
 

Komisija za turno kolesarstvo Planinske zveze Slovenije 
 

POROČILO O OPRAVLJENI TURI ZA PRIPRAVNIKA 
  

 

TURNO KOLESARSKI VODNIK PZS  stopnja:  I.    II. 
 

A: OSNOVNI PODATKI: - izpolni pripravni-k(ca) 

Ime in priimek:  

Datum in kraj rojstva:  

Naslov stalnega bivališča:  

Naslov začasnega bivališča:  
Telefon doma:  Telefon služba:  

E-pošta:  GSM:  

Organizator - izvajalec tečaja: KTK pri PZS Vodja tečaja: Jože Rovan 

Kraj in datum tečaja: Valvasor 3-6. 7. 2008 
 

B: PODATKI O TK VODNIKU MENTORJU: - izpolni TKV mentor* 

Ime in priimek:  
Naslov stalnega prebivališča:  
Vodnik (naziv): TKvIIp od leta: 2008 
 

* Turno kolesarski vodnik mentor je lahko samo TKV I. ali TKV II:, ki je v tekočem letu voden in 
registriran, kot Turno kolesarski vodnik PZS. 
 

C: PODATKI O TURI: - izpolni pripravni-k(ca) 

Datum: 9.11.2008 št. udeležencev: 10 

Trasa: Hrastovlje-Podpeč-Vrh Stene-Kavčič-Rakitovec-Zazid-Dol-Hrastovlje 
ocena vzpona**: do V5 ocena spusta**: do S4, mesto S5 

dolžina: 30 km skupaj vzponov (m): 900 
 

** ocena je po sprejeti Paternujevi 7stopenjski lestvici 
 

Č: OPIS TURE S POUDARKOM NA POSEBNOSTIH - izpolni pripravni-k(ca)*** 

Zbrali smo se ob 10h v Hrastovljah. Voziti smo začeli ob 10.15., na izhodišče smo se vrnili ob 15.30. 
Izlet je bil zaradi vremenske napovedi prestavljen za en dan. Z obveščanjem udeležencev ni bilo težav 
(nihče ni prišel na štartno mesto na prvotno napovedan datum).  
Vsi udeleženci so prišli primerno opremljeni in kot se je izkazalo tudi dobro kondicijsko pripravljeni.  
Prazno gumo je udeleženec sam saniral že na parkirišču. Takoj je prišla do izraza tovariška pomoč, saj se 
je v sosednjem avtu našla profesionalna zračna tlačilka.  
Zaradi dežja v prejšnjih dneh so bili celo kolovozi razmočeni. Zato je vzpon zahteval več napora in časa 
kot običajno. Že pri napovedi izleta je bilo predvidenih več variant, predvsem zaradi možne burje in 
kratkega dne. Ker nam je bilo z burjo prizanešeno, smo vzpon z Vrha Stene nadaljevali po Robu na 
Kavčič. Pri spustu pa smo zaradi časa in tudi grozečih oblakov izbrali nekoliko hitrejšo varianto skozi 
Rakitovec in po asfaltu do Zazida. Zaradi orientacijskih težav v samem Rakitovcu (kako ven iz vasi) smo si 
vas dobro ogledali.  
Glede na specifičnost kolesarskih izletov (vožnja v dežju in po mokrem terenu je ne le neprijetna ampak 
lahko tudi nevarna; prehladi, zdrsi) in razpoložljivost mobilnih in elektronskih sredstev obveščanja bi bilo 
dobro drugič že ob najavi izleta dodati, da je izvedba izleta na določen dan odvisna od vremenske 
napovedi in določiti, kdaj se izlet dokončno potrdi, prestavi ali odpove. 

*** opis ture s poudarkom na izvedbi, poteku, psihične in tehnične težave, reševanje  



problemov, odstopanje od predpriprave,… 

D: MNENJE - OCENA VODNIKA (SPREMLJEVALCA) - izpolni vodnik(ca) spremljevalec(ka) 

 
Tura je bila izvedena v jesenskem času, zato sta bili pomembni dve stavri. Upoštevanje dolžine dneva in 
izbira lokacije ture. Oboje je _____ upoštevala, tako da je bila tura na primorskem koncu, ki je v tem 
letnemčasu bolj naklonjeno kolesarjenju in časovno planirala, tako da smo pravočasno zaključil s turo. 
 
Na začetku je udeležence seznanila s potekom ture in opozorila na težavnejše odseke. Tako smo vsi že 
vnaprej lahko vedeli kaj lahko od ture pričakujemo. 
 
S poznavanjem področja, kjer smo kolesarili je izlet popestrila z nekaj zanimivostmi ob trasi, kot so 
razgledne točke, dogodivščine, ipd. 
 
Pri spustu s Kavčiča smo sicer zgrešili odcep za prečko pod Kraškim robom, vendar je zadevo rešila s 
poznavanjem terena, tako da smo brez zapletov nadaljevali turo. Navsezadnje pa nas je dobilo tudi 
nekaj kapelj dežja, tako da je bilo celo bolje biti na utrjeni cesti. 
 
V skupini so bili izkušeni in pripravljeni kolesarji, tako da se je skupina pod ______ vodstvom brez težav 
držala skupaj. 
 
Glede na izvedbo in uporabo pridobljenih znanj, sem mnenja da je __________ sposobna samostojnega 
vodenja turno kolesarskih izletov in predlagam, da se ji podeli kategorija TKv I. 

Mnenje TKV mentorja o pripravi in izvedbi ture, sposobnosti pripravnika za samostojno 
vodenje predvsem z vidika priprave in izvedbe izleta, tehnike vodenja in gibanja, psihologije 
in metod dela, ter upoštevanje znanj iz nevarnosti, orientacije, tehnike vožnje, priporočil 
 
 
Obvezna priloga poročilu je zemljevid s vrisanim potekom trase poti. 
Priporočljiv je tudi GPS track. V kolikor obstja ga pošljite po elektronski pošti na naslov: 
turno.kolesarstvo@pzs.si 
Vaše pripravniške ture bodo objavljene na spletni strani KTK PZS, v bazi kolesarskih poti! 
 
Dovoljujem zbiranje, hranjenje, uporabo in javno objavo podatkov izključno za potrebe PZS v  v skladu z 
Zakonom o varovanju osebnih podatkov.      
  
     
Datum:    Podpis pripravnika(ce):   
 
 
 
Spodaj podpisani Turno kolesarski vodnik PZS mentor menim, da je pripravnik za Turno kolesarskega 
vodnika PZS sposoben samostojnega in odgovornega vodenja na  ________ stopnji.   
 
Datum:    Podpis Tk vodnika(ce) PZS:   
 
 
V skladu s programi Turno kolesarski vodnik I. in Turno kolesarski vodnik II. je lahko kandidat  pripravnik 
največ 3 leta. V tem času mora TK vodnik(ca) pripravnik voditi najmanj 5 različnih tur pri najmanj dveh 
registriranih TKV I. ali TKV II - mentorjih. Od mentorja, pri katerem je pripravnik vodil, mora za vsako turo 
posebej pridobiti pozitivno pisno mnenje o vodenju. Mnenje se poda na tem obrazcu pod točko D. Po 
opravljenih vseh 5 turah se vsi izpolnjeni in podpisani obrazci skupaj pošljejo na PZS. 
 
SEPTEMBER 2008    Obrazec     TKV_pripr08 



 
Kraški rob 
-zemljevid z vrisanim potekom izleta 
           - modra – predvideni potek izleta 
           - rdeča – del izleta je bil na povratku dejansko izpeljan po tem delu trase 
 
 

 
 
 
 
 
 


