
Slike zbledijo spomini ostajajo 

Kolesarski Klub Rogla skozi 2021 
BILTEN  

KK ROGLA 2021 



Leto 2020 je bilo prelomno. Lahko bi rekel, da je klub ponovno zaživel po daljšem 

zimskem spanju. Med pandemijo se je svet ustavil. Velika večina nas je čas, ki bi ga 

lahko porabili za lenarjenje namenila športnim aktivnostim. Ob pritiskanju pedal na 

okoliške hribe smo se pogosteje videvali in se tako povezali v  pravo veliko ekipo. 

Aktivnosti ne manjka, dogodki se vrstijo kot po tekočem traku, od ekstremnih do 

rekreativnih. Za vse in vsakogar. Seveda tega brez prave ekipe ni mogoče izpeljati.  

Naše poslanstvo je krepiti razvoj kolesarskega športa in uveljavljanje zdravega nači-

na življenja. Na ta način želimo združiti več dejavnikov kolesarjenja in ponuditi mož-

nost za sodelovanje vsem , ki jih zani-

ma kolesarski šport. Kot športno druš-

tvo želimo promovirati življenjskemu 

tempu primeren, zdrav in aktiven način 

življenja za vse starostne skupine. 

Občutek »dnevnih dosežkov« in rutine 

je pomemben vidik pozitivnega življe-

nja, saj nas opominja, da imamo nad-

zor nad tem, kar počnemo. 

Matej Fijavž 
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Članstvo v klubu se je letos povečalo na čez 100 

članov, kar iz vidika vodenja evidenc ter obveščanja 

zahteva drugačne pristope. Z organizacijskim odbo-

rom se trudimo, da vodimo rdečo nit našega poslans-

tva.  

Izbrali smo obveščanje preko elektronske pošte ter 

poizkusili z uporabo Google obrazcev  za naše 

dogodke. Redno smo objavljali aktivnosti na Face-

book strani, kjer se je tudi ustvarila skupina imeno-

vana Kolesarjenje s KK Rogla. Ta skupina je še 

posebej namenjena za obveščanje o aktivnostih, zato 

ste pozvani, da se kdaj tudi odzovete na objave 

(komentar, všeček ipd.).  

Z omenjeno prakso bomo nadaljevali tudi v prihodnje. V letu 2022 bomo ponovno 

aktivni v okviru KZS- OMR z našo tekmovalno ekipo, v katero ste vabljeni prav vsi, 

ki imate interes zastopati klubski dres ter se primerjati na državnem nivoju sami s 

sabo, v različnih kategorijah ali absolutno. Ponovno se bomo podali na morje čez 

diagonalo Slovenije ter organizirali že tradicionalen Skok na Roglo. Koledar aktiv-

nosti bo ponovno pester in poln, pričakujemo vaše odzive ter seveda udeležbo. 

Damjan Slivečka 

Tajnik  KK Rogla—Damjan S l iv ečk a  

Leto skozi številke 



Kostroja. V Zrečah je 
pod pokroviteljstvom 
Unior-ja kolesarsko druš-
tvo Celje organiziralo: 
"Celjski maraton" in "Juriš 
na Roglo". Te prireditve 
so počasi usahnile a smo 
jih kasneje preimenovane 
ponovno vključili v naš 
klubski program. Klub je 
v letih 1998 do 2011 
uspešno vodil g. Jože 
Plankl, ki je s svojim entu-
ziazmom in predanim 
delom navdihnil mnoge 
kolesarje v Dravinjski 
dolini. Njegovo delo je  v 
letih 2011 do 2016 
nadaljeval g. Evgen 
Konušek, kateri je predal 
predsedovanje trenutne-
mu predsedniku kluba g. 
Mateju Fijavžu. 

Danes se kot rekreacijski 
kolesarski klub prilaga-
jamo potrebam rekrea-
cijskega kolesarskega 
športa v Republiki Slove-
niji, tako smo najbolj pre-

poznavni po tradicionalni 
kolesarski prireditvi 
"Skok na Roglo". Člani 
kluba želimo tudi v 
bodoče uspeti na podro-
čju promocije aktivnega 
turizma za hitrejši razvoj 
krajev pod Pohorjem. 
Vsem pokroviteljem in  

donatorjem, kakor tudi 
vsem članom izrekamo 
zahvalo za sodelovanje 
in podporo pri delovanju 
kluba. 

Poslanstvo Kolesarskega 
kluba Rogla je krepiti 
razvoj kolesarskega 
športa in uveljavljanje 
zdravega načina življen-
ja. Na ta način želimo 
združiti več dejavnikov 
kolesarjenja in ponuditi 
možnost za sodelovanje 
vsem , ki jih zanima kole-
sarski šport. Kot športno 
društvo želimo promovi-
rati življenjskemu tempu 
primeren, zdrav in akti-
ven način življenja  

Kolesarski Klub Rogla 

Nastanki Kolesarski klub 
Rogla segajo v leto 
1992, ko je g. Janez 
Kračun skupaj s svojimi 
prijatelji, kolesarji takra-
tnih tovarniških kolesar-
skih ekip podjetij Unior, 
Konus, Lip, Kostroj in El. 
Unimont ustanovil klub s 
sedežem na Tepanjskem 
Vrhu 26. Ime kolesarske-
ga kluba je predlagal g. 
Ivan Falnoga in ustanovni 
člani so na skupščini 
soglašali, da se klub ime-
nuje "Kolesarski klub 
Rogla". Osnutek klubske-
ga znaka, ki ga ohranja-
mo še danes je izdelal g. 
Dušan Stropnik, ki je pos-
tal tudi prvi predsednik 
kluba. 

Klub je na območju regi-
je izvajal sindikalne 
rekreacijske kolesarske 
prireditve kot so: 
"Oplotniški maraton" v 
organizaciji Partizana 
Oplotnica in kolesarjev 
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Slike skozi leta  

Nastanki Kolesarski 

klub Rogla segajo v 

leto 1992. 

Klub je v letih 1998 do 

2011 uspešno vodil g. 

Jože Plankl. 

Njegovo delo je  v 

letih 2011 do 2016 

nadaljeval g. Evgen 

Konušek, kateri je 

predal predsedovan-

je trenutnemu pred-

sedniku kluba g. 

Mateju Fijavžu. 
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Ob nedeljah smo nabi-
rali pohodniške korake 
na Stolpnik- 1012 m. 
Pisana druščina je 
vztrajala ob različnih 
vremenskih pogojih ter 
se občasno podala 

tudi na kakšen dodatni 
hrib. Iz tega so zrastle 
ideje po osvojitvi vrša-
ca Triglava. V mesecu 
septembru se je tako 
manjša odprava KK 
Rogla podala na naj-

višji slovenski vrh. Juri-
šanje je doseglo svoj 
namen, poleg druženja 
smo nabirali vzpone, ki 
so bili podlaga za 
letošnje kolesarske 
podvige.  

Jurišanje na Stolpnik  
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Ob nedeljah smo nabi-

rali pohodniške korake 

na Stolpnik- 1012 m.  

Iz tega so zrastle ideje 

po osvojitvi vršaca Tri-

glava. 

Jurišanje je doseglo 

svoj namen, poleg dru-

ženja smo nabirali 

vzpone, ki so bili podla-

ga za letošnje kolesar-

ske podvige.  



Da smo ubrali pravo pot 
z vikend kolesarjenji je 
bilo moč videti po nivoju 
pripravljenosti ter uspeš-
nih izzivih v letošnjem 
letu. Od meseca febru-
arja dalje lahko tudi v 
letu 2022 pričakujete 
podobne destinacije ter 
razdalje. Kar pogumno 
se pridruži!  

ško čez Sleme, proti Tro-
janam, čez Marijo reko v 
Trbovlje, proti Senovem 
čez Brestanico in Sevnico 
ter seveda proti najlepši 
Logarski dolini.  Daljša 
kolesarjenja v nizki coni 
so pomenila bazo, kate-
ra nam je dala osnovo 
za nadaljevanje sezone. 

