
 
 
REKREATUR 2011 
Izjave (citati) udeležencev 
 
Maistri, Andrej 
"Škoda ,da bo treba čakati celo leto na nov izziv" 
 
Cik Cak, Uroš  
"Trasa speljana po ravno prav samotnih cestah in prekrasni pokrajini. Opis proge zadosti siromašen, 
da je bilo potrebno vožnjo občasno prekinili in se o nadaljevanju pomeniti ob cvičku." 
 
Jezerjanke, Maja 
"V imenu "Jezerjank" se vam celotni ekipi Rekreatura zahvaljujemo za vašo pozitivno energijo, ki je 
bila prisotna skozi vse dni. Pohvale za organizacijo, protokol, izpeljano traso in predvsem za 
odpoved zadnjega vzpona, v petek, na 1. etapi. " 
  
Matkurja, Srečko 
"Kaj bi Rekreaturu dodali? Sobotni dež :)" 
                                                                                                                                                     
                           
Voglanci na balanci, Blaž 
"Mislim da je zasnova Rekreatura tako odlična in domiselna, da ni kaj spreminjati, ostanite taki kot 
ste, take vas imamo radi."  
 
ŠD Ljubljanske mlekarne, Srečo 
"Udeležili smo se prvič in je bilo OK – tudi vreme, čeprav toplo, vendar ker to ni dirka za najboljši 
čas tudi ni problemov" 
 
Diners Golf & Country club Ljubljana, Miha 
"Kaj bi Rekreaturu dodali? Da bi Rekreatur postal tedenska dirka :)" 
 
 
MTM Team, Matjaž 
"Kot vsako leto, smo MTM-jevci zopet vsi navdušeni in že odločeni da pridemo spet. Tega se res ne 
sme zamuditi. Vse čestitke organizatorjem, seveda tudi vsem ekipam." 
 
Vampi team, Iztok 
"Super ideja za spanje na enem mestu – kar tako naprej." 
 
5 žensk.sandi, Sandi 
"Bilo je zopet odlično, vse je klapalo v »piko« - vsaj tako smo mi videli. Rekreatur je potrebno 
doživeti in ne le spremljati." 
 
Radio Kranj, Igor 
"Všeč nam je bil start in cilj na enem mestu, shramba za kolesa (odložiš in ne skrbiš), servis, tuši, 
glasba, odhod s starta in sprejem v cilju (vzdušje)" 
     
Adria Airways, Brane 
"Všeč so nam trase, ki se izogibajo glavnih cest kjer se le da. Dvor – Žužemberk in še veliko 
podobnih obvozov. Da bi se jih le vse ekipe držale. Orientacija ima tudi svoj čar." 
 
Sreda je zakon, Petra 



"HVALA tebi, Borisu (odličnemu kuharju:))), Tomažu in ostali ekipi za vse, spet je bilo nepozabno!!! 
Vem, da veste, ampak tudi verjamem, da vseeno radi slišite." 
 
 
H'K ta star, Janez 
"Najprej seveda čestitke vsem za vse, tako udeležencem kot organizacijski ekipi! Všeč nam je bil 
štart in cilj na enem mestu zelo poenostavita logistiko, zato tak način podpiramo tudi v bodoče."  
 
Spirit of Golnik, Aleš 
"Zahvala in cestitke tudi vsem ostalim ekipam za vzdusje, prevozene kilometre, sportni duh in 
dobro voljo na cesti in zvecer na druzenju. Zelo smo veseli tudi zato, ker poleg kolesarjenja nismo 
imeli nobenega dela in smo lahko v miru za nekaj dni pozabili na sluzbo :-) 
 
Okrepčevalnica Nace, Boštjan in Janez 
"čestitkam za vzorno organizacijo, kolegialnost in kanček zdrave tekmovalnosti, naročeno vreme, 
slikovito traso, se pridružuje tudi ekipa Okrepčevalnice Nace (prvi na 2.ooo km Rekreatura v 
Trebnjem! - Katja in Polona, hvala za spremljavo in foto, upam da dobimo slikce!)." 
 
