PREDLOG POSODOBITEV IN DOPOLNITEV 1. PRAVILNIKA KOMISIJE ZA TURNO KOLESARSTVO PRI
PLANINSKI ZVEZI SLOVENIJE
Pravilnik ureja dejavnost turnega kolesarstva kot eno od dejavnosti v okviru PZS v skladu s pravnimi
akti PZS in zakonodajo. Je podlaga za odločanje, ukrepanje in usmeritev dela Komisije za turno
kolesarstvo (v nadaljevanju KTK), članov IO KTK, turno kolesarskih odsekov (v nadaljevanju TKO) in
sekcij v okviru planinskih društev ter posameznikov, ki aktivno sodelujejo pri razvoju turnega
kolesarstva kot ene od planinske dejavnosti (načelniki TKO, TKV).
Posamezna področja turnega kolesarstva, ki jih pravilnik dodatno ureja, so:
1. Organiziranost turnega kolesarstva
2. Usposabljanje in izobraževanje (TKV I, TKV II, Šola turnega kolesarstva)
3. Vodništvo:
• Pravila organizacije TK izletov.
• Poročanje.
• Delo v TKO.
• Pravilnik o kršitvah, postopkih ugotavljanja in obravnavanje kršitev.
4. Planinska infrastruktura
Komisija za turno kolesarstvo (KTK) PZS promovira turno kolesarstvo kot obliko gibanja v naravnem
okolju in gorah. Njene naloge so spodbujanje povezovanja turnokolesarskih odsekov znotraj
planinskih društev z ostalimi odseki, izvajanje usposabljanj za turnokolesarskega vodnika I. in II,
spodbujanje vzpostavitev Šol turnega kolesarstva v okviru turno kolesarskih odsekov. Komisija za
turno kolesarstvo PZS podaja predlog Upravnemu odboru PZS za potrditev sprejetega pravilnika
komisije, katerega besedilo in obrazložitev sta priložena spodaj.
Na podlagi 3. odstavka 34. člena Statuta Planinske zveze Slovenije, je zbor turnih kolesarjev dne,
24.6.2020 sprejel spremenjen in dopolnjen Pravilnik komisije za turno kolesarstvo.
PRAVILNIK KOMISIJE ZA TURNO KOLESARSTVO PZS
1. člen (opredelitev turnega kolesarstva)
(1) Turno kolesarstvo (v nadaljevanju: TK) je netekmovalna zvrst gorskega kolesarstva, ki se izvaja po
dovoljenih poteh v naravnem okolju, predvsem v gorskem svetu. Cilji turnega kolesarstva so
ohranjanje in krepitev zdravja, izboljšanje telesne pripravljenosti, pristnejši stik z naravo, spoznavanje
novih krajev in druženje.
(2) Cilj Komisije za turno kolesarstvo (v nadaljevanju: KTK) PZS je med člani društev Planinske zveze
Slovenije (v nadaljevanju: PZS) razširiti turno kolesarstvo kot obliko gibanja po dovoljenih poteh v
naravnem okolju. Turno kolesarska dejavnost se odvija v skladu s Priporočili turnim kolesarjem, ki so
sestavni del tega pravilnika.
2. člen (TK dejavnost v društvu)
(1) Turnokolesarska dejavnost v društvu obsega kolesarske ture, kolesarske tabore, predavateljsko
dejavnost, promocijo kolesarstva, izvedbo tečajev in usposabljanj, itd. Dejavnost je organizirana v
turnokolesarskem ali drugem odseku društva.

