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Tekmovalne discipline 
gorskega kolesarstva:  

• Kros (cross country) 
• Spust (downhill) 
• Dirt jumping 
• Freeride 
• Trial 

Bike park Kranjska gora 

Turno 
kolesarstvo 



Koliko je turnih kolesarjev 
Slovenija: 
• Anketa Slovensko javno mnenje (2008): 120.000 (gorsko) 
• Anketa PZS (2011), odgovori članov PD: pogosto 12,9 %,          

pogosto in redko skupaj 32,7 % (turno) 
• Povprečna letna prodaja gorskih koles v Sloveniji: 50.000      

(Vir: Eurostat in Bike magazine) 

Tujina:  
• Francija – CAF: 285 društev, v 74 turno kolesarstvo 
• Italija – CAI: 490 društev, v 96 turno kolesarstvo 
• Švica – SAC: 1/3 članov turno kolesari 
• Nemčija – 20 mio. kolesarjev (cestni in gorski) 
• Avstrija – kolesarstvo (cestno in gorsko) je najbolj množična 

športna aktivnost domačih turistov v gorskem okolju (2,4 mio.) 
 
      

 



Zakaj je potrebno organizirano delovanje 
turnih kolesarjev v okviru PZS: 

• ker veliko članov PZS kolesari, 
• ker lahko tako prispevamo k vzpostavitvi primernih 

odnosov z drugimi uporabniki gorskega sveta, 
• ker lahko z vzgojnimi akcijami povečamo varnost 

udeležencev (GRZS 2011, kolesarji 2,22 % intervencij) 
• ker želimo prispevati k naravovarstvenemu  

osveščanju turnih kolesarjev. 

 



 

Priporočila turnim kolesarjem 

• Kolesari samo po    
dovoljenih poteh 

• Ne puščaj sledi 
• Ne plaši živali 
• Obvladuj kolo 
• Spoštuj druge 

obiskovalce 
• Ture načrtuj vnaprej 



Katere vrste poti so po mnenju  KTK primerne 
za dvojno rabo (za hojo in kolesarjenje)? 

• vse vrste javnih cest 
• gozdne ceste 
• poljske poti 
• grajene gozdne vlake 
• vojaške ceste grajene za vožnjo 
• široke steze z blagimi nakloni na stabilnem terenu. 
 
Kolesar mora pri izbiri poti vselej upoštevati tudi frekvenco 
pohodnikov in občutljivost podlage na razmočenem terenu 
(samoomejevanje). 



Z lastno močjo, brez ogljičnega odtisa 

Tržaški Kras, 24. 1. 2010 



Razmere v tujini 

Raziskava: Ureditev vožnje v naravnem okolju Alp 
mag. Mojca Pristavec Đogić, mag. Nina Zeilhofer, 10. 10. 2011 
 
Citat iz zaključka: 

Glede celovitega urejanja kolesarjenja v Alpah smo našli zelo malo podatkov. V 
glavnem je kolesarstvo v Alpah regulirano le v sklopu predpisov, ki veljajo za 
posamezno posebej zavarovano območje (naravni parki). 

 



Club Arc Alpin (CAA) s svojimi društvi ima 
kolesarstvo poleg pohodništva za eno 
okolju najsprejemljivejših športnih zvrsti v 
hribih. Zaradi tega društva, ki so včlanjena 
v CAA, v okviru izobraževalnih tečajev in 
prireditev turno kolesarstvo na različne 
načine spodbujajo in podpirajo… (Bolzano, 
15. 2. 2003) 

CAA 
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