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USPOSABLJANJE ZA TURNOKOLESARSKEGA 
VODNIKA I

Usposabljanje je namenjeno kandidatom, ki bi želeli voditi 
kolesarske ture v gorski svet v okviru planinskih društev in 
drugih organizacij. Usposabljanje obsega:

•	 sprejemni izpit in preizkusno turo;

•	 tečaj, teoretični izpit in izpitno turo;

•	 seminarsko nalogo in 

•	 pripravništvo.

Tečaj je sestavljen iz dveh delov:

•	 kolesarsko-tehničnega dela (2 dni) in

•	 vodniškega dela (4 dni).

V prvem delu tečaja je pozornost namenjena tehniki vožnje 
in servisiranju kolesa, na preizkusni turi pa preverimo fizične 
in tehnične sposobnosti kandidatov za nadaljnje vodniško 
usposabljanje. Izveden bo tudi teoretični sprejemni izpit iz 
temeljnih planinskih znanj.
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V drugem delu tečaja pa je poudarek na vodniških znanjih, 
kot je vodenje skupine, orientacija, nudenje prve pomoči ipd. 
Tečaj se zaključi s teoretičnim izpitom in izpitno turo.

Prvi del tečaja bo izveden 3. in 4. junija 2017 na Krvavcu, 
drugi del pa od 22. junija do 25. junija 2017 na Valvasor-
jevem domu pod Stolom.

Pogoj za udeležbo na tečaju je popolna tehnična oprema 
turnega kolesarja (gorsko kolo, kolesarske rokavice, čelada, 
zaščitna očala, nahrbtnik, rešilna folija, komplet prve pomoči, 
kompas, geografska karta Stol PZ, kolesarski komplet za pop-
ravila na terenu, GSM telefon). Priporočamo tudi ročni GPS 
sprejemnik ali GSM telefon z GPS sprejemnikom.

Pogoj za udeležbo na drugem delu tečaja je uspešno opravl-
jena preizkusna tura z zahtevnostjo vzpona do V5 in spusta 
do S4 (glej http://ktk.pzs.si, rubrika Ture, Lestvice zahtevnosti) 
in opravljen teoretični sprejemni izpit iz temeljnih planinskih 
znanj (glej Prilogo). Vodniki PZS in drugi strokovni kadri PZS, 
katerih programi vključujejo temeljna planinska znanja, so 
oproščeni teoretičnega sprejemnega izpita.

OPIS PROFILA TURNOKOLESARSKI VODNIK I

Turnokolesarski vodnik I je usposobljen za vodenje kolesar-
skih tur po javnih cestah, gozdnih cestah, poljskih poteh in 
utrjenih gozdnih vlakah, pri čemer zahtevnost spusta ne sme 
preseči stopnje S4.
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Kandidat mora ob prijavi izpolnjevati naslednje pogoje:

•	 splošni pogoji: starost najmanj 18 let, najmanj IV. stopnja šolske 
izobrazbe, tečaj prve pomoči v obsegu snovi, kot je opisana v uč-
beniku Planinska šola, članstvo v planinskem društvu ali klubu, ki je 
član PZS, ustrezno zdravstveno stanje;

•	 posebni pogoji: uspešno opravljen teoretični sprejemni izpit in 
preizkusna tura, najmanj 20 samostojnih kolesarskih tur, med kateri-
mi jih vsaj 5 dosega zahtevnost S4.

Za uspešno dokončanje usposabljanja mora biti kandidat pri-
soten na celotnem programu tečaja, opraviti mora vse izpite 
in v 60 dneh po izpitih še seminarsko nalogo, s čimer izpolni 
pogoje za pripravnika za Turnokolesarskega vodnika I. V času 
pripravništva mora najkasneje v treh letih po zaključku tečaja 
pod nadzorom mentorja uspešno voditi najmanj 5 tur, s či-
mer izpolni še zadnji pogoj za pridobitev naziva Turnokole-
sarski vodnik I.

Prijava mora vsebovati:

•	 fotokopijo osebnega dokumenta;

•	 fotokopijo dokumenta najvišje dosežene stopnje izobrazbe oz. 
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potrdila o šolanju;

•	 izpolnjeno prijavnico (KTK01-Prijavnica za TKV);

•	 zdravniško potrdilo (KTK02-Zdravniško potrdilo);

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

•	 potrdilo o opravljenem tečaju prve pomoči;

•	 fotokopijo planinske izkaznice s plačano članarino za tekoče leto.

Prijavnice najdete na http://ktk.pzs.si, rubrika Vodništvo, Ob-
razci za vodništvo. Prijavo pošljite na naslov Komisija za turno 
kolesarstvo, p. p. 214, 1001 Ljubljana ali na elektronski naslov: 
matjaz.serkezi@pzs.si (pod Zadevo obvezno vpišite: Prijava 
TKV I).

