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POVZETEK 
 
 
Gorsko kolesarstvo je veja kolesarstva, ki se je začela razvijati v sedemdesetih letih 
prejšnjega stoletja v ZDA in Kanadi, dobro desetletje kasneje pa tudi pri nas. Danes je 
v Sloveniji okrog 70.000 ljubiteljev tega športa, tako rekreativcev in tekmovalcev, 
številka pa še narašča. Razlogov za popularizacijo gorskega kolesarstva pri nas je več; 
najmočnejši je verjetno naše pestro naravno okolje z veliko gozdovi, hribi in planinskimi 
potmi. Poleg tega se infrastruktura smučišč v poletnih mesecih uporablja tudi kot 
gorsko kolesarski poligon, t.i. 'bikepark'.  
 
Čeprav ameriške študije kažejo, da je vpliv gorskega kolesarstva na obstoječe gozdne 
prometnice in planinske poti zanemarljiv, ima ta šport pri nas veliko nasprotnikov. Znani 
so primeri konfliktnih situacij med srečanjem kolesarjev s pohodniki, planinci ali kmeti, 
daleč največji problem pa predstavlja restriktivna zakonodaja. Uredba o prepovedi 
vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju iz leta 1995 je umeščala v isto kategorijo 
tudi kolesa, kar pomeni, da je bil vsakdo, ki je s kolesom s ceste zavil na gozdno pot (z 
nekaj izjemami), v prekršku. Kljub njenem preklicu v juniju 2014 je gorsko kolesarstvo 
še vedno omejeno zaradi Zakona o gozdovih in Zakona o planinskih poteh. 
Restriktivna zakonodaja negativno vpliva tudi na potencial za razvoj turizma in 
gostinstva, saj je gorskih kolesarjev, ki prihajajo iz tujine, iz leta v leto več. 2014 naj bi 
začel veljati nov zakon o conaciji, ki naj bi omogočal vožnjo s kolesi na tistih območjih, 
ki niso strogo zavarovana z Zakonom o varstvu narave, Naturo 2000 in ostalimi 
naravovarstvenimi ukrepi. Takih območij je v Sloveniji veliko, zato je zelo verjetno, da 
bo nov sistem na obeh straneh neučinkovit.  
 
Zato sem v okviru diplomske naloge na izbranem študijskem primeru hriba Mrzlice 
(1122 m) v Posavskem hribovju z okolico izdelala preprost in objektiven sistem 
vrednotenja potencialne nosilne kapacitete gozdnih prometnic in planinskih poti za 
gorsko kolesarjenje, ki bi ga lahko kot enega od modulov uporabili pri izgradnji sistema 
za vrednotenje MTB-ja na prometnice in poti. Z uporabo večparameterskega 
odločitvenega modeliranja DEX sem prek računalniškega programa za podporo 
odločanja DEXi ustvarila model z univerzalnim naborom kriterijev (naklon, tip podlage, 
vegetacija, raba, ipd.). S slednjim sem neodvisno od oblike terena objektivno ocenila 
stopnjo dopustnosti gorskega kolesarstva v obravnavanem okolju in rezultat 
vrednotenja uporabila za napoved ukrepov, s katerimi bi lahko za pohodnike in gorske 
kolesarje dane pogoje še izboljšali. Izkazalo se je, da imajo vse preučevane trase vsaj 
zadostne, v nekaj primerih pa celo visoke ocene dopustnosti za gorsko kolesarjenje, 
zato lahko sklepamo, da je potencialna nosilna kapaciteta obravnavanih tras za MTB 
tudi v splošnem visoka. 
  
V nalogi prikazan pristop ocenjevanja dopustnosti gorskega kolesarjenja, omogoča 
hiter in učinkovit pregled katerega koli posamičnega območja z obstoječimi 
prometnicami (trasami) v Sloveniji. Zaradi vse višje popularizacije te športne panoge je 
namreč smiselno poiskati trajnostno obliko rešitve, ki bi lahko zadovoljila vse 
uporabnike prometnic in obenem podprla ali izpodbila legalizacijo gorskega kolesarstva 
na obstoječih prometnicah glede na njihovo dopustnost. 
 
Ključne besede: gorsko kolesarstvo, gozdne prometnice, planinske poti, nosilnost 
okolja, sistem vrednotenja,  DEXi 
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SUMMARY 
 
 
Mountain biking (MTB) is a branch of cycling, which has started to develop in the 
1970’s in USA and Canada. At the beginning of 1980's, it slowly emerged across 
Europe and also to Slovenia. Today, there are more than 70.000 fans of MTB in 
Slovenia alone and according to some data, the number is still growing rapidly. 
Beautiful forests and hilly landscape with countless hiking trails may be the strongest 
reasons for popularization of MTB in Slovenia. Ski areas also provide a great part of 
MTB infrastructure during summer and are therefore used as so called 'bike parks'. 
 
Regardless of the fact that some American studies found hardly any and sometimes no 
influence of MTB on hiking trails or forest paths (when compared to hiking and riding), 
this brand of activity in nature still has many opponents in Slovenia. There has been 
some evidence of conflicts between mountain bikers and other trail users, yet the 
greatest boundary for this activity remains the restrictive legislation. The regulation of 
prohibition of motorized vehicles in natural environment from year 1995 applied also for 
bicycles. Despite the revocation of this prohibition in June 2014, mountain biking in 
environment is still limited due to Law on Forests and Law on mountain trails. 
Consequently, every mountain biker, who rides outside forest, asphalt or dirt roads, is 
technically in violation (there are a few exceptions). The regulation therefore also 
negatively effects touristic development and development of hospitality industry, since 
the number of foreign mountain bikers, who come to ride in Slovenia, increases every 
year. In 2014, there have been some plans on enforcing a new law in this area, called 
the zoning law. It predicts the prohibition of MTB only on areas, which are 
environmentally protected, such as Natura 2000, Nature conservation act, etc. Since 
there are many such protected zones, there is a risk that the new law will not be 
effective.  
 
Consequently, I decided to make my Bachelor's degree theses on creating a simple, 
yet objective system of measuring potential carrying capacity of existing hiking trails 
and forest paths in relation with mountain biking. I used hill Mrzlica (1122 m) with 
surroundings in hills of Posavje as my study area. My method represents one of 
modules at creating a system of MTB effects on existing hiking trails and forest paths 
valuation. Through use of multi attributive decision making method DEX and its 
decision making software, called DEXi, I created a model with universal group of 
criteria (incline, base type, vegetation, frequency of use, etc.), which can be evaluated 
regardless of the terrain type and give us an objective assessment on acceptability of 
MTB on studied area. It also gives us options for improvement of conditions for both 
pedestrians (hikers) and mountain bikers. It turned out that all studied routes have at 
least sufficient, in some cases even high values of MTB acceptability. I therefore 
conclude that in general, the potential carrying capacity of evaluated hiking trails and 
forest paths for mountain biking is high.  
Approach presented in the theses allows us a quick and effective examination of MTB 
acceptability through individual 'one case at a time' research of any area with existing 
trails in Slovenia. Since MTB in Slovenia has many enthusiasts, it is necessary to find a 
sustainable solution that would satisfy all trail users and either support or rebut MTB 
acceptability on existing trails. 
 
Key words: MTB, forest paths, hiking trails, carrying capacity of the environment, 
evaluation system, DEXi 
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1. UVOD 
 
 
Trenutno (2014) kar 60% Slovenije pokriva gozd, kar s pridom izkorišča množica 
uporabnikov planinskih in gozdnih poti v namen rekreacije, turizma, zaščite, lova, 
gozdarstva in nabiralništva. Ker se delež gozdov pri nas iz leta v leto povečuje, 
obenem narašča tudi število uporabnikov negospodarskih gozdih funkcij, s poudarkom 
na rekreacijski. Nekatere planinske in gozdne prometnice so zato bolj obremenjene, 
zaradi česar je njihovo vzdrževanje zahtevnejše, po drugi strani pa zmanjševanje 
intenzivnosti gospodarjenja z zasebnimi gozdovi povzroča tudi zaraščanje vlak, ki bi 
lahko razbremenile množično uporabljene druge planinske in gozdne prometnice. 
 
V preteklih desetletjih je bil največji delež uporabnikov planinskih in gozdnih prometnic 
z namenom rekreacije vezan na pohodnike in planince, v zadnjem obdobju pa se hitro 
povečuje tudi delež motoristov in kolesarjev. Slednji so prometnice začeli uporabljati 
sočasno z razvojem gorskega kolesarstva, kar je povzročilo, da je pričelo naraščati 
število rekreativnih kolesarjev, ki so svojo obliko tega priljubljenega športa našli v 
naravi. Danes lahko gorske kolesarje srečamo tako rekoč povsod, kjer srečamo 
pohodnike in planince. Ravno zato, ker so srečanja kolesarjev in drugih uporabnikov 
neizogibna, prihaja do težav, pri čemer se ogrožene največkrat počutijo predvsem 
pohodniki. 
 
Slovenska zakonodaja dovoljuje prost dostop do gozdnih površin pešcem kjerkoli in 
kadarkoli, ne glede na lastništvo. Šele leta 1995 je ministrstvo za okolje v posebni 
uredbi obravnavalo tudi motorizirana vozila in kolesa, vendar neustrezno in restriktivno. 
Vse od tedaj si privrženci gorskega kolesarstva prizadevajo za odobritev njihove 
prisotnosti v okolju, a do danes zakonodajnih sprememb še ni. Legalno gorsko 
kolesarstvo (ang. mountainbiking; 'MTB',)  je omejeno na gorsko kolesarske poligone, 
utrjene negozdne poti (z dovoljenjem lastnika) in poti v dvonamenski rabi, statistika pa 
podaja dejstvo, da v toplejših mesecih leta ilegalno prometnice še vedno uporablja 
okrog 10.000 kolesarjev. Študije o vplivu gorskega kolesarstva na okolje iz tujine 
opozarjajo, da ima ta oblika rekreacije minimalen oziroma enak ali manjši vpliv na 
okolje, kot ga imajo pohodniki, zato je v številnih državah zakonodaja do gorskega 
kolesarstva relativno nerestrektivna.  
 
