
 

 
 

Telefon: +386 (0)1 43 45 686                    TRR: A BANKA VIPA d. d., Ljubljana 
Fax: +386 (0)1 43 45 691   05100-8010489572 
E-pošta: info@pzs.si   Identifikacijska številka za DDV: SI62316133 
  Matična številka: 5145368 
 

Datum: 13. 12. 2017 
 
 

Podrobni program Komisije za turno kolesarstvo za leto 2018 

 

Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja Komisije za turno kolesarstvo 

 

Turno kolesarstvo je netekmovalna disciplina gorskega kolesarstva, načrtovana vožnja po utrjenih 

poteh, z željo po doživljanju naravnega okolja in s športnimi motivi. 

Komisija za turno kolesarstvo PZS (KTK) skrbi za razvoj turnega kolesarstva v okvirih PZS, z dvema 

osnovnima nalogama:  

• usmerjanjem dejavnosti turnih kolesarjev (TK) v PD s poudarkom na varstvu narave in  

• izobraževanjem turnih kolesarjev in turnokolesarskih vodnikov.   

V PD so turni kolesarji organizirani na dva načina: 

• v turnokolesarskih odsekih ali 

• v okviru dejavnosti drugih odsekov. 

Kolesarji se odločijo za tisto obliko organiziranosti, ki bolj ustreza razmeram v posameznem društvu. 

 

KTK je komisija z zborom, na čelu KTK je Izvršni odbor, poleg tega pa ima tudi Strokovni odbor in 

projektne skupine.  

Komisijo vodi načelnik Jože Rovan, člani Izvršnega odbora so Andrej Bandelj, Simon Berlec, Boštjan 

Golež, Matija Klanjšček, Tomaž Lampelj, Marjan Pučnik, Karmen Razlag, Peter Šilak in Aldo Zubin, 
Strokovni odbor vodi Igor Rozman. Strokovni sodelavec komisije je Matjaž Šerkezi. 

 

Osnovna predstavitev delovanja KTK v letu 2018 

KTK je imela v letu 2017 30 članov -  odsekov, ki so oddali poročila o turnokolesarski dejavnosti, med 

letom pa so nastali še 4 odseki, v nekaj društvih pa občasno tudi organizirajo kolesarske izlete. V 

bodoče pričakujemo postopno povečanje števila odsekov. 

Načrtovana dejavnost KTK v letu 2018: 

- usposabljanje za turnokolesarske vodnike I, 

- licenčno izpopolnjevanje TKV I in TKV II, 

- turnokolesarski tabor, 

- urejanje Slovenske turnokolesarske poti 

-  zbor turnih kolesarjev PZS,  



 
 

- sodelovanje s FŠ pri izvedbi izbirnega predmeta Turno kolesarstvo na Fakulteti za šport 

- priprava učnih gradiv in elektronskih predstavitev za izobraževalno dejavnost (turnokolesarska 

šola, usposabljanje za TKV I in II), dopolnjevanje turnokolesarskega učbenika:  

- promocija turnega kolesarstva: elektronska promocijska predstavitev (domača stran PZS, 

kolesarske spletne strani) in zgibanka Slovenska turnokolesarska pot (turistični sejmi na katerih 

se predstavlja PZS, planinska srečanja, seje organov PZS, na razpolago v planinskih kočah, na 

kolesarskih turah itd.) 

- predstavitvena predavanja o turnem kolesarstvu (na MDO, v PD) in splošna predavanja s 

kolesarsko tematiko v prostorih PZS, 

- sodelovanje z drugimi organizacijami, ki spodbujajo razvoj turnega kolesarstva (KZS, KGK Volja, 

STO, GIZ za pohodništvo in kolesarstvo itd.), 

- sodelovanje pri pripravi zakonodajnih aktov, ki so povezani s turnim kolesarstvom, 

Načrtovana usposabljanja KTK 

Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev 

TKV I  2. in 3. junij, Dom na Krvavcu in 21.-24. 
junij, Valvasorjev dom 

25 

Licenčno izpopolnjevanje  
TKV I in TKV II 

8. in 9. september, Dom pod Storžičem 15 

 

Načrtovane aktivnosti  

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev Namen 

Zbor turnih kolesarjev 29. marec,  30 srečanje načelnikov TKO in 
TKV 

Spomladanska tura KTK 22. aprila 20 srečanje TK iz vse Slovenije 

Urejanje STKP dela na več lokacijah, 
ob različnih terminih  

50 skupne delovne akcije 
markacistov in TK na 
planinskih poteh 

TK tabor 10.-15. avgust, Zasavje 20 kolesarske ture, druženje in 
izobraževanje 

Jesenska tura KTK 29. september 20 srečanje TK iz vse Slovenije 

 

Načrtovane aktivnosti v tujini – ne načrtujemo 

Pomembnejši projekti  

Naziv projekta Namen Stanje 

domača stran KTK promocija turnega kolesarstva trajna dejavnost 

zgibanka: Aktivnosti KTK PZS promocija turnega kolesarstva trajna dejavnost 

zgibanka STKP: v slov, angl. in 
nemščini  KTK 

promocija turnega kolesarstva trajna dejavnost 

spletni vodnik STKP Promocija poti trajna dejavnost 

priprava učbenika za 
turnokolesarsko šolo 

usposabljanje TK Projekt 2018-20 

 



 
 

Pomembnejše novosti 

Naziv projekta Namen Stanje 

Priprava učbenika za 
turnokolesarsko šolo 

usposabljanje TK Projekt 2018-20 

 

Zaključek  

V letu 2018 nas poleg že utečenih aktivnosti čakajo naslednje naloge: 

• priprava učbenika za turnokolesarsko šolo 

• poglobitev sodelovanja s Fakulteto za šport 
 
V prihodnje bo naša dejavnost usmerjena k naslednjim nalogam: 

• usposabljanju turnokolesarskih vodnikov, 

• organizaciji turnokolesarskih taborov in skupnih tur, 

• krepitvi mreže organizacijskih oblik turnih kolesarjev v okviru PZS, 

• osveščanju planinske javnosti v skladu s priporočili turnim kolesarjem CAA, 

• razširitvi oblik sodelovanja z Mladinsko komisijo PZS 

• postopnemu odpiranju planinskih in drugih poti v naravnem okolju za dvonamensko rabo (hojo 
in kolesarjenje), 

• markiranju STKP 

• komisija se bo v okviru PZS in preko organov PZS prizadevala za sooblikovanje takšne okoljske 
zakonodaje, ki bo vzpostavila jasen in razumno omejevalen sistem pravil gibanja kolesarjev po 
poteh v naravnem okolju in 

• komisija se bo v okviru PZS in preko organov PZS prizadevala za utrditev povezav z drugimi 
športnimi organizacijami, ki gojijo turno kolesarstvo, s turističnim gospodarstvom in s tujino. 

 
 

Jože Rovan, načelnik KTK PZS 