Že v mesecu februarju 
smo pričeli z daljšimi 
kolesarjenji. Najprej v 
okolici Dravinjske doline, 
nato pa smo vsak vikend, 
ko je vreme dopuščalo 
nabirali kilometre v 
CONI 1 - 3. Kolesarske 
ture so nas vodile po 
Dravskem polju, na Koro-

Spomladanske 100 tke plus  
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Daljša kolesarjenja v 

nizki coni so pomenila 
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dalje lahko tudi v letu 
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bne destinacije ter raz-
dalje. Kar pogumno se 

pridruži!  
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V mesecu maju smo se 
kar dvakrat odpravili 
iz naše baze do morja. 
Na prvi izvedbi se je 
kolesarjenja udeležila 
večina asov, ki so se 
nato podali v 24 urno 
avanturo do Splita. 
Drugo kolesarjenje smo 
izvedli v dveh skupinah 
od katerih je bila ena 

malo hitrejša. Zaradi 
svoje hitrosti so v tej 
skupini spregledali 
omejitve ter bili delež-
ni obravnave policije. 
Vsi skupaj smo uspešno 
prekolesarili do Porto-
roža ter preživeli lep 
vikend. Drugo kolesar-
jenje smo izvedli v 
dveh skupinah od 

katerih je bila ena 
malo hitrejša. Zaradi 
svoje hitrosti so v tej 
skupini spregledali 
omejitve ter bili delež-
ni obravnave policije. 
Vsi skupaj smo uspešno 
prekolesarili do Porto-
roža ter preživeli lep 
vikend.  

KK Rogla gre na morje 1&2  
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kar dvakrat odpravili iz 
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Drugo kolesarjenje smo 

izvedli v dveh skupinah 
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jev rekreacije. Včasih se 
grupa razdeli v dve 
jakostni skupini, največ-
krat pa kar gasa mimo 
gasilskega doma proti 
Poljčanam, Pečkam, čez 
Bistrico in Pema, kjer 
začnemo na ta prekleti 
hribček odpadati eden 
za drugim (seveda če 
prideš do sem). Sledi 
finale do Tepanja ter 
seveda analiza.  

krče v želodcu zaradi 
spominov na prejšnji 
torek. Pulz 90 minut blizu 
maksimuma, hitrosti veli-
ke, navijanje tempa in 
seveda Pem. 

Oblečeš svoj dres, vza-
meš kolo-specialko in 
gasa, grupa čaka. Posa-
mezniki, ki se zberemo, 
smo različno podkovani 
in pripravljeni. Od drža-
vnih prvakov do ljubitel-

Torkove runde so prava 
poslastica za vse, ki ima-
jo ambicije malo resnej-
šega treninga v hitrem 
tempu. Konjiška runda je 
runda, kjer se zberejo 
kolesarji iz širše okolice 
Konjic. Na rundo pridejo 
bolje pripravljeni kole-
sarji, ki držijo tempo nad 
povprečnih 40 km/h celih 
60 km. Na rundo se zač-
neš pripravljati po 15.00 
uri, ko začenjaš dobivat 

Torkove konjiške runde  
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Torkove runde so prava 

poslastica za vse, ki 

imajo ambicije malo 

resnejšega treninga v 

hitrem tempu 

Pulz 90 minut blizu 

maksimuma, hitrosti 

velike, navijanje tempa 

in seveda Pem. 

Sledi finale do Tepanja 

ter seveda analiza.  



Stran 8 

Ideja tako imenovane-
ga 24 urnega ultra 
kolesarskega podviga 
je začela med člani 
kluba tleti konec lan-
skega leta. V začetku 
2021 pa se je v klubu 
hitro oblikovala skupi-
na osmih kolesarjev, ki 
so se bili pripravljeni 
spopasti s podvigom, 
dolgim skoraj 500 km. 
In to v enem samem 
dnevu.  

Tako smo konec maja, 
ob polni luni in ob 3. 
uri zjutraj iz Slovenskih 
Konjic štartali proti 
drugemu največjemu 
hrvaškemu mestu. Brez 
večjih tehničnih težav in 
ob izjemnem vzdušju, ki 
so ga ustvarili Tilen 
Korošec, Bruno Simčič, 
David Voh, Rado 
Sodin, Boštjan Krajcar, 
Uroš Očko, Mitja Les-
kovar in Andraž Mla-

ker (spremljevalci pa 
Eva Slivečka, Tina Bra-
ček in Leon Cugmas), 
smo premagali 483 
km, 4.200 višincev, 
počeno špico in strga-
no pletenico v samo 17 
urah neto kolesarjenja, 
ob povprečni hitrosti 
okoli 28 km/h. Vseka-
kor mejnik v zgodovini 
kuba, ki bo, kot kaže, 
postal tradicionalen. 

24 ur Splita  
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Ideja tako imenovanega 

24 urnega ultra kole-

sarskega podviga je 

začela med člani kluba 

tleti konec lanskega 

leta.  

Tako smo konec maja, 

ob polni luni in ob 3. 

uri zjutraj iz Slovenskih 

Konjic štartali proti 

drugemu največjemu 

hrvaškemu mestu.  

Vsekakor mejnik v zgo-

dovini kuba, ki bo, kot 

kaže, postal tradiciona-

len. 



konča v Portorožu. 355 
kilometrov ter je nepre-
cenljiva izkušnja. 

Letos se lahko zahvalimo 
podpornikom, ki so nam 
olajšali izvedbo (družina 
Gričnik, Petre d.o.o., 
Zveza Sonček, G7, 
4Endurance). Izdelali smo 
spominske drese, v kate-
rih lahko vidite diagonal-
ce na cesti. 

Slivečka, Mitja Leskovar, 
Tilen Ločnikar Duller, 
Matej Polegek, Uroš Gri-
čnik, Uroš Očko, Marjan 
Prah, Tilen Korošec, Tona 
Vidmar, Bruno Simčič, 
Gregor Štumpfel, Matija 
Grdina, Rene Brglez in 
Andrej Habjan. 

KK Rogla smo že drugič 
izpeljali našo Diagonalo, 
ki se začne v Hodošu ter 

Kolesarjenje po diago-
nali Slovenije je zadnja 
leta resnično priljubljeno 
med različnimi tipi kole-
sarjev. Lahko se odločiš 
in jo opraviš samostojno 
ali v organizaciji kakšne-
ga kluba. 

Diagonalo KK Rogla 
2021 so odpeljali: 

Matej Fijavž, Damjan 

Diagonala čez Slovenijo 2021  
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Kolesarjenje po diago-

nali Slovenije je zadnja 

leta resnično priljublje-

no med različnimi tipi 

kolesarjev. 

KK Rogla smo že dru-

gič izpeljali našo Dia-

gonalo, ki se začne v 

Hodošu ter konča v 

Portorožu. 355 kilomet-

rov ter je neprecenljiva 

izkušnja. 

Letos se lahko zahvali-

mo podpornikom, ki so 

nam olajšali izvedbo 

(družina Gričnik, Petre 

d.o.o., Zveza Sonček, 

G7, 4Endurance).  
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V sezoni 2021 smo 
izpeljali štiri kronomet-
re, s katerimi smo izz-
vali sami sebe ter 
klubske tovariše. Prvi 
kronometer smo izpel-
jali na relaciji Loče- 
Sp. Grušovje 
(zmagovalca Mitja Les-
kovar in Nataša Kačič-
nik) , drugi na Čebelico 
(zmagovalca Matej 
Fijavž in Nataša Kačič-

nik) in tretji na Tri križe 
(zmagovalca Matej 
Fijavž in Patricija Gori-
čan). 

Četrti, skupinski krono 
okoli Stenice je bil 
nekaj posebnega. 
Mešane skupine so 
pokazale veliko bor-
benosti ter kolegialno-
sti, končni rezultat pa 
je bil tesen 

(Zmagovalna skupina 
Matej Fijavž, Tilen Loč-
nikar Duller, Igor 
Cerar in Franci Kro-
pej). 

