
Joze Rovan je profesor 
na ljubljanski Ekonomski 
fa ku lteti, v prastem casu 
pa strasten kalesar in 
vzdrzevalec planinskih 
pati (markacist). Db 
srecanju mi krepko 
stisne rako in takoj mi 
je jasno, daje kalesar ad 
nog do glave. »Po dolgih 
letih sem 'espedeje' 
zamenjal 5 '~at' pedali 
in moram reci, da se se 
privajam,« mi pave med 
priklepanjem starejsega, 
a skrbna vzdrzevanega 
mestnega kalesa. 

~ Blaz Mazi Il Bostjan Svete 

Za menjavo se je odlocil zaradi ne
ljubega padca, po katerem je moral 
kupiti novo kolo. Takoj je jasno, 

zakaj veckrat poudari, da je pri kolesar

jenju v gorah najpomembnejsa varnost, 
in tudi zato je Planinska zveza Slovenije 

ustanovila Komisijo za turno kolesar

stvo, ki izobrazuje vodnike in organizira 

tecaje voznje in obnasanja v gorah. Turno 
kolesarstvo? Kaksno turno kolesarstvo, si 

najbri mislite? Podobno smo razmisljali 

tudi v uredniStvu, dokler se nismo srecali 

s predsednikom Komisije za turno kole

sarstvo, s katerim smo spregovorili tudi 0 

zloglasni uredbi 0 voznji v naravi. 

V Sioveniji je ogromno kolesarjev, ki se vozijo 
z gorskim kolesom. Iznenada se je pojavila 
neka Komisija za turno kolesarstvo... Odzivi so 
si precej podobni in so v slogu: "Kaj pa je zdaj 
to, a jaz pa nisem pravi gorski kolesar ali kaj?" 
Kaj porecete na to? 
(Smeh.) Naj najprej pojasnim, od kod 
izraz. Planinci od nekdaj pravimo, da 
gremo v hribe ali pa da gremo na tum. 
Izlet je tisto lazje, tura je tezja. Alpini
sti odidejo na alpinisticno tum, turni 
smucarji gredo turno smucat, in ko se 

kolesarji odpravimo na turo, gremo turno 
kolesarit. Sportni artikel, s katerim to 
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pocnemo, je kolo. Vse zivljenje hodim v 
hribe, Ie da sem kot kolesar planinske 
cevlje zamenjal za kolo. Vse drugo je bolj 
ali manj enako ali zelo podobno. Vsa zna
nja od prej, od orientacij e, varstva narave 
do prve pomoCi, so mi priSla vrazje pray. 
Vse, kar sem se nauCil na pohodniskih 
tecajih kot planinski vodnik. Zato turno 
kolesarstvo - zaradi planinske terminolo
gije in tradicije ... 

... bom vskocil s preprostim argumentom 
Ijudstva, da ima planinstvo res tradicijo, kolesa 
v gorah pa pac ne. Se motim? 
V Planinskem vestniku iz leta 1899 
lahko najdete sliko kolesarskega odseka 
Radovlj iske podruznice Slovenskega 



planinskega drustva. Vodil ga je Hugo 
Roblek, po katerem se imenuje Roblekov 
dom na BegunjsCici. Pokazal sem ga na 
srecanju z italijanskimi turnimi kolesarj i, 
ki imajo v okviru Club Alpino Italiano 
ze 200 kolesarskih odsekov. Kar zijaJi so 
od preseneeenja, ko so videli, da se je v 
Sioveniji nekaj takega dogajalo pred vee 
kot sto leti. 

Kaj je potem turno kolesarstvo? 
Voznja v naravi izkljucno po poteh in 
z netekmovalnimi cilji. Kot tako je del 
sirsega pojma gorsko kolesarstvo. 

