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Brez podpore direktorja LPP-ja, ki je kot 
prvi prepoznal in podprl naša prizadevanja, 
da naredimo nekaj pozitivnega za naše 
zaposlene in ustanovimo kolesarsko društvo, 
ki bi omogočalo našim članom, da bi se 
lahko po naporni službi vodeno rekreirali in 
se družili ter spodbujali ostale sodelavce, 
našega društva ne bi bilo.

Po dobrem letu delovanja društva so ob 
podpori LPP-ja že vidni pozitivni učinki tako 
v medsebojnih odnosih med našimi člani kot 
v večji mobilnosti in kolesarjem prijaznega 
podjetja.

Veseli in ponosni smo, da delamo v podjetju, 
ki podpira športna društva, ki vedo kaj hočejo 
in zakaj so bila ustanovljena.

ZGODBA 
KD LPP
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Za člane kluba, vsemi simpatizerji in podporniki je prvih pet let uspešnega delovanja. V očeh 
mnogih je petletnica prva mala obletnica, mali praznik. Za člane kluba je to že velik praznik. Na 
področju športa, rekreacije in amaterskega tekmovalnega nivoja smo postali veliki. 

Spodbujamo gibanje, skrbimo za organizirano društveno delovanje, smo prepoznavni v Sloveniji 
in tujini, razkazujemo Slovenijo, smo vzor doma in tudi v tujini. Imamo vizijo.      

Rasli smo hitro, odločno. Od 19. januarja 2016, 
ko je osmerica pionirjev društva pritisnila 
avtograme na statut društva, je minilo pet 
zelo aktivnih let. V tem času smo na kolo in 
k ostalim športnim aktivnostim spodbudili 
mnoge zaposlene iz podjetja, kar je bil eden 
osnovnih poslanstev pobudnikov ustanovitve 
društva. Mnogim smo dali lep zgled, da smo 
k aktivnemu preživljanju prostega časa, k 
športu in zdravju, kot osnovnemu vodilu, 
pripeljali tudi sorodnike, znance, prijatelje. 
Članstvo se v teh dneh pomika k okrogli 
številki petsto. Če vsakega člana pomnožimo 
glede na njegov osebni krog, je očitno, da 
skrbimo za tisoč, dva tisoč, tri tisoč glavo 

populacijo. S tako dejavnostjo smo zagotovo 
v lepi luči predstavili naše podjetje, celoten 
Javni holding Ljubljana in celotno Ljubljano. Z 
odličnim delom smo vsem dokazali, da lahko 
motiviramo in spodbujamo naše zaposlene k 
bolj aktivnemu in zdravemu načinu preživljanja 
prostega časa.

Ustanovni člani društva: Milan Černigoj, Miran 
Kovačič, Vinko Jereb, Aleš Popit, Tanja Popit, 
Tomaž Malovrh, Anton Kozjek, Tomaž Marinko.

V društvu je bilo ob petletnici že 498 članov, 
tako zaposlenih v LPP kot naših zunanjih 
prijateljev in podpornikov društva.

KOLESARSKO 
DRUŠTVO LPP 
LJUBLJANSKI 
POTNIŠKI PROMET 
PRAZNUJE PETO 
LETO DELOVANJA 
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Osnovno poslanstvo je skrb za zdravje in čisto 
okolje. Kolo in kolesarjenje sta simbol tega. A 
ni bilo samo kolo. Dodali smo pohodništvo, tek 
in ostale osnovne bazične športne aktivnosti. 
Za podjetje LPP smo začeli voditi rekreacijo, 
da motiviramo in spodbujamo tudi ostale 
zaposlene v našem velikem kolektivu. Mislimo, 
da smo z rekreativno športno dejavnostjo 
ogromno prispevali k zdravju in zadovoljstvu 
in upravičili vsa vlaganja.  Društvo ima že tri 
leta status organizacije v javnem interesu na 
področju športa, ki ga je podelilo Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport.

ŠPORT JE ZDRAVJE
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Radi tudi tekmujemo. Čeprav naš osnovni 
namen nista tekmovanje in vrhunski šport, 
pa veliko članov želi občutiti tekmovalni 
utrip, prenesti tekmovalni duh na kolesarske 
dirke in tekaške tekme. In tudi tu smo zelo 
uspešni. Smo med najbolj uspešnimi tudi na 
amaterskem tekmovalnem nivoju Kolesarske 
zveze Slovenije. 

Devet naslovov državnega prvaka, uvrstitve 
med deseterico na amaterskem svetovnem 
prvenstvu – ponosni smo na statistiko na 
slovenskih dirkah. Odmevno zmago je v 
sezoni 2019 na mali Franji dosegel Miha Alič 
na 100 km trasi. Gre za najbolje organiziran 
maraton pri nas – Maraton Franja, ki 
vsako leto privabi več tisoč glavo množico 
kolesarjev s celega sveta. Dosegli smo 
55 zmag, 76 drugih mest, 36 krat smo bili 
bronasti in pridobili več kot 84 uvrstitev tik 
pod stopničkami.

Najbolj prestižna zmaga KD LPP nam je 
uspela v sezoni 2019. Aleš Hren je zmagal 
na 46. Giru del Friuli, večdnevni etapni dirki 
v Italiji 2019 s pomočnikom Miho Aličem 
in močno podporo slovenskih kolesarjev, 
predvsem odličnim Matejem Kravosom in 
Matejem Lovšetom, ki nista dopustila, da bi 
kdo od ostalih mednarodnih kolesarjev uspel 
iti v beg in odvzeti težko prigarano skupno 
zmago KD LPP.

Letošnje uvrstitve so nas prepričale, da smo 
na pravi poti pri vzpostavljanju kakovostnega 
treninga tekmovalne ekipe: imamo štiri 
državne prvake v vseh treh disciplinah za 
Pokal Slovenije – v OMR kronometru, OMR 
vzponih in OMR cestna. Državni prvaki so 
postali: Aleš Hren, Uroš Bogša, Borislav 
Skubic, Janez Debeljak, Marjan Maček in 
Milan Černigoj.

TEKMUJEMO
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Ena od vizij je bila tudi povezovanje društev, 
ki tako kot naše, gojijo isto dejavnost v drugih 
okoljih. Povezovanje je osnova dobrega 
delovanja. Iščemo naveze med kolesarskimi 
in tudi drugimi društvi. Predvsem želimo 
in gojimo sodelovanje z društvi znotraj 
podjetja oziroma Javnega holdinga 
Ljubljana. Sodelujemo z lokalnimi društvi 
izven ljubljanske regije: ŠD Špik Lučine in ŠD 
Poljane. Odlično sodelujemo s KZS, MOL, 
Športno zvezo Ljubljana in KD Rog.

Skupaj s temi društvi letno pripravimo 
tudi dve tekmovalni prireditvi: Kronometer 
Škofljica – Ig in vzpon na Pasjo Ravan za Pokal 
LPP. Na teh prireditvah, ki sta v sklopu glavnih 
amaterskih prireditev na nivoju Kolesarske 
zveze Slovenije, se vedno želimo pokazati 
v najlepši luči in posebej predstavimo tudi 
svoje zveste pokrovitelje. Še posebej pa se 
zavedamo, da z našim delom in zgledom 
lahko najlepše poosebljamo vse, ki nas 
podpirajo. 

KOLO, TURIZEM, IZLETI 
Kolesarjenje je ena izmed najbolj trajnostnih 
oblik športne, rekreativne dejavnosti. Vse 
pa je povezano s turizmom. Kolesarjenje 
smo približali ljudem ravno preko športa, 
rekreacije in turizma, morda pa smo tudi 
prebudili tiste, ki se vozijo z LPP, pa vendarle 
premalokrat sedejo na kolo.

