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KOMISIJA ZA TURNO KOLESARSTVO 

USPOSABLJANJE ZA TURNOKOLESARSKEGA VODNIKA I 

li voditi kolesarske ture v 

obsega: 

 sprejemni izpit in preizkusno turo; 

 te aj, teoreti ni izpit in izpitno turo; 

 seminarsko nalogo in  

  

Te aj je sestavljen iz dveh delov: 

 kolesarsko-tehni nega dela (2 dni) in 

  

V prvem delu te anju 
kolesa, na preizkusni turi pa preverimo fizi ne in tehni ne sposobnosti kan-
didatov za nadaljnje vodni ni 
sprejemni izpit iz temeljnih planinskih znanj. 

V drugem delu te enje 
skupine, orientacija, nudenje prve pomo i ipd. Te aj se zaklju i s teoreti nim 
izpitom in izpitno turo. 

Prvi del te aja bo izveden 7. in 8. junija 2014 na Mozirski ko i na Golteh, dru-
gi del pa od 26. junija do 29. junija 2014 na Valvasorjevem domu pod Sto-
lom. 

aju je popolna tehni na oprema turnega kolesarja 
(gorsko kolo, kolesarske rokavice, itna o ala, nahrbt
folija, komplet prve pomo i, kompas, geografska karta Stol PZ, kolesarski 
komplet za popravila na terenu, GSM telefon). Priporo amo tudi ro ni GPS 
sprejemnik ali GSM telefon z GPS sprejemnikom. 

zkusna 
tura z zahtevnostjo vzpona do V5 in spusta do S4 (glej http://ktk.pzs.si, rub-
rika Ture, Lestvice zahtevnosti) in opravljen teoreti ni sprejemni izpit (glej 
Prilogo) iz temeljnih planinskih znanj. Vodniki PZS in drugi strokovni kadri 
PZS, katerih programi vklju ujejo temeljna planinska eni 
teoreti nega sprejemnega izpita. 

http://ktk.pzs.si/


OPIS PROFILA TURNOKOLESARSKI VODNIK I 

Turnokolesarski vodnik I je usposobljen za vodenje kolesarskih tur po javnih 
cestah, gozdnih cestah, poljskih poteh in utrjenih gozdnih vlakah, pri emer 
zahtevnost spusta ne sme prese i stopnje S4. 

Kandidat mora ob prijavi izpolnjevati naslednje pogoje: 

 a-
zbe, te aj prve pomo i v obsegu snovi, kot je opisana v u beniku Pla-

lan PZS, ustrezno 
zdravstveno stanje; 

 ni sprejemni izpit in preizku-
sna tura, najmanj 20 samostojnih kolesarskih tur, med katerimi jih vsaj 5 
dosega zahtevnost S4. 

dokon anje usposabljanja mora biti kandidat prisoten na celot-
nem programu te aja, opraviti mora vse izpite in v 60 dneh po izpi
seminarsko nalogo, s imer izpolni pogoje za pripravnika za Turnokolesar-
skega vodnika I. V jkasneje v treh letih po zaklju-

ku te aja pod nadzorom mentorja uspe no voditi najmanj 5 tur, s imer 
rski vodnik I. 

Prijava mora vsebovati: 

 fotokopijo osebnega dokumenta; 

 r-
 

 izpolnjeno prijavnico (KTK01-Prijavnica za TKV); 

 -  

 podpisan pregled opravljenih tur (KTK03-Pregled opravljenih tur); 

 potrdilo o opravljenem te aju prve pomo i (lahko dokazujete s 
 

 fotokopijo planinske izkaznice s pla ano lanarino za teko e leto. 

Prijavnice najdete na http://ktk.pzs.si, rubrika Obrazci za vodni
tvo. Komisija za turno kolesarstvo, p. p. 214, 1001 
Ljubljana ali na elektronski naslov: matjaz.serkezi@pzs.si (pod Zadevo obve-

 I). 

Skrajni rok za prijave je 19. 5. 2014. 

KTK bo sproti pregledala prispele prijave in kandidatom, ki ustrezajo 
une in program te aja. Planinsko 

nik) mora ra un poravnati najkasneje do 
1. 6. 2014.  na 25, v primeru prevelikega e-
vila kandidatov bodo imeli prednost tisti, ki bodo prej pla  te aja. 

Za dodatne informacije pokli ite na tel. 01 434-56- -naslov 

http://ktk.pzs.si/
mailto:matjaz.serkezi@pzs.si


turno.kolesarstvo@pzs.si. 

CENA TE AJA IN PLA ILNI POGOJI 

Predviden Kotizacija je brezpla na in 

nezgodnega zavarovanja ter hrane in preno a (4 polni penzioni in dve 
dodatni kosili). 

Kandidatom, ki ne bo nega 
aja, se zara-

ni sprejemni izpit je 
mogo e enkrat ponavljati, in sicer teden dni po 1. delu te aja. 

ODPOVED TE AJA S STRANI IZVAJALCA USPOSABLJANJA 

aja najpozneje pet dni pred 
pri etkom, 
drugih objektivnih razlogov. V tem primeru prijavljenim vrnemo celotni 
vpla ani znesek. KTK lahko v primeru slabih vremenskih razmer v dogovoru s 

te aja. 

 

 zdravnik na podlagi 
zdravstvenega stanja (obrazec KTK02- ). Potrdilo ne sme 

 

PRILOGA - TEORETI NI SPREJEMNI IZPIT 

Teoreti ni sprejemni izpit obsega temeljna planinska znanja, pomembna za 
turnega kolesarja. tudijski in izpitni vir je u benik B. Rotovnik et al.: Planin-

trebno pravilno 

 

Kandidatom priporo amo, da preberejo celoten u benik, pri pripravi na izpit 
pa se osredoto ijo na poglavja: 1, 2.1, 3.1, 4, 5 in 7 (izpustiti 7.2.5). Izpitno 
gradivo je objavljeno tudi na http://ktk.pzs.si, rubrika Koloro nik. 

http://ktk.pzs.si/