Ce so gorski kolesarji vse stevilnejsi v gozdnih 
predelih in morda na kaksnem vecjem hribu, 
jih je v resnici malo, ki bi sli z gorskim kolesom 
v visoke gore, ce me razumete... Do kod sploh 
pridete v gorah s kolesom? 
(Smeh.) Zame so najlepse t. i. kombinira
ne ture. Zaenem denimo v dolini, v Moj
strani, se vzpnem s kolesom proti sedlu 
Jepca na skoraj 1600 metrov nadmorske 
visine, skrijem kolo v grm in potem 
nadaljujem na Kepo se uro in pol pes. 
Ali pa grem na primer v Trento in se s 
kolesom vzpnem po stari vojaski poti na 
Staro Utro in nadaljujem pes na Trentski 
Pelc. To so zame idealne ture, pri katerih 
poskusamo priti s kolesom, do koder je 
mogoee, nato pa nadaljujemo turo pes. 

Kam vse se je mogoce pripeljati z »gorcem«? 
V sredogorju skoraj povsod. Denimo na 
Porezen, na Blegos in na Ratitovec, pov
sod skoraj do vrha. Opozoriti vas moram, 
da so po zakonodaji vsi trije vrhovi zapr
ti . Kolovoz namrec ne vodi do vrha. 
Da se tudi visje, na primer na Vajnez, bli
znjega soseda bolj znanega Stoia. Pantje 
so se peljali tudi ze s Krna in Grintovca. 
Posnetki so na Youtubu (smeh). Taksnih 
kolesarjev je v Sioveniji seveda Ie pesci
ca. Voziti je mogoee tudi po cudovitih 
precenjih. Tako je mogoce prevoziti velik 
del slovenske planinske transverzale, na 
primer od Maribora pa vse do Raduhe, 
pot cez celotno Pohorje je lepo vozna. 
Nekateri predeli so seveda taksni, da je v 
njih veliko pohodnikov in se jim je bolje 
izogniti. 

Kaksen je odnos pohodnikov do turnih kole
sarjev? 
Zelo razlicen. Nekaj tezav je v okolici 
veejih mest, kjer se ni prave kolesarske 
kulture. Nekateri kolesarji se ne zavedajo, 
da poti niso dirkalisca in da po planinski 
poti skozi ovinek ne smejo peljati na 
polno, kot da bi bili na cesti. Tako prihaja 
do konfliktov, a visje kot gremo, manj je 
problemov. Na Osolniku so od vekomaj 
tezave z nekim kmetom, a zanj vsi kole
sarj i vedo in se mu ognejo. 

Zacnem denimo V dolini, V Moj
strani, se vzpnem s ko!esom proti 
sedlu Jepca na skoraj 1600 metrov 

nadmorske visine, skrUem kola v 
grill in potem nadaUujem na Kepo 

se uro in pol pes. 

S planinci ni tezav, se posebej ce se 
kolesarji zavedajo, da morajo planincem 
odstopiti prednost, saj se na ozki poti 
ze dva pohodnika tezko srecata, kaj sele 
planinec in kolesar. 
Tezav sicer ni veliko. Ce primerjam, kaj se 
je na forumu Tabla pisalo pred petnaj
stimi leti in kaj danes, je opazen velik 
napredek. Takrat so se nasli posamezni
ki, ki so se razburjali, da ze nihee ne bo 
njim govoril, kje naj se vozijo in kako 
hitro se lahko peljejo. Kolesarska srenja 
danes taksnega posameznika takoj izloCi. 
S priporoCili turnim kolesarjem sirimo 
kolesarsko etiko, ki je tudi sicer obicajna 
etika obnasanja v planinah. Ceprav nas 
stara uredba mece v isti kos z motorizi
ranimi prevoznimi sredstvi, pohodniki 
zacenjajo razumeti, da kolo ni primerljivo 
denimo z motorjem. 

