Porročilo o delu Komisije
K
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no kolesarstvoo v obdoobju
marrec 20133 - deceember 2014
2
Splošnaa predstaviitev in temeeljni namen
n delovanjaa Komisije za turno kolesarstvo
k
Sodobn
na oblika tu
urnega kolesarstva see je med člani
č
PZS širše
š
uveljavvila pred približno
p
dvajsetimi leti, letaa 2007 pa je
j bila ustan
novljena prredhodnica Komisije zaa turno koleesarstvo
UO PZS (KTK) z dve
ema osnovn
nima nalogaama:
 usmerjanjeem dejavnossti turnih ko
olesarjev (TK) s poudarrkom na varrstvu naravee in
 izobraževan
njem turnih
h kolesarjevv in turnokolesarskih vo
odnikov.
Leta 20
007 je bilo turno kolesaarstvo na skkupščini PZSS tudi formalno uvrščeeno med deejavnosti
PZS.
KTK deeluje v osno
ovni sestavvi, v dveh podkomisijah (za izob
braževanje in za prom
mocijsko
dejavno
ost) in prek oblikovanjaa projektnih skupin.
KTK v o
obdobju po
oročanja vo
odil načelnikk Jože Rovaan, člani KTTK pa so bili Mirjan Bernetič,
B
Tomaž Lampelj, Jaanja Majheenc, Marjan
n Pučnik, Franci
F
Razpet, Igor Ro
ozman, Peteer Šilak,
Danilo Škerbinek in Aldo Zu
ubin. KTK sta se v zad
dnjem letu pridružila Andrej Bandelj in
Boštjan
n Golež. Stro
okovni sodeelavec KTK je bil Matjažž Šerkezi.
KTK je p
pripravila no
ov pravilnikk, namenjen
n preoblikovvanju KTK v komisijo z zborom, ob
blikovan
bo Izvrššni odbor in
n Strokovni odbor, za posebne
p
nalloge pa projjektne skup
pine. KTK bo
o pričela
z delovvanje v sklaadu z novim
m pravilnikom jeseni 2014, po opravljenih
o
volitvah na Zboru
turnih kkolesarjev. Ob
O koncu leeta 2013 je imelo turno
okolesarski odsek 23 planinskih drruštev, v
nekaterrih drugih društvih paa je turnokkolesarska dejavnost organiziran
na v okviru
u drugih
odsekovv (predvsem
m vodniških
h). Sedaj je društev
d
s tu
urnokolesarssko dejavno
ostjo že preko 40.
na predstavvitev delovaanja KTK v obdobju poročanja
Osnovn
KTK deeluje v osno
ovni sestavvi, v dveh podkomisijah (za izob
braževanje in za prom
mocijsko
dejavno
ost) in prek oblikovanjaa projektnih
h skupin.
Postopo
oma se krepi mreža povezav s PD in med PD, prii čemer im
majo ključno vlogo
turnoko
olesarski vodniki. V PD so turni kolesarji organizirani pretežno na dvva načina:
 v turnokole
esarskih odssekih ali
 v okviru dejavnosti vod
dniških odsekov,
odločajo se za tisto
o obliko, ki bolj ustrezaa razmeram v posamezznem društvvu.