V korona časih so kro-
nometri ter izzivi po 
Stravi omogočali izve-
dbo dogodkov, s kate-
rimi smo si popestrili 
kolesarske dneve. 

Kronometri KK Rogla 2021  
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V sezoni 2021 smo izpe-

ljali štiri kronometre, s 

katerimi smo izzvali 

sami sebe ter klubske 

tovariše. 

Četrti, skupinski krono 

okoli Stenice je bil 

nekaj posebnega. 

V korona časih so kro-

nometri ter izzivi po 

Stravi omogočali izved-

bo dogodkov, s katerimi 

smo si popestrili kole-

sarske dneve. 



To so bili res prečudoviti 
dnevi, kajne? 

bilo je odlično. V Avstrij-
skih gorah pa nas je 
čakalo prečudovito vre-
me ter prazna cesta. 

V poletnih mesecih smo 
se podali na dva ikonska 
prelaza. Mangart tour 
smo izpeljali drugič in 

Mangart tour in Grossglockner  
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V poletnih mesecih smo 

se podali na dva ikon-

ska prelaza.  

V Avstrijskih gorah pa 

nas je čakalo prečudo-

vito vreme ter prazna 

cesta. 

To so bili res prečudo-

viti dnevi, kajne? 



Stran 12 

Najraje pri teku ima-
mo, da predstavlja 
gibanje v naravi in na 
svežem zraku. Ni lep-
šega kot opazovanje 
krasnih barv na listih 
dreves ob prihodu 
jeseni, snežne idile, 
prebujanje narave iz 
zimskega spanja in 
poslušanje žvrgolenja 
ptic. 

V Kolesarskem klubu 
Rogla se je nekaj pri-
jateljev našlo prav v 
tem. Začelo se je za 
zabavo, druženje in 
boljše počutje, nato pa 
je tek postal že rutina 
in odvisnost. Nadeli 
smo si ime Tekaške 
rakete KK Rogla. 

Že po nekajkratni vad-
bi in ob upoštevanju 
kratkih napotkov smo 
vedeli, kaj želimo. 

Tako smo se kondicij-
sko pričeli pripravljati 
na dobro znani 9. kon-
jiški maraton, kjer je 
teklo štiriindvajset (24) 
tekačev našega kluba. 
Eni na hitrostnih 5 km, 
drugi za dušo na 10 
km in tretji na dolžinski 
preizkušnji 21 km. 
Seveda pa prijatelje ni 
bilo potrebno dvakrat 
vprašati, ali s tekaškimi 
treningi nadaljujemo. 
Takoj je bilo enoglasno 
slišati razločni DA.  

Med tekom smo ob 
tem uživali po gozdnih 
jasah, poljskih poteh, 
parkih in še kakšna 
stezica bi se našla ter 
pridno nabirali kilome-
tre in skrbeli za prez-
nojene majice, saj smo 
se štirje (4) tekači ude-
ležili tudi 25. Ljubljan-

skega maratona in tudi 
tam pokazali, kdo smo 
na dolžinah 10 km, 21 
km in z novo pečeno 
maratonko na 42 km. 
S solzami sreče in nas-
mehom na obrazu smo 
se kar hitro regeneri-
rali in se v lepem števi-
lu udeležili tudi 10. 
Vege teka v Celju. 
Tako nas je sedemnajst 
(17) članov kluba teklo 
na 6,2 km in 11,1 km 
trasah in zasedlo nekaj 
stopničk. 

Potepanje po naravi 
lahko izkoristiš za štu-
dij, za razmislek o kak-
šnem problemu na 
delovnem mestu, med 
tekom pa se ti pogosto 
utrne kakšna nova, 
predvsem pa nora ide-
ja in nov cilj. 

Tekaški trenutki, od joginga do maratona  
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Najraje pri teku imamo, 
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sklenili, da se naslednje 
leto vrnemo nazaj. 

In kaj pravi vodja 
odprave Andraž Mlaker; 

Topel jesenski vikend 10. 
do 11. septembra je eki-
po enajstih, ne samo 
kolesarskih, pač pa tudi 
pohodniških navdušencev 
zvabil na vrh našega 
očaka. Brez poškodb in z 
obilico dobre volje smo 
dokazali, da lahko pre-
kosimo celo angleško 
vojsko. In ne samo to, 
nekaj »tazagretih« se je 
od Kredarice do vrha 
podalo kar dvakrat 
(Andraž, Bruno, Evgen) 
oziroma celo trikrat 
(Bruno). Na vrhu dočaka-
ti sončni vzhod in sončni 
zahod je pač posebno 
doživetje. Ostali del eki-
pe Matej, Boštjan, Tilen, 
Tina, Katja, Eva in Mojca 
pa smo se strinjali, da 
takšni pohodi postanejo 
tradicionalni. Kam se 
bomo torej podali drugo 
leto…..? 

v dolini Krme in obuti v 
planinske čevlje začeli 
naš vzpon proti Kredarici 
in naprej na Triglav. 
Med številnimi pohodniki 
smo naleteli tudi na tak-
šne, ki so bili navdušeni 
nad našo skupino in so si 
želeli da so znova sreča-
mo, morda na Triglavu. 
Znova smo spoznali, da 
so gore čudovita prilož-
nost druženja. No skrat-
ka, da povzamem. Ob 
vseh pasteh, ki ga prina-
šajo gore smo srečno 
prispeli do Aljaževega 
stolpa na Triglavu, nare-
dili skupinsko fotografijo 
in se počasi spustili nazaj 
proti Kredarici, kjer smo 
si privoščili dobro večer-
jo, spoznali tudi ostale 
pohodnike v koči, med 
katerimi je bilo kar lepo 
število tujcev, ter skupaj 
nazdravili podvigu. Nas-
lednji dan nas je priča-
kalo čudovito jutro, ki je 
kar vabilo na vrh Trigla-
va. Po uživanju na jutran-
jem sončku je sledil spust 
proti našemu izhodišču. 
Ob našem koncu poti pa 

Tilen Ločnikar Duller pra-
vi, da nisi ta pravi Slove-
nec, če ne stojiš na pono-
su Slovenije, na Triglavu. 
Med našimi člani se naj-
de veliko pohodnikov z 
dolgoletnimi izkušnjami 
obiskovanja slovenskih 
vrhov in tudi našega naj-
višjega dvatisočaka. 
Med pogovori se je zato 
marsikdo tudi navdušil 
nad pohodništvom in 
lepotami, ki ga prinašajo 
gore. Tako je tudi dozo-
rela ideja o obisku Tri-
glava, za marsikoga tudi 
prvič. Ker je bila želja 
po ogledu našega pono-
sa in ostalih vrhov čim 
daljša smo se odločili, da 
ostanemo v gorah dva 
dni in tako prespimo na 
naši najvišje ležeči koči, 
na Kredarici. In se je 
začelo bi rekla večina. 
Nabrala se je res lepa 
številčna skupina, ki je 
svojo pot na Triglav 
začela v dolini Krme nad 
Mojstrano. Na tem 
območju leži tudi znana 
Kovinarska koča. Ravno 
smo še ujeli sončni vzhod 

Kolesarski klub Rogla na vrhu Slovenije  
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Tilen Ločnikar Duller 

pravi, da nisi ta pravi 

Slovenec, če ne stojiš 

na ponosu Slovenije, na 

Triglavu. 

Med pogovori se je zato 

marsikdo tudi navdušil 

nad pohodništvom in 

lepotami, ki ga prinaša-

jo gore.  

Ostali del ekipe Matej, 

Boštjan, Tilen, Tina, 

Katja, Eva in Mojca pa 

smo se strinjali, da tak-

šni pohodi postanejo 

tradicionalni. Kam se 

bomo torej podali dru-

go leto…..? 
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Kolesarje v dresih KK 
Rogla je bilo moč tudi 
letos opaziti v večjih 
skupinah. Skupinske 
vožnje so namenjene 
druženju ter spoznava-

nju cest ter pokrajine v 
okolici. Tako se nava-
dimo vožnje v skupini, 
ki ima svoje zakonitos-
ti. 