Vase iskreno mnenje 0 uredbi 0 voinji v narav
nem okolju, ki kolesarjem prepoveduje voinjo 
po enoslednicah? Veliko gorskih kolesarjev v 
Sioveniji sploh ne ve zanjo. 
Ta uredba je nezivljenjska do konca, sem 
pa za to, da se vzpostavi doloeen nadzor 
in da se za kolesarje zaprejo dolocena 
obmocja. Taka je gotovo Dolina sedmerih 
triglavskih jezer. Za drugod bi priporoCiI 
italijanski sis tern, ki deluje po pravilu 
»dovoljeno je povsod, kjer ni prepove
dano«. Prepovedanih obmocij je v Italiji 
zelo malo, v glavnem so to nacionalni 
parki. Poslusal sem predavanje direktorja 
enega od njihovih nacionalnih parkov, 
ki je dejal, da imajo znotraj zavarovanih 
obmoCij omejitve, a sirse poti za kolesarje 
odprejo tudi znotraj nacionalnih parkov. 
Na dolocenih poteh dovolijo kolesarjenje 
z vodnikom, ki pelje sku pi no. 
Skozi GlinsCico pri Trstu, ki je rezervat, 
se lahko peljemo po trasi nekdanje zele
znice in nihee ne dela tezav. N e smemo 
pa se voziti po strmih pohodniskih poteh, 
kjer bi bili v napoto pohodnikom in bi 
na velikih nakloninah kolesarji dejansko 
povzrocali skodo. 

Ampak vseeno me bega ta uredba. Ce s 
kolesom s kolovoza zapeljem na stezo, storim 
prekrsek, kaj sele, da se spustim po pobocju... 
... res (razmislja). To, da ste storili prekr

sek, ko ste zapeljali s s teze, najbrZ lahko 
razumete? 

ZA KRMILOM .I, 

Razumem, ampak vcasih se temu ne jaz ne 
vi ne moreva izogniti. Pripeljem se lahko do 
konca poti, na brezpotje, ali zaidem, se izgubim 
in sem izcrpan in moram najti pot naprej ali 
nazaj... Gorsko kolesarjenje ni gorsko kolesar
jenje, ce se vozim vedno po istih poteh, mar 
ne? 
Namerno tega vseeno ne smete poce
ti. Ustava doloca, da lahko drZavljani 
Siovenije prosto hodimo v naravnem 
okolju, ce pri tern ne povzrocamo skode. 
Planinci pohodniki bomo to vedno strogo 
zagovarjali, saj nam omogoca tis to, kar je 
v planinah najlepse - hojo po brezpotjih. 
Pravno mnenje, ki smo ga pridobili, nava
ja, da tega ustavnega doloCila nikakor ne 
moremo interpretirati tako, da bi veljalo 
tudi za kolesarje. Torej smo kolesarji 

I 1
omejeni na poti in ta omejitev se mi zdi 
smiselna. 

Skoda, ki jo naravi prizadene 

pohodnik, je povsem primerUiva s 


skodo, ki jo naredi kolesar. 


