
SPOROČILO ZA JAVNOST 
 

KAJ POMENI PREPOVED GORSKEGA KOLESARJENJA V DOLINI SOČE? 
 
To so se danes spraševali organizatorji tiskovne konference ob prepovedi 
organizacije gorskokolesarske tekme v okviru Soča Outdoor Festivala. Prepoved 
ni samo udarec za organizatorje, temveč je pomembno sporočilo vsem, ki v 
dolini Soče razvijajo gorsko kolesarski turistični produkt, saj omenjena odločba 
postavlja na kocko celoten razvoj te perspektivne turistične dejavnosti.  
 
Direktor Lokalne turistične organizacije Bovec Janko Humar  in v. d. direktorice 
Lokalne turistične organizacije Sotočje Mateja Leban sta ob tem pozvala vse 
pristojne ustanove, ki so odgovorne za razvoj turizma v Sloveniji, k organiziranemu 
pristopu v reševanju nastale problematike. ”Ozko gledanje na zakonodajo in rigidno 
sledenje črki zakona naravovarstvenih ustanov je neživljenjsko in dolini ne bo 
omogočile potrebnega razvoja.” je poudaril Humar. Pri tem se je oprl na znane 
statistične podatke, ki ugotavljajo, da prav gorski kolesar ustvarja že 15 % nočitev in 
več kot milijon evrov prometa samo v Dolini Soče. 
 
Peter Daksobler, programski vodja Soča Outdoor Festivala je pri tem namreč 
opozoril, da je po interpretaciji odločbe, ki so jo organizatorji dobili od Zavoda RS za 
ohranjanje narave - Območna enota Nova Gorica, organizirana vožnja s kolesom v 
Triglavskem narodnem parku prepovedana. To posledično pomeni, da ni 
prepovedana samo gorskokolesarska tekma, temveč tudi vsi turistični 
gorskokolesarski programi. Kot je poudaril Jan Klavora, direktor festivala je prav to 
sporočilo, na katero bi radi opozorili širšo javnost. Organizatorji si namreč ne želijo 
medijskega linča lokalnih oblasti, ki so jim in jim še vedno stojijo ob strani in so do 
sedaj tudi omogočala, da se je festival v zadnjih dveh letih ob vseh potrebnih 
dovoljenih uspešno razvijal. Prav zato jim je poseg Zavoda RS za varstvo narave v 
odločitev lokalnih skupnosti toliko bolj nerazumljiv. Še posebej ob dejstvu, da so bili 
prav kolesarji tisti, ki so po žledolomu odpirali poti in jih urejene predajali v varno 
uporabo vsem. Nenazadnje pa tudi, da je festival že od začetka eden prvih tovrstnih 
dogodkov v Sloveniji, ki ima oblikovano trajnostno politiko ter z vrsto ukrepov in z 
ozaveščanjem obiskovalcev skrbi za odgovoren odnos do narave in okolja na 
splošno.  
 
Prav na to je opozoril tudi dr. Aleš Smrekar, vodja Oddelka za varstvo okolja na 
Geografskem Inštitutu Antona Melika na ZRC SAZU, ki je javno pozval vse 
naravovarstvene ustanove v državi, naj se iz zaviralcev spremenijo v aktivne 
sodelavce in izkoristijo tovrstne priložnosti za ozaveščanje in informiranje. ”Prav 
skrb za ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave je morda nenaključno 
njihova zadnja naloga, kot jo opredeljuje 117. člen Zakona o ohranjanju narave. Če bi 
se tega držali, dogodkov ne bi prepovedovali, temveč bi na njih nagovorili vse 
udeležence za primerno obnašanje v naravnem okolju. In to je tisto, kar od tovrstnih 
institucij pričakujemo in kar jim ne nazadnje tudi nalaga zakon.” je zaključil Smrekar.  
 
”Upamo, da bo odpoved tekme, ki bo nam in dolini Soče prinesla tudi gospodarsko 



škodo, dovolj močno odmevala v javnosti, da bo spodbudila dialog in skupni pristop 
k iskanju rešitev in spodbujanju razvoja” ja zaključil Klavora. ”Le tako bo Slovenija 
lahko dosegala cilje, ki si jih je na področju razvoja kolesarskega turizma zastavila in 
kar je nenazadnje tudi obljubila kolesarskemu gostu.” je dodal Marko Lenarčič, 
direktor GIZ Pohodništvo in kolesarjenje.  
 
Konferenco je s pomenljivo mislijo zaključil Dakskobler, ki je izpostavil, da ”smo prav 
gorski kolesarji in organizatorji tovrstnih prireditev velikokrat prvi varuhi narave, ki z 
iskreno skrbjo za naravo, odgovornim obiskom, ozaveščanjem in opozarjanjem 
naredimo več, kot vse prepovedi.” Ter povabil vse, da se jim kljub izpadu 
gorskokolesarske tekme, ki je sicer, kot je zapisal ambasador slovenskega turizma 
Peter Immich ”kot rok koncert brez kitare”, pridružijo že ta vikend v Bovcu na 
Enduro tekmah ali naslednji vikend v Tolminu na Trail Runu in kolesarskem izletu v 
podporo odpovedani tekmi.  
 
Dodatne informacije na: jan@soca-outdoor.com 
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