
 
 

REKREATUR 2012 
 

Izjave ekip 
 
 
ekipa: JEKLENI 
  Hvala Andrej za nepozabne trenutke 2012 in se že veselim leta 2013! Pohvala tudi vsem ekipam res 
 sem se počutil sproščeno in sijajno tako kot mora biti! 
                 vodja ekipe: Branko Hajdinjak 
 
ekipa: 5 ŽENSK.SANDI 
 Tudi včerajšnje vreme in padec treh mojih članic  ekipe 5.žensk.Sandi ni niti najmanj pokvarilo 
 celotnega vzdušja. Prav nasprotno – še dodatno smo se kolesarsko utrdili, tistih nekaj prask po rokah 
 in nogah pa bodo dekleta imele nekaj dni namesto TATUJA. Še enkrat hvala za 4 lepe kolesarske dni. 

       vodja ekipe: Sandi Kristan 
 
ekipa: JAMBOR 
 Najprej vse čestitke prav vsakemu v organizacijski ekipi ! 
 Trasa je bila lepa, morda speljana nekoliko preveč po magistralnih cestah. Težavnostno je bila na 
 zgornji meji občasnih rekreativcev, torej takih, ki jim edina rekreacija ni samo kolo. 
 
 Kar smo si rezervirali in dogovorili sami, je bilo zelo OK, očitno pa restavracija v hotelu ni navajena 
 tolikšnega hkratnega prihoda obiskovalcev, kot je bilo v četrtek za večerjo. In potem so to reševali z 
 nekimi fanti, za katere si očitno niso vzeli niti 10 minut časa, da bi jim razložili nekaj osnovnih 
 napotkov, kaj gostinstvo pomeni. Kvaliteta hrane v tej restavraciji je bila povprečna. 
 Vrhunska postrežba pa je bila zunaj, na štartno-ciljnem prostoru, s pijačo pri šanku. Dobil si vse takoj 
 in tam so se dekleta resnično potrudila. 
 
 Cilj na Maistrovem trgu je bil zelo OK, ker so blizu avtomobili (za preobleko) in prehrana. Zelo dobro je 
 bilo, da sta bili v pogonu tako Mlečna, kot gostilna v Kotu in da se udeleženci nismo nikamor oddaljili, 
 kljub temu, da smo šli na malico. Zato je bilo tudi končno dejanje spremljano od vseh in veliko drugače 
 kot prejšnja leta. 

 vodja ekipe: Breda Oman 
 
ekipa : MTM Team 
 Vemo, da je težko, da vse klapa 100%, zato je naša celotna ocena letošnjega Rekreatura – tako kot 
 vedno – ODLIČNO. Pa še trenutek slave smo doživeli  - KONČNO!  Tudi naslednje leto Rekreatur ne 
 bo minil brez nas. 

vodja ekipe: Matjaž  Krelj 
 
 
ekipa: ORANJE TULPEN, NL 
 Hoi Andrej  
 Nice to hear and to see the pictures. We enjoyed and were suprised that it was very good organised.  
 Compliments. For all off us it was a very nice experience  and if it is possible we will  cycling next  year 
 again . Thank you again for taking so good care of us.  

 vodja ekipe: Josephine Wortelboer - Eerjavec 
 



 
ekipa: SPIRIT OF GOLNIK 
 Najprej čestitke tebi in tvoji ekipi. Organizacija teče odlično, brez zapletov. Letošnja trasa je bila 
 zanimiva, ravno pravi izziv po dolžini in težini. Strinjamo se, da je makadam odveč, zato se je tudi 
 precej ekip letos odločilo za različne variante izogibanja. Vožnja, sodelovanje in pomoč spremljevalnih 
 ekip je vredna pohvale. Zelo cenimo prisotnost kolesarske servisne ekipe. 
  