Prilagajanje, opozar-
janje, svetovanje, spre-
jemanje in uživanje je 
nujno na takšnih vož-
njah. 

Skupinska kolesarjenja  
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Kolesarje v dresih KK 

Rogla je bilo moč tudi 

letos opaziti v večjih 

skupinah. 

Tako se navadimo vož-

nje v skupini, ki ima 

svoje zakonitosti. 

Prilagajanje, opozarja-

nje, svetovanje, spreje-

manje in uživanje je 

nujno na takšnih vož-

njah. 



je letos udeležilo nekaj 
manj udeležencev kot v 
preteklosti, zato velja 
poziv, da si označite 
datum dogodka in seve-
da pridete s kolesom ali 
peš. 

že nekaj časa. Prav tako 
smo  člani dosegli lepe 
rezultate, ki so lahko 
prava vzpodbuda za 
prihajajoče leto.  

Vzpona na malo goro se 

Vse pohvale gredo za 
letošnjo organizacijo 
Skoka na Roglo ter seve-
da za udeležbo članov 
KK Rogla na prireditvi. 
Toliko kolesarjev v naših 
dresih ni bilo moč videti 

29. Skok na Roglo in Mala gora  
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Vse pohvale gredo za 

letošnjo organizacijo 

Skoka na Roglo ter 

seveda za udeležbo čla-

nov KK Rogla na prire-

ditvi.  

Prav tako smo  člani 

dosegli lepe rezultate, 

ki so lahko prava vzpo-

dbuda za prihajajoče 

leto. 

Vzpona na malo goro se 

je letos udeležilo nekaj 

manj udeležencev kot v 

preteklosti, zato velja 

poziv, da si označite 

datum dogodka in seve-

da pridete s kolesom ali 

peš. 
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V sezoni 2021 smo v 
KK Rogla imeli 12 
kolesarjev z licenco 
Kolesarske zveze Slo-
venije, ki so tekmovali 
na rekreativnih dirkah. 
Od 54 klubom smo se 
po doseženih točkah 
uvrstili na zelo dobro 
14. mesto. Nataša 
Kačičnik in Patricija 
Goričan sta se redno 

uvrščala na stopničke. 
Nataša si je privozila 
naslov državne prvaki-
nje v vzponih (v kate-
goriji), čestitke Nataša! 
V moški kategoriji se je 
prebudil Matej Fijavž, 
ki je na koncu sezone v 
XC disciplini osvojil 
stopničke ter nakazal 
pot za leto 2022. 

Ekipo KK Rogla v letu 
2021 sestavljajo: Igor 
Cerar, Matej Fijavž, 
Damjan Slivečka, Mati-
ja Grdina, Matej Pole-
gek, Anže Klemenc, 
Uroš Gričnik, Mitja Les-
kovar, Marjan Ribič, 
Rok Sodin, Nataša 
Kačičnik in Patricija 
Goričan. 

Kolesarji KK Rogla na maratonih in dirkah OMR KZS  
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V sezoni 2021 smo v 

KK Rogla imeli 12 

kolesarjev z licenco 

Kolesarske zveze Slove-

nije, ki so tekmovali na 

rekreativnih dirkah.  

V moški kategoriji se je 

prebudil Matej Fijavž, 

ki je na koncu sezone v 

XC disciplini osvojil 

stopničke ter nakazal 

pot za leto 2022. 

Ekipo KK Rogla v letu 

2021 sestavljajo: Igor 

Cerar, Matej Fijavž, 

Damjan Slivečka, Mati-

ja Grdina, Matej Pole-

gek, Anže Klemenc, 

Uroš Gričnik, Mitja 

Leskovar, Marjan 

Ribič, Rok Sodin, Nata-

ša Kačičnik in Patricija 

Goričan. 



Kaindorf 

·3.- 5. Sept. 2021 / Hit-
zendorf  

Prav tako se je udeležil 
SLO24ULTRA kolesarjen-
ja dne 30. Julij 2021 v 
Dobrovniku. 

ležil ultra kolesarjenj v 
sklopu 24 Ultra Challen-
ge Cup-a: 

 

·10.-11. Julij 2021 / 
Grieskirchen 

·23.- 24. Julij 2021 / 

V KK Rogla smo še pose-
bej ponosni na ekstremne 
dosežke naših članov. 
Eden izmed takšnih je 
Gregor Štumpfel, ki je z 
izjemno serijo 24 urnih 
kolesarjenj dokazal svojo 
nepopustljivost in vzdrž-
ljivost. Gregor se je ude-

Podvigi članov KK Rogla- 24 urna kolesarjenja Gregor Štumpfel  
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V KK Rogla smo še 

posebej ponosni na eks-

tremne dosežke naših 

članov.  

Gregor se je udeležil 

ultra kolesarjenj v sklo-

pu 24 Ultra Challenge 

Cup-a 

Prav tako se je udeležil 

SLO24ULTRA kolesar-

jenja dne 30. Julij 2021 

v Dobrovniku. 



Stran 18 

Če si želiš s kolesom v 
enem dnevu ogledati 
kolesarske steze in ces-
te Slovenije, Avstrije in 
Italije ter pri tem pre-
magati čez 500 kilo-
metrov, se pridruži 

kakšnem podvigu na 
ULTRA preizkušnji. V 
Sloveniji jih je organizi-
ranih kar nekaj (DOS, 
1000.si, breveti ipd.). 
Prav tako je bil v letu 
2021 organiziran 

maraton ISTRA 300 na 
katerem med drugim 
premagaš 5.400 met-
rov višincev. Pravi izzi-
vi za največje navdu-
šence kolesarstva. 

500 plus solo ter istra 300  - Damjan Slivečka 
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Če si želiš s kolesom v 

enem dnevu ogledati 

kolesarske steze in ces-

te Slovenije, Avstrije in 

Italije ter pri tem pre-

magati čez 500 kilomet-

rov, se pridruži kak-

šnem podvigu na 

ULTRA preizkušnji.  

Sloveniji jih je organi-

ziranih kar nekaj (DOS, 

1000.si, breveti ipd.). 

Prav tako je bil v letu 

2021 organiziran mara-

ton ISTRA 300 na kate-

rem med drugim pre-

magaš 5.400 metrov 

višincev.  

Pravi izzivi za največje 

navdušence kolesarstva. 



In ja, seveda z veseljem 
omenim, da je nekaj 
naših kolesark vztrajno in 
konkurenčno stalo na 
stopničkah na organizi-
ranih tekmovalnih 
dogodkih. Za še večjo 
motivacijo je poskrbela 
naša kolegicam, ki je 
prejela naziv državne 
prvakinje na vzponih. 

Idej ni zmanjkalo, nekaj 
jih je bilo izvedenih, 
nekaj pa preloženih na 
prihodnje leto, ko bo še 
nekoliko več kilometrine 
in nekaj več povprečne 
hitrosti, tako da je dia-
gonala 355 in še kakšen 
izziv tudi za nas doseg-
ljiv.  

do pomladi, ko smo se 
ob torkih začele nefor-
malno družit na cestnih 
kolesih same ženske. 
Izvedle smo kar nekaj 
torkovih skupinskih dru-
ženj, na katerih se nas je 
zbralo v povprečju 5 
kolesark, prav tako pa 
smo bile aktivne na ved-
no daljših rundah in 
nekatere od nas zabele-
žile krivuljo na stravi do 
morja. Seveda nam niso 
tuja niti gorska kolesa, 
saj smo poletne nekoliko 
toplejše dneve kolesarile 
po okoliških gozdnih 
poteh in se pomerile na 
bližnje vzpone Rogle in 
Boča. 

Roza dresi KK Rogla so 
in… postali so priljubljeni 
med našimi članicami. 
Lepo jih je videti, ko se 
samostojno ali v družbi 
podajo na kolo ter 
odpeljejo furo. 