BUS IN KOLO ZA ZDRAVO TELO
Organiziramo občasne izlete po Sloveniji in 
tujini. V začetku kolesarske sezone pripravimo 
za naše člane zanimive in atraktivne izlete. 
Naši že tradicionalni dogodki so: kolesarjenje 
po Barju, križarjenje po Jadranu, kolesarske 
priprave v Portorožu, ogled Tour de France. 
Vse je povezano s sloganom “aktivni & 
pozitivni”. S kolesarskimi akcijami pokažemo 
zelene turistične destinacije. 

VZPODBUJAMO K GIBANJU
Vse naše aktivnosti so naložba v prihodnost 
za širšo populacijo. Povezujemo kolesarjenje, 
transport z avtobusi in s tem trajnostni 
turizem in splošno gibanje. 

Najbolj aktivni člani, ki veliko pomagajo in 
prispevajo k razvoju društva KD LPP:

Matej Jamnik, Roman Verbič, Miran Kovačič, 
Jože Čarman, Nataša Koprivšek, Štefka 
Černigoj, Joži Nastran Brank, Janez Moljk, 
Primož Smrtnik, Roman Kuzma, Vinko Jereb, 
Saša Bezek Mejaš, Janez Debeljak, Boris Beč, 
Borislav Skubic, Miha Alič, Aleš Hren, Uroš 
Bogša, Janez Kraševec, Damjan Osolnik, 
Silva Papež, Tomaž Pokrivač, Kaja Remic, 
Igor Zupančič, Gregor Gerčar, Radislav 
Balažic, Darija Klemen, Franci Trček, Peter 
Kurent, Jernej Kovič, Franci Mustar, družina 
Debeljak, Silva Papež in še veliko drugih 
pridnih članov in podpornikov …

Sponzorji in bonitetni partnerji:
 
LPP, MOL, Media Bus, Imovation, Generali, 
Migimigi, Jan Sport Vrhnika, Borger Gremo, 
4Endurance, Samostojni sindikat JP LPP, 
Nered, Eurotur, Mercedes Benz, Dtours, 
Prima Filtertehnika, Exsprum, Siriug, 
Feniksbus, Bliz, Hotel Mantova, Fitrabbit, 
Bus, Špica šport, Maxisport Čerin, Bike Fiting, 
Fonda sport performance, Aleš Suhadolnik, 
Craft, Nordic Petra Majdič, Tofit, Oblak, 
Toplevel.si, eBike store A2U…

POVEZOVANJE
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LPP – Rekreacija – vodimo vso rekreacijo za 
podjetje LPP
 Imamo močno tekmovalno ekipo, ki je 
sestavljena samo iz rekreativnih amaterskih 
članov
Največji mednarodni uspeh – zmaga na več 
etapni dirki v Italiji
Organiziramo izlete za naše člane in 
zaposlene
Kolesarjenje za zaposlene
Kolesarjenje po Mostiščarskih poteh
Za MOL že četrto leto vodimo kolesarske 
akcije 

Dobrodelna diagonala 355
Organiziramo tekme – Kronometer Škofljica – Ig
5. Pokal LPP vzpon na Pasjo Ravan
Imamo svojo spletno trgovino
Skrbimo za ugodnosti za člane KD LPP
Skrb za sponzorje KD LPP,  ki prispevajo 
sredstva za delovanje društva – samo zunanji 
zasebni kapital
Sodelujemo z lokalnimi društvi izven Ljubljanske 
regije: ŠD Špik Lučine in ŠD Poljane.
Odlično sodelujemo s KZS, MOL, Športna zveza 
Ljubljane in KD Rog.

AKTIVNOSTI 
DRUŠTVA
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AMATERSKO 
KOLESARJENJE 
VSE BOLJ 
PRILJUBLJENO V 
SLOVENIJI

Joži Nastran Brank



13

Kolesarjenje je športna dejavnost, za katero 
se pri nas odloča vse več ljudi, poleg moških 
vse pogosteje tudi ženske. Kaj pa je tisto, 
kar nas, kolesarje, žene, da premagujemo 
neskončne kilometre, vzpone, spuste ali 
dolge ure posedamo na trenažerjih?
Enega od vzrokov množičnega kolesarjenja 
so pokazale že številne raziskave, ki povedo, 
da vsaj pol ure kolesarjenja na dan ugodno 
vpliva na delovanje srčno-žilnega sistema in 
psihične stabilnosti človeka. V kolesarjenje 
so vključene vse glavne mišične skupine, 
seveda so najbolj obremenjene mišice na 
nogah, ki opravljajo tudi največ dela. Da smo 
na kolesu stabilni, poskrbijo tako trebušne 
kot hrbtne mišice, pri močnem oprijemu 
krmila pa imajo pomembno vlogo mišice 
ramenskega obroča in rok. Medicina ta šport 
priporoča še posebno v fazah rehabilitacije 
in tistim, ki imajo težave s sklepi. 

Ta okolju prijazen šport popelje kolesarja do 
marsikaterega željenega cilja, še v mestih 
se pogosto izkaže za najhitrejše prevozno 
sredstvo. S kolesom lahko odkrivamo številne 
ozke, neobljudene ceste in se zapeljemo 
tudi tam, kjer se z avtom ne moremo. A nič 
ni lepšega, kot kolesariti v dvoje ali skupini. 
Vožnja je zagotovo varnejša, saj nas ostali 
udeleženci v prometu hitreje opazijo. Danes 
je kolesarjenje v Sloveniji že tako priljubljeno, 
da si družbo najdete tudi med kratkim 
skokom na kolo.

Ljudje smo družabna bitja in ljubitelji 
kolesarstva se vse pogosteje srečujemo 
na tako imenovanih skupinskih vožnjah ali 
rundah. Skupinske vožnje so odličen družaben 
dogodek, povezan s športno dejavnostjo. Če 
preskočimo cestno-prometne predpise, je 
v skupini prijetno voziti, saj te ne ženeta le 
zavetrje in pedaliranje, ampak tudi pozitivna 
energija, ki se skriva prav v vsakem kolesarju. 

Enaki interesi in želja po dokazovanju so 
številne kolesarje in kolesarke povezali v 
razna društva, profesionalna ali amaterska. 
Z razliko od profesionalcev, katerim je 
kolesarjenje kruh, pa se amaterji na kolo 
podajamo zgolj iz ljubezni do tega športa. 
Še posebno ponosni smo, ko se usedemo 
na brezhibnega konjička, ki mu na poti 
popolnoma zaupamo. S ponosom vrtimo 
pedala in še bolj veseli smo, če nas na poti 

spremlja tudi lepo vreme. Če smo med vožnjo 
še v dobri družbi, je užitek še toliko boljši.

SMO LAHKO ŽENSKE NA KOLESU 
ENAKOVREDNE MOŠKIM?

Ženska na kolesu! Kaj bi dala, da bi se pred 
20 leti na kolesu počutila tako, kot se danes. 
V mladih letih me je marsikdo čudno gledal, 
še delavci ob cestah so žvižgali. Fantje 
kolesarji so bili nekaj normalnega, a dekle 
bi marsikatera ženička rajši posadila za 
štedilnik. Toda danes je drugače in skoraj ni 
vožnje, da ne bi srečala vsaj ene kolesarke. 
Rekreativni maratoni in amaterska 
tekmovanja redno zastopamo tudi ženske. 
Čeprav nas moški kolesarji večkrat gledajo 
že enakovredno, so vseeno uvidevni, saj 
vedo, da ženske takšnih naporov kot moški 
ne zmoremo vedno. Na cesti nam nudijo 
zavetrje, nas kdaj malo potisnejo, kar pa je 
meni najljubše, so spodbudne besede in 
pozitivne opazke. 