Ker so spremembe na področju zakonske ureditve gorskega kolesarstva pri nas nujne, 
je smiselno, da bi v procesu spremembe zakonodaje upoštevali tudi sistem vrednotenja 
potencialnega vpliva MTB na okolje, ki bi moral med drugim upoštevati tudi stanje 
okolja, nosilno kapaciteto obravnavane prometnice za gorsko kolesarstvo in  
potencialne možnosti za rekreativno-turistični razvoj preučevanih območij. Šele 
celosten in sistemski pristop k spremembi zakonske ureditve bi podal objektivno oceno 
dopustnosti okolja za MTB. Objektivno oblikovana zakonodaja bi lahko omogočila 
boljša izhodišča za razvoj kolesarskega turizma in rekreacije pri nas, kar bi na daljši rok 
ustvarilo dobiček in nova delovna mesta in s tem zagotovila trajnostni vidik 
obravnavane dejavnosti.  
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2. TEORETIČNE OSNOVE 
 
 

2.1. Gorsko kolesarstvo 
 
Gorsko kolesarstvo (ali gorsko kolesarjenje, ang. 'mountain biking', 'MTB') je veja 
kolesarstva, ki je namesto na urejene ceste, vezana na gozdne in planinske 
prometnice, poligone oz. gorsko kolesarske parke ter brezpotja. Vključuje opremo, ki 
zajema čelado, rokavice, včasih tudi ščitnike, in kolo, ki je na zahteven teren posebej 
prilagojeno z velikim hodom prednjih vilic, z ojačanim okvirjem, včasih zadaj vzmeteno, 
je težje kot cestno kolo in s širšim krmilom. 

 
2.1.1. Razvoj gorskega kolesarstva v ZDA in pri nas 

 
Moderna oblika gorskega kolesarstva je nastala v začetku sedemdesetih let v ZDA, ko 
je skupina navdušencev nad vožnjo izven urejenih cest začelo sestavljati predelana 
Schwinnova kolesa. Masovna proizvodnja gorskih koles se je začela leta 1981 
(podjetje Specialized) in 1982 (podjetje Univega). Tri leta kasneje so zaradi visoke 
priljubljenosti novega športa v ZDA organizirali tudi prvo državno prvenstvo v gorskem 
kolesarstvu. Mejnik v tehnološkem napredku je leta 1987 postavil Paul Turner s svojim 
prvim polnovzmetenim kolesom, leto kasneje pa je bilo sestavljeno prvo kolo iz 
karbonskih vlaken. Zgodovinsko pomemben je bil še razvoj aktivnega sistema 
neodvisnega vzmetenja leta 1993, znanega pod kratico FSR (Future Suspension 
Ride). V devetdesetih so posamezna podjetja iznašla tudi več naprednih kosov 
kolesarske opreme, razvoj pa se do danes še ni ustavil (Brandt, 1998). 
 
Pri nas segajo prve objave o gorskem kolesarstvu v zgodnja osemdeseta leta, ko v 
Sloveniji koles še ni bilo mogoče dobiti, zato so ljubitelji po dele hodili v tujino. Leta 
1999 je začelo izhajati internetno glasilo Bajkerski glasnik, katerega avtor je bil Andrej 
Dekleva, ki je tudi ustanovitelj največjega slovenskega gorsko kolesarskega portala 
mtb.si. Tu je danes zbrana tudi večina literature s tega področja (Mtb.si). 
 

2.1.2. Discipline gorskega kolesarstva 
 
a) Tekmovalne discipline: Tekmovanja v gorskem kolesarjenju so pod vodstvom 
svetovne kolesarske zveze UCI (Union Cycliste Internationale), v Sloveniji pa so tudi 
pod nadzorom Kolesarske zveze Slovenije (KZS). Discipline so: Cross country (XCO), 
ki je tudi edina MTB olimpijska disciplina, cross country marathon, downhill (DHI, slika 
1), four cross (4X), trial, enduro in cross country eliminator (XCE), ki je tudi najmlajša 
tekmovalna MTB disciplina (UCI, 2013). 
b) Netekmovalne discipline: V to skupino sodijo turno kolesarstvo (ki uporablja poti v 
naravnem okolju), freeride (prisoten na gorsko kolesarskih poligonih) in nekatere oblike 
dirta. 
 
Discipline lahko ločimo tudi glede na tip kolesa (nevzmeteno, spredaj vzmeteno in 
polnovzmeteno kolo) in na tip kolesarjenja (gravitacijske in negravitacijske oblike). 
Pri diplomskem delu sem se v glavnem osredotočila na turno kolesarstvo, ki je 
najpogostejša oblika kolesarjenja v naravnem okolju.  
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Slika 1: Gorsko kolesarski spust (DHI) v bikeparku Špičak na Češkem 
 
 

2.2 Gozdne prometnice in planinske poti 
 
2.2.1. Gozdne prometnice 
 

Gozdna infrastruktura so gozdne prometnice (gozdne ceste, vlake in stalne žičnice) in 
drugi objekti v gozdovih, namenjeni predvsem gospodarjenju z gozdovi.  

 
Klasifikacijo gozdnih prometnic pri nas opredeljuje drugi člen Pravilnika o gozdnih 
prometnicah, ki je del Zakona o gozdovih (UL RS št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – 
ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 in 110/07), ki določa šest tipov gozdnih 
prometnic:  
»a) grajene gozdne prometnice: gozdne prometnice, katerih kote planuma v mešanem 
profilu odstopajo od kote terena za več kot 0,5 m na pretežni dolžini trase, sicer so 
negrajene gozdne prometnice; 
b) gozdne ceste: gozdne prometnice, ki so namenjene predvsem gospodarjenju z 
gozdom, so nekategorizirane v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, omogočajo 
racionalen prevoz gozdnih lesnih sortimentov, so javnega značaja, in so vodena v 
evidenci gozdnih cest; 
c) gozdne vlake so grajene ali negrajene gozdne prometnice, namenjene spravilu lesa 
s spravilnimi sredstvi; 
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d) pripravljene gozdne vlake so negrajene gozdne prometnice, na trasi katerih se 
odstranijo ovire in poravna planum ter opravijo druga potrebna dela. Pripravljene 
gozdne vlake niso objekti po predpisih o graditvi objektov; 
e) protipožarne preseke so protipožarne gozdne ceste ali protipožarne poti, ki odpirajo 
prostor, kjer je z gozdnogospodarskim načrtom opredeljena 1. ali 2. stopnja požarne 
ogroženosti gozdov, in so v situacijskem poteku prilagojene zahtevam protipožarnega 
varstva; 
f) protipožarne gozdne ceste (protipožarne preseke I kategorije) so grajene in utrjene 
gozdne prometnice, ki odpirajo večji požarno ogrožen prostor, kjer delež gozda ali 
njegova ekonomska vrednost ne utemeljujeta izgradnje gozdne ceste ter je v 
situacijskem poteku prilagojena predvsem zahtevam protipožarnega varstva. Po 
tehničnih elementih, obliki projektne dokumentacije in načinu gradnje ustreza gozdni 
cesti, če ta pravilnik ne določa drugače; 
g) protipožarne poti (protipožarne preseke II kategorije) so na pretežni dolžini grajene 
gozdne prometnice. Namenjene so protipožarnemu varstvu in prevozu s prilagojenimi 
vozili in kmetijsko mehanizacijo. Po tehničnih pogojih gradnje, obliki potrebne 
dokumentacije in načinu gradnje ustrezajo gozdni vlaki, če ta pravilnik ne določa 
drugače.« 

 
2.2.2. Planinske poti 

 
Klasifikacija in definicija  planinskih poti je opredeljena v  2. členu Zakona o planinskih 
poteh (UL RS, št. 61/2007): »Planinska pot je ozek pas zemljišča, praviloma na 
gričevnatem, hribovitem in goratem svetu, namenjen za hojo, tek ali plezanje, ki je 
lahko obstoječa 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.« 
 
Planinske poti so glede na tehnično zahtevnost kategorizirane v tri skupine: »Lahke, 
zahtevne in zelo zahtevne planinske poti. V informacijskem gradivu o planinskih poteh, 
vodnikih ter na turističnih informacijskih tablah in zemljevidih, kjer so označene 
planinske poti, mora biti označena tudi njihova kategorija.« 
 

2.2.3. Zakonska zaščita in nadzor poti 
 
Tako gozdne prometnice kot tudi planinske poti so v Sloveniji javnega značaja 
(namenjene javni uporabi), vzdržuje pa jih bodisi lastnik zemljišča, bodisi 
skrbnik/vzdrževalec (slika 2). 
 
Namembnost gozdnih prometnic je odvisna od gozdnogospodarskih načrtov. Ti 
predvidevajo tip gospodarjenja z gozdom glede na njegovo funkcijo in so opisani v 8. in 
9. členu Zakona o gozdovih: »Z načrti za gospodarjenje z gozdovi se določijo pogoji za 
usklajeno rabo gozdov in poseganje v gozdove ter gozdni prostor, potreben obseg 
gojenja in varstva gozdov, najvišja možna stopnja njihovega izkoriščanja ter pogoji za 
gospodarjenje z živalskim svetom. Vsebina teh načrtov je javna. Gozdnogospodarski 
načrti se izdelajo kot skupni načrti za vse gozdove ne glede na lastništvo ob 
upoštevanju posebnosti na posameznih območjih.«  
 
Gradnja in vzdrževanje gozdnih prometnic sta opisana v 37. členu Zakona o gozdovih, 
kjer je poudarjena trajnostna raba infrastrukture s čim manj negativnimi posledicami v 
okolju. Omenjeni člen navaja, da je: »Gradnja gozdnih prometnic je v javnem interesu. 
Gozdne prometnice se morajo graditi, vzdrževati in uporabljati tako, da se ne: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200761&stevilka=3298
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- ogrozijo vodni viri; 
- povzročijo erozijski procesi; 
- prepreči odtok visokih vod iz hudournikov; 
- poveča nevarnost plazov; 
- poruši ravnotežje na labilnih tleh; 
- poslabša odtok padavinskih vod, tako da bi bila ogrožena kmetijska ali druga 
zemljišča ali da bi bil ogrožen obstoj gozda ali onemogočen njegov razvoj; 
- prizadenejo območja, pomembna za ohranitev prosto živečih živali; 
- prizadene naravna ali kulturna dediščina; 
- ogrozijo druge funkcije oziroma večnamenska raba gozdov.« 
Nadzor nad gospodarjenjem z gozdom je opisan v 75. členu Zakona o gozdovih, kjer 
piše, da: »Uresničevanje določb tega zakona in njegovih predpisov nadzirajo gozdarski 
inšpektorji ter inšpektorji za lovstvo in ribištvo, ter gradbeni in urbanistični inšpektorji, 
lahko tudi požarni inšpektorji, carina ali policija.« 
77.b člen podrobneje opisuje seznam dejavnosti, ki morajo biti pod nadzorom:  
»- ugotavljanje kršitev glede zmanjševanja rastnosti sestoja ali rodovitnosti rastišča, 
stabilnosti ali trajnosti gozda oziroma ogrožanja njegovega obstoja, namena ali funkcij, 
ki se med drugim povzročajo tudi z zasekovanjem, lupljenjem, zarezovanjem, 
zažiganjem drevja in grmovja, odvažanjem in zastrupljanjem zemlje, ogrožanjem 
bivališč živali; 
- ugotavljanje kršitev glede omejitev in prepovedi nabiranja živali, plodov, gob in rastlin; 
- ugotavljanje kršitev glede rekreativnega nabiranja gob, plodov, zelnatih rastlin in 
njihovih delov; 
- ugotavljanje kršitev glede vožnje v gozdu; 
- ugotavljanje kršitev, ki bi zmanjšale ali preprečile uporabo gozdnih prometnic oziroma 
povečale stroške njihovega vzdrževanja; 
- opozarjanje oseb na dejanja, ki škodijo gozdu.« 
 