Dejavnosti KTK:
- usposabljanje za turnokolesarske vodnike I (TKV I)
- izpopolnjevanje turnokolesarskih vodnikov
- turnokolesarski tabor v Rušah,
- organizacija spomladanske ture 2013 (Čemšeniška planina), jesenske ture 2013 (Bohor),
spomladanske ture 2014 (Zahodni del Grosupeljske poti), jesenske ture 2014 (Resevna‐
Sv. Uršula‐Dolga gora),
- organizacija Kramp turc, delovnih akcij turnih kolesarjev in markacistov na planinskih
poteh, OPD Koper: Gračišče‐Lačna‐Dvori‐Veliki Badin‐Sv. Kvirik‐Gračišče, TKO PD
Tolmin: Tolmin‐Planina Razor‐Čadrg‐Ozidje‐Tolmin, PD Grosuplje: Zahodni del
Grosupeljske poti
- priprava učnih gradiv in elektronskih predstavitev za izobraževalno dejavnost, 2.faza
priprave učbenika za TK, imenovanega Koloročnik
- priprava elektronske predstavitve turnega kolesarstva (domača stran PZS, kolesarske
spletne strani, turistični sejmi na katerih se predstavlja PZS itd.)
- urejanje domače podstrani KTK na domači strani PZS,
- predstavitvena predavanja o turnem kolesarstvu (na MDO, v PD) in splošna predavanja
s kolesarsko tematiko v prostorih PZS,
- sodelovanje v strokovni skupini PZS, ki je pripravila Merila za odpiranje dvonamenskih
poti in nadzira odpiranje poti
- priprava osnutka trase Slovenske turnokolesarske poti
- zasnova bodočega katastra turnokolesarskih poti
- sodelovanje z drugimi organizacijami, ki spodbujajo razvoj turnega kolesarstva (KZS,
KGK Volja, GIZ za pohodništvo in kolesarstvo itd.) v okviru koordinacije Slovenska
kolesarska pobuda in sodelovanje na razgovorih s predstavniki Zavoda za gozdove, TNP
in turističnega gospodarstva o tej tematiki
Sestava in dejavnost KTK
Organ
Komisija
turno
kolesarstvo

vodja in
namestnik
za Jože Rovan,
PD Lj.-matica

člani

seje

Mirjan Bernetič, PD Vrhnika
Tomaž Lampelj, PD Pošta in
Telekom
Janja Majhenc, PD Radovljica
Marjan Pučnik, PD Ruše
Franci Razpet, PD Zagorje
Igor Rozman, PD Lj.-matica
Peter Šilak, PD Ptuj
Danilo Škerbinek, APD Kozjak Mb.
Aldo Zubin, OPD Koper
Pridružena člana:
Andrej Bandelj, PD Sežana
Boštjan Golež, PD Dramlje

26.2.(20. seja)
22.4. (21. seja)
9.9. (22. seja)
11.11. (23. seja)
9.12. (24. seja)
7.1 (25. seja)
24.2. (26. seja)
14.3. (sestanek
načel. odsekov)
22.5. (27. seja)
8.9. (28. seja)
20.10. (29. seja)

Podkomisija
za
izobraževanje

Igor Rozman,
PD Lj.-matica

Podkomisija
za
promocijsko
dejavnost

Tomaž
Lampelj,
Pošta
Telekom

Jože Rovan, PD Lj.-matica
Peter Šilak, PD Ptuj
Luka Gratej, PD Radlje ob Dravi

Mirjan Bernetič, PD Vrhnika
PD Janja Majhenc, PD Radovljica
in Jože Rovan, PD Lj.-matica

Internetna
komuniklacija
in dogovori na
usposabljanjih
Internetna
komunikacija

Usposabljanje za TKV I
V letu 2013 je KTK organizirala usposabljanje za TKV I s skupno 26 udeleženci, v letu 2014 pa
s 27 udeleženci (2 dni v Mozirski koči na Golteh in 4 dni v Valvazorjev domu pod Stolom).
Usposabljanja so dobro uspela po zaslugi tako prizadevnih predavateljev kot tudi izjemno
zavzetih udeležencev. V tokratnih generacijah so prevladovali udeleženci iz planinskih
društev, v povprečju so bili nekoliko mlajši kot doslej in z zelo dobrim znanjem vožnje kolesa.
V letu 2014 je zanimanje za usposabljanje preseglo maksimalno planirano število
udeležencev, 8 kandidatov smo morali žal zavrniti. Pouk je potekal po prenovljenem
programu, potrjenem s strani Strokovnega sveta za šport.
Pregled vseh oblik usposabljanj KTK
Naziv
usposabljanja
TKV I

Termin in
lokacija
15. in 16. 6.
2013
Mozirska koča
27.6.-30. 6.
2013
Valvazorjev
dom

Št.
udeležencev
(udel./zaklj.)