Vse več amaterskih kolesarjev se želi včlaniti 
v društva, saj nam pripadnost druščini s 
podobnimi interesi veliko pomeni. Vodstva 
posameznih kolesarskih društev se trudijo, 
da se člani počutimo sprejete in dobrodošle, 
zagotavljajo jim številne sponzorske 
nagrade, ponudijo izdelke po nižjih cenah, 
iščejo ugodnosti pri servisih koles, hkrati pa 
so v oporo tudi pri načrtovanju treningov. 
V enotnih oblačilih smo člani društev 
prepoznavni širom po Sloveniji in tujini. Z 
včlanitvijo v društvo člani ne prejemamo 
samo ugodnosti, ampak nosimo tudi 
odgovornost za pomoč nemotenega 
delovanja in prepoznavnost kluba KD LPP. 

A kar nam, kolesarjem, največ pomeni, so 
družabna srečanja in dogodki, na katerih 
se družimo in znojimo, a smo kljub temu še 
vedno drug drugemu v močno oporo. Če pa 
je kdo od kolegov uspešen še na amaterskem 
tekmovanju, se z njim veseli vse društvo. Žal 
nam korona časi takšnih družabnih srečanj v 
živo ne dopuščajo, zato se kolesarji znajdemo 
in popeljemo v virtualni svet, kjer vsaj malo 
okusimo svet športa.
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5 LET 
KOLESARSKIH 
SPOMINOV
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MESEC 
TRAJNOSTNIH 
KOLESARSKIH 
IZLETOV

KOLESARJENJE 
PO LJUBLJANI 
S PODŽUPANOM 
PROF. JANEZOM 
KOŽELJEM

02. 10. 2016

V mesecu septembru smo pripravili 
nekaj čudovitih trajnostnih izletov, 
zato smo pripravili še nekaj prijetnih 
trenutkov, ujetih v naš fotoaparat. Vsi 
naši kolesarski izletniki so trajnostno 
usmerjeni in z optimizmom zrejo v 
prihodnost. Lepo je biti del te pozitivne 
kolesarske energije, ki te napolni z 
zadovoljstvom in lepimi občutki.

Z Vami za Vas, za čistejši zrak – 
kolesarite z nami.

Mestna občina Ljubljana – z namenom 
spodbujanja kolesarjenja – kandidira 
za organizacijo svetovne kolesarske 
konference Velo-City 2021. Zato smo v 
četrtek, 25. 10. 2018, s prof. Janezom 
Koželjem, predstavnikoma ECF 
(European Cyclists` Federation) ter z 
nevladnima organizacijama Slovenska 
kolesarska mreža, Ljubljanska 
kolesarska mreža in BTC-ja z žensko 
kolesarsko ekipo izvedli kolesarski ogled 
Ljubljane.

Želimo in upamo, da smo skupaj 
predstavili dovolj argumentov, zakaj 
ravno Ljubljana, in da bo naše mesto 
uspelo na kandidaturi.

29. 10. 2018
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DRUŽENJE 
ČLANOV KD LPP

29. 9. 2018 - 01. 10. 2018

Za zaključek kolesarske sezone smo 
si izbrali zadnji vikend v mesecu 
septembru. Kljub nekoliko slabši 
vremenski napovedi se je zbralo 22 
članov kolesarskega društva, ki se niso 
ustrašili svežega sobotnega jutra. Iz 
LPP-ja smo se s kolesi odpravili skozi 
center Ljubljane in pot nadaljevali 
po kolesarski poti do Viča in naprej 
do Podpeči. V prijetnem tempu in v 
spremstvu kombi vozila, ki ga je vozil 
Borislav Skubic, smo srečno prikolesarili 
na piknik prostor ob Ljubljanici. 
Gostitelji so nas prijetno presenetili 
z dobrodošlico in kasneje še z odlično 
pripravljeno hrano.

Naše druženje smo začeli poučno – 
s prikazom, kako se lotiti osnovnega 
popravila kolesa in kako kolo očistimo, 
da nam bo dobro služilo tudi naslednje 
sezone. Boris Beč je v prijetnem 
tonu razložil vse osnove o pravilnem 
vzdrževanju in kdaj je potrebno kolo 
peljati k serviserju. Nato je sledilo 
tekmovanje v menjavi zračnice – 
preverili smo, kako naši člani obvladajo 
tudi to nujno potrebno opravilo, da 
ne pešačimo do doma, če se med 
kolesarjenjem predre zračnica. In glej 
ga zlomka, vsi naši prijavljeni kandidati 
so menjavo opravili zelo kvalitetno in 
hitro, tako da smo na naše članstvo 
lahko ponosni. Za zmago je bilo 
potrebno zamenjati zračnico v manj kot 
1,40 minute. Srečanje smo nadaljevali 
z odbojko in različnimi igrami, ki so 
še dodatno športno povezale naše 
člane. Razgibali smo se, kot se za 
naše društvo spodobi, saj so naši člani 
športno zelo aktivni. Po 15. uri smo s 
skupinskim fotografiranjem zaključili 
športni del našega druženja. Vkrcali 
smo se na ladjico, ki nas je odpeljala 
do Ljubljane, kjer smo zaključili naše 
srečanje. Hvala vsem udeležencem za 
prijetno preživeto soboto ob zaključku 
kolesarske sezone.
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ŠTIRI KOLESARSKE AKCIJE – 
RAZGIBAJMO LJUBLJANO

17. 7. 2017 

S programom Razgibajmo Ljubljano želimo 
celo leto spodbujati Ljubljančane k aktivnemu 
preživljanju prostega časa. Skozi različne 
vsebine je prebivalcem našega glavnega 
mesta na voljo vrsta dostopnih informacij 
o možnosti za vodeno in prosto vadbo ter 
udeležbo na dogodkih, med priložnosti 
pa spadajo tudi štiri kolesarske akcije, na 
katerih zbirate žige, bolj pomembno pa je, 
da naberete nekaj nove kondicije, porabljate 
kalorije, odkrijete kaj novega v naši okolici ali 
pa preprosto uživate v naravi s prijatelji ali 
sami.

Na pot se lahko podate po določenih točkah, ki 
vodijo po Ljubljanskem barju, okoli Ljubljane, 
na Mali Lipoglav ali po desetih vrhovih 
okoli mesta. Brezplačne kartončke dobite 
v obeh turistično-informacijskih centrih 
(Tromostovje, Krekov trg), v Potniških centrih 
LPP (Celovška cesta in Bavarski dvor) ter v 
Športnem centru Triglav (Vodovodna cesta). 
Za zbrane žige dobite kolajno, vključeni ste 
tudi v žreb uporabnih praktičnih nagrad.
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KOLESARJENJE PO POSTAJALIŠČIH 
MESTNEGA POTNIŠKEGA PROMETA

14. 5. 2018 

KD LPP je za člane in zaposlene v LPP-ju 
pripravil voden in odlično organiziran izlet po 
postajališčih mestnega potniškega prometa 
– kolesarsko-čistilno akcijo KD LPP. Sočasno 
namreč naša postajališča še pregledamo ter 
poberemo odpadke, na katere »naletimo« 
med kolesarjenjem. 

Tako smo sončno sobotno dopoldne, 14. 4. 
2018, odlično izkoristili in se z našimi člani 
podali okoli Ljubljane in povezali LPP z 
mestom in našimi postajališči. Moto tokratne 
kolesarske akcije je bil »Za boljšo mobilnost in 
čistejši zrak v našem mestu«.
 
Kolesarsko traso po postajališčih okoli 
Ljubljane v dolžini 38 km in 77 v. m. so 
prevozili vsi naši udeleženci, čeprav so bili 
nekateri letos prvič na kolesu.  
 
Naša kolesarska karavana je bila tokrat 
zelo raznovrstna in zelo dobro razpoložena, 
saj smo se ob obilici smeha in novih 
povezavah dodobra spoznali že med samim 
kolesarjenjem.
 