Kolesarke KK ROGLA in 
tudi kolegice, sedaj nas 
je že 12, smo se v prvem 
letu druženja pokazale 
na cestah v rozasto pisa-
nih barvah. Najprej smo 
bile samo podpora moški 
ekipi na daljših organizi-
ranih dogodkih in se z 
njimi družile ob prihodih 
iz raznih kolesarskih 
rund. Nova poznastva so 
postala stalna praksa 
kolesarskega druženja 

biciklarke Kolesarskega kluba rogla  
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Roza dresi KK Rogla so 

in… postali so priljub-

ljeni med našimi člani-

cami. 

Kolesarke KK ROGLA 

in tudi kolegice, sedaj 

nas je že 12, smo se v 

prvem letu druženja 

pokazale na cestah v 

rozasto pisanih barvah. 

Idej ni zmanjkalo, nekaj 

jih je bilo izvedenih, 

nekaj pa preloženih na 

prihodnje leto, ko bo še 

nekoliko več kilometri-

ne in nekaj več povpre-

čne hitrosti, tako da je 

diagonala 355 in še 

kakšen izziv tudi za nas 

dosegljiv. 
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So kolesarski vzponi. In 
je vzpon, kot je tale. 5, 
4, 3, 2, 1, Start. 

Brez ogljikovih vlaken, 
brez prestav, brez 
predaje na najvišji ces-
tni prelaz na sončni 
strani Alp. Oblečeni v 
retro opravo smo na 7. 
Red Bull Goni Pony 
dogodku s 24 s kocka-
mi tlakovanimi serpen-
tinami prijatelji Kole-
sarskega kluba Rogla 
pognali legendarna 
20" PONY kolesa na 
vrh Vršiča. 13,5 kilo-
metra vzpona z 801 
metri višinske razlike 
na 1611 metrov nad 
morjem z 10,8 % 
naklonom. 

Kolesarskega podviga, 
ki združuje dve legen-
di slovenskega kole-
sarstva, prelaz Vršič in 
legendarno kolo Pony, 
smo se lotili z veliko 
dobre volje, zabave, 

nasmeški na obrazih, 
kot časovni okvir pa 
smo si zadali osvojiti ta 
kolesarski Triglav pod 
dvema urama. 

Vam pa izdamo eno 
skrivnost, saj je eden 
dobro znanih pogojev, 
da so kolesa brez pre-
stav, zato smo kakor 
drugi tudi mi malo 
pogoljufali. Nekateri 
smo uporabili prestav-
na razmerja »sede« 
ter »stoje«, nekateri 
pa se tudi poslužili 
poleg teh dveh še pre-
stavnega razmerja 
»peš«.Vam pa izdamo 
eno skrivnost, saj je 
eden dobro znanih 
pogojev, da so kolesa 
brez prestav, zato smo 
kakor drugi tudi mi 
malo pogoljufali. 
Nekateri smo uporabili 
prestavna razmerja 
»sede« ter »stoje«, 
nekateri pa se tudi 
poslužili poleg teh 

dveh še prestavnega 
razmerja »peš«. Tako 
smo vpeti v časovno 
obdobje od sredine 
šestdesetih pa vse do 
osemdesetih osvojili 
vrh. Z nasmeški na 
obrazu in veseljem v 
srcu smo se postavili k 
prestolu in zabliskalo 
se je na fotoaparatu. 
Nato pa smo se z von-
jem po zažganih in 
cvilečih »bremzah« 
vrnili nazaj v dolino. 

Kaj pa ti? Še nimaš 
20" kolesa? Hitro pre-
brskaj svojo, očetovo in 
sosedovo garažo. 
Nimaš retro opreme? 
Prebrskaj mamino, 
babičino in taščino 
omaro in se dobimo 
naslednje leto, da sku-
paj poženemo hudiča 
na vrh Vršiča. 

IN ŠE PRAVA DIRKA 
NA VRŠIČ…SEVEDA 
TUDI S KK ROGLA 

Požen' ga hudiča na vrh vršiča s kk rogla  
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So kolesarski vzponi. In 

je vzpon, kot je tale. 5, 

4, 3, 2, 1, Start. 

Vam pa izdamo eno 

skrivnost, saj je eden 

dobro znanih pogojev, 

da so kolesa brez pre-

stav, zato smo kakor 

drugi tudi mi malo 

pogoljufali.  

Z nasmeški na obrazu 

in veseljem v srcu smo 

se postavili k prestolu 

in zabliskalo se je na 

fotoaparatu. Nato pa 

smo se z vonjem po zaž-

ganih in cvilečih 

»bremzah« vrnili nazaj 

v dolino. 



Požen' ga hudiča na vrh vršiča s kk rogla  
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Kaj pa ti? Še nimaš 20" 

kolesa? Hitro prebrskaj 

svojo, očetovo in sose-

dovo garažo.  

Prebrskaj mamino, 

babičino in taščino 

omaro in se dobimo 

naslednje leto, da sku-

paj poženemo hudiča 

na vrh Vršiča. 

IN ŠE PRAVA DIRKA 

NA VRŠIČ…SEVEDA 

TUDI S KK ROGLA 
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Prvi maj smo si privozili 
malo drugače. Letos smo 
se s čim starejšimi bicikli 

podali na Boč, kjer smo 
se pozabavali in okrep-
čali. 

Pa še kdaj, a ne? 

Za 1. maj s starinami na Boč  

BILTEN KK ROGLA 2021 

Prvi maj smo si privozi-

li malo drugače.  

Letos smo se s čim sta-

rejšimi bicikli podali na 

Boč, kjer smo se poza-

bavali in okrepčali 

Pa še kdaj, a ne? 



ležencem ter skupinskim 
željam, tako da ni razlo-
ga, da se ne pridružiš. 

oblikah športne vadbe 
ter krepili naš um in telo 
za prihodnje podvige. 
Vadbo prilagajamo ude-

Organizirali smo rekrea-
cijo ob torkih v dvorani 
Slov. Konjice. Srečevali 
se bomo na različnih 

Rekreacija  
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Organizirali smo rekre-

acijo ob torkih v dvora-

ni Slov. Konjice.  

Srečevali se bomo na 

različnih oblikah šport-

ne vadbe ter krepili naš 

um in telo za prihodnje 

podvige.  

Vadbo prilagajamo 

udeležencem ter skupin-

skim željam, tako da ni 

razloga, da se ne prid-

ružiš. 
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V stilu zimskih lig v okoli-
ci je razpisana Zimska 
liga na Stolpnik. Štirje 

vzponi, na katerih si lah-
ko spustiš kri ali pa se 
podaš pohodniško na vrh 

Konjiške gore.Vsekakor 
vredno udeležbe. 

Zimska liga  
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V stilu zimskih lig v 

okolici je razpisana 

Zimska liga na Sto-

lpnik.  

Štirje vzponi, na katerih 

si lahko spustiš kri ali 

pa se podaš pohodniško 

na vrh Konjiške gore. 

Vsekakor vredno udele-

žbe. 



mi na turistični kmetiji…
naslednjič pridemo s har-
moniko. 

ček, pestra vrni-
tev.Pohodniški zaključek 
leta na Kislico z nadura-

Kolesarski zaključek leta 
do Krošlovih, lepa udele-
žba, lep dan, lep zaklju-

Zaključki leta  
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Kolesarski zaključek 

leta do Krošlovih, lepa 

udeležba, lep dan, lep 

zaključek, pestra vrni-

tev. 

Pohodniški zaključek 

leta na Kislico z nadu-

rami na turistični kme-

tiji… 

Naslednjič pridemo s 

harmoniko. 
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Skupaj v dresu KK Rogla  
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2 uri časa, kdaj 4 ure, 
kdaj ves dan in tudi kdaj 
si preutrujen in moraš 
počivati. Če sem bil služ-
beno v Kranju, sem bil ob 
6.15 že v bazenu v Kra-
nju, odplaval 1,5 ure, ob 
osmih pa nazaj v službi. 
Enostavno loviš priložnos-
ti za trening. Hkrati se 
tudi ne primerjam z dru-
gimi, ki so že ob 14.30 
na kolesu. Sicer pa je to 
moja izbira, življenje 
imam takšno, kot sem ga 
sam izbral. 