Nadzor nad planinskimi potmi je opisan v 22. členu Zakona o gozdnih poteh in določa, 
da: »Izvajanje določb tega zakona in podzakonskih aktov, izdanih na njegovi podlagi, 
nadzorujejo inšpektorji, pristojni za ohranjanje narave, na gozdnih in kmetijskih 
površinah tudi inšpektorji, pristojni za gozdarstvo in kmetijstvo, vsak v skladu s svojimi 
pristojnostmi. Pristojni inšpektorji iz prejšnjega odstavka izrekajo globe v okviru 
razponov, predpisanih s tem zakonom. 
Ne glede na določbo lahko izvajanje določb tega zakona in podzakonskih aktov, 
izdanih na njegovi podlagi, nadzorujejo tudi naravovarstveni nadzorniki, v skladu s 
predpisi o ohranjanju narave.« 
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Slika 2: Odsek planinske poti med Mrzlico in Kalom, kjer se planinska pot razdeli v več močno 
erodiranih poti. Gre za neuspešen primer vzdrževanja na račun nižanja obremenjenosti glavne 
poti 
 
 

2.3. Zakonodajna ureditev gorskega kolesarstva v Sloveniji 
 

Zakonsko gledano je ureditev gorskega kolesarstva pri nas površna, zastarela in 
neustrezna. Zadnje spremembe v zakonodaji so se sicer zgodile v letu 2014, vendar 
nimajo bistvenega vpliva na legitimnost MTB-ja v naravnem okolju. 

 
2.3.1. Uredba o prepovedi vožnje z motoriziranimi vozili v naravnem 
okolju (1995) 

 
Uredba iz leta 1995 je do junija 2014 uvrščala med motorizirana vozila, kot so motorji, 
štirikolesniki in avtomobili, tudi kolesa. S tem je prepovedovala vožnjo v naravnem 
okolju (z izjemo gozdnih cest, ki so javnega značaja), oziroma na vseh gozdnih 
prometnicah in planinskih poteh, torej povsod, kjer vožnja z motoriziranimi vozili ali 
kolesi ni bila izrecno dovoljena. Ta del uradnega lista je stopil v veljavo 1.4.1995 (UL 
RS 28/1995). Dopolnitev iz leta 2001 koles ni opredeljevala posebej. Preklic uredbe je 
bil posledica Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o ohranjanju narave v juniju 
2014. 
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2.3.2. Predlog o conaciji (2013) 
 
Ob izdelavi območnih gozdno gospodarskih načrtov Republike Slovenije za obdobje 
2011 – 2020 je bila v letu 2013 izdelana conacija gozdnega prostora z vidika njegove 
rabe za rekreacijo in turizem. Strokovne podlage za določanje con gozdnega prostora 
sestojijo iz klasifikacijskega sistema statusov naših gozdov. To so gozdni rezervati, 
varovalni gozdovi, gozdovi s poudarjeno funkcijo, Natura 2000, ekološko pomembna 
območja (EPO),... Na podlagi stopnje zaščite gozda je predlog izdelava štirih con 
gozdnega prostora, od katerih je A najbolj zaščitena, D pa najmanj. Vožnja s kolesi je 
predvidena za območja C, D (skupno 78% Slovenije), pogojno pa tudi ob obrobjih B 
con. Predlog zajema tudi uporabo tabel kolesarskih poti in markacije ob sami poti 
(Beguš in Veselič, 2013). 

 
2.3.3. Zakon o spremembah in dopolnitvi ZON (2014) 

 
Januarja 2014 je bil izdan osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
ohranjanju narave (ZON). Namen novele je, da: »…celovito uredi vožnjo z vsemi vozili 
na motorni in drug lasten pogon in kolesi v naravnem okolju« in nadalje, da »se tudi v 
naravnem okolju vožnja omeji le na utrjene površine oziroma prometno infrastrukturo, 
vožnja izven cest pa v celoti prepove in ustrezno kaznuje.« Ponovno je vožnja s 
kolesom dovoljena le tam, kjer ni izrecno prepovedana. V tem predlogu so bile 
predvidene tudi denarne globe za kršitelje. Predlog je ostal zaradi menjave vlade RS 
nedorečen (Mtb.si). 
V juniju 2014 je Državni zbor RS soglasno sprejel predlog Zakona o spremembah in 
dopolnitvi Zakona o ohranjanju narave (UL RS 96/06) z amandmaji o gorskem 
kolesarjenju v naravnem okolju. 28.b člen določa, da je: »...v naravnem okolju vožnja s 
kolesi dovoljena po utrjenih poteh, če temu ne nasprotuje lastnik ali upravljavec poti. Za 
utrjeno pot se šteje pas zemljišča, ki se uporablja za hojo ali vožnjo in je za ta namen 
tudi utrjen.« Ker je vožnja s kolesi po gozdnih in planinskih poteh zaradi Zakona o 
gozdovih in Zakona o planinskih poteh še vedno prepovedana, slednja dva tipa 
prometnic pa med neasfaltiranimi prevladujeta, kolesarjenje v okolju s tem zakonom ni 
pridobilo posebnih prednosti. 
 

2.3.4. Poti v dvonamenski rabi, gibanja za legalizacijo gorskega 
kolesarstva na obstoječih prometnicah, gorsko kolesarski poligoni – 
'bikeparki' 

 
Poti v dvonamenski rabi so planinske in gozdne poti, ki jih poleg pešcev lahko 
izjemoma uporabljajo tudi kolesarji. Seznam kriterijev za dvonamensko rabo poti je 
nastal po priporočilih PZS (Planinska zveza Slovenije). Te kriterije je 31.5.2012 sprejel 
upravni odbor PZS, dopolnil pa jih je 7.3.2013. Kljub temu, da mnoge planinske poti in 
prometnice kriterijem ustrezajo, imamo trenutno v Sloveniji le dve dvonamenski poti. 
Prva leži v slovenski Istri na relaciji Gračišče – Lačna – Dvori - Sv.Kvirik - Gračišče. 
Druga se nahaja na južnem delu Ljubljanske kotline: Grosuplje - Sp. Slivnica - Tabor - 
V. Lipljene - M. Ločnik - Gora - V. Ločnik - Vino - Huda polica - Šmarje - Magdalenska 
gora - Hrastje – Grosuplje (Rotovnik, 2013). 
 
Najbolj znano gibanje za legalizacijo gorskega kolesarstva je društvo Slovenska 
kolesarska pobuda (SKP), (www.odprimopoti.si). Poleg tega se za legalizacijo 
kolesarjenja v naravi zavzema tudi naš največji gorsko kolesarski portal www.mtb.si. 
 

http://www.odprimopoti.si/
http://www.mtb.si/
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Infrastrukturo smučišč so ponekod pri nas lokalni ljubitelji in poznavalci gorskega 
kolesarstva po dogovoru z lastnikom infrastrukture, občine in lastniki parcel uspeli 
izkoristiti tudi v poletnih mesecih s postavitvijo gorsko kolesarskih poligonov. Trenutno 
so uradni 'bikeparki' na Javorniku, Mariborskem Pohorju, v Blagovici, Kranjski gori, 
Voglu in na Rogli. Velik potencial za razvoj imajo tudi Cerkno, Kobla in Soriška planina. 
 

2.4. Problematika gorskega kolesarstva v Sloveniji in po svetu 
 

2.4.1. Nosilnost okolja za gorsko kolesarjenje 
 
Nosilnost okolja nam pove, koliko lahko spremenimo posamezne elemente okolja, da 
le-to še ohranja normalne funkcije brez posebnih sprememb. Različna okolja imajo 
različne kapacitete za dejavnike, ki se spreminjajo, zato sta njihovo vrednotenje in izbor 
zelo pomembna. Najobčutljivejši dejavnik je tisti, ki je limitativen (McGinley, 2010). 

 
2.4.2. Okoljska problematika 

 
Zajema konflikt med kolesarjem (kolesom) in okoljem. Kljub študijem na področju vpliva 
gorskega kolesarjenja na okolje, torej prometno infrastrukturo (podlago) in okolico 
(živalstvo in rastlinstvo), kjer so rezultati pokazali minimalno škodo v primerjavi z 
ostalimi uporabniki, velja splošno prepričanje, da kolesarjenje v okolju povzroča erozijo, 
uničuje koreninske sisteme, plaši živali in slabša stanje poti. 
 

2.4.3. Družbena problematika 
 
Zajema konflikt med kolesarjem in ostalimi uporabniki poti (jezdeci, pohodniki, planinci, 
tekači, lovci, kmetje). Gorski kolesarji so večinoma izkušeni z dobrim občutkom za kolo 
in znajo nadzorovati hitrost. Kljub predvidevanju lahko pride do trčenj ali skorajšnjih 
trčenj s pohodniki, kar pri slednjih vzbudi včasih upravičeno negativen odziv. 
Mnogokrat so ostali uporabniki poti tudi brez osebnih izkušenj srečanja negativno 
nastrojeni do kolesarjev. 
 

2.4.4. Ekonomska problematika 
 
Obstoječa zimska infrastruktura (smučišča, žičnice) in omrežje gozdnih in planinskih 
prometnic ter planinskih koč nam v toplejših mesecih predstavljata dober vir 
turističnega dohodka tudi zaradi gorskega kolesarstva. Ker je smučarskih dni v sezoni 
razmeroma malo, mnoga omrežja poti pa so opuščena, bi lahko z uveljavljanjem 
rekreacijskih oblik MTB pridobili dobršen del BDP-ja tudi prek turizma v primeru, da bi 
bila zakonodaja do kolesarstva manj restriktivna. 

 
2.5. Pregled virov in literature 

 
Najkvalitetnejši vir študij o vplivu gorskega kolesarstva na okolje je ameriška 
organizacija IMBA (International mountain biking association), tj. neprofitna skupnost, 
ki se zavzema za vpeljavo poti v dvonamensko rabo, spodbuja vožnjo v okolju s čim 
manjšim vplivom na naravo in pomaga skrbeti drugim organizacijam za boljše stanje 
poti. Na njihovi spletni strani (www.imba.com) je nabor različnih znanstvenih raziskav s 
področja ocenjevanja vpliva te dejavnosti na okolje (White 2006, Marion in Wimpey 
2007, Chavez 1996) pri katerih sem našla nekaj skupnih zaključkov:  
- vpliv kolesarjev v primerjavi z vplivom drugih uporabnikov poti je manjši ali enak,  

http://www.imba.com/
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- na večjih naklonih je vpliv vseh uporabnikov poti večji kot na manjših naklonih,  
- kolesarji ustvarijo večji vpliv na podlago pri vožnji navzgor kot navzdol,  
- strižna sila gume kolesa na podlago pa je manjša kot sila pohodnega čevlja na 
enakem terenu.  
 