Po končani kolesarski akciji in prihodu na 
cilj smo na vrtu pred lokalom LPP za vse 
udeležence organizirali piknik. Pripravili smo 
žar party, in kmalu je daleč naokoli zadišalo 
po dobrotah, ki jih je za nas pripravilo podjetje 
LPP. Zadovoljstvo ob odlično pripravljenih 
dobrotah z žara in prijetnih vonjavah sta bila 
odlična podlaga za druženje, spoznavanje in 
analiziranje lepe kolesarske sobote. Prijetnih 
ter toplih besed in pohval naših udeležencev 
kar ni hotelo biti konec.
 
Vsem je bilo skupno, da se z našimi pozitivnimi 
in dobro mislečimi člani v še večji družbi 
dobimo tudi prihodnje leto...
 
Hvala vsem za prijetno druženje in veliko 
pozitivne energije.
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DOBRODELNO KOLESARJENJE ZA 
DOBER NAMEN

26. 7. 2020 

DOBRODELNA DIAGONALA – KD LPP, ki so 
jo člani KD LPP odpeljali 26. julija 2020, je 
uspešno zaključena.

Na eni izmed kolesarskih rund se je med člani 
kolesarskega društva LPP porodila misel, 
da se pridružimo in pomagamo otrokom z 
dobrodelnimi akcijami. Odločitve, komu in 
kako pomagati, so vedno težke in predmet 
dolgih debat. Tokrat pa bi lahko rekli, da je 
preskočila iskra in udarila kot strela z jasnega 
in rekli smo si, zakaj ne bi otroke peljali na 
morje. Začetek naše dolge kolesarske poti je 
bil načrtovan s Hodoša, z lepih prekmurskih 
ravnic, pa vse do Pirana – do Slovenskega 
primorja.

Tako smo bili takoj vsi enotni in sprejeli 
odločitev, da pomagamo čim večjemu 
številu otrok, ki bi lahko že v avgustovskem 
terminu uživali na morju in pomežiknili 
soncu. Pomežiknite tudi vi in pošljite sms 
– POMEZIK5 na 1919 in nam pomagajte 
zapeljati otroke iz socialno ogroženih družin 
na morje. S poslanim sms boste prispevali 5 
EUR.

Včasih, ob rojevanju idej, človek niti ne 
pomisli, kaj vse ga čaka, potem ko bi želel 
izpeljati dogodek, kot smo si ga zamislili mi. 
Kako naprej, na koga se obrniti, kje dobiti 

informacije, da bo vse skladno z zakoni, da 
zbrana sredstva pridejo do otrok, potrebnih 
pomoči. Naša odločitev je bila hitra in 
enotna, da pokličemo Zvezo prijateljev 
mladine Slovenije in z njimi navežemo stik in 
pridobimo vse potrebne informacije.

Že ob prvem telefonskem pogovoru je bilo 
razbrati, da smo se obrnili na pravi naslov, 
saj smo takoj začutili pozitivne vibracije in 
energijo ter dobili občutek, kot da se že dolgo 
poznamo. Dogovor in načrt izpeljave smo 
uredili v rekordno kratkem času, tako da smo 
se lahko osredotočili samo še na izpeljavo 
dobrodelnega dogodka.

Pripravo opreme in kombi vozila ter izbiro 
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članov za spremljevalno ekipo smo uredili 
praktično v enem dnevu. Poleg kolesarjev, 
ki morajo biti dobro pripravljeni za tako 
dolgo pot, je potrebno posebno pozornost 
nameniti spremljevalni ekipi. Ta mora imeti 
veliko mero odgovornosti in skrbeti med 
potjo, da do konca poteka vse nemoteno. 
Včasih je potrebno požreti tudi kakšno opazko 
utrujenega kolesarja, ki v takih situacijah 
reagira drugače, kot bi običajno. K sreči pri 
nas s tem nimamo težav, saj imamo dva 
čudovita člana, ki imata vse prej našteto in še 
veliko več pozitivnih človeških vrlin. Poklicali 
smo Mateja Jamnika in Jožeta Čarmana, ki 
sta brez veliko besed takoj potrdila udeležbo 
in bila pripravljena sodelovati. Tako je bila 
že polovica naše misije pod streho. Ostala 
je še samo izbira kolesarjev, da izberemo in 
potrdimo ekipo.

Tu je potrebno nekaj več usklajevanj, saj ne 
moreš pričakovati prav od vsakega, da bo v 
nekem določenem času sposoben odpeljati 
tako dolgo traso. Gre za 358 km in 2509 v. 
m. – po naših garmin napravah, ki smo jih 
izmerili na naši poti. Ekipa mora biti enotna 
in sposobna prilagajanja tako v težkih 
trenutkih na kolesu kot na krajših postankih. 
Pri pregretih in utrujenih glavah se lahko 
hitro zgodi, da ekipa ne deluje enotno in 
usklajeno. Tako smo se odločili, da v ekipo 
vključimo izkušene in dobro pripravljene 
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kolesarje. Vsi kolesarji so člani KD LPP – Miha 
Alič, Uroš Bogša, Aleš Hren, Robert Stranjak, 
Milan Černigoj, Janez Debeljak in Matjaž 
Vodlan.

Pomemben del je bilo tudi vreme, ki bi 
nam lahko pokvarilo načrte. Odločili smo 
se, da določimo za dan »D« 26. 7. 2020 in 
poskušamo, ne glede na vreme, odpeljati 
našo dobrodelno kolesarjenje. Ja, danes 
vemo, da smo imeli z vremenom srečo, saj 
je bilo suho in ne prevroče. No, le veter nam 
ni bil naklonjen, kar smo vzeli v zakup, saj tu 
pač ne moreš nič in potem tudi trpljenje na 
kolesu lažje prenašaš.

Nedelja je prišla hitro in v zgodnjih jutranjih 
urah smo se z ekipo podali na pot od mejnega 
prehoda Hodoš, ki se je zaspano in rahlo 
megleno šele začelo prebujati. Tako smo 
začeli našo kolesarsko pot vse do Pirana, do 
naše kratke, a lepe obale.

Čeprav dolga in dokaj težka trasa, nam je 
v dobri družbi hitro minila. Veseli smo, da 
je v tej lepi Sloveniji dovolj strpnosti tudi v 
prometu, da smo lahko prevozili traso varno 
in brez težav.

Hvala vsem, ki ste nas pozdravljali iz 
avtomobilov, ob cesti ali na kolesih, ko smo 
vas prehitevali.

Na koncu naše poti v Piranu smo izmerili 357 
km, 9:50 čas gibanja in 2.509 v. m. S tem 
smo želeli spodbuditi čim večje število ljudi, 
da prispevajo za otroke, ki zaradi različnih 
okoliščin ne morejo obiskati Slovenskega 
primorja in pomežikniti soncu, ki bi jim narisal 
širok nasmeh.

Velika HVALA vsem našim podpornikom, 
ki ste nas spremljali na naši poti in nam 
dali še dodatno motivacijo in moč, da smo 
lahko uspešno zaključili našo DOBRODELNO 
DIAGONALO – KD LPP.
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SKRB ZA ZDRAVJE ZAPOSLENIH V 
PODJETJU LPP

22. 10. 2017

Dejstvo je, da danes skoraj polovica 
prebivalstva Slovenije živi nezdravo, da se 
skoraj polovica ljudi ne ukvarja z nobenim 
športom in da je telesno nedejavnih preveč 
ljudi. Veliko ljudi je v stanju večje ali manjše 
napetosti, tako telesne kot tudi čustvene 
in duševne. Tako stanje posledično vodi v 
izgubo ravnovesja, kar je ravno nasprotno 
od tega, k čemur naj bi človek težil. S tem pa 
pada tudi kakovost življenja.

