Ljubljana, 11. maj 2015
Zadeva: Usposabljanje za turnokolesarske vodnike
Spoštovani!
Kot ste gotovo že sami opazili v zadnjih letih v Sloveniji zelo hitro narašča število
rekreativnih kolesarjev, ki vozijo po poteh v naravnem okolju. V Planinski zvezi Slovenije
ocenjujemo, da kar tretjina naših članov kolesari, zato je bilo v letu 2007 turno kolesarstvo na
skupščini PZS uvrščeno med dejavnosti PZS. Turno kolesarstvo je netekmovalna oblika
gorskega kolesarstva, cilj kolesarja je doživetje v naravi pri vožnji po utrjenih poteh.
Kot vsaka nova dejavnost pa tudi turno kolesarstvo potrebuje usmerjanje: priporočila, kako
izvajati dejavnost (odnos do drugih obiskovalcev gorskega sveta, varovanje narave itd.) in
seveda izobraževanje vodniških kadrov.
Temelj takšnega delovanja so turnokolesarski vodniki. V zadnjih sedmih letih smo izobrazili
preko 100 vodnikov, ki sedaj že prizadevno vodijo izlete v matičnih planinskih društvih, v
turističnih organizacijah in kot samostojni podjetniki.
Komisija za turno kolesarstvo PZS razpisuje usposabljanje za turnokolesarskega vodnika I.
Program usposabljanja je potrjen s strani Strokovnega sveta za šport Republike Slovenije, po
končanem usposabljanju postane vodnik strokovni delavec v športu 2 (naziv omogoča
poklicno vodenje). Usposabljanje bo potekalo v dveh delih, prvi del na Golteh 6. in 7. junija,
drugi del pa na Valvazorjevem domu pod Stolom od 25. do 28. junija 2015.
Vsebina usposabljanja obsega naslednje glavne teme: varno vodenje in gibanje skupine
kolesarjev v gorskem svetu, orientacijo, načrtovanje ture in tehniko vožnje kolesa ter varstvo
narave. Teoretična znanja dopolnjuje obilo praktičnih vaj na terenu.
V okviru prvega dela usposabljanja bodo kandidati opravili skupno preskusno turo in
teoretični sprejemni izpit, ki obsega znanja iz programa Planinske šole. Vsi, ki so že opravili
Planinsko šolo, vodniki PZS in alpinisti so oproščeni teoretičnega izpita. Kandidati, ki bodo
uspešno opravili obveznosti prvega dela usposabljanja bodo nadaljevali usposabljanje na
drugem delu.
Razpis in ostali pogoji so na http://www.pzs.si/novice.php?pid=9890. Če vas še kaj zanima
pišite na e-naslov turno.kolesarstvo@pzs.si ali pokličite na tel. 01 434-56-86.
Rok za prijavo je 19.5.2015 oz. do zasedbe mest. Cena usposabljanja je 290 €, v kar so
vključeni prehrana in prenočišče, organizacijski stroški in nezgodno zavarovanje udeležencev.
Prejmite lep planinski pozdrav!
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