 

Koliko in kako treniraš? 

 Treningi so prilagojeni 
glavnemu dogodku v 
letu, je pa res malo 
zoprno, če je ta že v juni-
ju. Pozimi se dela baza, 
v prvih lepih dneh pa že 
na kolo, kar se nato 
samo stopnjuje. Enako je 
pri plavanju, zimski 
meseci so namenjeni 
bazi. Sem mnenja, da sta 
dva treninga tedensko 
zadostna za plavanje. 
Vse ostalo pa seveda 
kolikor dopušča čas, vsaj 
po 2 treninga tedensko 
za vsako disciplino. Kon-
dicijo dobivaš z vsakim 
treningom, finese pa s 
posebnimi, npr. če veš, 
da bo imela glavna tek-
ma tudi 4 tisoč višinskih 
metrov, potem moraš 
vztrajnostno trenirati tudi 
klančino (kot je npr. 2x 
ali 3x Rogla). Vse to se 
da doseči z 12–14 urami 
treninga na teden, obča-
sno tudi več. Treniral bi 
še več, če bi imel več 
časa, hkrati pa se pojav-
lja vprašanje smiselnosti, 
torej odrekanju za doda-
tne koristi. Vendarle nis-
mo profiji :). Mejo si vsak 
določa sam. 

polovička Ironman 
1,8/90/21) v Sloveniji v 
Kopru (23. 9. 2018), 
torej edinstvena zgodo-
vinska priložnost, da 
opravim prvega, ki je bil 
v Sloveniji. Takrat o triat-
lonu nisem imel pojma, 
enostavno sem se prijavil, 
treniral in šel. Vse našte-
to drži, triatlon je šport, 
ki združuje tri različne 
discipline in za katere 
lahko športnik trenira v 
vseh letnih časih in vre-
menskih pogojih, tudi 
med pandemijo :). Prav 
tako s treniranjem vseh 
disciplin obremenjuješ 
različne mišične skupi-
ne, zato je praviloma 
poškodb manj. Obenem 
mislim, da je to tudi bolj 
zanimivo. Seveda pa ima 
pa slabost – v primeru, 
da treniraš za katerega 
izmed večjih triatlonov, 
moraš biti v vseh treh 
disciplinah dobro kondi-
cijsko pripravljen. Prav 
tako lahko računaš vsaj 
na 12 ur treninga teden-
sko, kar pa že vpliva na 
življenje v službi in doma. 
Brez razumevanja in 
podpore domačih enos-
tavno ne gre. 

Ob družinskem življenju 
je tovrsten trening in tek-
movanja težko združeva-
ti. Si vedno znal tako 
učinkovito izkoristiti čas?  

Poleg družinskega 
moram dodati še službe-
no življenje. Navadno 
hodim dokaj pozno 
domov in vsa tri področ-
ja so zame pomembna, 
zaradi športa ne sme 
trpeti nobeno ... Tovrstnih 
treningov ne moreš opra-
vljati brez podpore naj-
bližjih, ne vem, kako bi 
bilo brez te. Učinkovitost 
in prilagajanje sta naj-
pomembnejša, vedeti 
moraš, kdaj imaš na voljo 

Košarka je, to vem, bila 
tvoja prva ljubezen, si se 
pred triatlonom ukvarjal 
še s katerimi drugimi 
športi?   

V osnovni šoli kot glavni-
na vrstnikov z vsemi 
športi, malo manj z nogo-
metom, ker imam dve 
levi nogi :). Teka zagoto-
vo nikoli ni bilo na meni-
ju, saj mi je bil takrat kot 
vsem najstnikom dolgo-
časen in seveda predsta-
vljal samo napor. Od 
srednje šole dalje pa 
sem redno treniral košar-
ko za KK Rogla. Nato so 
prišla študijska leta in 
leta osamosvajanja, 
ustvarjanja družine, ko 
sem končal s košarko, 
pregorevanja v službi ter 
seveda pripadajoči 
odvečni kilogrami 
(tehtnica se je ustavila 
pri 101 kg). Stopiti sem 
jih poskusil tudi s tekom, 
vendar zaradi težav z 
desnim kolenom enostav-
no nisem mogel teči. 
Manjši artroskopski 
poseg je težavo odpra-
vil, lahko sem začel teči 
in od takrat še nisem 
končal :). 

 

Zakaj prav triatlon?  

Manjša možnost poš-
kodb, trening različnih 
mišičnih skupin, kaj dru-
gega?  Samega sebe 
nimam za triatlonca, v 
osnovi sem tekač. Se je 
pa trening teka nadalje-
val s treningom kolesa, 
plavati pa sem vsaj na 
začetku približno znal. 
Tako sem kot športnik 
zadostno obvladal vse tri 
športne discipline, da 
sem lahko opravil triat-
lon. Temu je botrovala 
prva izvedba IRONMAN 
70.3 (srednji triatlon oz. 
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»Mejo si vsak določa 

sam« 

 

By David Voh 

Košarka je, to vem, bila 

tvoja prva ljubezen, si 

se pred triatlonom 

ukvarjal še s katerimi 

drugimi športi?   

Zakaj prav triatlon?  
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Katera je tvoja najmoč-
nejša in katera najšibkej-
ša disciplina?  

Nimam posebej šibke 
discipline, imam pa moč-
no – načeloma sem naj-
boljši v teku. V vodi pos-
kušam izgubiti najmanj, 
da pridem pravočasno 
do trde podlage. Na 
kolesu poskušam peljati 
vsaj z drugo najmočnejšo 
skupino, nato pa glavni-
no teh na teku prehiteti. 
Dobra taktika, kaj pravi-
te :).  

Na kateri športni dose-
žek si najbolj ponosen?  

Kateri je bil najlepše 
doživetje? Ponosen sem 
na vse, saj je bil vsak na 
novo postavljen mejnik. 
Prvi so za preboj in potr-
ditev, vsi ostali pa za 
izboljšanje časa. Kot sem 
že povedal, sem s tekom 
začel takoj po operaciji 
kolena, nekje ob koncu 
leta 2014. V letu 2015 
sem odtekel že svojo 
prvo desetko v Radencih, 
2016 prvo polovič-
ko maratona 
(Istrski maraton), 2017 
pa že maraton. 2018 
sem dočakal prvi triatlon 
na Ptuju (Sprint 
750/20/5), nadalje-
val junija na Olimpik 
triatlonu v Kopru 
(1,5/40/10), prav tako 
šel na prvo (veliko) Fran-
jo, septembra še na 
maraton v Berlin, teden 
za njim pa še na Ironman 
70.3 v Koper. 2019 se 
je zgodba samo ponovi-
la, Beograd maraton, 
Ptuj, Koper (Olimpik), 
Franja, diagonala in 
nato češnja na torti Iron-
man Zurich 
(3,8/180/42). 2020 je 
bilo s prihodom pande-
mije čudno leto in pavza 
mi je koristila. 2021 pa 
kot že veste 24 h Splita 
in Austria Extreme Triat-

lon (3,8, 185, 
44, +5.800 v. m.). Naj-
bolj sem seveda ponosen 
na zadnjega v Avstriji. 
Še 14 dni pred dogod-
kom sem dvomil o lastnih 
zmožnostih, nato pa je 
»letelo«. Prav tako je bil 
ta triatlon zelo lep, kole-
sarska trasa je po mojem 
mnenju najlepša, ki sem 
jih odvozil. 

Tekmovanja v tujini so 
obenem tudi učenje, spo-
znavanje novih kultur, 
ljudi ... Kateri del sveta ti 
je najbolj zlezel pod 
kožo? In seveda - kateri 
cilji so pred tabo v priho-
dnosti? Havaji kot ultima-
tiven cilj?   