Lahko bi sklepali, da podjetja veliko stavijo 
na to, da bi bili njihovi zaposleni v odlični 
kondiciji, a stanje, gledano širše, v Sloveniji 
zagotovo ni ravno rožnato. Je pa večina 
vodilnih v podjetjih prepričanih, da ima 
športno udejstvovanje zaposlenih viralni 
učinek, tovrstno mreženje pa prinaša 
pozitivne učinke v delovnem okolju.

Nekatere raziskave so pokazale, da je športna 
aktivnost v vaškem okolju bolj razširjena kot v 
mestnem. Rezultati kažejo tudi, da glede na 
višino izobrazbe narašča odstotek športno 
aktivnih. V splošnem so rezultati pokazali, 
da se zaposleni načeloma zavedajo pomena 

in pozitivnih učinkov športne rekreacije, 
predvsem v smislu pozitivnega učinka na 
zdravje in počutje, posledično pa to vpliva 
tudi na večjo storilnost tako v podjetju kot 
tudi doma.

A kljub športnim programom, ki so jim na 
voljo v širšem bivanjskem okolju (ponekod 
pa tudi v okviru podjetja), možnosti za 
športno aktivnost ne izkoriščajo v dovoljšni 
meri. Razlogi za to so različni (pomanjkanje 
časa, motivacije, denarja itd.). Tisti, ki so 
športno aktivni, med najljubše športne zvrsti 
izpostavljajo kolesarjenje, hojo, tek, plavanje, 
planinarjenje.
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“V Kolesarsko društvo LPP sem se včlanil kmalu po 
zaposlitvi v LPP-ju. Z včlanitvijo sem dobil še večje veselje in 
motivacijo. Kmalu sem ugotovil, da bo treking kolo premalo. 
Že v naslednjih dneh sem šel na ogled in se kmalu odločil za 
nakup svoje prve specialke, ki jo še danes vozim. Z društvom 
smo hodili na runde, ki smo jih organizirali, maratone, 
različne dogodke in predstavitve, povezane s kolesarstvom. 
V zimskem času smo hodili na pohode, tako da druženja 
ni manjkalo. S kolesom hodim v službo in s tem prispevam 
delček za čistejše okolje. Všeč mi je, da nas društvo spodbuja 
k zdravemu načinu življenja.”Matej Jamnik >>>

Športna rekreacija pa se od drugih različic 
športa loči v tem, da je rekreacija svobodno 
izbrana aktivnost, skladna z željami in interesi 
posameznika in da se izvaja izven poklicnega 
dela oz. okolja. Po vrsti aktivnosti razlikujemo 
pojma rekreacija in šport. Pri obeh je cilj 
razvedrilo, kratkočasje, aktiven počitek. 
Vendar pa je pri športu dodan še njegov 
bistveni del – tekmovanje, športni rezultat, 
medtem ko je rekreacija igra v obliki športa. 
Eden temeljnih ciljev na področju športne 
rekreacije je ohranjanje in izboljšanje zdravja 
oziroma zdravstvenega stanja.

Proces lastninjenja je bistveno prispeval k 
neugodnemu položaju posameznih podjetij 
v gospodarstvu in tudi k težjemu socialno-
ekonomskemu položaju zaposlenih. Ukinjena 
so bila nekatera delovna mesta, ki so bila v 
devetdesetih letih ustvarjena z namenom, 

da se je izvajala skrb za družbeni standard 
in humanizacijo zaposlenih (v okviru službe 
varstva in zdravja pri delu), ukinjena je bila 
vrsta športno-rekreativnih dejavnosti (od 
aktivnih oddihov med delovnim časom, 
vodenih razgibavanj med delovnim časom 
pa do organiziranih rekreativnih dejavnosti 
v večernem času).
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Z vidika humanizacije dela, medicine dela in 
športne stroke je bila to kratkovidna politika, 
devetdeseta leta pa so bila tista resničnost, 
ki je iz dneva v dan bolj siromašila področje 
športne aktivnosti tako v delovnem okolju 
kot tudi v prostem času (Berčič, 1997).

Programiran rekreativni odmor v 
neposrednem delovnem okolju ima še vedno 
posebno mesto med razvitimi podjetji v 
razvitih deželah. S pomočjo aktivnih odmorov 
naj bi se omilili negativni vplivi številnih 
motečih dejavnikov, ki so sestavni del 
sodobnega delovnega procesa, hkrati pa v 
določeni meri izboljšajo delovne sposobnosti 
zaposlenih. Sem sodijo preventivno-
izenačevalne in sprostilno-gimnastične vaje, 
ki so še posebno dobrodošle v svetu poklicnih 
voznikov. Vaje krepijo hrbtno in trebušno 
mišičje, mišičje ramenskega predela in 
sednične regije, mišice vratu, hrbta, rok 
in prstov. Običajno trajajo deset minut in 
so vštete v delovni čas. Vadbe potekajo 
neposredno na delovnem mestu in se v 
posameznih kompleksih pogosto menjavajo.

“Dolgotrajno sedenje ali stanje, ponavljajoči 
se gibi, nenaravna drža, psihične 
obremenitve – vse to so del obremenitev, ki 

jih prinaša s seboj delovni dan. Posledice teh 
obremenitev so slabo počutje, neučinkovitost 
pri delu in sčasoma tudi prvi znaki bolezni.
Medicinsko programirani aktivni oddih je 
preizkušeno učinkovit program, ki lajša in 
preprečuje navedene težave. Posodobljeni 
MPAO, prilagojen zahtevam današnjega časa, 
zagotavlja udeležencu začetni zdravniški 
pregled, snemanje elektrokardiograma, test 
telesnih zmogljivosti, zaključni zdravniški 
pregled z mnenjem, številne športne in 
rekreativne aktivnosti ter prijetno druženje in 
sprostitev. Dejstvo je, da napredna podjetja 
take dejavnosti ne le podpirajo, temveč 
tudi uvajajo in posredno dosegajo mnoge 
pozitivne učinke. Med drugim na ta način 
izboljšujejo »socialno klimo v podjetju«, hkrati 
pa dvigujejo na višjo raven tudi »pripadnost 
podjetju« (Berčič, 1997).”

Podjetje LPP nudi možnost rekreacije vsem 
zaposlenim. Zato ne odlašajte s prijavo v KD 
LPP in začnite koristiti rekreacijo ...
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ČLANI KD LPP NA SEALPS 
CHELLENGU 

22. 9. 2017

1. ETAPA
4-dnevna etapna dirka Sealps Chellenge za 
rekreativne kolesarje – dirka parov (dvojic) 
je za nami, zato je čas, da strnemo opise 
posameznih etap naših dveh tekmovalcev, 
ki sta nas uspešno zastopala. Prva etapa 
je potekala od Portoroža na Korte, dolžina 
16 km s 420 v. m. Pred startom, ko je naš 
tekmovalni par začel z ogrevanjem, se je 
nebo stemnilo in nad našo lepo obalo je 
začelo močno deževati. Vsi smo se začeli 
spraševati, kako bomo lahko progo odpeljali 
brez izgube časa. Organizator se je odločil, 
da preloži predvideni čas starta z zamikom 
dveh ur, kar se je izkazalo za odlično potezo, 
saj se je do takrat vreme umirilo. Čeprav so 
bile ceste še mokre, pa smo lahko z nekaj 
občutki v nogah odpeljali kronometer, in tako 
odprli večdnevno dirko.

Ob prihodu v cilj, kjer nas je pričakala 
spremljevalna ekipa, smo si segli v roke, saj 
smo se zavedali, da se je uspešno začela 
prva etapa. Tako smo se znebili nekaj treme 
pred začetkom dirke.