26 / 26

13. in 14.4.2013 6 / 6
Dopolnilni tečaj
za vodnike
TLA, Jamnica
Izpopolnjevanje 7. in 8.9.2013
20 / 20
TKV
TKV I

TKV I

7. in 8. 6. 2014
Mozirska koča
26.6.-29. 6.
2014
Valvazorjev
dom

27 / 27

Vodstvo

Člani vodstva

Luka Gratej, UGK II,
TKV I
Marjan Pučnik, TKV I
Jože Rovan, TKV II
Peter Šilak, TKV II
Aldo Zubin, TKV II
Blaž Šmid, TKV I
Jure Martinjak,TKV I
Jože Rovan, TKV II
Vodja:
Peter Šilak, Dušan Štrucl, TLA
TKV II
vodja:
Igor
Rozman

Vodja:
Peter Šilak,
TKV II
vodja:
Igor
Rozman

Jože Rovan, TKV II
Aldo Zubin, TKV II
Marjan Pučnik, TKV I
Marjan Pučnik, TKV I
Jože Rovan, TKV II
Peter Šilak, TKV II
Aldo Zubin, TKV II
Blaž Šmid, TKV I
Jure Martinjak,TKV I

Strokovni kadri (stanje na dan 10.11.2014)
Naziv
TKV I
TKV II
Skupaj I in II

Št. vodnikov
40
18
58

Št. pripravnikov
83
14
97

Skupno število
123
32
155

Mirujoč status
Vsi

15
73

5
102

20
175

Izvedene aktivnosti
Naziv aktivnosti
Zbor turnih
kolesarjev
Spomladanska
tura KTK

Termin in
lokacija
1.3.2013,
Ljubljana
19.5.2013
Čemšeniška
planina
14.5. Lačna

Št. udeležencev in vodja

37 udeležencev
Vodil: Igor Rozman
5 udeležencev
vodja: Franci Razpet

Namen
Poročilo o delu 2012,
program
dela
2013,
izmenjava mnenj
Srečanje
TK
iz
vse
Slovenije

Skupna delovna akcija
markacistov in TK na plan.
poti
Kramp tura TKO
19.5.2013,
15 udeležencev
Delovna akcija članov TKO
Tolmin
Planina Razor Peter Dakskobler
in pohodnikov na planinski
poti
Promocija
turnega
9 udeležencev
Tura za Dan slov. 15.6.2013
Tromeja
Vodja:
Mirjan kolesarstva
planinskih
Bernetič
doživetij
Promocija
turnega
Tura
za
Dan 29.6.2013
18 udeležencev
alpske konvencije Vrata
Vodja:
Janja kolesarstva
Majhenc
Kolesarske ture, druženje in
TK tabor
13.
–
18. 18 udeležencev
8.2013
vodja:
Marjan izobraževanje
Hostel Veter v Pučnik
Rušah
Vodniki:
Barbara
Škof,
Karmen
Razlag,
Matevž Pečovnik
Promocija
turnega
Planinski dan
24.8.2013 in 37 udeležencev
kolesarstva
kasneje
(vremenske
tažave)
Srečanje
TK
iz
vse
Jesenska
tura 12. 10. 2013
9 udeležencev
KTK
Bohor
vodja: Jože Rovan, Slovenije
Jan Perne
Srečanje
TK
iz
vse
45 udeležencev
Spomladanska
1.6.2014
kopica Slovenije
tura KTK
Zahodni
del vodja:
vodnikov
Grosupeljske
poti
Kramp tura OPD
Koper