Tako je. Zurich sem izbral 
ravno s tem namenom, 
Ironman mora biti nekaj 
posebnega, posledično 
sem šel v Švico (kjer smo 
bili samo 4 Slovenci, v 
Avstriji sem bil letos edi-
ni). Prav tako so medna-
rodna tekmovan-
ja organizirana na višjem 
nivoju. Nato tam ostaneš 
še nekaj dni, si ogledaš 
lokalne znamenitosti. 
Najbolj zanimivo je opa-
zovati, kako ljudje živijo 
drugod. Ob tem moram 
povedati, da je Slovenija 
enkratna in se tukaj 
počutim najbolje.  

V letu 2022 zaradi dru-
gih obveznosti enostavno 
nimam časa za resne 
treninge, prav tako mi 
bo leto pavze dobro 
delo. 24 h Beograda pa 
zadosten izziv, da ne 
padem preveč iz forme. 
Glede 2023 bomo vide-
li, mislim, da se kolo še ni 
nehalo vrteti, nekaj se že 
nabira in preglejuje, za 
kaj več pa še malo 
počakajmo. Havaji niso 
bili nikoli moj cilj, biti 
moraš tudi rojen za to, 
prav tako pa se odpove-
dati drugim delom življe-

nja. Na Havaje gre-
do samo najboljši med 
najboljšimi, čista smeta-
na. Mislim, da do njih ne 
moreš priti z jutranjim in 
večernim treningom.  Za 
lažjo predstavo – nače-
loma moraš biti na urad-
ni Ironman tekmi med 
prvimi 3 v svoji starostni 
skupini, v moji starostni 
strukturi to pomeni, da 
moraš po 3,8 km plavan-
ja, 180 km kolesa, ki 
morata biti zelo hitra, 
preteči še maraton v 
času pod 2:55 h :) 
(skupni čas pod 9 ur). 
Torej vidimo, kakšna je 
cena za to, malokdo jo je 
pripravljen plačati. Kot 
zanimivost pa naj povem, 
da če zaključiš 12 Iron-
manov, se lahko prijaviš 
na žreb preko t. 
i. Legacy programa (kot 
svojevrstno povračilo za 
trud). To je po svoje poš-
teno tudi za vse ostale, ki 
ne bodo nikoli tako hitri. 
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kovačnici. Ker sem si pri-
šel v nekaterih strokovnih 
pogledih v protislovje z 
direk-torjem sem dal 
odpoved in se zadnja 
štiri leta zaposlil v Konu-
su, kjer sem se leta upo-
kojil. 

2. ANEKDOTA - ŠPORT 
IN DRUŽINA: 

Anekdot je bilo kar pre-
cej, ena od epizod, ki mi 
je odprla oči je ta, da 
sem kot nogometaš ali, 
kot kolesar bil popoln 
abstinet v času športne 
sezone. Vozimo se okoli 
Pohorja in slučajno sen 
naletel na psihiatra, 
kolesarja, ki je zelo sov-
ražil športnike, ki so med 
tekmo pili alkoholne pija-
če, recimo pivo. Mene je 
kar direktno vprašal, kaj 
imate vi v bidonu, odgo-
vorim vino. Takoj se me 
je distanciral, ker je bilo 
pasje vroče, sem se iz 
bidona polival z vodo in 
me je nahrulil, češ, da je 
to z moje strani črni 
humor. Tako star pa tako 
otročji je pripomnil. Ko 
sem se udeležil marato-
na Franja, me je sredi 
Idrije podrl iz strani kole-
sar, ki mi je izbil z rok 
bilanco in seveda sem 
padel na glavo, da sem 
dobil pretres možganov. 
Sprva pogledam, če 
vidim, ali so kontakne 
leče v očesih, nekaj je 
bilo narobe izpadlo je 
eno steklo iz sončnih očal. 
Seveda se boste spraše-
vali zakaj nisem imel 
kolesarske čelade, imel 
sem jo v avtomobilu v 
Tacnu, usnjeno na usnjene 
podložene trakce. Tak-
šnih, kot jih imamo danes 
še ni bilo v prodaji. 
Poravnam si kolo, kate-
rega mi sanitetna ekipa 
želi odložiti na tovornjak, 
mene v avtobus. 

bi moral šolanje nadalje-
vati na likovni akademiji, 
dobil sem priporočilno 
pismo. Ko je doma moj 
oče to pismo prebral ga 
je enostavno raztrgal in 
rekel v socializmu se od 
umetnosti ne bo dalo 
živeti. Metalurg boš. 

Odšel sem v Ljubljano in 
se vpisal na srednje teh-
nično metalurško šolo, 
diplomo sem opravil v 
jesenskem roku leta 
1952 in takoj bil v pokli-
can v vojsko. Služil sem 
točno enajst mesecev v 
Zagrebu na rezervni ofi-
cirski šoli. Bil sem štipen-
dist ministrstva za črno 
metalurgijo in dobil 
dekret, da se zaposlim v 
Železarni Guštanj, dana-
šnje Ravne na Koroškem. 
Bil sem v mladih letih 
nogomoteš; vzgojili so 
me pri Železničarju v 
Mariboru, igral sem za 
Kovinarja. Na STŠ sem 
igral za reprezentanco 
šole. V vojski sem igral 
za reprezentanco šole. 
Na Ravnah sem igral za 
Fužinarja nogometne 
čevlje sem obesil na klin 
pri NK Korotanu. Leto dni 
sem bil na praksi v ZR 
Nemčiji. Iz Železarne 
Ravne sem odšel za dire-
ktorja Tovarne kos in 
srpov v Slovenj Gradec, 
današnji Fecro. Zatem 
leto dni v Tovarno oken 
Podvelka. Od tam za 
štiri leta v Ljubljano na 
združenje slovenske 
kovaške industrije Fuži-
nar. Po ukinitvi združenja 
smo odšli v kovaška pod-
jetja. Jaz osebno bi 
moral iti v Vitanje. Ker se 
je UNIOR iz Zreč združil 
v Livarno in kovačnico 
Vitanje, me je takratni 
direktor Osole potegnil v 
Zreče, kjer sem delal 
prvo v investicijah zatem 
v razvoju na zadnje v 

1. KRATEK ŽIVLJNJEPIS: 

Rodil sem se, kot drugi 
otrok 10.08.1931 v Ljub-
ljani. Oče se je pešal, kot 
socialni demokrat s poli-
tiko. Ker so ga 31 leta 
zaprli je mati, ki je imela 
gostinsko šolo, da bi nas 
preživela odpeljala v 
Varaždin, kjer je vzela v 
najem gostilno. Svoja 
otroška leta sem preži-
vel, kjer sem pričel hoditi 
v osnovno šolo. Leta 
1941, ko je Hitlerjeva 
Nemčija okupirala Hrva-
ško in Štajersko, ko so 
prišli na oblast Paveličevi 
ustaši, so nas Slovence 
izselili v Maribor v okrilje 
nas je vzela očetova 
mama, moja stara 
mama. Tukaj sem nadal-
jeval šolanje na nemški 
osnovni šoli. Po osvobo-
ditvi leta 1945 sem bil 
star 14 let, ker nisem 
znal slovenskega pravo-
pisa, nisem opravil spre-
jemnega izpita za gim-
nazijo. Nekaj mesecev 
sem se učil za avto laki-
rarja. 

Ko me je slučajno opazil 
starejši profesor iz izpit-
ne komisije in vpraša, kaj 
tu počnem sem mu v jezi 
zabrusil, ste pozabili, da 
ste me »fuknili iz sloven-
ščine«. Takoj mi je dal 
svoj naslov in želel, da 
ga moja mama obišče. 
Rečeno storjeno. Mama 
dobi od njega izpitna 
vprašanja. Jaz se ves 
prosti čas učim, pridem 
pred izpitno komisijo in 
opravim izpit. Dobim še 
priporočilo za vodstvo 
gimnazije, da ne bi izgu-
bil šolsko leto, da so me 
sprejeli z dvomesečno 
zamudo. Ko sem obvla-
dal snov sem uspešno 
končal gimnazijo. Po 
mnenju profesorja Kolbi-
ča, ki nas je učil risanje, 
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Anekdot je bilo kar pre-

cej, ena od epizod, ki 

mi je odprla oči je ta, 

da sem kot nogometaš 

ali, kot kolesar bil 

popoln abstinet v času 

športne sezone.  

