
 

 
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE 
Komisija za turno kolesarstvo UO PZS 
Dvoržakova ul. 9, p.p. 214, 1001 Ljubljana  
tel.: 01/43 45 686; fax: 01/43 45 691 
e-pošta: turno.kolesarstvo@pzs.si  

 
Navodila za izpolnitev obrazcev  pripravništva za pridobitev 

naziva Turno kolesarski vodnik PZS: 
 
V skladu s programom tečaja za turno kolesarske vodnike I in II je za dokončanje 
usposabljanja in pridobitev licence potrebno oddati pisno poročilo o opravljenem 
pripravništvu:  
 
Program za turno kolesarske vodnike I in II.: 
 
»Kandidat je lahko pripravnik največ tri leta. V tem času mora pod nadzorom voditi najmanj 
pet različnih tur, pri najmanj dveh registriranih TKV II ali TKV I - mentorjih. Od mentorja, pri 
katerem je pripravnik vodil, mora za vsako turo posebej pridobiti pozitivno pisno mnenje o 
opravljenem vodenju. 
Rok za zaključek usposabljanja je do 31. decembra leta, v katerem poteče tri leta od leta, v 
katerem je kandidat postal pripravnik za TKV I. Po uspešno opravljenih izpitnih obveznostih 
se kandidata lahko predlaga za podelitev strokovnega naziva TKV I.« 
 
Poročilo mora biti obvezno podano na obrazcu, ki ga najdete na spletnem naslovu:  
http://ktk.pzs.si/index.php?id=22
 
Obrazec je potrebno izpolniti za vsako pripravniško turo posebej! Na vsakem je tako 
lahko samo ena (1) tura. 
 
Pod točko A niso obvezni samo podatki o začasnem bivališču, telefon doma, telefon 
služba, GSM in elektronska pošta. 
 
Pod točko B so obvezni vsi podatki.  
 
Pod točko C so obvezni vsi podatki. 
 
Točko Č izpolni TKv pripravnik!  
Tukaj vpišite svoj pogled na turo s stališča vodnika in ne opisujte ture in njenega 
poteka, razen če je to potrebno s stališča vodenja. Poudarek naj bo na opisu 
izvedbe, poteku ture, psihične, tehnične in skupinske posebnosti, odstopanje od 
predvidenega, reševanje zapletov,… Napisano naj bo tudi kje je bila tura javno 
objavljena. 
 
Točko D izpolni TKv mentor!  
Vpisati je potrebno mnenje in pogled mentorja z vidika vodništva. Oceniti je potrebno 
vodenje kandidata za naziv TKV. Mnenje naj se nanaša na pripravo ture, izvedbo 
ture in sposobnost pripravnika za samostojno vodenje. 

http://ktk.pzs.si/index.php?id=22


V mnenju naj bo zajet pogled na pripravo ture, uporabljene metode dela, tehnika 
vodenja in gibanja, psihološki pristop, upoštevanje znanj iz orientacije, tehnike 
vožnje, priporočil turnim kolesarjem,… 
 
V letu 2009 je po sklepu KTK mentor lahko izjemoma tudi TKv pripravnik. V skladu s 
tem se obema tura prizna kot pripravniška tura, vendar mora vsak zase izpolniti 
obrazec za pripravništvo z vsemi zahtevanimi podatki.  
Ena tura je lahko pripravniška tura največ dvema TKV pripravnikoma. 
 
Obvezna priloga je tudi zemljevid z vrisanim potekom trase poti. 
 
GPS sled NI obvezna, vendar, v kolikor obstaja, je priporočljivo, da jo pošljete na 
elektronski naslov turno.kolesarstvo@pzs.si  
 
Obrazce je potrebno obvezno poslati v PISNI obliki na naslov: 
Planinska zveza Slovenije 
Dvoržakova 9 
1000 Ljubljana 
 
Obrazci morajo biti lastnoročno podpisani s strani TKV pripravnika in tudi TKV 
mentorja, skupaj z datumom podpisa!  
 
V kolikor bodo manjkali katerikoli od zahtevanih podatkov, vam bomo obrazce vrnili v 
dopolnitev. 
 
Pripravniška tura mora izpolnjevati kriterije za kategorijo za katero ste usposobljeni in 
je določena v programu za turno kolesarske vodnike I in II! 
 
Datum uspešno zaključenega pripravništva, je datum prejema  pravilno izpolnjenih 
obrazcev z vsemi zahtevanimi podatki, za vsako izmed petih (5) pripravniških tur na 
Planinsko zvezo Slovenije. 
 
Poročila bo pregledala pooblaščena oseba s strani KTK in na podlagi potrditve boste 
dobili potrdilo o podeljeni licenci za Turno kolesarskega vodnika. 
 
V Prilogi je tudi vzorec izpolnjenega obrazca brez osebnih podatkov, ki vam lahko 
služi za izpolnjevanje. 
 

Peter Šilak 
Član Podkomisije za usposabljanje KTK PZS 
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