Pri analizi poti v predelih brez vegetacije je vpliv vseh uporabnikov na podlago večji kot 
ob prisotnosti rastja, sicer pa vse študije zaključujejo, da je treba na tem področju 
opraviti še več specifičnih raziskav, da se bo dalo vpliv gorskega kolesarjenja 
popolnoma oceniti. 
 
Slovenska literatura je bila predvsem podlaga za teoretične osnove te diplomske 
naloge. Edina predhodna slovenska raziskava z MTB tematiko je diplomsko delo z 
naslovom Gorsko kolesarstvo v zavarovanih območjih na primeru Triglavskega 
narodnega parka (Drofenik, 2012). Ostali slovenski viri se na tuje študije opirajo 
predvsem v namen gibanj za legalizacijo MTB v naravnem okolju in uvedbe poti v 
dvonamenski rabi. Podlaga za nastanek raziskave so zakonodajni organi in v primeru 
vožnje po obstoječih prometnicah gre za Zakon o planinskih poteh in Zakon o 
gozdovih.  
 
Zaradi potrebe po uporabi odločitvenih modelov v praktičnem delu diplomske naloge 
sem se odločila za metodo kvalitativnega odločitvenega modeliranja (Bohanec in 
Žnidaršič 2012) Uporabila sem tudi program za multi atributivno odločanje DEXi 
(Bohanec, 2013). Vir materiala v obliki kart in gozdnogospodarskih načrtov so mi 
priskrbeli na Zavodu za gozdove. 

 
2.6. Hipoteza 

 
Trdim, da bom  s pomočjo modela za podporo odločanja, objektivno vrednotila nosilno 
kapaciteto izbranih študijskih primerov gozdnih prometnic in planinskih poti za gorsko 
kolesarjenje. Obenem bom z analizo vrste »kaj - če« (ang. 'what – if') odkrila možnosti 
za optimizacijo obravnavanih prometnic  za gorsko kolesarjenje. Model vrednotenja bo 
primeren za splošno uporabo.  
 
 
3. EKSPERIMENTALNI DEL 
 
 

3.1. Izbor kazalnikov in njihova analiza 
 
Med pregledovanjem raziskav s področja vpliva MTB na okolje (opisano v poglavju 2.5) 
sem sproti dopolnjevala seznam kazalnikov, tj. dejavnikov okolja, ki se ob doprinosu 
gorskega kolesarjenja zaznavno spreminjajo. Med slednjimi sem uporabila tiste, ki so 
prisotni tudi v Sloveniji in jih sistematično uredila v odločitven model. 
 

3.1.1. Sistematika  atributov 
 
Preučevanje vpliva neke dejavnosti na okolje sem se odločila opredeliti z opisom:  
- lokacije dejavnosti,  
- okolja, v katerem se dejavnost odvija in  
- tipom antropogenega faktorja. 
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Sistem za vrednotenje nosilnosti poti za MTB sem izdelala s pomočjo odločitvenega 
modeliranja, kjer sem uporabila metodo DEX in orodje za izgradnjo odločitvenih 
modelov DEXi.  
Odločitven model ima tri osnovne module, znotraj katerih gnezdijo v nadaljevanju 
opredeljeni atributi:  
- prometnica, ki v moji raziskavi predstavlja planinsko pot, gozdno prometnico, oz. 
kakršen koli sestav teh dveh tipov in zadeva občutljivost slednjih treh variant na 
spremembe, ki bi jih lahko povzročilo gorsko kolesarjenje, 
- prostor, ki v mojem primeru predstavlja stanje in kvaliteto ožje okolice prometnice, ter 
lastnosti okolja prometnice, ki bi lahko vplivale na prometnico in dopustnost gorskega 
kolesarjenja v obravnavanem prostoru, 
- uporabnik, ki se nanaša na antropogeno uporabo prostora in prometnice ter zakonska 
določila, ki omejujejo njegove posege in dejavnosti v okolju. 

 
3.1.2. Nabor univerzalnih kazalnikov  
 

Za opredelitev osnovnih treh komponent preučevanega sistema sem izbrala nabor 
univerzalnih kazalnikov, ki so v nadaljevanju podrobneje opisani.  

 a) Prometnico opredeljujejo:  

- tip prometnice: Njeno stanje je odvisno od njenega tipa. Planinske prometnice in 
rekreativne gozdne poti so bistveno primernejše za gorsko kolesarske dejavnosti kot 
gozdne prometnice, ki so namenjene spravilu lesa ali kmetovanju. Na planinskih 
prometnicah, ki ležijo na višjih nadmorskih višinah je manj pešcev, kot na gozdnih 
poteh. 

- fizično stanje prometnice: Določajo ga fizikalni dejavniki, ki lahko v povezavi z 
dejavnostjo kakorkoli vplivajo na stanje prometnice. Upoštevala sem naklon, 
ekspozicijo in tip podlage. Naklon je najosnovnejši atribut hitrosti sprememb na 
antropogenih prometnicah. Večji ko je, hitrejše so spremembe. Ekspozicija  je vezana 
na lokacijo oz. usmerjenost preučevane poti. Če je prometnica obrnjena proti jugu, so 
dnevne in letne mikroklimatske spremembe najmočnejše in hitreje prihaja do erozije 
tal, kot če je prometnica obrnjena v katero koli drugo smer neba. Erozija tal je še 
hitrejša, če je k temu nagnjen tip podlage, ki se tam nahaja. Da bi lahko ocenili 
nosilnost, potrebujemo informacije o dveh pomembnih kazalnikih: debelini tal in tipu 
matične kamnine, ki se nahaja pod njo. Ravno zato so značilnosti podlage prometnice  
odvisne od nasutosti in skalovitosti. Z večanjem nasutosti ob konstantni uporabi 
prometnice se povečuje tudi zbitost in utrjenost tal, po drugi strani pa se zaradi 
zadostne količine prsti ohranja delež vegetacije okrog prometnice, kar zmanjšuje 
erozijo. Skalovitost se po drugi strani nanaša na krušljivost matične podlage. Apnenec, 
dolomit in fluvialni nanosi so trije najpogostejši tipi kamnin pri nas. Ker je apnenec trši 
od dolomita, dolomit pa odpornejši od fluvialnih nanosov (npr. peščenjak ali lapor), si 
tako sledijo glede na intenzivnost krušljivosti. 

- vzdrževanje prometnice: Je kazalnik, ki se sicer nanaša na tip uporabnika, vendar 
odločilno vpliva na kvaliteto prometnice. Najpomembnejša namena vzdrževanja sta 
namembnost in razglednost. Prva je odvisna od funkcije prostora, skozi katerega 
poteka prometnica in je definirana z uporabnikom, saj smo ji z gospodarjenjem sami 
dali določeno vlogo. Če je prometnica namenjena zgolj ohranjanju in varovanju narave, 
ne pa tudi kmetijstvu in gozdarstvu ali rekreaciji, je ranljivejša za spremembe v 
prostoru, ker vanjo zaradi predpisanih omejitev manj posegamo. Razglednost je 
vezana na prevladujočo funkcijo rabe prostora, saj je pomembna zgolj za namene 
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negospodarske rabe (rekreacija, naravovarstvo, ipd.). Pomeni odprtost poti na daljšo 
razdaljo, kar prostoru daje estetski pomen, to pa je zlasti pomembno v turizmu in 
rekreaciji. Višja kot je razglednost, boljše pogoje ima prometnica za vpeljavo MTB. 

b) Prostor 

- zaraslost prostora: Nanaša se na zastrtost tal z vegetacijo v širšem okolju prometnice 
in z vegetacijo tik ob prometnici. Višja kot je zaraslost, višja je zaščita prometnice pred 
erozijskim delovanjem. 

- negovanost prostora: Opisuje stanje (vitalnost, poškodovanost) vegetacije na širšem 
območju okrog prometnice in tik ob njej. Če so na in ob prometnici npr. poseke in 
plazovi sanirani in ni očitnih posledic antropogenega vpliva na okolje, je negovanost 
prostora visoka. V kolikor je okolje negovano, ima višjo nosilnost za gorsko 
kolesarjenje, kot v primeru, ko stanje okolja zahteva sanacije.  

- habitatna pestrost: Nanaša se na raznovrstnost habitatov organizmov (rastlin, gliv in 
živali) na danem območju – če je visoka, se okolju poveča ranljivost, zato je ta dejavnik 
pri vpeljavi gorskega kolesarstva omejujoč. 

c) Uporabnik 

- raba: Opredeljuje razvrstitev uporabnikov prometnic glede na to, kdo so in koliko traso 
dejansko uporabljajo. Grobo sem jih razdelila v naslednje tri skupine: kolesarje, 
pohodnike (planince) in kmete. Prisotnost kolesarjev je za ocenjevanje nosilnosti 
prometnic za MTB zaželena, saj omogoča vpogled v realno stanje poti. Pohodniki, 
kamor poleg planincev spadajo tudi vsi tekači, turisti in jezdeci, so manj zaželena 
skupina, saj lahko pri stikih s kolesarji prihaja do konfliktov. Tretja skupina, v kateri so 
kmetje skupaj z gozdarji, lovci in ostalimi upravljavci območij, so za dopustnost MTB v 
okolju prav tako omejujoč dejavnik, saj lahko kolesarji z vožnjo motijo delo teh 
uporabnikov. Nosilnost poti za gorsko kolesarjenje je največja, ko je kmetov in 
pohodnikov malo. 

- zakonodaja: Obsega zakone, ki veljajo za določeno območje, po katerem je speljana 
prometnica. Če je restriktivna in uvršča prostor pod strogo zaščito zaradi katerih koli 
vzrokov (varstvo narave, prepadno območje, nevarnost plazov, ipd.), so pogoji za 
gorsko kolesarjenje oteženi ali nedopustni. V kolikor je zakonodaja blaga in omogoča 
določene prilagoditve, nam ta kazalnik ne predstavlja posebnih omejitev. 
 

3.2. Postopki in metode dela 
 
3.2.1. Pregled 

 
Uporabila sem več teoretičnih in praktičnih metod dela. Prve se večinoma nanašajo na 
pregled tuje in domače literature, torej zajemajo branje, primerjanje, opisovanje in 
splošno analizo člankov. 
 
Pri praktičnem  delu sem uporabila večje število metod. Najprej izbiro terena, GPS 
kartiranje in ogled terena, nato vrisovanje v karto s pomočjo GIS informacijskih orodij, 
izdelavo kart in razdelitve prometnic na segmente, določanje višinskih profilov s 
programom Strava, segmentiranje pridobljenih tras, ustvarjenje odločitvenega modela 
in modeliranje z na terenu pridobljenimi podatki ter primerjanje rezultatov. 
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3.2.2. Sistem za podporo odločanja 
 
Ker na nosilnost okolja vpliva vsota vseh sprememb vrednosti izbranih kazalnikov, 
moramo pri ocenjevanju vpliva upoštevati večino dejavnikov, ki jih gorsko kolesarjenje 
povzroča v okolju.  
 