Se born kot novinar kolesarske revije trmasto 
postavil na stran kolesarjev. Zakaj se yam zdi 
smiselna? 
Poglejte, sam sem markacist, torej vzdr
zevalec planinskih poti. Velike tezave 
imamo s pohodniki, ki si krajsajo pot 
zunaj oznacenih in utrjenih poti in jih s 
tern unicujejo. Delajo namrec bliznjice, po 
katerih voda pridobi moc in dela skodo. 
Zato pravim, da s kolesom nikamor iz 
utrjenih poti. 
Pohodniki, ki hodijo po brezpotjih, ne 
delajo skode, ker gre za hojo posamezni
kov. Ce ni prepogoste hoje po dolocenem 
obmocju, tudi skode ne boo Ko pohodniki 
hodijo po brezpotjih, se na primer ognejo 
svezemu travniku in hodijo po robu. 
Kolesar mora biti po mojem mnenju 
strogo omejen na poti. Odvisno, kako 
beremo uredbo, a recimo, da dovoljuje vo
znjo po kolovozu, drugega pa ne. Strogo 
po uredbi nekaj cas a se to ni veljalo, a je 
kasneje ministrstvo za okolje in prostor 
ponudilo interpretacijo, po kateri so kolo
vozi se sprejemljivi. Zakon 0 planinskih 
poteh tudi ni Cisto jasen, pa vendar prava 
planinska pot predstavlja pot do enega 
metra sirine, taksno, ki jo planinska 
organizacija vzdrzuje in markira ter ni 
namenjena drugim ekonomskim intere
som, zato je namenjena sarno pescem. 
Zakon pa omogoca, da tudi taksno pot 
planinsko drustvo odpre za kolesarje. 
Kar je sirSih poti od enega metra, torej 
kolovozov in vlak, osnovno traso vzdrZu
je nekdo drug zaradi dolocenega ekonom
skega interesa, praviloma povezanega 
z voznjo. V takih primerih, ceprav je 
denimo vlaka markirana, naj bi se po njej 

bicikel! 49 



I ZA KRMILOM 

lahko vozilo s kolesi. To je razumljivo, saj 
markiramo pogosto tudi kaksen odsek 
asfaltne ceste, preden ponovno zavijemo 
nazaj na planinsko pot. Ali kdo pomisli, 
da po tistem delu asfalta ne bi smeli vozi
ti avtomobili? Seveda ne. 
Ce bi slepo uporabili zakon 0 planinskih 
poteh, bi lahko denimo v takem primeru 
dejali, da se kolesarji po tistem odseku 
asfalta ne smejo voziti. 

Morda bo slisati cudno, a ogromno 
kolesarimo v ItalUi. Tam nam 

nihce ne dela tezav. 

Kako pa se z neiivljenjsko zakonodajo soocate 
turni kolesarji? 
Moje, popolnoma osebno mnenje, je, da 
obstajajo zavarovana obmoeja, kjer naj 
bi se ne vozilo, morda tudi ne hodilo. 
Povsod drugod, ee je seveda pot, pa 
menim, da lahko vozimo tam, kjer ne 
puseamo sledi in ne delamo skode. To v 
praksi pomeni, da bolj vesei lahko vozijo 
zahtevnejse poti ne da bi povzroeali sko
do. Upostevati moramo tudi vremenske 
razmere. Na suhi poti se bo za nami prej 
poznalo kot na mokri. 
Zakonodajalec tezko spise taksno naeelo 

samoomejevanja, ki pa je za veCino obzir
nih kolesarjev povsem sprejemljivo. To je 
vprasanje zavesti. 

Tisti, ki pisejo taksne in podobne uredbe, do 
danes niso podali zadovoljivega pojasnila, 
kaksno nepopravljivo skodo naredimo v naravi 
z gorskim kolesom. Danes velja zlato pravilo, 
da gorski kolesar niti v sanjah ne sme potegniti 
crte. Ce kdo tega ne ve, mu drugi hitro razloii
jo. Prijazno ali neprijazno. 
Vse ameriske raziskave na tern podroeju 
in tudi nekaj nemskih kazejo, da je skoda , 
ki jo naravi prizadene pohodnik, povsem 
primerljiva s skodo, ki jo naredi kolesar. 
Ze najlazje motorno vozilo, ki si ga lahko 
zamislimo, povzroCi neprimerno vee 
skode kot pa kolo. 
Kar je problem pri pohodnikih in kolesar
jih, je pogostost voznje in pray frekvenca 
je tista, ki povzroea skodo. Vzpnite se 
kdaj na ljubljansko Smarno goro. Turni 
kolesarji se preprosto izogibamo ze tako 
prevee obljudenih pohodniskih poti, kjer 
bi se prispevali k skodi. In ne pozabimo, 
kolesar priene turo v dolini, pohodnik 
pa prepogosto na najvisje dostopnem 
parkiriseu. 
Dilema, koliko siroka mora biti pot za 
kolesarja, je povsem odvee. Ce se zelita 