12 udeležencev
Aldo Zubin

Kraamp turce PD Več terminov Vodja:
Groosuplje
v majju 2014
Franc Štibbernik

Več
delovnih
akcij
markacisstov in TK na
dvonameenski plan. poti
p
24.5.2014
Promocijja
Tura
za
D
Dan
35 udeležeencev
turnega
vodja:
alpsske konvenccije Mojstrana
kopicaa kolesarsttva
vodnikov
TK tabor
12.
–
17. 22 udeležeencev
Kolesarsske ture, druuženje in
vodja:
8.20114
Marjann izobraževvanje
Hosteel Veter v Pučnik
Rušahh
Barbaraa
Vodniki:
Karmenn
Škof,
Razlag,
Matevž Peečovnik
Srečanjee
Jeseenska
tura 12. 10. 2014
22 udeležeencev
TK
iz
vse
KTK
K
vodja: Boštjan Goležž Slovenijee
Resevvna-Sv.
Uršulla-Dolga
gora
Pomem
mbnejši proojekti
Naziv projekta
Elekktronska
preddstavitev deejavnosti
KTK
K
Učbbenik Turno
o
koleesarstvo

Nam
men
Stanje
Promocija
P
turnegga trajna dejavnost
k
kolesarstva
Učbenik
U
u
usposabljanj
ja KTK

z Realizaccija v
za
2012 do
o 2014

l
letih

Obrazlložitev razliik med planom za obd
dobje poroočanja in pooročilom
Zastavljjene naloge
e smo izpoln
nili, z izjemo
o priprave n
nove zgibanke in tečajaa za TKV II, slednji
s
je odpadel zaradi premalo
p
prijjav.
Finančn
no poročilo
Finančn
no poročilo prihodkov in
i odhodkov PZS 2013,, KTK

Finančn
ni načrt prih
hodkov in od
dhodkov PZZS 2014, KTK
K

Zaključček
V prihodnje bo našša dejavnosst usmerjena k naslednjim nalogam
m:
 usp
posabljanju turnokolesarskih vodn
nikov in inšttruktorjev,
pravi učnegga programaa Planinske kolesarske šole
 prip
 orgganizaciji turnokolesarsskih taborovv in skupnih
h tur
 kreepitvi mrežee organizacijskih oblik turnih
t
kolessarjev v okviru PZS
 osvveščanju plaaninske javn
nosti v sklad
du s priporo
očili turnim kolesarjem PZS in
 prip
pravi Sloven
nske turnokkolesarske poti
p
 posstopnemu odpiranju
o
p
planinskih
in drugih poti v naravvnem okolju
u za dvonaamensko
rab
bo (za hojo in
i kolesarjeenje).
Predvseem si želimo ustvariti primerno sožitje med kolesarji in
n drugimi uporabniki gorskega
g
sveta, ččemur so namenjeni mnogi
m
naši napori pri iizobraževalnih akcijah in izvedbi vodenih
tur. Soo
oblikovati žeelimo tudi takšno
t
okolljsko zakono
odajo, ki bo
o vzpostavila jasen in razumen
r
sistem pravil giban
nja kolesarjev po pote
eh v naravnem okolju. Turni kolessarji smo po vplivu
na okolje in direktno na poti primerljivi s pohodnikki, s pohodn
niki nas povvezujejo tud
di skupni
interesii varovanja naravnega okolja. Žal se to spozn
nanje, ki je že dolgo ve
ečinsko spreejeto pri
naših zaahodnih sossedih in se vse
v bolj uveeljavlja tudi v drugih drržavah alpskkega loka, pri
p nas le
počasi prebija, zakkonodaja pa
p je nejasn
na in neživlljenjsko om
mejevalna. V PZS smo na tem
menskih poti naredili ko
orak naprej,, določili
področjju s sprejetjjem kriterijeev za uredittev dvonam
prve dvvonamenske
e poti, v letu
u 2014 pa smo pričeli z intenzivneejšo realizaccijo tega na terenu
Jože Rovan, načelnik KTK PZS

