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1.   UVOD 
 

Člani gorsko kolesarskega društva MTB klub Kranj, bi radi na področju k.s. Stražišče uredili 
gorsko kolesarsko pot. Na področju Brezgalice, pod Joštom, so tereni idealni za gorsko 
kolesarjenje, gozdovi z blago naklonino, prepredeni s kolovozi in potmi, ki se nahajajo v 
neposredni bližini mesta. 
 
Gorsko kolesarjenje je izredno atraktiven in zanimiv šport. Njegova množičnost je v velikem 
porastu, na žalost pa urejene gorsko kolesarske poti v našem okolju še ni. Čutimo dolžnost 
do naše, predvsem pa mlajše generacije, da to področje uredimo. 
 
 
2.  GORSKO KOLESARJENJE PREDSTAVLJA 

 
Aktivnost v prostem času; 
Prednost gorskega kolesarjenja v domačem okolju je, da se lahko izvaja od domačih vrat, 
skoraj celo leto, kadarkoli v dnevu, razen nakupa opreme je brezplačno in dosegljivo vsem. 
Gorsko kolesarjenje še zdaleč ni šport samo za mlade, v njem uživajo ljudje vseh starostnih 
skupin. Gorsko kolesarjenje postaja vedno bolj tudi družinski šport, saj družine pogosto 
vidimo na skupnih izletih. 

 
Doživljanje narave; 
Poleg športne aktivnosti je kolesarjenje pomembno tudi z vidika doživljanja narave. Mnogi 
vidijo v  povezavi športa in narave največjo kvaliteto gorskega kolesarjenja, saj se odvija v 
naravi, odmaknjeno od asfalta, prometa in mestnega vrveža. Predvsem mladim lahko tako 
na atraktiven in njim zanimiv način približamo naravo in jih odvrnemo od danes vse bolj 
pogostega pretiranega posedanja za računalniki in televizijo. 

 
Zdravo gibanje; 
Gorsko kolesarjenje pozitivno vpliva na počutje, zdravje, kondicijo in sposobnost 
koordinacije telesa. Pokrajinska raznolikost omogoča primerne ture za vsakogar, od relativno 
zmerno do strmih in tehnično zahtevnih poti. 
 
 
3.  VPLIV GORSKO KOLESARSKE POTI NA BIOTSKO RAZNOLIKOST, 
LOVSTVO, ŽIVALSKE VRSTE IN OSTALE DEJAVNIKE V GOZDU 

 
Gorsko kolesarjenje sodi med naravne športe in je prijazno do narave, kar potrjujejo mnoge 
znanstvene raziskave narejene v tujini (spletna povezava na stran PZS: 
http://ktk.pzs.si/files/File/vpliv_narava/vpliv_mtb_na_naravno_okolje.pdf). 
Gorsko kolesarjenje tako kot ostale rekreativne dejavnosti vpliva na okolje. Z vidika okolja 
ljudje pogosto razpravljamo, ali  gorsko kolesarjenje povzroča škodo na poteh, rastlinstvu in 
živalskem svetu in ali je ta škoda večja ali manjša kot jo povzročajo druge oblike rekreacije.  
Številne empirične, znanstvene raziskave kažejo (glej zgornjo spletno povezavo), da gorsko 
kolesarjenje ne povzroča več škode kot ostale oblike rekreacije, vključno s pohodništvom. 
Upravljalci, ki so prepovedali kolesarjenje (medtem ko so dovolili pohodništvo) na osnovi 
vplivov na poti, podlago, živalski svet in rastlinstvo, so se odločali brez argumentov in brez 
znanstvene podlage.  
Prepoved uporabe določeni skupini uporabnikov, zato da bi zadostili željam druge skupine, je 
bolj stvar politične moči določenih interesnih skupin kot pa rezultat argumentiranih razprav. 

http://ktk.pzs.si/files/File/vpliv_narava/vpliv_mtb_na_naravno_okolje.pdf


4. TRASIRANJE KOLESARSKE POTI  IN NJEN OPIS 
 
Za dostop do urejene kolesarske poti bomo uporabljali gozdni cesti (parcela št. 1262/0 k.o. 
Stražišče in 690/0 k.o. Pševo), ki pripeljeta do parcel na katerih bomo uredili gorsko 
kolesarsko pot »Borovničke  (glej priložen zemljevid parcel). Pot bo potekala deloma po 
obstoječih in deloma po zapuščenih gozdnih vlakah in gozdnih cestah.  
 