Skrajni rok za prijave je 19. 5. 2017

KTK bo sproti pregledala prispele prijave in kandidatom, ki 
ustrezajo razpisnim pogojem, poslala po pošti račune in 
program tečaja. Planinsko društvo oz. posameznik (samo-
plačnik) mora račun poravnati najkasneje do 26. 5. 2017. 
Število udeležencev je omejeno na 25, v primeru prevelikega 
števila kandidatov bodo imeli prednost tisti, ki bodo prej pla-
čali stroške tečaja.

Za dodatne informacije pišite na e-naslov: turno.kolesar-
stvo@pzs.si ali pokličite na tel. 01 434-56-86.

6      http://ktk.pzs.si

http://vk.pzs.si


CENA TEČAJA IN PLAČILNI POGOJI

Predvidena višina stroškov tečaja znaša 330,00 €. Vključuje 
stroške predavanj, nezgodnega zavarovanja, uporabo žičniš-
kih naprav na Krvavcu ter hrane in prenočišča (4 polni penzi-
oni in dve dodatni kosili).

Kandidatom, ki ne bodo uspešno opravili preizkusne ture ali 
teoretičnega sprejemnega izpita in se zato ne bodo mogli 
udeležiti 2. dela tečaja, se zaračuna 100,00 €, ostanek pa vrne 
v roku 30 dni. Teoretični sprejemni izpit je mogoče enkrat po-
navljati, in sicer teden dni po 1. delu tečaja.

ODPOVED TEČAJA S STRANI IZVAJALCA USPOSABLJANJA

KTK si pridržuje pravico, da odpove izvedbo tečaja najpoz-
neje pet dni pred pričetkom, če je potrebno število prijavl-
jenih premajhno oziroma zaradi drugih objektivnih razlogov. 
V tem primeru prijavljenim vrnemo celotni vplačani znesek. 
KTK lahko v primeru slabih vremenskih razmer v dogovoru 
s prijavljenimi udeleženci spremeni tudi v razpisu navedeno 
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lokacijo ali datum tečaja.

ZDRAVNIŠKO POTRDILO

Obrazec zdravniškega potrdila izpolni in izda osebni zdravnik 
na podlagi zdravstvenega stanja (obrazec KTK02-Zdravniško 
potrdilo). Potrdilo ne sme biti starejše od treh mesecev.

PRILOGA - TEORETIČNI SPREJEMNI IZPIT

Teoretični sprejemni izpit obsega temeljna planinska znan-
ja, pomembna za turnega kolesarja. Študijski in izpitni vir je 
učbenik: B. Rotovnik et al.: Planinska šola, Planinska zveza 
Slovenije, Ljubljana 2005. Izpit je pisen, obsega vprašanja z 
izbirnimi odgovori, za oceno uspešno je potrebno pravilno 
odgovoriti na 60 % vprašanj.

Kandidatom priporočamo, da preberejo celoten učbenik, pri 
pripravi na izpit pa se osredotočijo na poglavja: 1, 2.1, 3.1, 4, 
5 in 7 (izpustiti 7.2.5). Izpitno gradivo je objavljeno tudi na 
http://kolorocnik.ktk.pzs.si.
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LICENČNO USPOSABLJANJE ZA TURNOKOLESARSKE 
VODNIKE 

Turnokolesarski vodniki morajo po pridobitvi naziva turno-
kolesarski vodnik, ne glede na doseženo kategorijo, vsaka tri 
leta podaljševati licenco za opravljanje strokovnega dela na 
področju planinstva. Za podaljšanje licence se mora vodnik 
vsaka tri leta udeleževati dodatnih licenčnih usposabljanj. 

Usposabljanje bo organizirano v Domu pod Storžičem 2. in 
3. 9. 2017. 

Za uspešno končan licenčni seminar je potrebna 100 % ude-
ležba pri teoretičnem in praktičnem delu. Prijavnico najdete 
na spletni strani KTK – obrazec KTK06 – Prijavnica za licenčno 
usposabljanje.

Rok prijav: 11. 8. 2017.

Celoten predviden strošek usposabljanja znaša 100,00 €. 
V ceno so vključeni stroški organizacije, predavanj, prehrane, 
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prenočišča in nezgodnega zavarovanja.

Za dodatne informacije pokličite na tel.: 01 434-56-86 ali piši-
te na e-naslov: turno.kolesarstvo@pzs.si.

Predmetnik dodatnega licenčnega usposabljanja (v urah):

NAZIV PREDMETA OZ. TEME TEORETIČNO PRAKTIČNO

Prva Pomoč 2 1

vremenoslovje 1 1

Tehnika vožnje kolesa 1 2

ProsTa izbira Teme 
(če je izbrana Tura dodaTnih 5 ur) 1 1

5 5

skuPaj: 10
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TURNOKOLESARSKI TABOR ZASAVJE 2017

11. - 15. avgust 2017

Komisija za turno kolesarstvo Planinske zveze Slovenije v letu 
2017 organizira 9. turnokolesarski tabor, ki bo potekal med 
11. in 15. avgustom 2017. Tokrat nas bo pot vodila v samo 
središče Slovenije, v Zasavje namreč. 