(2) Odsek društva lahko postane član KTK PZS, če vsako leto izvede vsaj eno turnokolesarsko turo in
ima vsaj enega usposobljenega TK vodnika z licenco.
(3) Odsek društva vsako leto vsaj 21 dni pred zborom odda organizacijsko in vsebinsko poročilo o
dejavnosti ter kontaktne podatke, na obrazcu, ki ga sprejme izvršni odbor, ter si s tem podaljša
članstvo v KTK.
3. člen (Zbor turnih kolesarjev)
(1) Zbor turnih kolesarjev (v nadaljevanju: zbor) je najvišji organ TK dejavnosti v PZS.
(2) Zbor sprejema in spreminja pravilnik komisije, voli izvršni odbor in načelnika, odloča o predlogu
letnega vsebinskega in finančnega programa ter poročila KTK PZS.
(3) Zbor skliče načelnik najmanj enkrat letno. Sklic zbora mora biti objavljen na spletnih straneh KTK
PZS in poslan odsekom, ki so člani KTK vsaj 30 dni pred datumom zbora. Načelnikom TKO se z vabilom
pošlje gradivo, ki bo obravnavano na Zboru.
(4) Načelnik skliče zbor tudi v 30 dneh od podane zahteve več kot tretjine članov KTK ali na zahtevo
Upravnega odbora PZS. Če načelnik v predpisanem roku ne skliče zbora, ga lahko skliče predlagatelj.
(5) Glasovalno pravico ima po en predstavnik člana KTK PZS. Predstavnik je praviloma načelnik
turnokolesarskega ali drugega odseka, člana KTK PZS, ki ga za zastopanje pooblasti odsek.
(6) Zbor je sklepčen, če je prisotna vsaj tretjina članov KTK PZS. Sklepi se sprejemajo z večino
prisotnih.
(7) Zbor pri svojem delu smiselno uporablja Poslovnik o delu skupščine PZS.
(8) V kolikor je zbor nesklepčen, se Skupščini PZS v potrditev predložijo programi dela in poročila, kot
so bila predlagana za potrditev na zboru.
4. člen (volitve)
(1) Volilni zbor se izvede vsake 4 leta, in sicer v istem letu kot redna volilna Skupščina PZS.
(2) Kandidacijski postopki za izvedbo volitev začnejo teči najprej šest mesecev in se zaključijo najmanj
45 dni pred iztekom mandata.
(3) Kandidate predlagajo odseki, ki so člani KTK PZS. Kandidati za načelnika pripravijo predlog
programa dela.
(4) Volitve so javne. Zbor lahko določi, da so volitve tajne.
(5) Vsak delegat lahko posameznemu kandidatu nameni samo en glas. Delegat lahko voli največ
toliko kandidatov, kot je razpisanih mest.
(6) Izvoljen je kandidat za načelnika, ki prejme večino glasov. Izvoljeni so tisti kandidati za člane
izvršnega odbora KTK, ki prejmejo največ glasov, glede na število mest v odboru.
5. člen (Izvršni odbor KTK PZS)
(1) Izvršni odbor KTK PZS je strokovni in izvršni organ dejavnosti turnega kolesarstva znotraj PZS.
(2) Izvršni odbor sestavlja od 7 do 10 članov. Mandat traja 4 leta.
(3) Izvršni odbor je sklepčen, kadar je prisotna večina vseh članov. Odbor si prizadeva za odločanje s
soglasjem. Če soglasje ni mogoče, odloča z večino navzočih članov.
6. člen (naloge Izvršnega odbora KTK PZS)
(1) Naloge Izvršnega odbora KTK PZS:
- zagotavlja organizacijske, vsebinske, strokovne in materialne pogoje za delovanje in
razvoj TK kot oblike planinske dejavnosti,
- skrbi za povezovanje dejavnosti KTK s komisijami znotraj PZS, z meddruštvenimi odbori
planinskih društev, s sorodnimi, strokovnimi in raziskovalnimi organizacijami v Republiki
Sloveniji in v tujini,
- skrbi za usklajenost programskih nalog s Statutom PZS, Častnim kodeksom slovenskih
planincev, sklepi Skupščine PZS in UO PZS,
- razvija prostovoljno delo v PZS,
- pripravlja predlog dnevnega reda in gradivo ter izvršuje sklepe zbora,

-

-

imenuje in razrešuje člane Strokovnega odbora KTK in predstavnike KTK PSZ v drugih
organih PZS,
s soglasjem predsedstva PZS imenuje in razrešuje predstavnike KTK PZS v strokovne
organe drugih organizacij,
pripravlja predloge vsebinskih in finančnih načrtov ter poročila o delu in finančna
poročila za odločanje na zboru in nato na skupščini PZS,
skrbi za neprekinjeno vzgojo za pravilno in varno kolesarjenje na dovoljenih poteh v
naravnem okolju,
s programi oziroma usposabljanji sodeluje pri razpisih za sofinanciranje, ki jih razpisujejo
vladne in nevladne organizacije v Republiki Sloveniji in drugod,
sprejema akte s področja dela KTK PZS, ki so podrejeni temu pravilniku,
daje mnenja in soglasja ostalim aktom PZS, ki urejajo turno kolesarstvo,
daje predloge za priznanja PZS,
potrjuje delovne programe Strokovnega odbora KTK PZS,
sprejema predloge programov usposabljanj in jih daje v potrditev Odboru za
usposabljanje in preventivo in sodeluje pri drugih nalogah organov PZS s področja
usposabljanja TK vodnikov PZS,
sprejema usmeritve za delo TK vodnikov v PZS,
potrjuje koledar ter vodstva usposabljanj TK vodnikov in drugih programov, ki jih izvaja
KTK PZS,
sprejema finančna in vsebinska poročila usposabljanj in KTK PZS,
vodi register TK vodnikov,
pripravlja predloge standardov in normativov za povračilo stroškov ter nadomestil,
potrjuje vsebino stroškov in določa njihove upravičence,
potrjuje nakup in izdelavo literature in drugih medijev s tematiko usposabljanj KTK PZS,
sodeluje pri pripravi predloga opisa del in nalog strokovnega sodelavca KTK PZS,
za generalnega sekretarja PZS pripravlja oceno strokovnega sodelavca KTK PZS v
koledarskem letu,
skrbi za vsebinsko ustrezno in ažurno vsebino domače spletne strani KTK PZS,
organizira ali soorganizira turno kolesarske ture, kolesarske tabore, akcije urejanja poti
namenjene tudi kolesarjem in druge aktivnosti,
skrbi za propagiranje turnega kolesarjenja med planinci ter organizira predavanja s
turnokolesarsko vsebino,
skrbi za promocijo naravi prijaznega kolesarjenja,
sodeluje pri aktivnostih za kolesarjem prijazno zakonodajo,
vodi register TK odsekov društev in drugih društev v PZS, ki gojijo turno kolesarstvo.

