
 

Poročilo Komisije za turno kolesarstvo za leto 2023 
 

 
Usposabljanje za TKV 1, Valvazorjev dom.  

 
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. Med člani PZS se je turno 

kolesarstvo začelo širše uveljavljati pred približno dvajsetimi leti, leta 2007 pa je bila ustanovljena 

predhodnica Komisije za turno kolesarstvo PZS (KTK) z dvema osnovnima nalogama:  

• usmerjanjem dejavnosti turnih kolesarjev s poudarkom na varstvu narave in  

• izobraževanjem turnih kolesarjev in turnokolesarskih vodnikov.   

Leta 2007 je bilo turno kolesarstvo na skupščini PZS tudi formalno uvrščeno med dejavnosti PZS, leta 

2014 pa se je KTK na Zboru preoblikovala v komisijo z zborom, oblikovan je bil Izvršni odbor in 

Strokovni odbor, za posebne naloge pa projektne skupine. 

Postopoma se krepi mreža povezav s PD in med PD, pri čemer imajo ključno vlogo turnokolesarski 

vodniki. V PD so turni kolesarji organizirani na dva načina: 

• v turnokolesarskih odsekih ali 

• v okviru dejavnosti drugih odsekov. 

Kolesarji se odločijo za tisto obliko organiziranosti, ki bolj ustreza razmeram v posameznem društvu. 

 

 

 



 
 

Podrobno poročilo o delu IO KTK v letu 2022 

1. KTK je imela v letu 2022 42 članov - odsekov, ki so oddali poročila o turnokolesarski 

dejavnosti. 

2. KTK je imela v letu 2022 dve seji IO KTK, in sicer 17. 5. 2022 in 23. 11. 2022, vendar so se 

člani IO KTK tekom celega srečevali po projektih.  

Zbor turnih kolesarjev  
Zbor turnih kolesarjev je bil 16. 3. 2022. 
 
Organi KTK  

Organ vodja in 
namestnik 

člani seje 

Izvršni odbor Atila Armentano, 
TKO PD Kranj 
 

Atila Armentano, PD Kranj, 
načelnik 
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 Logatec, član 
Uroš Ribič, PD Tržič, član 
Tadej Kosmačin, PD TAM Maribor, 
član 
Rok Kovačič, PD Vrhnika, član 

1. seja – 17.5. 
2. seja – 23.11. 

Strokovni 
odbor  

Marjan Pučnik-
Maac, PD Ruše, 
član 
Tadej Kosmačin, 
PD TAM Maribor, 
član 

 koordinacija po 
spletu, delo na 
usposabljanjih 

Odbor za 
informiranje in 
promocijo 

Karmen Razlag, PD 
Jakoba Aljaža, 
članica 

 koordinacija po 
spletu 

Odbor za 
turnokolesarske 
poti 

Matija Klajnšček, 
PD Dramlje, član 
Boštjan Golež, PD 
Dramlje, član 

Gašper Venc, PD Zagorje  

 
Usposabljanja KTK 

Naziv 
usposabljanja 

Termin in lokacija Št. 
udeležencev 
(udel./zaklj.) 

Vodstvo Izvedba, komentar 

Obnovitveni 
seminar 
TKV 1 in TKV 
2 

14. - 15.11. 
ZOOM 

30 Vodja: 
Tadej 
Kosmačin 
 

Praktični del je odpadel 
zaradi izredno slabega 
vremena. 



 
 

Seminar TKV 
1 za RC 
Kočevje-
Ribnica 
 

30.9. - 2.10. 
Kočevje 
21. – 23.10. 
Kočevje 

11 
 

Vodja: Tadej 
Kosmačin 

 

Seminar TKV 
1 

4. do 5. 6. 
Kočevje 
23. do 26. 6. 
Valvazorjev dom 

21 Vodja: Marjan 
Pučnik 

 

Šola turnega 
kolesarstva 
v 
sodelovanju 
s KTK PZS 
Ljubljana, 
Kranj, 
Maribor, 
Kamnik 

Od maja do 
septembra 2022 

Ni podatka   

Posvet 
mentorjev 

10.12.2022 12 Vodja: Atila 
Armentano 

 

 

Strokovni kadri (stanje registriranih na dan 31. 12. 2022) 

Naziv  Št. vodnikov 

TKV I 103 

TKV II 31 

 134 

 

Izvedene organizirane dejavnosti  

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev in 
vodja 

Namen 

Zbor turnih 
kolesarjev 

16.3.2022 
 

34, Atila 
Armentano 

Srečanje načelnikov TKO in 
TKV. 

STKP V ENEM 
DNEVU (namesto 
pomladanske 
ture) 

18.9.2022 
 

1023 udeležencev 
Vodja: Atila 
Armentano, 
koordinator 
aktivnosti: Matjaž 
Šerkezi 
 

Skupna tura turnih 
kolesarjev iz vse Slovenije 
na posameznih etapah 
STKP. Zaradi vremena 
izvedba okrnjena. 

