Podrobni program Komisije za turno kolesarstvo za leto 2022
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 z ustreznim informiranjem s
poudarkom na varstvu narave in
• usposabljanjem turnokolesarskih vodnikov.
V PD so turni kolesarji organizirani na dva načina:
• v turnokolesarskih odsekih ali
• kot sekcije 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 Atila Armentano, člani Izvršnega odbora:
Tomaž Lampelj, PD Pošte in Telekoma, član
Tomaž Penko, PD Postojna, član
Karmen Razlag, PD Jakoba Aljaža, članica
Marjan Pučnik-Maac, PD Ruše, član
Boštjan Golež, PD Dramlje, član
Matija Klajnšček, PD Dramlje, član
Uroš Ribič, PD Tržič, član
Franci Razpet, PD Zagorje ob Savi, član
Strokovni sodelavec komisije je Matjaž Šerkezi.
Osnovna predstavitev delovanja KTK v letu 2021
KTK je imela v letu 2021 aktivnih 34 članov - odsekov, ki so oddali poročila o turnokolesarski
dejavnosti, v nekaj društvih pa občasno tudi organizirajo kolesarske izlete. Število aktivnih
odsekov se je v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 zmanjšalo z 39 na 34, kar je predvidoma
posledica epidemije. Okoliščine so preprečevale organizirano delovanje, kar je razlog za
zmanjšanje števila odsekov.

Dejavnost KTK 2021:
- dve usposabljanji za turnokolesarske vodnike 1 (RRA Zeleni Kras, KTK);
- urejanje Slovenske turnokolesarske poti, pridobivanje soglasij lastnikov na posameznih
odsekih;
- zbor turnih kolesarjev PZS,
- priprava učnih gradiv in elektronskih predstavitev za usposabljanje strokovnih delavcev
PZS in udeležencev organiziranih dogodkov (turnokolesarska šola, usposabljanje za TKV 1
in 2), posodobitev Koloročnika - 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.), objave mnenj o aktualnih temah v turnem kolesarstvu.
- Promocija dela KTK in STKP v skupni turi Sprejmi Migimigi izziv – prevozimo STKP v enem
dnevu.
- 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 2022
Naziv usposabljanja
Obnovitveni seminar
TKV 1 in TKV 2, skupna tura (če
bo mogoče)
Usposabljanje TKV 1 za razvojni
center Kočevje Ribnica
Usposabljanje TKV 1 KTK

Šola turnega kolesarstva v
Ljubljana, Radovljica, Kranj,
Maribor, Kamnik
Mentorski posvet

Termin in lokacija
26.-27.3., kraj izvedbe še ni določen,
možna interaktivna izvedba teoretičnih
predavanj preko zooma
1. del: 13. do 15.5.2022 – Kočevje
2. del: 27. do 29.5.2022 – Kočevje
1. del: 4. do 5.6.2022 – Kočevje
2. del: 23. do 26.6.2022 – Valvazorjev
dom pod Stolom
Od maja do septembra 2022

17. 12. 2022

Načrtovane aktivnosti 2022
Naziv aktivnosti
Termin in lokacija
Zbor turnih
kolesarjev

16.3.2022, PZS
Ljubljana

Zbor skrbnikov STKP

19. 1. 2022, PZS
Ljubljana

Št.
udeležencev
40

15

Št.
udeležencev
40

15
25

Predvidoma
skupno 100
udeležencev
14

Namen
srečanje načelnikov TKO in
TKV
Sprejem načrta dela –
vzdrževanje STKP in ostalih
TK poti

STKP V ENEM
DNEVU (namesto
pomladanske ture)

17.9.2022, trasa STKP

300

Urejanje planinskih
poti

Celoletna dejavnost

50

Skupna tura turnih
kolesarjev iz vse Slovenije.
Skupaj bomo po etapah
obvozili celotno STKP v
enem dnevu.
skupne delovne akcije
markacistov in TK na
planinskih poteh preko
celega leta

Načrtovane aktivnosti v tujini – izpitne ture pripravnikov TKV 2
Pomembnejši projekti
Naziv projekta
domača stran KTK

Namen

Stanje

promocija
turnega urejeno
kolesarstva
Posodobitev spletne strani Predstavitev in podpora TK, Ureditev in nadgraditev
STKP
ki se jo odločijo prevoziti
spletne strani STKP – s
pomočjo
zunanjega
strokovnjaka
Ureditev soglasij za STKP
Polnopravna umestitev v V pridobivanju, s podporo
planinsko infrastrukturo
lokalnih skupnosti in LTOjev

Pomembnejše novosti
Naziv projekta
Uvedba ŠTK

Namen
Stanje
Promocija
pravilnega Projekt v izvedbi – določitev
turnega kolesarstva za vse nosilca
turne kolesarje

Zaključek
V letu 2022 nas poleg že utečenih aktivnosti čakajo naslednje naloge:
• ponovna organizacija STKP v enem dnevu in spodbujanje skupnih tur v TKOjih.
V prihodnje bo naša dejavnost usmerjena k naslednjim nalogam:

• usposabljanju turnokolesarskih vodnikov, tako novih, kot licenciranih,
• krepitvi mreže organizacijskih oblik turnih kolesarjev v okviru PZS,
• osveščanju planinske javnosti v skladu s priporočili turnim kolesarjem CAA,
posodobljenimi s smernicami CAA glede uporabe pedelek koles (e-koles z električnimi
motorji do 250W in lastnim pogonom kolesarja),
• razširitvi oblik sodelovanja s Komisijo za pota pri pomoči vzdrževanja planinskih poti,
predvse na področju usposabljanja
• ureditev planinskih in drugih primernih poti v naravnem okolju za dvonamensko rabo
(hojo in kolesarjenje),
• vzpostavitvi, označitvi in vzdrževanju STKP in ostalih TK poti.
• Komisija v okviru PZS in preko organov PZS v sodelovanju z ostalimi udeleženimi
organizacijami in državnimi organi vzpostavlja metodologijo pravilne zakonite ureditve in
vzdrževanja turnokolesarskih poti v skladu z veljavnimi predpisi.
• 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.

Atila Armentano, načelnik IO KTK PZS

Bled, 28. 11. 2021