Prošport, Damjan 
"Andrej najprej HVALA, da smo smeli zopet z vami. Hvala, da si s svojo ekipo poskrbel, da smo 
preživeli štiri čudovite dni, ki so nam tako kot vsako leto napolnili naše baterije in naredili skomine, 
da komaj čakamo naslednji Rekreatur 2012." 
 
 
Sokoli, Janez 
"Tudi letošnji RR je bil presežek v vseh ozirih. Organizacija odlična, trasa čudovita....." 
 
Ta leteče, Nataša 
"Zahvala vsem, ki ste zraven, ki skrbite, da se imamo štiri dni lepo!  Hvala vsem ekipam, s katerimi 
smo se srečevale. Za pozdrave,vzpodbujanje,smeh...Za pomoč pri menjavi zračnice!" 
 
OiOPČJ, Tina in Roland 
"Lahko le dodam, da tudi za ekipo OiOpčj (sej veste, joške) letos ni bilo nobenih presenečenj, 
organizatorji REkreatura s svojo srčnostjo  ter skrbjo za varnost in dobro počutje poskrbite za 
vrhunsko vzdušje, ki je nalezljivo tako zelo, da se imamo lepo, pa če pada dež ali pripeka 
peklenska vročina. To je vaša zmagovalna formula, kateri očitno ne pride do živega nobena 
neprijetnost. RESPEKT in le tako naprej!!!" 
 
Kolovoz, Marko 
"tudi v našem imenu hvala za 4 prečudovite dneve na Rekreaturu 2011".  
 
Samsung Mobile, Jernej 
"Rekreatur je še enkrat pokazal svojo veličino in trud organizatorjev. BRAVO!" 
 
Zebrice, Tanja 
"Vaša dobra volja nas vse vzpodbuja in nam daje na voljo (sploh tistim, ki imamo premalo 
kilometrov v riti, preden se spopademo vsi prestrašeni s tremi dnevi nad 100 kilometrov)." 
 
4M, Metka 
"Dodala bi, da smo vse ekipe super, ampak nekatere, ko zbrcamo  traso s tem le premagamo same 
sebe, sploh v tako ekstremnih pogojih,  tako da je kilometrov kar dovolj." 
 
Jekleni, Branko 
"Super je bilo toliko dobre volje in sproščenosti na enem mestu pa še ne."  
  
 
 



Sreda je zakon, Lucija 
"Tudi z naše strani vse pohvale organizatorjem, da so nam omogočili nepozabne štiri dni 
kolesarskega druženja na Dolenjskem. In seveda se še vedno veselimo naše zmage v zadnji etapi 
:)))" 
 
Sonce Team, Saša 
"Tudi mi še pospravljamo lepe vtise z letošnjega Rekreatura in smo veseli, da smo lahko bili del 
vsega. 
Zahvala vsem, ki se vsako leto trudite, da nam je lepo!!!" 
  
Boomerang, Irena 
"tudi naša ekipa se zahvaljuje vsem vam organizatorjem in ekipam za res prijetno druženje in 
kolesarjenje po prelepi pokrajini. Bilo je nepozabno."  
 
Beer jukies pa špricer chicks, Karmen 
"Opet je blo puno fsega, zgodbic kelko češ in opet smo se meli lüšno!" 
 
OŠ Naklo, Zlata 
"Letošnji Rekreatur se je spet pokazal kot nepozaben dogodek. Spet ste se izkazali s prekrasna 
traso, kolesarjenje je res eden najlepših načinov odkrivanja naše prelepe dežele, ne samo z očmi, 
temveč tudi z vonjem, ko se voziš mimo grmov rož, sadovnjakov, Krke..."  
 
Uporni bike team, Andrej 
"najprej čestitke organizatorjem ob izpeljavi krasne dirke,enkratno je bilo 4 krat starrtat na istem 
mestu" 