 Kontrolne točke so odraz gostoljubja, iznajdljivosti,…Odlično je bilo v Harijah (najbrž ne bo nihče 
 pozabil krompirjeve jedi), podobno pozitivno presenečenje v Škocjanskih jamah. Zelo po gorenjsko v 
 Tavčarjevem dvorcu. Zato pa velja posebna zahvala skupini na gorskem cilju v Gorah. 

 vodja ekipe: Izidor Kern 
 
ekipa: DINERS GOLF & COUNTRY CLUB LJUBLJANA 
 Menim, da je bil Maistrov trgb najboljše izbran cilj do sedaj in to lahko rečem kljub nekoliko slabšem 
 vremenu. V okolici so 3-je lokali, veliko prostora na trgu, tako da je res veliko možnosti za druženje in 
 nazdravljanje ob zaključku. Hrana v Kotu je bila odlična. Veliko boljša izbira kot Glavni trg, da Ljubljane 
 sploh ne omenjamo.  
                       vodja ekipe: Miha Kramar 
 
ekipa: H'K TA STAR 
 Andrej, na vsa vprašanja ti lahko odgovorim le pohvalno, le 3. točke ne morem komentirati, saj smo bili 
 na polpenzjonu v Prestranku,kjer je bilo tudi super- vsi smo pridobili okoli 2kg! Torej, ena velika 
 pohvala tebi in tvoji ekipi za VSE!!! Zdržite še naprej!  
                                                                                                                                             vodja ekipe: Janez Slavec 
 
ekipa: NOSTALGIJA 
 Rekreatur 2012 je bil prijetno doživetje, prav tako kot Rekreatur 2011. Ponovno smo videli in spoznali 
 skrite kotičke naše prelepe dežele. Res pogosto smo si v ekipi glasno priznali, da se vozimo po krajih, 
 kjer še nismo bili in verjetno nikoli ne bi zašli do njih, če ne bi bilo Rekreatura.  
 Trasa: odlična, prometno zahteven prolog - pač zaradi sezone, za težje "cestake" malo neugoden 
 makadam, ampak smo si rekli: "pa si sedaj predstavljaj kolesarje na dirki Pariz - Roubaix" in smo se 
 nekako prebili.  
 Delo ekipe je brezhibno, res utečeno - brez pripomb in vredno vse pohvale.  
 Kvaliteta prenočišč: hvala bogu dovolj prostora za kamperje. Hrana v hotelu solidna, lokalne 
 specialitete na kontrolnih točkah pa odlične. Morda bi lahko lokalno kuhinjo, ki ni komplicirana in je 
 zelo zdrava, uvedli tudi v večerjo.  
 Kontrolne točke: odlično izbrane, zanimive kot vedno. Vrhunska je ideja s serviserjem, ki spremlja 
 kolesarje - upam, da je zaslužil vsaj za nafto. Cilj na Maistrovem trgu: najboljši v zadnjih treh letih; 
 prostor je primeren, škoda, ker je bilo kislo vreme, ampak na to pač nimamo vpliva. Ričet s klobaso je 
 bil najboljši, kar sem jih jedel! 
  Hvala za dobro organizacijo in štiridnevne užitke. 

 vodja ekipe: Marko Lesjak 
 
 
ekipa: OKREPČEVALNICA NACE 
 Ko takole razmišljam, se hkrati sprašujem: kaj žene tolikšno množico ljudi, da se poganja na lastno 
 silo po včasih razbeljenem, drugič spet zaradi dežja spolzkem asfaltu? Ne glede na pripeko, veter 
 (nasprotni, kajpak!), dež, meglo. Pa po neskončnih rebrih, luknjah, razpokah, tudi makadamu, da 
 predel telesa, kjer hrbet izgubi svoje dobro ime, glasno protestira, ječi, zardeva, morda se upre celo z 
 žuljem? Brez števila speljanih zavojev, strmih klancev, nevarnih spustov; da, celo duhamorne ravnine, 
 ko se izpis na števcu le s težavo pomika proti 100km. Kaj žene včasih izmučene, željne le grižljaja v 
 ustih, požirka vode, morda malenkostne pomoči kolega? Ko prekolneš "cel svet in še pol Amerike 
 zraven" zaradi počene zračnice v nepravem trenutku (kdaj pa sploh je pravi trenutek?), bognedaj 



 padca ali celo poškodbe ali pa le zaradi 700m preveč prevoženega klanca, ker si prepozno pogledal 
 na papir z vrisano traso! 
 Ne vem, "normalnemu" človeku nerazumljivo, brez odgovora, le posmeh in pomilovanje. 
  