Na jesen življenja mi 

polepša kakovost življe-

nja predvsem zdravje in 

osebna sreča v krogu 

svojih domačih. V zelo 

veliko veselje so mi 

vnuki, če v njihovih 

uspehih gledam ali ima-

jo nekaj genov tudi po 

meni. 
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Nekako se tej situaciji 
izognem in sam sebe 
sprašujem, kje si, kaj 
delaš tukaj vse dokler 
nisem prišel, do plakata, 
ki je reklamiral maraton 
Franjo in označil še 6 km, 
do Cerknega. Mimo Cer-
knega samo, da jaz pri-
dem na Kladje. Popijem 
juho, žigosam kontrolni 
karton in se spustim v 
Poljansko dolino, pred 
Škofjo Loko se ustavim v 
obcestni gostilni, kje so 
slučajno bili kolesarski 
strokovnjaki kolesarske-
ga kluba Branika iz 
Maribora. Takoj so me 
vzeli v roke, ali vas pel-
jemo, ne do cilja moram 
priti s kolesom. No če je 
to tako, takoj so naročili 
par steklenic piva me 
slekli in vse odrgnine po 
brizgali s peno piva, 
samo tako, boste prišli 
na cilj vi pa popijte ste-
klenico, da si boste prišel 
k sebi. Kako ? Če kolesa-
rim ne pijem, tokrat bos-
te morali napraviti izje-
mo. Prišel sem na cilj s 
pomočjo piva. Na poti 
domov so me kolegi prav 
tako polivali s pivom, 
domov sem prišel omoti-
čen a ne pijan. Domači 
so bili na kovaškem pik-
niku na Rogli. Pride kole-
ga Tinta in pravi takoj 
po tetanus injekcijo, da 
ne boš dobil zastrupitve. 
Kako naj grem pijan k 
zdravniku? Doma sem 
ležal tri dni, bolela me je 
vsaka kost. Tam, kjer je 
bila odrgnina od asfalta 
sem čez nekaj časa dobil 
kosmate dlake. Družina 
mi je stala vedno ob 
strani, ker sem vso druži-
no zastrupil s kolesarjen-
jem in smo kolesarili ved-
no skupaj… 

3. V UNIORJU  in Konusu, 
sem kot amaterski šport-
nik igral mali nogomet, 
smučal, kegljal in kolesa-
ril. V dobrih časih sindi-

kalnega športa po pod-
jetjih sem večji del opra-
vljal tudi vzporedno fun-
kcijo predsednika za 
šport in rekreacijo, kot v 
UNIORJU tako v Konusu 
sem izpeljal akcijo, da 
smo kolesarji seveda z 
lastno soudeležbo prišli 
do dobrih Rogovih dir-
kalnih koles in kolesarske 
opreme. 

4. Moje videnje kolesar-
skega športa v Zrečah je 
tako, kot dejansko tudi 
je. Kraj se vse premalo 
zaveda, da je aktivni 
kolesarski dopust sestav-
ni del turistične ponudbe. 
Seveda, če to ne bi bil 
garaški šport in bi ga 
gojili vsi vodilni bi bila 
situacija takoj drugačna. 
Če se človek v starejših 
letih preveč zredi, ga 
tudi kolesarjenje ne bo 
rešilo težav in tegob, to 
mora postati del vsakda-
na. Kaj bi se v Zrečah 
zgodilo, če bi vsi zapos-
leni samo za en dan pus-
tili jeklene konjičke doma 
in prišli na delo s kolesi.. 

5. Moj moto je bil vedno 
in bo, kako si boš postlal, 
tako boš spal in zaupaj v 
sebe in svoje danosti. Nič 
ne bi spremenil, ker za 
nič storjenega v življenju 
ne obžalujem. Mogoče, 
da ne bi v mladosti kadil 
to je vse. Vse ostalo bi 
pustil, da se po istem 
scenariju ponovi. 

6. Na jesen življenja mi 
polepša kakovost življen-
ja predvsem zdravje in 
osebna sreča v krogu 
svojih domačih. V zelo 
veliko veselje so mi vnuki, 
če v njihovih uspehih gle-
dam ali imajo nekaj 
genov tudi po meni. 

7. Pri nežnejšem spolu 
me najbolj privlači, kara-
kter in izžarevanje oseb-
nosti. Lepota je minljiva 
ostale vrline ostanejo. 

Vsaka ženska ima v sebi 
nekaj prirojenega IQ-ja 
to je materinstvo, brez 
tega njenega poslanstva 
ne bi bilo zanamcev. 

8. Kaj pogrešam danes 
pri so človeku? Da nima 
več časa ne za sebe ne 
za prijatelje. Svet se pri 
nas prehitro spremenil iz 
socializma v kapitalizem. 
Nedvomno, da bo sedaj 
napredek hitrejši; posta-
vlja se vprašanje v kate-
ro škodo. Na škodo nači-
na življenja. Hlastanje po 
znanju, delu, zaslužku. Ko 
se novi človek tega 
zavedal bo star in prišel, 
do spoznanja, da nič ne 
bo odnesel seboj. Mi 
pridemo na ta planet le 
na krajši obisk, kot sodo-
bni turisti. 

9. Jaz mislim, da je moja 
velika napaka, da ne 
znam biti kratek in ko 
nekaj napišem se spom-
nim, da sem še nekaj 
pozabil. Ko je človek na 
svetu že 74 let se niti 
vsega ne spomni, če bi 
pa skozi ta intervju 
povedal vse, kaj bi mi 
potem še preostalo za 
svoj osebni roman!? 

Česa se moramo izogi-
bati pri kolesarjenju, da 
ne pride do poškodb? Po 
mojem je osnovna napa-
ka v precenjevanju svojih 
telesnih zmogljivosti in 
fizične pripravljenosti. 
Nezadostni tehnični 
opremljenosti; kolesarske 
opreme, predvsem čela-
de. Predpriprav pred 
tekmo; kot so ogrevanje, 
razgibalne vaje. Vpraša-
nje je predvsem, kdaj 
pričnemo kolesariti. Ali 
smo usposobljeni za eki-
pno kolesarjenje. Smo 
navajeni na sistem SPD-
ja. Nesreče pridejo 
nenadoma ali imamo 
dovolj refleksov, da se 
tem stvarem izognemo. 
Tudi obvladovanje tehni-

Dodatek posebnih članov- častni član kk rogla Dušan Stropnik  

BILTEN KK ROGLA 2021 

Moje videnje kolesar-

skega športa v Zrečah 

je tako, kot dejansko 
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Se zgodi na poti  
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Ne samo na cesti, tudi na 
slabših poteh, brezpotjih 

in enoslednicah smo bili 
prisotni 

MTB in XC  

BILTEN KK ROGLA 2021 

XC—Cross country 

Ne samo na cesti, tudi 

na slabših poteh, brez-

potjih in enoslednicah 

smo bili prisotni 

MTB—Mountain bike 



 

Napovedujemo v letu 2022  
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1.JANUAR - NOVOLETNO NA TRI KRIŽE 

 

 POMLADANSKE 100 TKE PLUS 

 

1.MAJ – S STARINAMI NA BOČ 

 

- MAJ - KK ROGLA GRE NA MORJE 

- JUNIJ - DIAGONALA 2022 

- AVGUST - 30. SKOK NA ROGLO IN VZPON NA MALO GORO 

- SEPTEMBER – VZPON NA STOLPNIK 

- 4X KLUBSKI KRONOMETER 

- ORGANIZIRANE PRIJAVE IN PREVOZI NA IZBRANE TEKME  

   PO SLOVENIJI 

                  

IN ŠE IN ŠE…. 

SPREMLJAJ OBJAVE NA Facebook Kolesarski klub Rogla 2020  

ter obišči  

www.kolesarski –klub-rogla.si 
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PODPORNIKI NAŠIH zgodb  
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