VOŽNJE Z MOTORNIMI SANMI OGROŽAJO NARAVNO OKOLJE
Medtem, ko poleti prepoved vožnje v naravnem okolju kršijo vozniki motorjev in
štirikolesnikov, ki se vozijo po gozdnih cestah, planinskih stezah in brezpotjih, pozimi
naravno okolje ogrožajo vozniki motornih sani z vožnjami po pašnikih in gozdovih.
Vožnja z motornimi sanmi je v času zimske sezone vedno pogostejša tudi v Sloveniji,
čeprav Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 z dne 30. 8. 2004 in št. 46/14 z
dne 23. 6. 2014) tako vožnjo zunaj cest prepoveduje.
Omenjeni Zakon določa, da je v naravnem okolju prepovedano voziti, ustaviti, parkirati
ali organizirati vožnje z vozili na motorni ali drug lasten pogon vozila.
Zakon opredeljuje “vozila na motorni ali drug lasten pogon” vsa motorna vozila, kolesa s
pomožnim motorjem in druga prevozna sredstva, ki omogočajo gibanje, hitrejše od hoje
pešca, z močjo lastnega motorja ali z močjo drugega lastnega pogona vozila, se pravi
tudi motorne sani.
Isti člen Zakona o ohranjanju narave opredeljuje tudi pojem “naravno okolje” in sicer
obsega živo in neživo naravo nekega območja, ki ga ni ustvaril človek, nanj pa vpliva,
ga oblikuje in uporablja. To so vsa območja izven:
 naselij;
 javnih in nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet, v skladu s
predpisi, ki urejajo ceste, ter drugih prometnih površin, ki so namenjene za vožnjo,
ustavljanje in parkiranje v skladu s predpisi, ki urejajo ceste in varnost cestnega
prometa;
 gozdnih cest v skladu s predpisi, ki urejajo gozdove;
 območij, ki so s prostorskimi akti določena kot površine za rekreacijo in šport in
namenjena tudi vožnji z vozili na motorni pogon v skladu s predpisi, ki urejajo
prostor;
 omrežij gospodarske javne infrastrukture in
 območij rudarskih operacij, ki so določena v skladu s predpisi, ki urejajo prostor in
rudarstvo.
Za kršitev teh zakonskih določil je predpisana globa, v posebej določenih primerih pa
tudi zaseg vozila kršitelju, ne glede na to, ali so storilčeva last ali ne.

Med uporabniki motornih sani se pogosto pojavlja vprašanje, ali je dovoljena vožnja z
motornimi sanmi po zasneženih gozdnih cestah, na katerih se javni cestni promet ne
opravlja, ker niso plužene:
Uporaba posebnih prevoznih sredstev je na gozdnih cestah dovoljena, če z režimom
uporabe gozdne ceste ni določeno drugače. Po Zakonu o javnih cestah je na
nekategoriziranih cestah, kjer se ne odvija promet (npr. ker niso plužene), vožnja z
motornimi sanmi sicer dovoljena na način in pod pogoji, kot jih določijo lastniki ali od
njih pooblaščeni upravljalci teh prometnih površin.
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