Urejanje 
planinskih poti  

Celoletna 
dejavnost 

 Podpora TKOjem pri 
urejanju formalnosti za 
ureditev TK stez (TKO Kranj) 



 
 

Pomembnejši projekti  

Naziv projekta Namen Stanje 

domača stran KTK promocija turnega 
kolesarstva 

izvedeno 

Izdelava bookleta o 
turnem kolesarstvu za 
trgovine, sejem, ipd 

Promocija pravilnega 
turnega kolesarstva 

Priprava koncepta, 
izbira izvajalca 

Posodobitev spletne 
strani STKP 

Promocija poti Sklenjena pogodba 
11/21 z vzdrževalcem 
digitala STKP, 
aktivnost poteka 

Ureditev soglasij za 
STKP 

Polnopravna umestitev 
v planinsko 
infrastrukturo 

Manjkata še 2 soglasji, 
dogovor z Dolino Soče 

Zaključek ureditve in 
otvoritev Juliana Bike 

Usmeritev turnih 
kolesarjev na primerne 
poti 

Označen in urejen 
odsek trase pod 
Poreznom 

 

Pomembnejše novosti 

Naziv projekta Namen Stanje 

Šola turnega kolesarstva Promocija pravilnega 
turnega kolesarstva za vse 
turne kolesarje 

Spodbuda TKOjem 

 
Prednostne naloge IO KTK so na naslednjih področjih: 

1. Usposabljanje vodnikov in turnih kolesarjev; s tem v zvezi se je izvedla posodobitev 
programa usposabljanja za TKV v skladu z novim ZŠp. S tem je KTK pridobila pooblastilo s 
strani MŠŠ za izvajanje usposabljanj TKV kot strokovnih delavcev v športu za obdobje 10 let. 

2. Urejanje STKP in drugih primernih PP za dvonamensko rabo; STKP in dvonamenske poti so se 
urejale po več odsekih na Notranjskem, Gorenjskem, Primorskem, Posavju in Kočevskem. 

3. Razvoj Šole turnega kolesarstva na ozemlju cele Slovenije; ŠTK omogoča ljubiteljskim turnim 
kolesarjem – planincem na kolesu pridobivanje potrebnih veščin, znanj in izkušenj v skupini 
za samostojno izvajanje varnega in pravilnega turnega kolesarstva. To je področje z velikim 
potencialom rasti v prihodnje. 

4. Promocija pravilnega turnega kolesarstva z organizacijo skupnih tur na trasi urejenih poti 
STKP in Transkaravanke. 

 
V prihodnje bo naša dejavnost usmerjena k naslednjim nalogam: 



 
 

• usposabljanju turnokolesarskih vodnikov in inštruktorjev, 

• organizaciji Turnokolesarske šole. Pri tem je KTK pripravljena nuditi strokovno in organizacijsko  
podporo društvom, katera se odločijo za organizacijo ŠTK. 

• krepitvi mreže organizacijskih oblik turnih kolesarjev v okviru PZS 

• osveščanju planinske javnosti v skladu s priporočili turnim kolesarjem CAA in 

• urejanju Slovenske turnokolesarske poti in pripadajočih informacijskih gradiv ter spletnega 
vodnika 

• postopnemu odpiranju planinskih in drugih poti v naravnem okolju za dvonamensko rabo (hojo 
in kolesarjenje). 

Naše poslanstvo je med drugim tudi ustvarjati primerno sožitje med kolesarji in drugimi uporabniki 
gorskega sveta. K temu cilju so usmerjeni naši napori pri izobraževalnih akcijah in izvedbah vodenih 
tur. Turni kolesarji smo po vplivu na okolje in direktno na poti primerljivi s pohodniki. S pohodniki 
nas povezujejo skupni interesi varovanja naravnega okolja. To spoznanje je že dolgo večinsko 
sprejeto pri naših zahodnih in severnih sosedah ter v drugih državah alpskega loka. V zadnjem letu je 
bil pri nas narejen bistven preboj, saj smo z vztrajnostjo uspeli pridobiti pozornost odločevalcev na 
lokalni in državni ravni. Procesi povezovanja in usklajevanja med gospodarstvom, predvsem 
turizmom, lokalnimi skupnostmi in KTK PZS kot delom civilne strokovne javnosti so se začeli 
spodbudno razvijati. Prav tako vedno bolj pridobivamo podporo na državni ravni. Rezultat 
sodelovanja med PZS in Skupnostjo Julijskih Alp je čudovita trasa okoli Julijcev, poimenovana Juliana 
Bike. Vse to smo dosegli z usmerjenim in požrtvovalnim prostovoljnim delom posameznikov. Tudi s 
sprejetjem kriterijev za ureditev dvonamenskih poti smo v PZS naredili korak naprej. Nadgradnja 
predhodnih dokumentov za ureditev TK infrastrukture so vsekakor Priporočila za ureditev TK poti, 
kar je prvi dokument v Sloveniji, ki opredeljuje postopke za umestitev kolesarskih stez v gozdnem 
prostoru med vsemi deležniki v skladu z zakonodajo. Povzemajo ga tudi druge skupine, ki se 
ukvarjajo z urejanjem gorskokolesarske infrastrukture. Za nas vse je najpomebneje, da se na 
lokalnem nivoju TK odseki po planinskih društvih zavzemajo za ureditev primernih TK poti, kar 
pomeni še bolj zabavne in prijetne, predvsem pa varne kolesarske dogodivščine za vse turne 
kolesarje. 
 
Tudi v bodoče smo osredotočeni na doseganje rezultatov, ki so strateškega pomena za turno 
kolesarstvo pod okriljem PZS, ki jo vedno bolj vidimo kot strokovno inštitucijo na področju 
usposabljanja TKV in razvoja kolesarske infrastrukture. 
 
Atila Armentano, načelnik IO KTK PZS 