2. ETAPA
Zbudili smo se v lepo sončno jutro in že ob 
pogledu v nebo nam je bilo jasno, da bo 
to lep in uspešen dan. Etapa se je začela v 
Portorožu in končala na atraktivni lokaciji pri 
Špici v Ljubljani. Dolžina 135 km in 2150 v. 
m. je bila garancija za zelo naporno in težko 
etapo, kjer bosta odločala taktika in čakanje 
na napade nasprotnikov.

Po začetku smo se v zmernem tempu podali 
na prvi daljši vzpon na Črni Kal, kjer nihče 
ni hotel napadati, saj je bilo do Ljubljane še 
veliko krajših ali daljših vzponov. Ko smo se 
začeli približevati Postojni, pa je konkurenca 
že začela z napadi in skupina je razpadla na 
več manjših. Naša tekmovalca sta do klanca 
na Rakitno ostala v prvi skupini, kjer se je 
začel napad vodilne dvojice. Ob prihodu na 
vrh Rakitne so skupine razpadle in v manjših 
parih smo nadaljevali proti Ljubljani. Ob 
trasi nas je pričakalo veliko navijačev, kar je 
naredilo dirko še lepšo in dodatno motiviralo 
naša fanta.

V cilj sta se pripeljala na skupnem 12. mestu 
od 29 parov s časom 3 ure in 42 min.
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3. ETAPA
Za tretji dan je bila vremenska napoved zelo 
slaba, vendar se je tudi tokrat izkazalo, da 
imamo hrabri SREČO, saj smo suhi prispeli 
do cilja, ki je bil na gradu Kromberk pri Novi 
Gorici. Začeli smo v Ljubljani, pred stadionom 
Stožice. Trasa je bila dolga 95 km s 1.130 v. 
m.

Že ob prihodu na startno mesto smo 
ugotovili, da so po dveh etapah postale 
noge že nekoliko težke. Po pogovoru s 
spremljevalno ekipo in masaži, za katero je 
poskrbela spremljevalka Darija, sva bila kot 
prerojena in težko sva čakala na start 3. 
etape. Iz Ljubljane smo se odpravili ob 9. 
uri zjutraj in skoraj neverjetno, kako dobro je 

organizator poskrbel za zaporo ceste, ki so 
jo policisti z redarji uspešno zapirali in tako 
odlično opravili svoje delo. Tekmovalci smo 
se počutili kot pravi profesionalni tekmovalci, 
ki tekmujejo na velikih dirkah, kjer je za njih 
poskrbljeno na najvišjem nivoju.

Nekako do Logatca smo vozili skupaj v večji 
skupini, tako da tudi na vrhniški klanec s strani 
vodilnih tekmovalcev ni bilo napadov. Ob 
prihodu v Logatec pa je začel pihati močan 
kontra veter, ki je dirko naredil še težjo. Treba 
je bilo peljati pametno in paziti, da v skupini 
ni prišlo do lukenj, saj bi lahko v takem vetru 
močno zaostala. Vendar sva ostala zbrana 
in se uspešno pripeljala s prvo skupino do 
Črnega vrha, to je drugega daljšega klanca, 
na katerem je bilo pričakovati selekcijo. Že na 
začetku vzpona se je tempo močno dvignil, 
tako da je začela vodilna skupina razpadati 
na manjše skupinice, ki so se borile s 
klancem in mokro cesto. Nato je sledil spust 
proti Ajdovščini, ki ga lahko poimenujemo 
tudi kraljevskega, saj nam je nudil 16 km 
popolnega užitka. Ob prihodu na ravnino so 
se formirale manjše skupine kolesarjev, ki so 
složno hitele proti cilju v Kromberku.

Da je etapa dobila pridih težke tekme, je 
poskrbel ciljni vzpon na grad Kromberk, ki je 
iz naših tekmovalcev iztisnil še zadnje atome 
moči.

Etapo sva končala na 4. mestu v kat. Master 
in bila upravičeno zadovoljna.

4. ETAPA
Za zadnji dan je bila na vrsti Kraljevska etapa 
od Nove Gorice do našega najvišjega prelaza 
Vršič, v dolžini 116 km in 2.300 v. m. Na 
startu smo bili vsi nekoliko zadržani, saj smo 
vedeli, da bo potrebno prihraniti nekaj moči 
za zaključni klanec, ki velja za Kraljevskega v 
svetu kolesarstva. Vendar nas je tudi tokrat 
pozitivno presenetila spremljevalna ekipa 
s svojo profesionalnostjo in naju z Borisom 
kmalu spravila v dobro voljo, tako da ni bilo 
čutiti utrujenosti, ki je že počasi lezla v naše 
noge in nam jemala moč, da vrtljaji niso bili 
več tako hitri in močni.

Takoj po koncu letečega starta je vodilna 
dvojica napadla. Začelo se je lovljenje prve 
dvojice, da smo imeli nekaj zavetrja za lažje 
dirkanje. Med dirko smo lahko opazovali 
prelepo pokrajino, ki se je v lepem sončnem 
vremenu odpirala pred nami. Lahko sva 
bila vesela, da sva sodelovala na tako lepi 
in težki dirki. Do začetka vzpona na Vršič se 
ni zgodilo nič posebnega, le prva skupina je 
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Najprej bi se zahvalil predsedniku, ki me je pred petimi leti sprejel v klub. Bil 
sem nekje 72. po vrsti in kmalu se je izkazalo, da sem dobrodošel pri njih. 
Začelo se je s tekmovanji, ki so se zavihtela v sam vrh. Sem zelo ponosen, da 
sem sodeloval tudi na njihovih tekmovanjih, in sicer 24-urno kolesarjenje v 
Dobrovniku, tedenska dirka po Sloveniji (SEALPS), na evropskem prvenstvu v 
Vareseju, nekajkrat na maratonu SHOT ALPE v Kamniku. Imeli smo tudi štiri 
trase okoli Ljubljane, tudi nekaj snemanj reklam za društvo in sponzorje, da pa 
ne pozabim omeniti največjega dogodka –  seveda maraton Franja, ki smo ga 
večkrat množično zastopali. Omenil bi še sodelovanje na dveh kronometrih, ki 
smo ju organizirali s kolesarskim društvom Gulč – Podpeč in enega klubskega 
na Škofljici, pri katerih sem bil direktor le-teh.  Organizacija teh je bila na 
nivoju, tako da prva pomoč ni imela dela, to je tudi znak dobrega dela v klubu. 
Nazadnje, med epidemijo, sem pa sodeloval pri dobrodelni akciji Hodoš – Piran, 
358 km. Še naprej se bom trudil po svojih najboljših močeh in pa pridno nabiral 
kilometre za svoje zdravje.

razpadla na več manjših. V klanec pa smo 
šli na polno, vendar se je takoj videlo, koliko 
moči je tekmovalcem še ostalo v nogah, 
tako da je šlo na vrh po posameznih parih, a 
razmerje moči je ostalo enako.

Ob prihodu na Vršič nas je pričakalo mrzlo 
in megleno vreme, veselje ob dokončanju 
prve večdnevne etapne dirke za pare pa 
nepopisno.

Zaključek in podelitev priznanj sta potekala 
v Kranjski Gori, kamor smo se odpravili 
s kombijem, ki nam ga je za spremljavo 
posodilo naše podjetje LPP. Za to se mu tudi 
lepo zahvaljujemo.

Po 364 km in 6.000 v. m sta naša tekmovalca 
končala skupno na 11. mestu in 4. v kat. Master 
skupnim časom 10 ur in 8 minut. Dobila sta 
tudi posebno nagrado organizatorja za 
najstarejši tekmovalni par, ki je sodeloval na 
dirki. Prejela sta tudi majico za dokončanje 
dirke – Finisher.

Vsem je bilo skupno, da smo si ogledali veliko 
znamenitosti v mestih, ki so nas gostila, in 
videli, kako lepo deželo imamo. Ob pogledu 
na tekmovalce iz tujine, ki so bili navdušeni 
nad lepotami naše narave, smo se šele 
zavedali, v kako lepi državi živimo.

