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NAČRTOVANJE, UREJANJE IN UPRAVLJANJE 

GORSKO-KOLESARSKIH POTI 

26. 1. 2022, s pričetkom ob 10.00 uri preko spletnega orodja Zoom 

 

Skupnost občin Slovenije vabi na posvet vse odločevalce, soodločevalce in druge 

zainteresirane strokovnjake na lokalni ravni, da se seznanijo z načrtovanjem, urejanjem in 

upravljanjem gorsko-kolesarskih poti.  

Naraščajoči trend gorskega kolesarstva na območju posamezne občine in pa tudi na območju 

več občin skupaj postaja vedno bolj aktualnejši. K temu je vezano tudi razvijanje športno 

turističnega potenciala ter priložnosti za pridobivanje sofinancerskih sredstev iz različnih 

virov. Za uspešen in optimalen razvoj dejavnosti je potrebna obravnava različnih uporabnikov 

prostora, vplivov na (varovano) naravno okolje, ter pomanjkanja pomožne infrastrukture na 

obravnavanem območju.  

 

Predlagan dnevni red: 

10.00 – 

10.05 

 

Uvodni pozdrav in nagovor 

(5`) 
 

 

- Jan Starman, Kolesarska Zveza Slovenije, 

Sektor za gorsko kolesarjenje (5`) 

 

10.05 – 

10.50 

 

Predstavitev področne 

zakonodaje  

- Leon Ravnikar, Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in 

Direktorat za kmetijstvo, gozdarstvo, 

lovstvo in ribištvo RS  (15`) 

- Martin Brus, Sklad kmetijskih zemljišč in 

gozdov Slovenije (15`) 

- Miha Marenče, Zavod za gozdove (15`) 
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10.50 – 

11.20 

 

Načrtovanje infrastrukture                  

gorsko-kolesarskih poti na 

varovanih območjih 

Tomaž Balut, Corus Inženirji  (15`) 

Andrej Žigon, Zavod Alianansa (15`) 

 
 

11.20 – 

11.30 

 

Odmor  

11.30– 

11.45 

 

Upravljanje gorsko-

kolesarskih poti (projekt 

Robidišče Trail Center) 

  

- Miha Šalehar, Robidišče trail center (15`) 

 

11.45 – 

12.15 

 

Upravljanje občinskega 

premoženja gorsko-

kolesarskih poti (dobri 

praksi občin Kočevje in 

Ajdovščine) 

 

- Vesna Malnar Memedović, Javni zavod 

za kulturo in turizem Kočevje (15`) 

- Sebastjan Stres, nekdanji upravljalec 

MTB Javornik, Občina Ajdovščina (15`) 

 

12.15– 

 

Razprava - Irena Štokelj, Občina Ajdovščina  

 

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa.  

PRIJAVA: 

Udeležba je plačljiva. Pristopnina za izobraževanje je 40,00 EUR z DDV za občine članice in 

njihove zavode in 120,00 EUR za občine nečlanice/njihove zavode. Prijave zbiramo do 

ponedeljka, 24. 1. 2022, do 13.00 oziroma do zapolnitve mest (število mest je omejeno). Prijave 

zbiramo na tej povezavi PRIJAVNICA1 in so obvezne, saj boste le tako dan pred dogodkom 

prejeli povezavo do spletne učilnice Zoom. Na prijavnico lahko napišete tudi morebitna 

vprašanja in dileme, na katera vam bodo predavatelji odgovorili na posvetu.  

Vljudno vabljeni k prijavi in udeležbi! 

Sekretariat SOS 

 
1 Pomembno je, da ob prijavi na prijavnici navedete vaš osebni spletni naslov, saj boste nanj prejeli 

povezavo do spletnega dogodka. 
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