dva sreeati, se mora eden ustaviti, da 
gre drugi lahko mimo. Kolesar mora biti 
obziren, ee pa se umakne pohodnik, pa se 
toliko lepse. Tezave so edinole s kuzki na 
planinskih sprehodih, za katere smo tur
ni kolesarji pac postarji (smeh). Morda 
bo slisati eudno, a ogromno kolesarimo v 
Italiji. Tam nam nihee ne dela tezav. 

Kdo pa jih dela pri nas? 
V bistvu nihee ... 

... ampak obcutek je pa slab? 
Obeutek je pa zelo slab. Vee se govori 0 

uredbi, bolj se del pohodnikov zaveda, 
da smo kolesarji v prekrsku. Zakaj smo 
se v planinskih vrstah organizirano lotili 
turnega kolesarstva? Kadar smo sli pes, 
smo bili »fejst fantje«, kadar smo sli s 
kolesi, smo postali nebodijihtreba. Sila 
neprijetno. Edini naCin, da bomo to resili, 
je vzgoja in izobrazevanje. 
Imamo teeaje za turnokolesarske vodni
ke. Naziv turnokolesarski vodnik I je za 
kolesarskega vodnika po manj zahtevnih 
poteh, II za vodnika po bolj zahtevnih. 
Nekoe bomo imeli instruktorje. Mor
da ze eez dye leti. Trenutno imamo 60 
pripravnikov za vodnike, ki so opravili 
teeaje. Priblizno 15 jih je ze opravilo 
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Narodni park Ordesa v spanskih Pirenejih. Kolo lezi na robu osrednjega kanjona v narodnem parku 
Ordesa na 2000 metrih nadmorske visine. b Joze Rovan 

planinskih drustvih nastajajo turnokopripravnistvo in so postali strokovni 
lesarski odseki, kolesarski vodniki se delavei v skladu z lieeneo Sveta za sport. 

Turnokolesarski vodniki II se lahko stem vkljueujejo v samostojne turnokolesarske 
odseke ali v vodniske odseke planinskihukvarjajo tudi poklicno. 
drustev Planinske zveze Slovenije. Trenu-Vsi ti kolesarji so osnova, iz katere po 

tno je taksnih turnokolesarskih odsekov 
okoli deset , a to je sele zaeetek. 

Bistvo pa je najbrz v turah? 
Te so najbolj pomembne. Bistveno je, da 
se organizirajo izleti, ki se jim pridruzijo 
novi kolesarji, tu se nauCijo etike turnega 
kolesarstva in tehnike voznje v naravi. 
Pomembno je, da se odvija organizirana 
dejavnost in da ljudje vedo, kaj je pray in 
eesa se ne sme poeeti. 

Taksnemu odseku se lahko pridruzimo, 
podobno kat se lahko pridruzimo planinskemu 
drustvu? 
To je ista zgodba. Tako kot za pohodnike 
imamo tudi za turne kolesarje organizi
rana izobrazevanja. Gore niso nedolZna 
ree in planinstvo je sport, pri katerem 
prihaja tudi do nesree, in zato je kljuena 
preventiva. Varnost je v ospredju in zaene 
se s planinsko solo, ki je osnovna sola za 
tiste, ki bi radi v gore. Potem pa se ljudje 
usmerijo glede na to, kaj bi radi v gorah 
poeeli. 
Turno kolesarstvo je v nasprotju s 
splosnim preprieanjem eeloletni sport. 
Pozimi je na Primorskem dovolj moznosti 
za kolesarjenje, v toplejsem delu leta pa je 
Slovenija zagotovo pravi raj za kolesarje. 

.. 
GARM IN. 

Dodatna baterija in Edge 800 
solarni polnilec I Z Z I V 
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