Hvala vsem tekmovalcem, ki so sodelovali in 
poskrbeli za fer borbo, da se je le-ta končala 
brez padcev in slabe volje. Resnično – 
dogodek brez primere pri nas, z eno besedo: 
čudovitoooo.

Posebna zahvala gre naši tekmovalni ekipi, ki 
je brez napak in s polno dobre volje skrbela za 
naša tekmovalca, da sta uspešno dokončala 
izziv, ki sta si ga zadala.

Hvala vsem, ki ste bili kakorkoli udeleženi pri 
tako dobro pripravljenem projektu, ki smo ga 
skupaj tudi uspešno zaključili.
 
Prihodnje leto na istem mestu z istimi 
čudovitimi in srčnimi ljudmi

Jože Čarman >>>
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KOLESARJENJE PO S. VELEBITU
4. 9. 2017

Naše člane smo peljali na tri dnevni kolesarski 
izlet po Severnem Velebitu, da si ogledajo 
lepote in v dobri kolesarski družbi doživijo 
čudovito izkušnjo.

Severni Velebit je planinsko območje med 
Jadranskim morjem in Ličko-gračkim poljem. 
Razteza se od prelaza Vratnik do prelaza 
Veliki Alan. Od leta 1999 je to območje 
zaradi izrazite raznolikosti kraških oblik, 
bogatega živega sveta in izjemnih naravnih 
lepot razglašeno kot nacionalni park.

Začetek naše poti je bil pod planinskim 
domom Zavižan, obisk le-tega, nato peš na 
sosednji vrh Velika kosa, šele nato smo pot 
nadaljevali s kolesi. Končali smo tik ob morju, 
z obiskom razgledne točke na zaliv Naravni 
park Zavratnica.

Drugi dan smo vozili od Zavižana do Baških 
Oštarij, kjer smo v hostlu tudi prenočili, vmes 
pa si ogledali vse čudovite zanimivosti, ki jih 
ponuja Velebit.

Tretji dan smo se v nekoliko deževnem 

vremenu odpravili preko malega Alana ter 
se spustili do morja, kjer smo našo avanturo 
tudi zaključili.

Veseli nas, da smo ob zaključku poti videli 
naše kolesarje nekoliko utrujene, vendar 
srečnih in nasmejanih obrazov, še polni 
močnih vtisov, ki ti jih pusti čudovita narava. 
Več pa prepuščamo, da si ogledate na 
fotografijah, saj si le tako lahko pričarate in 
podoživite naše kolesarsko popotovanje po 
Velebitu.
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NAŠI USPEHI: ZMAGA IN OSVOJITEV 
ROSA MAJICE

14. 8. 2019

Na 46. izvedbi dirke Giro Ciclistico 
Internazionale del Friuli Venezia Giulia tudi 
KD LPP
Od petka, 9. avgusta, do nedelje, 11. avgusta, 
je v sosednji Italiji v okolici Vidma potekala 4. 
etapna kolesarska dirka.  Na dirko smo prišli 
z dvema tekmovalcema te zanimive etapne 
dirke, na kateri so zmagovali Primož Roglič, 
Luka Mezgec, Matej Lovše in še cela vrsta 
zvenečih imen. V letni klubski koledar smo 
dodali to dirko že na začetku sezone, vendar 
smo imeli v načrtu, da pošljemo v Italijo 
vsaj 4-člansko ekipo. Vendar smo šli zaradi 
različnih okoliščin le z dvema kolesarjema na 
odlično pripravljeno 4. etapno dirko.

PETEK, 9. 8. 2019, – 1 ETAPA: 
TAVAGNACCO – SAPPADA, 101 KM
Kolesarji so se na prvi etapi pomerili na 101 
kilometru, prevozili pa so nekaj več kot 1.400 
v. m. Start je bil v Tricesimu, cilj pa na 1250 m 
visokem prelazu Sappada.

Na kraj dogodka smo prišli slabo uro pred 
startom, da smo lahko opravili vse potrebne 
formalnosti za start dirke. Ker je bilo dobrih 
10 km zaprte vožnje, ni bilo potrebe po 
ogrevanju, tako da smo lahko pripravili in 
s številkami opremili oba naša tekmovalca 
– Miha Aliča in Aleša Hrena. Po prijavah 
je sledil štart dirke z nekaj več kot 100 
tekmovalci. Kmalu po koncu zaprte vožnje 
je veliko tekmovalcev poskušalo iti v beg. 
V enem izmed begov se je znašel tudi naš 
tekmovalec Aleš Hren, kar se je na koncu 
izkazalo, da je šlo za zmagovito potezo.

Zmagovalec etape Aleš Hren je v cilj prišel 
po 2 urah, 32 minutah in 38 sekundah, za 
njim pa sta v cilj prišla Italijana Alessandro 
Bianchin (Spezzotto Bike Team) in Fabio 
Motalli (Team LNC Jollywear).

Drugi najhitrejši Slovenec je bil Matej Lovše 
(Gruppo ciclistico del FVG) na absolutno 6. 
mestu, v cilj pa je prišel 2 minuti in 29 sekund 
za zmagovalcem. Prvo deseterico sta 
zaokrožila še Matej Kravos (Eppinger Team) 
na 9. in Alič Miha (KD LPP) na 10. mestu.

IZJAVA zmagovalca etape: “Dirka je do 

prvega kategoriziranega vzpona potekala 
dokaj mirno. Po prvem gorskem cilju GPM 
sem se počutil dovolj močan in sem se 
odločil za beg, vendar so mi sledili še trije 
italijanski kolesarji, s katerimi smo složno 
vozili do zadnjega vzpona. Zelo prav mi je 
prišla pomoč v Ovaru, kjer sem s strani kluba 
prejel osvežilni bidon, ki mi je vlil še dodatno 
energijo, saj je dirka potekala v vročem 
vremenu. Ob začetku zaključnega vzpona 
sem še nekaj dodal in šel naprej v svojem 
ritmu, ki pa je bil za ostale kolesarje v ubežni 
skupini premočan. Zahvalil bi se še ekipnemu 
kolegi Mihu Aliču, ki mi je bil v pomoč ob 
pokrivanju napadov.”

SOBOTA, 10. 8. 2019, – 2. ETAPA, 
TRICESIMO – TRIVIGNANO UDINESE, 
101KM
Dirka se je začela ob 10:30 v zelo soparnem 
vročem dnevu, ko je bilo vsem jasno, da bo 
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dirka zelo selektivna in težka. Naš tekmovalec 
je začel v ROSA majici vodilnega na dirki s 
45 sekundno prednostjo, vedeli smo, da se 
bodo vrstili napadi, ki jih bo težko pokrivati. 
Etapa je bila hitra in skozi nekatere dele 
zaradi krožišč in ustavljenih avtomobilov 
ob cesti tudi nevarna. Za zmago so se borili 
ubežniki, najmočnejši med njimi je bil Fabris 
Roberto. Aleš je v cilj prišel 40 sekund za 
ubežno skupino 10 kolesarjev, ki so uspeli 
iti v beg okoli 40 km pred ciljem. Aleš je z 
borbeno vožnjo in v svojem ritmu uspel 
ubraniti minimalno prednost 5 sekund. Rosa 
majica vodilnega je ostala v lasti KD LPP tudi 
po drugi etapi.
 
SOBOTA, 10. 8. 2019, – 3 ETAPA OB 16:30 
KRONOMETER (CLAUIANO-CLAUIANO), 
11,5 KM
Naša fanta je bilo potrebno odpeljati 
v hotel, da se ohladita in pripravita na 
popoldanski kronometer. Aleš in Miha sta 
vozila kronometer z navadnim kolesom, 
vendar smo Aleša, ki je bil vodilni po dveh 
etapah, oblekli v krono dres, ki ga nam je 
posodil Borut Fonda, in za kraljevo disciplino 
v kolesarstvu – kronometer v dolžini 11.5 km 
zamenjali oba obročnika s Kavitec obroči.