Zasavske doline ponujajo odlično izhodišče za kolesarske 
potepe na okoliške vrhove, ki so sicer dobro poznani, kljub 
temu pa jih je le malokdo od nas dejansko že osvojil na kole-
su. Na našem tokratnem kolesarskem druženju nas tako čaka-
jo Kum, Zasavska sveta gora, Čemšeniška planina in še drugi 
skriti sladkorčki. 

Bo pa letošnji tabor nekaj posebnega. Prvič v zgodovini KTK 
taborov ga bomo namreč izvedli v obliki večdnevnega pre-
čenja. Kar pomeni, da bomo vsak večer prespali v drugem 
kraju. Torej bomo prečesali Zasavje po dolgem in počez ter 
spoznavali njegovo prekrasno naravo in prijazne ljudi še bolj 
intenzivno. Ob tem pa bo seveda poskrbljeno tudi za prevoz 
naše opreme. Tako bodo nahrbtniki ohranili normalno težo, 
mi pa bomo kljub temu vsak večer deležni svežih oblačil. 

Kot vedno bomo spuste organizirali v dveh skupinah glede 
na izkušnje in znanje na področju turnega kolesarstva (zah-
tevnejša in lažja – slednja se bo organizirala v primeru zadost-
nega števila prijav).
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Podroben program tabora bo objavljen na domači strani 
Komisije za turno kolesarstvo, glej http://ktk.pzs.si, rubrika 
Tabori, preberite pa tudi novico na domači strani PZS http://
www.pzs.si/novice.php?pid=11509 

POGOJI ZA UDELEŽBO:

Starost: spodnja starostna meja za aktivno kolesarsko ude-
ležbo na taboru je dopolnjenih 15 let, mladoletne osebe pa 
se lahko tabora udeležijo samo v spremstvu staršev oz. dru-
gih polnoletnih oseb - skrbnikov. Od udeležencev se pričaku-
je ustrezna fizična pripravljenost za 5 dni zapovrstnega kole-
sarjenja (do največ cca. 1400 višincev dnevno).

Oprema: udeleženci morajo imeti tehnično brezhibno gor-
sko kolo s profiliranimi gumami in drugo osebno opremo, ki 
zagotavlja varno kolesarjenje (čelada, rokavice). Seznam po-
trebne opreme bodo udeleženci dobili po prijavi na tečaj.

Cena tabora: 240,00 € (POZOR! zgodnja prijava – ob prijavi in 
vplačilu do 31. maja cena 220,00 EUR)

12      http://ktk.pzs.si

http://vk.pzs.si


Cena tabora vključuje 4 x polpenzion (nočitev v večpostelj-
nih sobah v objektih različnih kategorij, zajtrk, večerja),  5 
x »lunch-paket« za na turo (žitna ploščica, sadje, sok), turis-
tično takso, spominsko športno majico, strokovno vodenje, 
prevoz opreme v času tabora, strokovne delavnice, gradivo 
(opisi poti, GPS sledi ...),  zavarovanje in organizacijo tabora. V 
ceno ni vključen prevoz do tabora, pijača ob obrokih in druge 
spremljajoče aktivnosti, ki zahtevajo vstopnino.

Za prijavo morate izpolniti prijavnico, ki se nahaja na poveza-
vi: https://goo.gl/forms/g3z8f5YxBr4gZP9O2

Po prijavi boste na vaš e-naslov prejeli vse potrebne podatke 
za nakazilo. Prijava se šteje kot potrjena ob prejemu plačila. 
Izjemoma in po dogovoru je plačilo udeležbe možno tudi na 
samem taboru. 

Rok za prijave je petek, 28. julij 2017 oz. do zapolnitve 
prostih mest.

Za vsa dodatna vprašanja nam pišite na e-naslova: turno.ko-
lesarstvo@pzs.si ali maac1975@gmail.com 

POMEMBNO OPOZORILO: pogoj za udeležbo je poravnana 
članarina v PD za leto 2017!

Druge opombe: zaradi omejenih kapacitet je število udele-
žencev omejeno na 20. Pridržujemo si pravico do spremem-
be oziroma odpovedi programa zaradi objektivnih okoliščin.
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Vračila prijavnine v primeru upravičene odpovedi udeležbe: 
več kot 30 dni – 100 % vračilo, 15 – 30 dni 50 % vplačila, 3 -15 
dni 20 % vplačila.

Vljudno vabljeni na nepozabni teden druženja na in ob kolesih s 
sorodnimi kolesarskimi dušami!
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