7. člen (načelnik KTK PZS)
(1) Načelnik KTK PZS:
- vodi KTK PZS,
- sklicuje zbor in seje izvršnega odbora,
- nadzoruje izvajanje sklepov,
- sprejema odločitve o stvareh manjšega pomena in rešuje tekočo problematiko,
- odgovoren je za obveščanje s področja dela komisije znotraj planinske organizacije,
- predstavlja KTK PZS,
- redno sodeluje v delu predsedstva PZS, UO PZS in na Skupščini PZS,
- ima pooblastilo za izvajanje na skupščini sprejetega letnega vsebinskega in finančnega
programa KTK PZS,
- odgovarja za namensko porabo finančnih sredstev.
(2) Načelnik izmed članov izvršnega odbora izbere namestnika, ki ga nadomešča v primeru
odsotnosti. Izbiro namestnika z ugotovitvenim sklepom potrdi Izvršni odbor KTK. Načelnik lahko
izbiro namestnika kadarkoli prekliče.

8. člen (Strokovni odbor KTK PZS)
(1) Strokovni odbor KTK PZS skrbi za organizacijo tečajev in obnovitvenih usposabljanj za TK vodnike
in za druga usposabljanja turnih kolesarjev, za strokovno literaturo, ki se uporablja na usposabljanjih,
za pripravo vsebin obvestil povezanih z aktivnostmi usposabljanja, za izmenjavo izkušenj z drugimi
organizacijami s področja kolesarstva in za izvajanje drugih aktivnosti znotraj KTK PZS.
(2) Strokovni odbor deluje v skladu s pravilnikom o programu usposabljanj, ki ga sprejme IO KTK.
(3) Strokovni odbor sestavljajo 3 člani, ki jih na predlog načelnika imenuje izvršni odbor.
(4) Članstvo v izvršnem odboru je nezdružljivo s članstvom v strokovnem odboru. Vodja strokovnega
odbora je vabljen na seje izvršnega odbora.
9. člen (začasni odbori in delovne skupine)
Komisija lahko za posamezna področja dela oz. naloge ustanovi tudi druge začasne odbore in delovne
skupine.
10. člen (Pravilnik o kršitvah, postopkih ugotavljanja in obravnavanje kršitev in Častno razsodišče
TKV)
Zbor turnih kolesarjev, na predlog IO KTK, sprejme pravilnik kršitvah turnokolesarskih vodnikov,
postopkih ugotavljanja kršitev in obravnavanje, s katerim se ustanovi Častno razsodišče
turnokolesarskih vodnikov PZS in predpiše način delovanja.
11. člen (priznanja)
Izvršni odbor lahko za dolgoletno aktivnost in posebne uspehe predlaga posameznike za priznanja
PZS.
12. člen (TK vodnik)
(1) TK vodnik I in II sta strokovna delavca v športu na področju planinstva. Njihova vloga je vodenje
kolesarskih tur po dovoljenih poteh v naravnem okolju, organizacijsko delo v društvih in skrb za
usposabljanje članov društva za varno
kolesarjenje.
Dolžnosti TKV so:
• da skrbi za načrtovano, vsestransko varno, strokovno in vsebinsko bogato izvajanje vodniške
dejavnosti, ki je v skladu z zakonodajo;
• odgovornost za razvoj pravilnega turnega kolesarstva, ki je v skladu s planinsko etiko in dobro javno
podobo;
• da ima na turi s seboj vedno ustrezno opremo;
• da za vodenje v okviru PZS ne sprejema plačila;
• da aktivno sodeluje vsaj v eni od oblik celotnega PD;
• da vsaj na štiri leta pridobiva in obnavlja svoje vodniško znanje na izpopolnjevanjih KTK PZS;
• da vsako leto s poslanim poročilom o TK turah obnavlja svojo vodniško registracijo;
• da spodbuja k vpisu v PD nove člane;
• da s svojim delom uresničuje tudi širša programska načela PZS;
• da sodeluje z oskrbniki planinskih koč;
• da sodeluje z markacisti v smislu sporočanja poškodb na poteh;
• da sodeluje z avtorji zemljevidov in vodnikov v smislu sporočanja ugotovljenih napak in popravkov;
• da varuje naravno in kulturno dediščino ter skrbi za varstvo okolja;