Kolesarsko pot bomo uredili v smislu enostavnega objekta kot vadišče na prostem, ki je 
namenjeno športu in rekreaciji. Pot bo široka približno 2 metra, na njej se bodo naredili 
zavoji (bande) in skoki, ki bodo grajeni iz naravnih materialov kot je zemlja in les. Tako se v 
naravo ne bo vnašalo nič umetnega. 
Člani našega društva bomo progo redno vzdrževali, da bo varno prevozna ter skrbeli za red in 
čistočo v gozdu. Gozdna trasa ne bo utrpela posledic rastnosti sestojev, rodovitnosti rastišč, 
stabilnosti ali trajnosti gozda oz. ne bo na nikakršen način ogrožala gozda kot celote.  
 
Pot se bo označila z ustreznimi tablami in opozorili, da se na tem področju odvija kolesarska 
dejavnost in s tem seznanilo morebitne mimoidoče. Poudariti je treba, da bodo vse 
aktivnosti z naše strani potekale na osnovi »entuziazma« in prostovoljnega dela. Vse 
materialne stroške smo pripravljeni kriti sami. 
 
Gorsko kolesarjenje se po definiciji odvija v naravi. Pot, ki jo bomo uredili bo namenjena 
izključno kolesarjem. S tem se bo dobršen del kolesarjev preselilo na urejeno in legalno 
kolesarsko pot. To pa pomeni, da se s tem zmanjša verjetnost konfliktov in zapletov med 
uporabniki istega prostora.  
 
 
5.  SEZNAM PARCELNIH ŠTEVILK  IN NJENIH  LASTNIKOV 
 
Kolesarska pot bo potekala na parcelah k.o. Stražišče, za dostop bomo uporabljali gozdno 
cesto. 
Seznam parcel in lastnikov:  
 

K.o. Parcela Imetnik 

PŠEVO 690/0 Javno dobro, gozdna cesta 

STRAŽIŠČE 1262/0 Javno dobro, gozdna cesta 

STRAŽIŠČE 734/0 Darko Plesnik, Logarska dolina 32, 3335 Solčava 

STRAŽIŠČE 733/0 Igor Kalan, Gasilska ulica 8, 4000 Kranj 

STRAŽIŠČE 722/0 Marko Trilar, Hafnarjeva pot 10, 4000 Kranj 

STRAŽIŠČE 721/0 Janez Draksler, Orehek 5, 4000 Kranj 

STRAŽIŠČE 717/0 
Jose Pedro Potocar, Tapalque 391, Haedo 1706, Provincia de Buenos 
Aires, Argentina 

STRAŽIŠČE 714/0 Stanislav Trilar, Zasavska cesta 44,  4000 Kranj 

 
  



6.  POMEN GORSKOKOLESARSKE POTI ZA OKOLJE  IN NJENE PREBIVALCE 
 
Gorsko kolesarska pot bo namenjena kolesarjem, ki bi radi kolesarili po urejeni poti, ločeni 
od pešpoti, cest in bo vsebovala ovinke, bande, skakalnice in podobne objekte za razvijanje 
gorsko kolesarskih veščin kolesarjev različnih sposobnosti, od začetnikov, otrok do bolj 
izurjenih kolesarjev. 
Kolesarsko pot lahko štejemo med trajnostni razvoj, s tem bomo razširili turistično ponudbo 
v občini in privabili v naše okolje športno aktivne turiste. 
 
 
7.  ZAKLJUČEK 
 
Želimo urediti gorsko kolesarsko pot, na kateri bi gorski kolesarji lahko z  zadovoljstvom, v 
soglasju z lastniki zemljišč, strokovnjaki s področja gozdarstva in v sožitju z ostalimi 
obiskovalci gozda, neobremenjeno kolesarili in preživljali svoj prosti čas.  
 
V upanju na razumevanje naših interesov, gozdno prijateljstvo in ugodno rešeno vlogo vas 
lepo pozdravljamo.  
 
 
 
 
 
 
Pripravil: Sandi Bertoncelj 
Soglasja pridobil: Janez Šlibar 
Kranj, 27.3.2013 
 
 
 
 
 
Vlagatelj: 
MTB klub Kranj 
Koroška cesta 29, Kranj      

predsednik: Sergej Ocepek 
        
 
 
 
 
 
 
Priloga: 

- kopije soglasij lastnikov parcel,  
- zemljevid parcel na katerih bo potekala kolesarska pot 