Uporabila sem metodo za podporo odločanja DEX in njeno implementacijo v  
interaktivni računalniški program DEXi, ki je namenjen reševanju odločitvenih 
problemov na podlagi modelov in podatkov. Tak sistem uporabnika podpira, vendar pa 
ga sam program ne nadomešča, saj je končni rezultat še vedno odvisen od nas samih. 
Večparametrsko kvantitativno modeliranje temelji na realnih vhodnih podatkih in 
vnaprej določenih pravil hierarhičnega združevanja in je zato predstavlja objektiven 
pristop vrednotenja dopustnosti obravnavane prometnice za MTB (Bohanec, 2012 in 
Arsenijević, 2006). 
Metoda DEX je metoda kvalitativnega večparameterskega odločanja, ki nam pomaga 
pri odločitvenem procesu, ko izbiramo med različnimi variantami (Bohanec, 2013). 
Posameznim preučevanim atributom najprej ovrednotimo alternative, nato iz njih 
ustvarimo hierarhične strukture, nazadnje pa vse skupaj povežemo v tabele koristnosti, 
preko katerih agregiramo nižje atribute v višje (slika 3). 

 

 
Slika 3: Shematičen prikaz DEX metodologije (Bohanec, 2013) 
 
 
DEXi je računalniški program za delo s kvalitativnimi modeli vrednotenja po metodi 
DEX, torej je orodje, ki je bilo razvito v namen podpore pri odločanju. Variante z njih 
razgradimo na posamezne atribute in končno oceno dobimo s postopkom združevanja 
(Bohanec, 2013). Program sem uporabila za vrednotenje in analize tipa 'kaj – če' ('what 
– if') posameznih segmentov poti po metodi vrednotenja DEX. 
 

3.3. Področje preučevanja 
 
Za študijske primere sem izbrala na področju hriba Mrzlica (1122 m) (slika 4), ki je 
četrti najvišji vrh zasavskega hribovja in je na južni strani povezana s prepletom tras, ki 
vodijo v dolini dveh zasavskih mest, Trbovelj in Hrastnika. Prometnice so raznovrstne – 
ceste se prepletajo s kolovoznimi odseki, ki med seboj povezujejo tudi sosednje, a 
nižje vrhove (npr., Planinski vrh, Klobuk, Kal), pogoste pa so predvsem pešpoti, od 
katerih je večina planinskih in zato tudi ustrezno označenih. 
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To področje sem izbrala zato, ker veliki nakloni in jasno ločen sistem dolin v Zasavju 
otežuje vzpostavitev daljše kolesarske transverzale in ker verjamem, da je treba model 
najprej preveriti na krajših in zahtevnejših trasah. 
 

Slika 4: Koča na vrhu Mrzlice, izhodišča preučevanega območja 
 
 

3.3.1. Uporaba Garmin GPS sistema 
 
Za pridobivanje informacij o izbranih trasah sem na terenu uporabila tehnologijo GPS 
navigacije, pri čemer sem si pomagala z dvema pripomočkoma. 
 
Garmin GPS map (slika 5) sem uporabila za natančen geografski posnetek 
obravnavanih poti. Izposodila sem si ga na Zavodu za gozdove Slovenije (ZGS), na 
enoti Zagorje ob Savi. Trase sem z napravo prehodila in nato zbrane podatke odnesla 
na tehnično-informacijski oddelek ZGS, kjer so mi poti vrisali v karte (merilo 1:25000). 
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Slika 5: Garmin GPS map 
 
 
Garmin Edge 500 (slika 6) je drug pripomoček, ki je namenjen rekreativni in 
profesonalni športni rabi in je primeren tako za pešce kot kolesarje. Poti sem še enkrat 
prevozila in z napravo prek računalniškega programa pridobila podatke o dolžini poti in 
nadmorski višini, kar mi je podalo tudi pomembne informacije o naklonu na 
posameznih odsekih. 
 

 
Slika 6: Garmin Edge 500 
 
 

3.3.2. Naravnogeografske značilnosti 
 
Po geološki zgradbi vrh južno pobočje Mrzlice spada med sedimentne kamnine, v 
glavnem površje sestavlja apnenec z redkimi primesmi dolomita, v notranjosti in ob 
vznožjih hribovja pa najdemo peščenjake in permo-karbonske skrilave glinavce. Tla so 
distrična in evtrična rjava tla ter rjava pokarbonatna tla, razpon v debelini tal pa močno 
varira zaradi raznolikega reliefa in stopnje izpiranja. Južni del Mrzlice je hidrološko zelo 
pester, saj ga sestavlja omrežje izvirov in majhnih potokov, ki se iztekajo v porečja 
Trboveljščice, Bobna in Brnice. 
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Zmerno toplo podnebje ima značilnosti predalpske regije, zato so jeseni in pomladi 
zaradi višjih nadmorskih višin hladnejša kot drugod. Padavin je okrog 1500 mm na leto. 
Vegetacijo sestavlja mešani gozd, v nižjih območjih prevladujejo listavci, v višjih pa 
iglavci. Zaradi kmetovanja so pogoste tudi travniške površine in sadovnjaki. Živalstvo je 
pestro, vrh Mrzlice je znan predvsem kot gnezdišče divjega petelina in nekaterih drugih 
vrst ptic. 

 
3.3.3. Družbenogeografske značilnosti 

 
Vrh Mrzlice spada pod občino Žalec, medtem ko je večji del njene južne strani pod 
občinama Hrastnik in Trbovlje. Na vrhu se nahaja tudi planinska koča, ki je po 
nekaterih podatkih najbolj obiskana sredogorska postojanka v Sloveniji. Razlog je 
verjetno v legi, ki meji na več večjih slovenskih regij. Turizem je vezan na pohodništvo 
in kolesarstvo in je predvsem rekreativne narave, prisotnega pa je tudi nekaj 
ekstenzivnega kmetijstva, gozdarstva in lova. Najširše naravovarstveno območje se 
imenuje Krajinski park Mrzlica in zajema spomenike kulturne in naravne dediščine 
(območja zaščitenih rastlinskih in živalskih vrst, zgodovinsko pomembna kužna 
znamenja, ipd.). Prometnice večinoma uporabljajo pohodniki in kolesarji, pa tudi 
kmetje, gozdarji in lovci. 

 
3.4. Objekti preučevanja 

 
Na področju preučevanja sem izbrala tri ločene trase (slika 7), ki so redno vzdrževane 
in kljub letošnjem žledolomu niso utrpele tako hude škode, da bi bila sanacija šele v 
teku (razen trase pod zaporedno št. 1, kjer odvoz lesa še poteka). Vse tri trase poleg 
pohodnikov uporabljajo tudi gorski kolesarji, v veliki večini predvsem za vožnjo navzdol. 
Za prikaz sem uporabila topografske karte merila 1:25.000, višinske profile pa sem 
izmerila s pomočjo že opisane GPS navigacije. Podatke so mi na Zavodu za gozdove v 
Ljubljani s programom ARVview prenesli v grafično obliko, dodali shemo gozdnih cest 
in masko gozda. Na osnovi pridobljenih višinskih profilov sem izdelala tudi 
segmentacije tras poti. Vse trase so izbrani tako, da jih za vožnjo navzgor dopolnjuje 
splet asfaltiranih in kolovoznih poti, ki pa na kartah niso prikazane. 
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Slika 7: Karta prikazuje vse obravnavane trase 
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3.4.1. Terenska analiza segmentov poti 
 
Segmente poti sem izdelala glede na naklon, ki je zelo pomemben faktor vpliva okolja 
na stanje prometnice. S prosto dostopnim spletnim programom Strava sem po izrisu 
trase z GPS sistemom Garmin Edge 500 pridobila tudi njen višinski profil (slika 8). S 
slednjim lahko vzdolž poti sledimo spremembam vrednosti naklona v odstotkih, zato 
sem te informacije uporabila za določitev segmentacije. Dolžine in območja 
posameznih segmentov soodvisni od sprememb naklona, ki se tam dogajajo. Zato je 
segmentacija v vseh primerih posledica nenadnega odstopanja vrednosti naklona 
vzdolž trase. Vse poti so merjene od višje nadmorske višine proti nižji, zato negativno 
predznačena vrednost naklona v odstotkih pomeni padec nadmorske višine v določeni 
razdalji. 
 

Slika 8: Vzdolžni naklon trase 
 
 
Najlažji način za segmentiranje celotne poti glede na naklon je prek grafične odvisnosti 
nadmorske višine od dolžine poti. Na vsaki večji spremembi naklona (nagel padec ali 
dvig) ustvarimo nov segment, ki ga obravnavamo posebej. V kolikor so spremembe v 
naklonu sorazmerno majhne skozi celotno dolžino poti, si lahko pri določitvi segmentov 
poti pomagamo tudi z opazovanjem tipa prometnice. Kjer se slednji spremeni, 
vzpostavimo nov segment. 

Segmenti so poimenovani glede na traso, v kateri se nahajajo in so tudi zaporedno 
oštevilčeni. 
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3.4.1.1 Trasa 1: Mrzlica – Kal – Klobuk – Hrastnik 
 

 
Slika 9: Karta trase 1: Mrzlica – Kal – Klobuk - Hrastnik 
 
 
Opis trase: Velik del trase (slika 9) sestavlja planinska pot (slika 10a), le zaključni del 
do mesta Hrastnik in vmesni prehod prek naselja Ostenk je asfaltiran (tabela 1). 
Celotna prometnica je primerna za gravitacijske oblike kolesarjenja, saj veliki nakloni v 
začetnem in osrednjem delu zajemajo veliko skalnatih in koreninskih odsekov (slika 
10b), na katerih bi se bilo nemogoče peljati navzgor. S segmentacijo višinskega profila 
(slika 11, tabela 2) sem pridobila 4 segmente trase (slika 12). 
 

