Številka: 326-01-14/2019/3
Ljubljana, 3. 7. 2019
Državni svet Republike Slovenije je na 20. seji 3. 7. 2019, v skladu z 98. členom
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15)
obravnaval vprašanje državnega svetnika Branka Tomažiča glede uporabe poljskih
poti ter na podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list
RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/05 – odl. US, 21/12 – ZFDO-F in
81/18 – odl. US) sprejel naslednji
S K L E P:
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega svetnika Branka
Tomažiča in predlaga Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter
Ministrstvu za okolje in prostor, da vprašanje proučita in nanj odgovorita.
Vprašanje državnega svetnika Branka Tomažiča se glasi:
Ali obstaja predpis oziroma pobuda za pripravo pravilnika, na podlagi katerega
bi bili uporabniki poljskih poti z označevalnimi tablami opozorjeni, da morajo
gibanje po teh poteh prilagoditi osnovnemu namenu poljskih poti, ki so v
skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih pomožni kmetijski objekti in naj bi se
kot taki uporabljali predvsem za kmetijske namene?
Obrazložitev:
Zakon o kmetijskih zemljiščih določa, da se poljske poti kot pomožne kmetijske
objekte uporablja v kmetijske namene, Zakon o ohranjanju narave pa dovoljuje
uporabo po utrjenih poteh v naravnem okolju, če temu ne nasprotuje lastnik
zemljišča, po katerem teče pot. Glede na nasprotujoča zakonska predpisa ostaja
nedorečen način, kako lahko lastnik zemljišča izraža nestrinjanje z uporabo poljske
poti, ki jo uporablja s kmetijsko mehanizacijo za svoje potrebe, in na kakšen način bi
lahko bili ostali uporabniki poljskih poti opozorjeni na to nestrinjanje. Zato se
upravičeno zastavlja vprašanje kako rekreativne uporabnike poti – pohodnike,
tekače, sprehajalce, opozoriti na obzirno in pazljivo uporabo poljskih poti, ki so
namenjene opravljanju kmetijskih dejavnosti. Niso namreč izjema nevarne situacije,
ko pride do srečanja voznika kmetijske mehanizacije pri vožnji na kmetijsko zemljišče
ali pri opravljanju dela ter naključnih sprehajalcev in tekačev, ki poti uporabljajo za
rekreativne namene.
***
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Državni svet Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano ter Ministrstvu za okolje in prostor, da vprašanje proučita in v skladu s
četrtim odstavkom 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08,
73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) nanj v roku 30 dni odgovorita.

Alojz Kovšca
predsednik
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