 Pa vendar mislim, ne, prepričan sem, da obstoja še druga plat: spoznavanje bolj ali manj skritih 
 kotičkov Slovenije, njenih prekrasnih ljudi, tako tistih "sotrpinov" kot čudovitih domačinov, ki se na 
 postankih po svojih močeh trudijo pokazati vse najboljše, od zanimivosti, vrednih ogleda, izdelkov 
 pridnih rok, do lokalne kulinarike, kamor spadajo tudi tekoče zadeve. Kako prisluženo je in kako dobro 
 tekne (beri: spolzi po grlu) okrepčilo v vaški gostilni, ko se po urah potenja skupaj s prijatelji iz lastne in 
 konkurenčne ekipe usedeš, preračunaš čas, nasmejiš, nazdraviš (ne nujno v tem vrstnem redu) in 
 pogovoriš o povsem nevsakdanjih temah (mimogrede: kako prijajo štirje večeri brez politike, TV, slabih 
 novic, pač pa samo dobra volja, sproščen klepet, pesem, in če ni preveč utrujenosti, tudi ples).  
 Naj ne pozabim krivca za tole pisanje: idejnega vodjo Andreja, poleg njega še traserja Sreča, 
 "kuharskega mojstra" Borisa, uradnih spikerjev, časomerilcev, reševalcev, snemalcev / fotografov, 
 naših varuhov na motorjih, ki skrbijo, da je prečkanje glavne ceste varno; kdo bi se spomnil vseh (naj 
 mi neimenovani oprostijo!), brez katerih tega dogodka v taki obliki ne bi bilo. 
 
 Kot je bilo že ničkolikokrat zapisano in povedano: Rekreatur enostavno moraš doživeti! 
 
 In ko bi tudi v vsakdanjem življenju Slovenci, mi vsi, vključno z odgovornimi na vseh položajih, znali 
 tako stopiti skupaj, si pomagali, se vzpodbujali, se znali tudi pohecati na svoj račun, ne bi bilo nobene 
 krize! 
                          za ekipo: Spremljevalec na kolesu 
 
ekipa: HITRE NOGICE 
 Rekreatur 2012 se je tudi za ekipo Hitrih nogic uspešno zaključil. Zadnji dan nam je sicer malo 
 ponagajalo vreme, kar pa nam ni narisalo kislih nasmehov na obraze. 
 Pohvale seveda organizatorju za dobro izpeljan Reakreatur, traserju za traso, ki nas je vodila po krajih 
 v katerih še marsikatera od nas ni bila (lepi Brkini, nepozabna dežela Martina Krpana, prelepa 
 pokrajina na sicer malo meglenem Idrijskem koncu,....). Zahvalile bi se ekipi Jeklenih za pomoč pri 
 "gumidefektu", ki ga je dokončno rešil tudi uradni serviser.  
 Nasvidenje naslednje leto  
                                                                                             vodja ekipe: Marija  Primožič Petrinec 
 
 
ekipa: ZADNJA VRSTA 

 Trasa: 
 Kar se tiče dolžin posameznih etap lahko rečem, da so bile ravno prav dolge. Tudi razgledi so bili 
 čudoviti,večina od nas je bila celo prvič v nekaterih krajih, zato je bilo kolesarjenje po tem delu 
 Slovenije prečudovito.  

 
 Vaša ekipa: 

Same pohvale za vašo ekipo. Rekreatur je bil zelo dobro organiziran in vse je potekalo brez zapletov. 
Tudi usmerjevalci so opravili delo z odliko. 
 