 
Slika 10: Levo (a) je začetni odsek z visokim negativnim naklonom, desno (b) pa edini odsek 
trase, ki je še v fazi saniranja zaradi poseke po žledolomu 2014. Vožnja je tu vseeno mogoča 
 
 
Tabela 1: Osnovni podatki trase 1 
Tipi prometnic markirana planinska pot, asfaltirana cesta 
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Potencialni tipi kolesarjenja gravitacijske oblike 
Skupna dolžina trase (v km) 6,5 
Težavnost kolesarjenja visoka 
Višinska razlika (v m) 760 
 
 

Slika 11: Graf odvisnosti celotne dolžine trase od odstotka naklona 
 
 

Slika 12: Graf odvisnosti celotne dolžine trase od odstotka naklona po segmentaciji glede na 
naklon. Vidni so 4 segmenti trase 
 
 
Tabela 2: Dolžine posameznih segmentov (v km) 
Ime segmenta Dolžina segmenta (v km) 
s1/1 1,1 
s1/2 1,6 
s1/3 3,7 
s1/4 0,7 
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3.4.1.2 Trasa 2: Mrzlica – Sv. Katarina – Ostenk – Hrastnik 
 

Slika 13: Fotografiji začetnega dela trase na dveh lokacijah; prva (a) je s kolovozne poti, druga 
(b) pa s planinske 
 
 

 
Slika 14: Karta trase 2: Mrzlica – Sv. Katarina – Ostenk – Hrastnik 
 
 
Opis trase: Je skupek prometnic, ki vključuje kolovozne odseke s planinskimi potmi, 
gozdnimi vlakami (sliki 13, 14), asfaltirano cesto in pešpot (tabela 3), ki jo po dogovoru 
z lastniki parcel lahko uporabljajo tudi kolesarji. Gre za najbolj obiskano traso, 
predvsem v zgornjem delu pod Mrzlico, zato je pri kolesarjenju navzdol potrebna 
precejšnja previdnost. Vzporedno s planinsko potjo (v zgornjem delu), po kateri je 
vožnja v hrib otežena, poteka tudi lažja asfaltirana ali kolovozna pot, ki nam omogoča 
lažji vzpon. Po segmentaciji višinskega profila (slika 15, tabela 4) sem pridobila tri 
segmente (slika 16). Spodnji segment je primeren le za spust, vendar obstajajo tri 
asfaltirane prometnice, po katerih lahko opravimo tudi daljši vzpon (te prometnice niso 
vrisane). 
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Tabela 3: Osnovni podatki trase 2 
Tipi prometnic kolovozna cesta, planinska pot, gozdna 

vlaka, asfaltirana cesta 
Potencialni tipi kolesarjenja vse oblike turnega kolesarstva, 

gravitacijske oblike kolesarstva 
Skupna dolžina trase (v km) 9,1 
Težavnost kolesarjenja srednja 
Višinska razlika (v m) 774 
 
 

Slika 15: Graf odvisnosti celotne dolžine trase od odstotka naklona 
 
 

Slika 16: Graf odvisnosti celotne dolžine trase od odstotka naklona po segmentaciji glede na 
naklon. Vidni so 3 segmenti trase 
 
 
Tabela 4: Dolžine posameznih segmentov trase 2 
Ime segmenta Dolžina segmenta (v km) 
s2/1 2,4 
s2/2 3,8 
s2/3 2,9 
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3.4.1.3 Trasa 3: Kal – Ravne – Boben 1/Boben 2 
 

 
Slika 17: Karta trase 3 brez razdelitve: Kal – Ravne – Boben 1/Boben 2 
 
 
Opis trase: Je sestavljena trasa, saj vsebuje dve različni varianti poti (slika 17). Spust 
se začne s Kala, od koder poteka po planinski poti, ki je deloma tudi gozdna vlaka 
(slika 18). V naselju z asfaltirano prometnico se lahko odločimo, ali spust nadaljujemo 
po planinski poti mimo kmetijskih površin do naselja Boben in se nato spustimo v 
Hrastnik (slike 23, 24, 25, 26, tabeli 7 in 8), ali pa se po asfaltirani prometnici peljemo 
do gozdne ceste in tam nadaljujemo spust po gozdni vlaki (slike 19, 20, 21, 22, tabeli 5 
in 6). Prvo varianto lahko uporabimo tudi za vzpon, medtem ko so na drugi nakloni za 
to preveliki. Ponovno imamo možnost, da za vzpon uporabimo dve drugi lokalni 
prometnici, eno asfaltirano in drugo kolovozno. 
 

 
Slika 18: Začetni (a) in osrednji (b) del trase – planinska pot, ki nato prehaja v kolovozno 
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3.4.1.3.1 Trasa 3a: Kal – Ravne – Boben 1 
 

 
Slika 19: Karta rumeno obarvane trase 3a: Kal – Ravne – Boben 1 
 
 
Tabela 5: Osnovni podatki trase 3a 
Tipi prometnic planinska pot, asfaltirana cesta 
Potencialni tipi kolesarjenja vse oblike turnega kolesarstva 
Skupna dolžina trasa (v km) 3,5 
Težavnost kolesarjenja nizka 
Višinska razlika (v m) 528 
 
 

 
Slika 20: Osrednja dela trase, kjer gozdna cesta (a) preide v gozdno vlako (b) 
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Slika 21: Graf odvisnosti celotne dolžine trase od odstotka naklona 
 
 

Slika 22: Graf odvisnosti celotne dolžine trase od odstotka naklona po segmentaciji glede na 
naklon. Vidni so 3 segmenti trase 
 
 
Tabela 6: Dolžine posameznih segmentov trase 3a 
Ime segmenta Dolžina segmenta (v km) 
s3a/1 1,6 
s3a/2 0,8 
s3a/3 1,1 
 
 
3.4.1.3.2 Trasa 3b: Kal – Ravne – Boben 2 
 

 
Slika 23: Karta rumeno obarvane trase 3b: Kal – Ravne – Boben 2 
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Slika 24: Fotografija začetnega (a) in osrednjega dela (b) trase – na obeh poteka planinska pot 
 
 
Tabela 7: Osnovni podatki trase 3b 
Tipi prometnic planinska pot, gozdna cesta, gozdna 

vlaka, asfaltirana cesta 
Potencialni tipi kolesarjenja vse oblike turnega kolesarstva 
Skupna dolžina trasa (v km) 3,1 
Težavnost kolesarjenja srednja 
Višinska razlika (v m) 529 
 
 

Slika 25: Graf odvisnosti celotne dolžine trase od odstotka naklona 
 
 

Slika 26: Graf odvisnosti celotne dolžine trase od odstotka naklona po segmentaciji glede na 
naklon. Vidni so 3 segmenti trase 
 
 
Tabela 8: Dolžine posameznih segmentov trase 3a 
Ime segmenta Dolžina segmenta (v km) 
s3b/1 1,0 
s3b/2 1,2 
s3b/3 0,4 
s3b/4 0,5 
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3.5.  Podatki 
 

Vrednosti vstopnih atributov v model vrednotenja (slika 27) sem določila za vsak 
posamezen segment posebej in so zaradi obsežnosti podani v prilogi (priloga A).  
 
 
4. REZULTATI IN RAZPRAVA 

 
4.1. Rezultati 
 
4.1.1 Predstavitev modela  

 
Nabor univerzalnih kazalnikov, opisanih v poglavju 3.1.2, je bilo potrebno najprej 
strukturirati v hierarhični odločitveni model (slika 27) in posameznim atributom določiti 
zalogo vrednosti, ki so podane v prilogi. Tu sem določila tudi tabele koristnosti, ki 
ponazarjajo končno oceno, oziroma koristnost variante. Podrobni opisi njihovih 
vrednosti se nahajajo v prilogi k diplomi (priloga A). 

  
Slika 27: Hierarhično urejen odločitveni model v programu DEXi. Podatke vanj vnašamo preko 
vstopnih atributov, ki so označeni s trikotnikom.  Atributi, ki združujejo vstopne in nižje 
(hierarhične) atribute, pa so označeni s pravokotniki 
 
 
Hierarhično najvišji atribut v modelu je atribut Dopustnost. Zajema vse ostale atribute 
(prometnico, prostor in uporabnika s podkriteriji) in podaja končno oceno primernosti 
določene prometnice za gorsko kolesarjenje. Zavzame lahko tri vrednosti: 
a) MTB neugoden – vrednost, ki jo dobimo, kadar je večina kriterijev neugodnih. Pri 
tem rezultatu sklepamo, da je dotična prometnica ali segment prometnice za gorsko 
kolesarjenje neprimeren in da bi uveljavitev te dejavnosti povzročila neželene 
spremembe v prostoru. Potreben je temeljit pregled vsakega kriterija posebej, da 
vidimo, kaj bi lahko spremenili, da bi dvignili nivo dopustnosti. V praksi je načeloma 
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težko uveljaviti spremembe v gospodarjenju s prometnico in prostorom okrog nje, 
vendar nam teoretični predlogi dopuščajo možnost za razmislek o spremembah.  
b) MTB nevtralen – vrednost, ki jo dobimo, kadar je večina kriterijev nevtralnih, ali pa jih 
je približno polovica neugodnih ter polovica ugodnih. Analiza takšnih modelov je 
odvisna od vsakega kriterija posebej, zato je skupen rezultat zmerna dopustnost te 
dejavnosti v okolju, ob pogoju, da ustrezno skrbimo za prometnico in vzpostavimo 
trajen nadzor prostora, v katerem poteka.  
c) MTB dopusten – vrednost, ki jo dobimo, kadar je večina kriterijev ugodnih. Za 
teoretično uveljavitev gorskega kolesarjenja v okolje so potrebni samo manjši pregledi 
morebitnih slabših vrednosti posameznih kriterijev, ki bi potrebovali izboljšave, sicer pa 
prometnica oziroma njen segment lahko sprejmeta to dejavnost brez negativnih 
posledic. 
 

4.1.2 Potek analize 
 
Posamezne segmente poti sem vrednotila z odločitvenim modelom. Vrednosti vstopnih 
atributov sem za vsak segment določila na terenu na preučevanih trasah. V tem 
poglavju so predstavljene le posamične razlage rezultatov za vsak primer. Vhodni 
podatki in podrobnejši rezultati so dodani v poglavju Priloge. V nadaljevanju bom na 
izbranih primerih prikazala potek analize posameznih segmentov in obenem 
predstavila način izvedbe vrednotenja izbranih tras.  
 
Že prej opisan model sem uporabila za individualno vrednotenje posameznih 
segmentov (slika 28) na vseh trasah in za vsak segment posebej ocenila, ali je 
segment: 
a) ugoden za gorsko kolesarjenje 
b) nevtralen za gorsko kolesarjenje 
c) neugoden za gorsko kolesarjenje 
 

Slika 28: Prikaz modela v programu DEXi. V začetnem zavihku, ki se imenuje 'Model', so 
najprej prikazani opisi posameznih kriterijev in njihove zaloge vrednosti 
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Vse atribute v sistemu vrednotenja sem podala s trostopenjsko zalogo vrednosti, ki 
izražajo želenim pogojem pozitivno, nevtralno ali pa negativno vrednost. Pri tem ni šlo 
vedno za kvantitativne (veliko, srednje, malo), temveč večkrat tudi za kvalitativne (slika 
29) dejavnike. 
 
Kot primer določanja zaloge vrednosti navajam primer skalovitost (slika 29). Fluvialni 
nanosi so slabo odporna podlaga, zato so bolj nagnjeni k krušljivosti in s tem erozijo in 
predstavljajo negativno vrednost za ta model dopustnosti. Dolomit je srednje odporna 
kamnina, saj se pri pritiskih na podlago rahlo plasti in zato izraža nevtralno vrednost. 
Zelo odporen apnenec predstavlja pozitivno vrednost kriterija. 
 

