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Zbor turnih kolesarjev bo v petek 5. decembra 2014 ob 17. uri na Ekonomski fakulteti v 
Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, z naslednjim dnevnim redom: 

DNEVNI RED: 
 

1. Evidentiranje prisotnosti (od 16:45 do 17:00 ure) 

2. Izvolitev organov zbora turnih kolesarjev 

3. Pregled in potrditev dnevnega reda 

4. Pozdravi vabljenih 

5. Poročilo verifikacijske komisije 

6. Poročilo načelnika KTK o delu komisije med obema zboroma (marec 2013‐december 2014), 

razprava na poročilo 

7. Razrešnica organom KTK in volitve načelnika in članov Izvršnega odbora KTK 
8. Predstavitev programa komisije za leto 2015, razprava o programu 

9. Predstavitev novosti v Zakonu o ohranjanju narave, povezane s turnim kolesarstvom 
10. Predstavitev Kolesarske šole PD Kranj (Jure Martinjak) 

11. Predstavitev kartografskega programa Orux maps za pametne telefone (Matjaž Šerkezi) 

12. Razno 

 
 
 
Prejmite lep planinski pozdrav! 

 

Komisija za turno kolesarstvo pri PZS    Načelnik: Jože Rovan 

 

Priloga: Poročilo o delu KTK v obdobju marec 2013 – december 2014 

 

  



Kako do Ekonomske fakultete: 

Univerza v Ljubljani 
Ekonomska fakulteta 
Kardeljeva ploščad 17 
1101 Ljubljana 

Z 
avtomobilom:  

Iz smeri Maribor: 
Na tomačevskem krožišču greste za smer Center in zavijete na Vojkovo cesto, kjer po 
500 metrih pridete do Ekonomske fakultete. 

Iz smeri Kranj, Koper in Novo mesto: 
Po ljubljanski obvoznici se pripeljete do izstopa pri WTC (World Trade Center), kjer 
zavijete na Dunajsko cesto proti centru mesta, ter pri drugem semaforju (AMZS) 
zavijete levo na Baragovo ulico. Ko pridete do Vojkove ceste, zavijete desno ter nato 
zopet v prvo ulico desno. 

Z vlakom ter 
avtobusom: 

Ko pridete na glavno železniško postajo v Ljubljani oziroma avtobusno postajo, se 
sprehodite do postajališča mestnega prometa na Bavarskem dvoru (7 minut v smeri 
JZ), kjer vstopite na mestni avtobus številka 6 ali 8 (izstopna postaja Triglavska - 
poslovna stavba Mercator) ali pa mestni avtobus številka 20 (izstopna postaja BS3). 
Seveda pa se lahko odločite za katerega izmed mnogih taxijev, ki čakajo na železniški 
postaji. 

 

 

Kako do Ekonomske fakultete - EF 


