000 

Mislim, da gorski 

kolesarji z vožnjo po 

planinskih poteh 

predstavljajo veliko 

nevarnost za druge 

uporabnike poti. 

3,39 1,536 251 251,000 

Vožnja v zavarovanih 

območjih bi morala biti 

za gorsko kolesarstvo 

prepovedana 

3,38 1,597 251 251,000 

Dostop do zavarovanih 

območij in vožnja po 

določenih poteh bi 

morala biti za gorske 

kolesarje  omejena. 

3,65 1,458 251 251,000 
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Gorski kolesarji z vožnjo 

po občutljivih poteh 

povzročijo več poškodb 

tal kot pohodniki. 

3,53 1,591 251 251,000 

Gorski kolesarji z 

neodgovorno vožnjo po 

planinskih poteh 

povzročijo večino 

konfliktov z drugimi 

uporabniki poti. 

3,70 1,432 251 251,000 

Odgovorna vožnja 

gorskih kolesarjev po 

planinskih poteh bi 

zmanjšala konflikte. 

4,16 1,175 251 251,000 

Informacije o primernih 

trasah za vožnjo z 

gorskimi kolesi bi 

zmanjšale konflikte. 

4,25 1,203 251 251,000 

Prepoved gorskega 

kolesarstva naj bo jasno 

označena na terenu. 

4,14 1,371 251 251,000 

Pri srečevanju 

pohodnikov in kolesarjev 

na poteh so se kolesarji 

dolžni ustaviti in 

počakati, da gredo 

pohodniki mimo 

3,88 1,384 251 251,000 

Kadar se kolesarji na 

poteh približujejo 

pešcem/pohodnikom od 

zadaj, so jih dolžni 

pravočasno glasno 

opozoriti 

4,41 1,198 251 251,000 

Anketa o dvonamenski rabi planinskih poti na Koroškem, 2013 
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Tests of Equality of Group Means 

 

 Wilks' 

Lambda 

F df1 df2 Sig. 

Gorsko kolesarstvo bi 

moralo biti dovoljeno po 

vseh poteh in brezpotjih. 

,893 29,760 1 249 ,000 

Gorsko kolesarstvo bi 

moralo biti dovoljeno 

samo na označenih 

planinskih in ostalih 

poteh. 

,967 8,424 1 249 ,004 

Souporaba planinskih 

poti za gorske kolesarje 

in pohodnike je 

smiselna. 

,922 21,048 1 249 ,000 

Pohodne in planinske 

poti z veliko pohodniki 

niso primerne za vožnjo 

z gorskimi kolesi. 

,914 23,321 1 249 ,000 

Mislim, da gorski 

kolesarji z vožnjo po 

planinskih poteh 

predstavljajo veliko 

nevarnost za druge 

uporabnike poti. 

,893 29,797 1 249 ,000 

Vožnja v zavarovanih 

območjih bi morala biti 

za gorsko kolesarstvo 

prepovedana 

,824 53,154 1 249 ,000 

Dostop do zavarovanih 

območij in vožnja po 

določenih poteh bi 

morala biti za gorske 

kolesarje  omejena. 

,870 37,251 1 249 ,000 

 

 
,783 68,997 1 249 ,000 
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Gorski kolesarji z 

neodgovorno vožnjo po 

planinskih poteh 

povzročijo večino 

konfliktov z drugimi 

uporabniki poti. 

,908 25,086 1 249 ,000 

Odgovorna vožnja 

gorskih kolesarjev po 

planinskih poteh bi 

zmanjšala konflikte. 

,991 2,281 1 249 ,132 

Informacije o primernih 

trasah za vožnjo z 

gorskimi kolesi bi 

zmanjšale konflikte. 

,982 4,689 1 249 ,031 

Prepoved gorskega 

kolesarstva naj bo jasno 

označena na terenu. 

,935 17,447 1 249 ,000 

Pri srečevanju 

pohodnikov in 

kolesarjev na poteh so se 

kolesarji dolžni ustaviti 

in počakati, da gredo 

pohodniki mimo 

,982 4,616 1 249 ,033 

Kadar se kolesarji na 

poteh približujejo 

pešcem/pohodnikom od 

zadaj, so jih dolžni 

pravočasno glasno 

opozoriti 

,995 1,209 1 249 ,273 

Anketa o dvonamenski rabi planinskih poti na Koroškem, 2013 

 

 