Če zaključim: veseli smo,da smo bili del športnega druženja imenovanega Rekreatur. Kolesarjenje po 
čudovitih krajih in v dobri družbi nam je nudilo obilo užitkov.  
Skratka: nasvidenje na naslednjem Rekreaturu. 

vodja ekipe: Tomo Matelič  
 
 
 
 
 



ekipa: KOLONCE 
 Sem članica Kolonc, Postojnčanka. Prvič sem se udeležila Rekreatura. S prireditvijo, organizacijo, 
 traso in hrano sem bila nadvse zadovoljna. Naj še tako iščem dlako v jajcu jo ne najdem. Vse je bilo 
 videti, kot da teče samo od sebe, z lahkoto in enostavno. 
 Mogoče bi se lahko bolje izkazali mi Postojnci, s strežbo in hrano, pa še ta je bila na zadovoljivem 
 nivoju. Jaz nisem bila ne lačna in ne žejna in to šteje. Če bo ekipa, se udeležim tudi v prihodnjem letu.  
 Vam pa se zahvaljujem za organizacijo in vam želim še veliko volje tudi v prihodnje. 
                                                 članica ekipe: Aneta 
   
 Tudi sam se pridružujem njenemu navdušenju nad vsem kar smo doživeli na Rekreaturu 2012. Želim 
 ti, da bi priprave na Rekreatur 2013 potekale po pričakovanju in željah, da se vidimo drugo leto in da 
 spet doživimo veliko lepih skupnih trenutkov. 
                    vodja ekipe: Igor 
 
 
ekipa: RADIO KRANJ  
 Jaz se oglašam nekoliko pozno, ampak od srca. V naši ekipi smo zelo veseli, da nam je uspelo na 
 koncu prikolesariti skupno drugo mesto, čeprav nismo ne vem kako taktizirali, razen zadnji dan, zadnjo 
 uro, ko smo se ustavili v Stražišču v Picantu z namenom da se preoblečemo in nekaj toplega 
 popijemo, potem pa je debata nanesla, da smo prehitri in smo posedeli nekoliko dlje, kot smo sicer 
 načrtovali in evo ga, čeprav rezultat na Rekreaturu ni, vsaj za moje pojme, v prvem planu. Opravičilo 
 tudi zaradi vožnje našega spremljevalca na drugi etapi po makedamu...res ni vedel. 
  
 Trasa?  
 Odlična, razen makadamskih delov nimamo pripomb, pohvala traserjem, razgibano, nikoli prevoženo, 
 enkratno. 
  
 Delo vaše ekipe?  
 Vsaka čast, malo vas je, ampak človek ima vedno občutek, da vas je povsod dovolj. 
  
 Kontrolne točke? 
 Ravno prav jih je, velika prijaznost domačinov, gostoljubnost, skratka ni pripomb . 
  
 Cilj na Maistrovem trgu?  
 Enkratna lokacija, po mojem boljša kot na Glavnem trgu, ker je vse bolj na kupu. 
  
 Tako, toliko z naše strani, še enkrat hvala za meni osebno doslej najboljši Rekreatur 2012 in se vidimo 
 na naslednji akciji. 
 
                                                                      vodja ekipe: Igor Štefančič 
 
ekipa: SAMSUNG AS 
 Trasa?  
 Trasa simpatična vendar pa na delih neprimerna ( makadam ) vedno bolje opremljenim kolesarjem. V 
 bodoče predlagamo, tudi v izogib nevarnostim, da se takim odsekom izognete. V primeru slabega 
 vremena doreči pravila, saj vemo kaj se je dogajalo in tudi izpostavljanje ter izzivati nesrečo ne gre. 
 
 Delo vaše ekipe?  
 Vsa leta enaka pesem, mogoče dodati kako novost za samo popestritev. 
 
 Kvaliteta prenočišč in hrane v Postojni?  
 Za kvaliteto v našem hotelu ( Kras ) ni kaj, cene so prezasoljene, restavracija ( osebje ) v Epicu 
 katastrofa, tudi če si želel kaj kupiti ni bilo možno, pravo nasprotje spodnji zunanji lokal, ustrežljivo in 



 prijazno osebje. Dogajanje bi moralo biti pri njih. V Postojni ni bil dosežen načrt po druženju, saj smo 
 bili raztreščeni povsod. 
 
 Cilj na Maistrovem trgu?  
 Cilj kot tak že ampak dogajanje je potrebno nadgraditi, občina je zopet pokazala svoj mačehovski 
 odnos do prireditev v mestnem jedru. 
                                   vodja ekipe: Jernej Stanonik 

 
 

 
 
 
Zbral in priredil: Andrej              Srednje Bitnje, september 2012 

 
 
 


