Ljubljanna, 30. noveember 20144
Zadeva:: Vabilo na Zbor turnihh kolesarjevv PZS
Spoštovvani!

m
2013, smo z zado
ovoljstvom ugotovili, dda smo v
Na zadnnjem Zboruu turnih koleesarjev, v marcu
nepolnihh šestih letiih, od majaa 2007, ko je
j bilo turno kolesarstvvo na skupščini PZS uvrščeno
u
med dej
ejavnosti PZ
ZS, čemur je
j sledila ustanovitev
u
Komisije za
z turno koolesarstvo, marsikaj
m
postorili: vse več planinskih
p
d
društev
je pričelo
p
organnizirati koleesarske turee, ustanavljaati turno
nikov PZS, srečujemo se na
kolesarsske odseke, množijo se vrste tuurno kolesaarskih vodn
kolesarsskih taborih
h, uveljavilli smo se kot skupinna strokovnnih kadrov PZS, kot tudi kot
najmočnnejša organizacija, ki v Sloveniji goji
g turno koolesarstvo.
V zadnjjih letih je PZS
P doživeela pomembbne vsebinskke in organiizacijske sppremembe, v okviru
katerih je
j predvideeno tudi preeoblikovanjee KTK v saamostojno komisijo
k
z zborom.
z
Podlaga za
naše delovanje bo v bodoče nnovi pravilnnik Komisijee za turno kolesarstvo,
k
, ki daje KT
TK višjo
osti delovannja, pa tudi večjo
v
odgovvornost.
stopnjo samostojno
Tedaj smo si zastaavili tudi nove
n
cilje: dvigniti
d
kvaaliteto vodn
niških uspoosabljanj s pripravo
p
novih ggradiv, poveečati številoo odsekov, ki gojijo tuurno kolesarrstvo, okreppiti prizadevvanja za
kolesarjjem bolj prrijazno zakoonodajo, zaa odprtje čiim večjega števila dvoonamenskihh poti in
pripravoo Slovenskee turnokolessarske poti.
Pred naami je volilnni Zbor, kjeer bomo poolagali račuune. Prepričan sem, daa smo v sploošnem z
dosežennim med dvvema zborooma lahko zadovoljni,
z
še posebej na področčjih, kjer je rezultat
pretežnoo odvisen od nas sam
mih. Zatikaa pa se pri odpiranju poti, znotrraj PZS sm
mo glede
kriterijeev za dvonaamenske poti sicer dosegli primerren dogovorr, na državnni ravni pa se stvari
nikamorr ne premakknejo.
Ozreti sse velja tudii naprej. Vsse tisto, karr je že utečeeno, predvseem usposab
bljanja, turee, tabore,
delo v odsekih, jee mogoče še izboljšati. Pred nam
mi pa so no
ove naloge, uvesti je potrebno
p
p
sistemattično izobraaževanje koolesarjev v okviru planninske kolesarske šole, pospešiti pripravo
Slovensske turnoko
olesarske pooti, vzpostavviti sistem vzdrževanja dvonamen
nskih poti skupaj z
markaciisti itd.
Na Zbooru turnih kolesarjev
k
se želimo v širokem krogu zain
nteresiranih pogovoritii o vseh
odprtih vprašanjih in si zastaaviti prihodn
nje cilje. Zaato vas vabbimo, da see udeležite zbora in
sodelujeete pri oblikkovanju naših skupnih ciljev..

Zbor turnih kolesarjev bo v petek 5. decembra 2014 ob 17. uri na Ekonomski fakulteti v
Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, z naslednjim dnevnim redom:
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Evidentiranje prisotnosti (od 16:45 do 17:00 ure)
Izvolitev organov zbora turnih kolesarjev
Pregled in potrditev dnevnega reda
Pozdravi vabljenih
Poročilo verifikacijske komisije
Poročilo načelnika KTK o delu komisije med obema zboroma (marec 2013‐december 2014),
razprava na poročilo
Razrešnica organom KTK in volitve načelnika in članov Izvršnega odbora KTK
Predstavitev programa komisije za leto 2015, razprava o programu
Predstavitev novosti v Zakonu o ohranjanju narave, povezane s turnim kolesarstvom
Predstavitev Kolesarske šole PD Kranj (Jure Martinjak)
Predstavitev kartografskega programa Orux maps za pametne telefone (Matjaž Šerkezi)
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
Iz smeri Maribor:
Z
avtomobilom: 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