Slika 29: Zaloga vrednosti za kriterij Skalovitosti  
 
 
V drugem zavihku, ki se imenuje 'Variante' (slika 30a), je bilo potrebno določiti 
posamezne vrednosti atributov. Na eni od treh tras, ki sem jo poimenovala po njeni 
relaciji (Mrzlica – Hrastnik), sem v programu najprej analizirala skrajni začetni del poti z 
vrha navzdol (relacija: vrh Mrzlice – Kal). Poimenovala sem jo Mrzlica – Kal 1 in 
vstavila vrednosti kriterijev, ki sem jih določila ob terenskem delu. V zavihku 
'Vrednotenje' (slika 30b) sem pridobila pregled zaloge vrednosti na vseh segmentih in 
tudi končne ocene vsote atributov.  
 

 
Slika 30: Na levi (a) je izrez zavihka 'Variante', na desni (b) pa izrez zavihka 'Vrednotenje' 
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V zadnjem zavihku, imenovanem Grafikoni, je možna poljubna primerjava različnih 
dejavnikov z njihovimi vrednostmi. 
 

4.1.3. Rezultati vrednotenja 
 

V nadaljevanju so podani rezultati vrednotenja potencialne nosilne kapacitete 
obravnavanih tras po njihovih segmentnih.  
 
4.1.3.1 Trasa 1 : Mrzlica – Kal – Klobuk – Hrastnik 
 

 
Slika 31: Pregled vrednotenja trase 1 po zalogah vrednosti posameznih kriterijev 
 
 

 
Slika 32: Na levi je segment poti v osrednjem delu, ki pelje navkeber, na desni pa segment, ki 
vodi strmo navzdol. Obe prometnici sta planinski 
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Od štirih analiziranih segmentov v tej trasi se je po vnosu podatkov v odločitveni model 
izkazalo, da v dveh segmentih prometnica in njeno okolje dopuščata vpeljavo MTB-ja. 
Zato imata opisana segmenta optimalen potencial za razvoj te dejavnosti. V drugih 
dveh segmentih, kjer je model zaznal nezaželene vrednosti naklona in erozije ter tudi 
manjše vrednosti nasutosti, je skupna ocena nevtralna, kar pomeni, da bi se MTB dalo 
vpeljati le ob primernem vzdrževanju in rednih pregledih (slika 31).  
Najlažji način za optimizacijo (slika 33) v obeh nevtralno ocenjenih segmentih je 
povečanje nasutosti tam, kjer je naklon prometnice zelo velik. Možna je tudi analiza 
zakonodaje, ki je v teh segmentih strožja, oziroma blaga. Zaradi velike nadmorske 
višine gre za območja, kjer so prisotne redke živalske vrste. V segmentaciji s1/1 je 
območje s specifičnimi gozdnimi habitati, kar umešča ta prostor med ranljivejše v 
smislu dopustnosti za MTB, vendar zato prometnice že same po sebi vnašajo motnjo, 
zaradi česar je dopustnost enaka za vse uporabnike poti. Z dvema nevtralnima in 
dvema pozitivnima vrednostima dopustnosti ima ta trasa (slika 32) v vsakem primeru 
velik potencial za vpeljavo gorskega kolesarjenja brez okoljevarstvenih zadržkov. 
 

Slika 33: Optimizacija posameznih kriterijev na trasi 1 
 
 
Dopustnost trase za MTB (slika 34) se bi močno zmanjšala ali izginila, če bi prometnica 
izgubila status planinske poti in prešla v strogo kmetijsko gozdno vlako, saj njena 
funkcija ne bi bila več rekreacijska. Če bi se oslabili še zaraslost in negovanost gozda 
zaradi pomanjkanja vzdrževanja in saniranja poškodb drevja, bi postalo celotno 
območje obravnavane prometnice za MTB nedopustno, na nekaterih segmentih pa 
zgolj srednje dopustno. 
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Slika 34: Degradacija posameznih kriterijev na trasi 1 
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4.1.3.2 Trasa 2: Mrzlica – Sv. Katarina – Ostenk – Hrastnik 
 

Slika 35: Pregled vrednotenja trase 2 po zalogah vrednosti posameznih kriterijev 
 
 
V vseh treh segmentih je končna ocena nevtralna, kar pomeni, da se gorsko 
kolesarjenje lahko vzpostavi ob stalnem vzdrževanju celotne prometnice in njene 
okolice.  
Da bi celotna trasa optimalno dopuščala MTB, bi bilo v segmentaciji s2/1 spremeniti 
vidik uporabnika in zakonodaje (zmanjšati število pohodnikov oz. zmanjšati število 
konfliktov prek povečanja razglednosti, ter omiliti zakonodajo, saj je prometnica 
namenjena rekreaciji), v segmentaciji s2/2 bi bilo potrebno ločiti splet kmetijskih vlak od 
planinskih, oz. namestiti opozorilne table pri križanju različnih tipov prometnic, saj 
dopustnost omejuje prometnice. V segmentaciji s2/3 sta problematični predvsem 
negovanost in zaraslost območja, saj gre za močno degradirano površino zaradi 
uporabe v rudarstvu (Rudnik Trbovlje - Hrastnik), zaradi česar je delež kvalitetne prsti 
nizek, vpliv erozije pa je zaradi slabše zaraslosti visok (slika 35). Kriterije bi izboljšalo 
povečanje nasutosti in umetno povečevanje vegetacije. 
 
Dopustnost za MTB bi se bistveno zmanjšala, če bi v vseh treh segmentih znižali 
zaraslost in negovanost, ter če bi zaradi pomanjkanja vzdrževanja prometnice 
drastično padla nasutost prometnice.  
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4.1.3.3 Trasa 3a: Kal – Ravne – Boben 1 
 

Slika 36: Pregled vrednotenja trase 3a po zalogah vrednosti posameznih kriterijev 
 
 
Medtem, ko je prvi segment trase za gorsko kolesarjenje dopusten in visoko primeren, 
je v drugih dveh segmentih nevtralen, saj prometnica pridobi tudi kmetijsko funkcijo. 
Skupno je ocena primernosti te trase še vedno zadovoljiva in ob uveljavitvi soobstoja 
kmetijskih dejavnosti in gorskega kolesarstva bi okolje s prometnico preučevano 
dejavnost sprejelo brez težav (slika 36). 
Dopustnost je možno povečati s preusmeritvijo deleža uporabnikov planincev na ostale 
planinske poti, s povečevanjem nasutosti prsti v segmentaciji s3a/1 in z višanjem 
stopnje negovanosti v vseh treh segmentih. 
Ocena končne dopustnosti bi se bistveno znižala, če bi na celotni trasi povečali število 
kmetov in planincev, če bi znižali stopnjo zaraslosti in razglednosti, ter tudi 
negovanosti. Stroga zakonodaja bi pogoje še dodatno otežila. 
 

  



34 

4.1.3.4 Trasa 3b: Kal – Ravne – Boben 2 
 

Slika 37: Pregled vrednotenja trase 3b po zalogah vrednosti posameznih kriterijev 
 
 
V vseh segmentih je rezultat dopustnosti pozitiven, zato ima ta trasa najboljše pogoje 
za uveljavitev gorskega kolesarstva. Dopustnost za dejavnost je visoka, zato bi jo 
okolje sprejelo brez negativnih posledic. Edini dve slabši lastnosti predstavljata 
ekspozicija, ki je v veliki večini primerov negativno ovrednotena in pa frekvenca 
uporabe kolesarjev, ki je trenutno majhna (slika 37). Menim, da lahko to pripisujemo 
predvsem za vožnjo popularnejšim ostalim trasam.  
 
Dopustnost za MTB bi lahko zvišali z višanjem celotne negovanosti trase in zvišanjem 
nasutosti v segmentih s3b/1 in s3b/4. 
 
Dopustnost bi se močno znižala, če bi bila negovanost slabša, če bi se število 
kmetijskih dejavnosti na in ob prometnici povišalo in če bi stopnji nasutosti in zaraslosti 
padli. 

 
4.1.4. Primerjave ocen dopustnosti tras 

 
V tem podpoglavju sem primerjala segmente vseh tras med seboj glede na dopustnost 
znotraj ločenih atributov prometnice, prostora in uporabnika, ter nazadnje še glede na 
skupno raven dopustnosti. Primerjave sem prikazala z obarvanimi segmenti tras na 
kartah. 
 
4.1.4.1 Prometnica 
 
Segmente prometnic sem med seboj primerjala na osnovi dopustnosti (slika 39). Kot je 
razvidno, je edina sprememba v obarvanosti segmentacije s1/3, katere prometnica je 
MTB dopustna. Podobnosti med rezultatom karto prometnice in karto dopustnosti 
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celotnega modela dokazujejo, da je nosilna kapaciteta tras za MTB najbolj odvisna od 
stanja atributa prometnice. 
 

 
Slika 38: Karta primerjave ocen dopustnosti prometnice med segmenti tras 
 
 
4.1.4.2 Prostor 
 
Primerjava tras na osnov atributa prostor je prikazana na sliki 40. Razvidno je, da ima 
prostor nižjo potencialno nosilno kapaciteto od atributa prometnice, saj je na več 
segmentih ocena dosegla stopnjo nevtralne MTB dopustnosti. 
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Slika 39: Karta primerjave ocen dopustnosti prostora med segmenti tras 
 

4.1.4.3 Uporabnik 
 
Primerjava tras glede na atribut uporabnik pokaže, da je ta agregiran atribut v 
primerjavi s prometnico in prostorom najbolj omejujoč, saj v dveh segmentih dosega 
nizko vrednost dopustnosti za MTB (slika 41). Višje vrednosti dopustnosti dosegajo 
segmenti, kjer je število pešcev uporabnikov razmeroma nizko. 
 



37 

 
Slika 40: Karta primerjave ocen dopustnosti uporabnika med segmenti tras 
 

4.1.4.4 Dopustnost 
 
Najboljšo vrednost dopustnosti je dosegla trasa 3b (Kal – Ravne – Boben 2), saj ima 
pri vseh posameznih segmentih visoke ocene dopustnosti gorskega kolesarjenja v 
okolju. Po primernosti ji sledi trasa 1, saj sta dva njena segmenta ocenjena kot 
nevtralno dopustna in dva kot visoko dopustna, kar pomeni, da prometnica sicer 
povsod dopušča vožnjo s kolesom, na dveh segmentih pa zahteva še posebno 
pozornost pri vzdrževanju. Nižjo raven dopustnosti gorskega kolesarjenja ima trasa 3a, 
vendar bi se oceno dalo popraviti ob dovoljenju za vožnjo s strani lastnikov parcel 
(pretežno kmetje). Najslabšo oceno je dosegla trasa 2, saj niti eden od njenih 
segmentov nima visoke dopustnosti, vendar bi ob primernem vzdrževanju (še posebej 
na območjih z velikim naklonom) lahko MTB vseeno uspešno vpeljali v prostor. 
Noben segment znotraj katere koli trase ni dosegel neugodne dopustnosti za gorsko 
kolesarjenje, zato ob pomoči ocenjevanja izbranih kriterijev in ekstrapolaciji v model 
sklepam, da nobena od tras za uveljavitev gorskega kolesarjenja ni neprimerna (slika 
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38). Ob optimalnem vzdrževanju poti model torej ocenjuje, da so vse štiri trase ob 
optimizaciji nekaterih kriterijev in primerni stopnji vzdrževanja potencialno primerne za 
vpeljavo MTB. 