• da deluje v skladu s tem pravilnikom, pravili turnokolesarskih odsekov PD, pravili PD, Statutom PZS
in Častnim kodeksom slovenskih planincev ter ostalimi akti v okviru PZS, ki urejajo vodenje.
Pravice TKV PZS so:
• opravljanje vodniške dejavnosti;
• da uživa vse pravice in ugodnosti, ki so določene v pravilih PD, Statutu PZS in drugih splošnih aktih
PD in PZS;
• ob izpolnjevanju pogojev za registracijo je TKV upravičen do zavarovanja za primer civilnopravne
odškodninske odgovornosti pri vodenju, kar za vse TKV PZS in pripravnike za TKV PZS ureja PZS;
• povračilo stroškov, ki izhajajo iz vodniškega dela (stroški prevoza, stroški prehrane v času vodenja,
stroški nočitev v času vodenja, materialni stroški (obraba opreme v času vodenja);
• informiranje o aktualnih stvareh s področja vodništva in planinstva preko vodniškega odseka
planinskega društva oziroma PD;
• da sodeluje pri pripravi akcije (ture), ki jo bo vodil ali pomagal voditi;
• da spremeni potek ture ali jo celo prekine, če je to potrebno zaradi varnosti udeležencev;
• da zavrne pred začetkom ture udeležence, ki glede opreme, zdravstvenega in splošnega stanja ne
ustrezajo pričakovanim pogojem, v katerih bo potekala tura.
13. člen (strokovni sodelavec PZS)
(1) Strokovni delavec nudi strokovno in administrativno-tehnični pomoč komisiji in sodeluje na sejah
izvršnega odbora.
14. člen (končne odločbe)
(1) Ta pravilnik začne veljati z objavo na spletni strani PZS.

Atila Armentano,
načelnik Komisije za turno kolesarstvo PZS

Jože Rovan,
predsednik PZS

Turno kolesarstvo - varno in strpno
10 priporočil Združenja planinskih organizacij alpskega loka (CAA)
1. Kolesarimo zdravi.
2. Izlet skrbno načrtujemo.
3. Kolesarimo samo po ustreznih dovoljenih poteh.
4. Kolo pred izletom vedno preverimo, da je brezhibno.
5. S sabo imamo vse, kar potrebujemo na izletu.
6. Kolesarimo z zaščitno opremo (čelada, rokavice, pri spustih ščitniki).
7. Pešci imajo vedno prednost.
8. Hitrost vožnje prilagodimo svojemu znanju, terenu in okoliščinam.
9. Za seboj ne puščamo nikakršnih sledi.
10. Pomislimo na živali, vozimo tiho in obzirno.
*Kot osnova za pripravo Priporočil za turno kolesarstvo PZS so uporabljena Pravila kolesarstva
planinskih organizacij dežel alpskega loka (CAA)
OBRAZLOŽITEV:
Zbor turnih kolesarjev je v petek, 1. marca 2013, sprejel prvi Pravilnik Komisije za turno kolesarstvo.
Ker gre za relativno mlado komisijo znotraj PZS, je to prvi formalni pravilnik, ki ga je sprejela. V
pravilniku je v trinajstih členih opredeljen sam pojem turnega kolesarstva, dejavnost v društvih,
organizacija komisije, naloge in pristojnosti organov, priznanja, turnokolesarski vodnik kot strokovni
kader dejavnosti in sodelovanje komisije s strokovno službo PZS. Sestavni del pravilnika so tudi
Priporočila turnim kolesarjem, ki predstavljajo vsebinski dokument in vsebujejo konkretna priporočila
kolesarjem, kako pravilno izvajati dejavnost, tako z vidika varovanja narave, varnosti in obzirnosti do
drugih uporabnikov poti. Pravilnik je usklajen z določbami novega Statuta PZS. Omogočena je bila
tudi predhodna seznanjenost članov UO PZS in možnost dajanja pripomb na besedilo pravilnika. UO
PZS je dalo skladno s točko n 32. člena Statuta PZS, po sprejemu na zboru komisije, soglasje k
pravilniku.