Od skupno 14 segmentov jih je visoko vrednost dopustnosti doseglo šest, osem pa jih 
je bilo ocenjenih kot nevtralnih. Nobeden od segmentov ni bil ocenjen z nizko 
vrednostjo dopustnosti. 

 
Slika 41: Prikaz obarvanih segmentov tras glede na stopnjo dopustnosti prometnice za MTB. Z 
zeleno so označeni segmenti z visoko dopustnostjo, z oranžno pa segmenti z dopustnostjo 
srednje (nevtralne) vrednosti. Segmenti z nizko dopustnostjo bi bili označeni z rdečo 
 

4.2. Razprava 
 
Končne ocene nosilnosti tras po združitvi segmentov so podale informacije o tem, v 
čem se posamezne trase najbolj razlikujejo ter v čem so si najbolj podobne. Te 
informacije so uporabne pri nadaljnjih analizah in osredotočanju na specifične atribute, 
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ki bi jih bilo potrebno popraviti za povečevanje nosilne kapacitete prometnice za MTB. 
Izkazalo se je tudi, da so ocene posameznih osnovnih modulov, torej prometnice, 
prostora in okolja neodvisne od končnih vrednosti nosilnosti posamezne trase. 
Prometnica z visoko končno vrednostjo nosilnosti za MTB lahko npr. dosega slabše 
rezultate pri osnovnem modulu prostor. To je dokaz, da je skupna ocena nosilne 
kapacitete popolnoma neodvisna od ocene posameznega atributa in šele končen 
rezultat nosilnosti podaja oceno realnega stanja. 
Glede na rezultate nosilne kapacitete za MTB sem mnenja, da so prometnice le v 
redkih primerih poškodovane do te mere, da gorskega kolesarstva ne bi dopuščale. 
Vedno obstaja možnost optimizacije trase z ukrepi sanacije in primernejšega 
vzdrževanja, tako kot to poteka na mnogih prometnicah že zdaj. Glede na stroga 
odločitvena pravila modela in nekaterimi privzetimi neugodnimi vrednostmi atributov, 
na katere uporabnik nima vpliva (npr. naklon, ekspozicija), se je izkazalo, da je 
preučevana lastnost prometnic izjemno trpežna komponenta naravnega okolja. Zato 
ocenjujem, da bi lahko že samo z izboljšavami vzdrževanja gozdnih prometnic njihovo 
nosilnost za gorsko kolesarstvo znatno dvignili. 
Najpomembnejši dejavnik pri spremembi zakonodaje na področju legalizacije gorskega 
kolesarstva v naravnem okolju so praktične študije, na katerih lahko objektivno 
ocenimo, kolikšen je še dopusten vpliv MTB na okolje. Uporaba in nadgradnja 
predstavljene metodologije in modela bi na nivoju Slovenije omogočila zagotovitev 
objektivnih informacij za odločanje o umeščanju gorskega kolesarstva v prostor, kot 
tudi za oblikovanje zakonodaje s tega področja. Če bi bil MTB dovoljen povsod, kjer ne 
bi bil izrecno prepovedan, bi bili vsi uporabniki prometnic pozornejši na negativne 
antropogene spremembe na poteh in v njihovem ožjem okolju, zaradi opreznosti bi se 
zmanjšalo število medsebojnih konfliktov, k vzdrževanju planinskih poti pa bi 
posledično pristopili tudi kolesarji. Nastala bi jasna shema državnih tras, kjer je mogoče 
kolesariti, kar bi olajšalo tudi nadzor gozdnih inšpektorjev nad to dejavnostjo. 

 
4.2.1. Prednosti in slabosti modela 
 

Največja prednost predstavljenega modela je v njegovi preprosti zgradbi z manjšim 
številom kazalnikov, kar odločilno vpliva na hitrost določanja dopustnosti okolja za 
MTB.  V Sloveniji je tras, ki so podobne preučevanim v tem diplomskem delu, veliko. 
Za obravnavo vsakega primera posebej je zato model uporaben ne le zaradi podajanja 
ocene dopustnosti, temveč tudi zato, ker se rezultati nanašajo na posamezne 
segmente poti. Ker se sistem vrednotenja osredotoča na obstoječe prometnice in ne le 
na prostor, kjer se te nahajajo, pri analizah ne prihaja do visoke razdrobljenosti 
segmentov, kjer je MTB sprejemljiv in kjer ni, tako kot se to dogaja pri predlogu o 
conaciji. V kolikor bi obstajal primer, kjer segmentu z visoko dopustnostjo sledi 
segment z nizko, je v okolici trase načeloma vedno prisotnih več gozdnih vlak, cest, ali 
redkeje uporabljenih planinskih poti, po katerih lahko alternativno speljemo segment, ki 
je sprejemljivejši in traso tako nadaljujemo.  
 
Največja slabost modela je v tem, da je uporaba povezana z več pripomočki, ki jih je 
potrebno za analizo združiti v celoto. Če bi lahko povezavo med GPS sistemom, 
vnosom tras v topografske karte in izdelava višinskih profilov za potrebe določanja 
segmentov prometnic, ki jih v nadaljevanju vrednotimo z modelom izboljšali ali celo 
avtomatizirali, bi bil proces vrednotenja dopustnosti še enostavnejši. 
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4.2.2. Uporaba modela v drugih preučevanih območjih po Sloveniji 
 
Model je sestavljen tako, da bi ga lahko skupaj s celotno predlagano metodologijo 
uporabili na katerem koli preučevanem območju v Sloveniji. Sistem vrednotenja bi se 
zlasti izkazal pri hitrem odločanju o vpeljavi poti v dvonamensko rabo, pripravi terena 
za organiziranje gorsko kolesarskih tekem in pri gradnji gorsko kolesarskih poligonov. 
Nadgradnjo odločitvenega modela bi lahko predstavljalo ocenjevanje vpliva MTB tam, 
kjer je le-to množično prisotno. Tako bi lahko natančno določili intenziteto vpliva na 
dopustnost poti in posledično določili tudi omejujočo vrednost frekvence MTB, ki to 
dejavnost še prenese v okolju (na vsakem segmentu obravnavane trase posebej). 
 
Ker v Sloveniji do sedaj še ni bilo narejene objektivne ocene nosilnosti prometnic za 
gorsko kolesarjenje (nimamo še sistema za vrednotenje vpliva MTB na kakršne koli 
prometnice, niti sistema za vrednotenje nosilne kapacitete za MTB), bi model lahko z 
nekaj izboljšavami uporabljali tudi pri načrtih za vzdrževanje in saniranje gozdnih 
prometnic in planinskih poti. Sistem vrednotenja bi lahko zelo hitro prilagodili tudi za 
določanje nosilne kapacitete prometnic za pohodništvo, ježo, ipd. Z vzporedno študijo 
bi lahko na tak način pridobili objektivno oceno o primerjavi vpliva MTB in pohodništva 
na obstoječe poti.  
 
 
5. ZAKLJUČKI 
 
 
Na podlagi rezultatov lahko zaključim, da je bila moja hipoteza potrjena – nosilnost tras 
z okolico za gorsko kolesarjenje je mogoče realno ovrednotiti prek ocenjevanja 
kriterijev znotraj premišljeno oblikovanega odločitvenega modela. Metoda takšnega 
tipa določevanja dopustnosti je realna in splošno uporabna. 
 
Z uporabo računalniškega programa za podporo odločanja DEXi sem zgradila 
večparameterski model določanja nosilnosti gozdnih prometnic in planinskih poti za 
MTB ter s hierarhično urejenimi kazalniki po terenskem delu ocenila, ali je za vpeljavo 
gorskega kolesarjenja potencialna nosilna kapaciteta preučevanih prometnic z okolico 
dovolj visoka. Obenem sem predvidela ukrepe, s katerimi bi dopustnost obstoječih tras 
za MTB ohranili ali izboljšali ter izpostavila kriterije, ki so za vpeljavo gorskega 
kolesarjenja na preučevanih primerih najbolj omejujoči. Kljub temu, da gre za prvo 
praktično raziskavo na tem področju pri nas, potrebuje model še preizkus na nekaj 
objektih preučevanja, da bi lahko postal pomožni referenčni vir za vrednotenje 
dopustnosti vpeljave gorskega kolesarjenja na katero koli od izbranih prometnic ali 
večjih tras po Sloveniji. 
 
Dandanes, ko sta časovni in stroškovni okvir pomembna kriterija pri izbiri metod, s 
katerimi delamo na velikih državnih projektih, so ravno najenostavnejši in najcenejši 
mehanizmi obdelave podatkov tisti, ki so tudi najučinkovitejši. Informacijska tehnologija 
nam obenem omogoča, da k problemom pristopamo inovativno in natančno, zato ni 
razloga, da ne bi dolgih analiz istega modela prepustili računalnikom. Sistem 
vrednotenja vpliva MTB na obstoječe prometnice ponuja zamisel, da bi lahko nosilnost 
poti v kombinaciji z ostalimi dejavniki vpliva gorskega kolesarjenja na okolje (popisi 
frekvence uporabnikov, analiza konfliktnih območij, analiza ranljivosti prostora v strogo 
zaščitenih območjih, ipd.) tvorila skupno objektivno oceno vpeljave gorskega 
kolesarjenja v naše okolje. V končni fazi bi lahko prav takšna ocena postala podlaga za 
iskanje rešitev in posledično tudi spremembo zakonodaje. Pri tem seveda ne smemo 
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pozabiti na dejstvo, da bo gorsko kolesarstvo ne glede na zakonsko ureditev vedno 
prisotno v našem okolju in za večino njegovih privržencev ne bo razlike med legalnim 
in ilegalnim nedeljskim obračanjem pedalov na bližnji hrib. Vendar pa bi bilo prav, da 
tudi drugi uporabniki poti uvidijo, da si z veliko večino gorskih kolesarjev delijo enako 
veselje ne le do gibanja, pač pa tudi do preživljanja časa v naravi, ki mora ostati 
takšna, kot je. 
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PRILOGE 
 

 
Priloga A: Poročilo osnovne strukture modela kriterijev za 
vrednotenje vpliva MTB na obstoječe prometnice in planinske poti v 
programu DEXi 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