Ponovno pa so blesteli slovenski 
kronometristi, kjer je slavil Matej Kravos 
(Eppinger Team), 2. čas je postavil Italijan 
Andrea Tarlao (Team Levante), 3. pa Matej 
Lovše (Gruppo Ciclistico del FVG). V prvo 
deseterico so se uvrstili še Mitja Klavora 
(Eppinger Team), ki je zasedel 5. mesto, Aleš 
Hren (KD LPP) 9., in Mitja Oter (De Luca) 10. 

mesto. Rosa majico vodilnega smo ubranili z 
minimalno prednostjo 1 sekunde za zadnjo, 
4. etapo.
 
NEDELJA, 11. 8. 2019, – 4 ETAPA: 
TRIVIGNANO UDINESE – TALMASSONS, 
91KM
Na prizorišče zadnje etape smo prispeli med 
prvimi.  Nestrpno smo najprej pregledali 
uradne rezultate in preverili, ali je Aleš res 
s sekundno prednostjo v ROSA majici, da 
smo organizirali pomoč pri branjenju majice 
vodilnega na dirki. Ker je bil vodilni tekmovalec 
Slovenec, in sicer Aleš Hren KD LPP, se je 
nekaj slovenskih tekmovalcev dogovorilo, da 
mu bodo med etapo pomagali. Med njimi 
sta veliko dela opravila tudi Matej Kravos, 
Matej Lovše, Matjaž Kovač in ostali slovenski 
kolesarji, ki so nesebično priskočili in pomagali 
navijati oster tempo, ki ni dopuščal napadov. 
Etapa je bila zelo hitra, saj je povprečje 
znašalo 46 km/h. Skupina je prišla skupaj v 
zadnji km in sledil je ciljni šprint, ki ga je dobil 
Gava Maurizio.

Gre za največji uspeh kolesarskega društva 
LPP, pa čeprav imamo že veliko odličnih in 
super rezultatov. Skupna zmaga na 46. Giru 
del Friuli.

IZJAVA zmagovalca po 4. etapah: 
»Današnjo etapo sem začel s prednostjo 
vsega ene sekunde. Etapa je bila dolga 
in priložnosti za pobeg je bilo veliko, 
vendar sem pred začetkom etape 
dobil pomoč slovenskih kolesarjev, ki so 
bili na dirki. Tako smo imeli celo etapo 
vse nevarne konkurente pod kontrolo, 
največja zasluga, da smo pripeljali 
majico v cilj, gre Mateju Kravosu in 
Mateju Lovšetu ter ostalim fantom. 
Hvala vsem še enkrat, noro«, se je 
uspeha veselil Aleš Hren KD LPP.
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TEKAŠKA SEKCIJA KD LPP

Imamo zelo aktivno tekaško sekcijo LPP – 
Rekreacija, ki skrbi za promocijo in spodbuja 
naše zaposlene, da skrbijo za svoje zdravje 
in se udeležujejo tekaških prireditev, ki so 
odlična spodbuda za aktivno življenje.

Ena od zaobljub tekaške sekcije je, da 
spodbuja k bolj aktivnemu in zdravemu 
življenju, brez stresa in slabe volje... LPP – 
Rekreacija.

Zelo aktivni smo na gorskih maratonih, ki so 
odlično organizirani in kjer si poleg kondicije 
pridobite tudi nove prijatelje. Redno se 
udeležujemo spomladanskega teka trojk v 
Ljubljani – Pot ob žici.

Najbolj aktivni člani tekaške sekcije, ki 
zastopajo LPP tudi na najtežjih in pomembnih 
športnih dogodkih, so: Damjan Osolnik, 
Robert Bevc, Petra Penev, Franci Mustar, 
Darija Klemen, Žarko Djurić, Enes Lelić, Miran 
Kovačič, Roman Verbič, Milan Černigoj.

Opis dveh pomembnejših dogodkov, na 
katerih so sodelovali člani tekaške sekcije:

GORSKI MARATON 4 OBČIN – GM4O – 16. 
6. 2018

Članica tekaške sekcije KD LPP Darija Klemen 
se je podala na izredno težko in odmevno 
maratonsko prireditev, ki je potekala v 
Podbrdu.
GM40 – Gorski maraton 4 občin: 42,195 
km, 2800 m vzponov in 2800 m spustov, 
skupaj 5600 m. GM40 je posebna zgodba 
za trdno glavo in močne noge. Prvi del je 
potrebno odteči v 5 urah, kajti v Hudi južini – 
na 27 km, je časovni limit, ki ga moraš ujeti, 
tako da je delna zmaga zagotovljena že tam. 
Potem pa se podaš na Durnik, ki te pričaka 
z vso mogočnostjo in strmino vse tja do 
vrha Porezna, in ko si na vrhu, veš, da je vse 
najtežje za teboj – čaka te le še 7 km spusta. 
Z vso previdnostjo in hitrostjo se podaš v še 
zadnje spuste in vsa energija in emocije te 
ponesejo v cilj... s samo eno mislijo... uspelo 
mi je!
Veseli in ponosni smo na našo članico, ki je 
ponos vsem našim rekreativnim članom in 

odlična spodbuda za našo uspešno tekaško 
sekcijo LPP.

Čestitke Darija, skupaj smo močnejši, ker 
znamo in zmoremo.
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NA TRIATLONU JEKLENIH SMO IMELI 
TRI JEKLENE TEKMOVALCE IZ NAŠEGA 
PODJETJA LPP – 23. AVGUST 2019

Na 33. izvedbi CEBE Triatlona jeklenih je 
sodelovala tudi 3-članska ekipa iz KD LPP 
v sestavi Franci Mustar – veslanje, Milan 
Černigoj – gorsko kolo in Damjan Osolnik – 
tek, ki je nastopila na štafetni preizkušnji.

Tudi tokrat nas niso razočarali fantje, ki 
so se kljub pozni sestavi štafete zbrali in si 
suvereno priborili drugo mesto v kat: M2.

Na startu se je zbralo 66 posameznikov in 22 
štafet s po tremi tekmovalci. Pomerili so se v 
treh disciplinah: v veslanju na skupni dolžini 
8 kilometrov, na 16 kilometrih kolesarjenja 
in 8 kilometrih teka preko planine Konjščice 
do Vodnikove koče na Velem polju. Veslanje 
pa je letos kot novost lahko zamenjalo tudi 5 
kilometrov supanja. 

Čestitke jekleni fantje LPP za udeležbo in 
odličen rezultat.

V začetku leta 2017 sem pristopil h KD LPP z mešanimi občutki. 
Nisem bil prepričan, ali se bom vklopil med popolnoma neznane 
ljudi in prav tako nisem vedel, kaj pričakovati. Na srečo so se 
moji dvomi hitro razblinili. Že na prvem skupnem maratonu sem 
ugotovil, da so vsi člani tam z enakim namenom kot jaz – imeti se 
enkratno v družbi s podobno mislečimi in aktivnimi ljudmi. In za 
piko na i je tu še predsednik društva, za katerega je premalo en 
bilten, zato bom samo rekel: Milan, vsi vidimo in cenimo tvoj trud. 
Hvala ti.

PORTOROŠKI ZAKLJUČNI MARATON 2017

V dvomih sem bil tudi glede imena društva, kar se je za trenutek celo izkazalo, da se ne motim. Ko sem se 
na svojem prvem Portoroškem maratonu za KD LPP vzpenjal iz Sečovelj proti Bujam, je nekdo zavpil: Kaj je, 
LPP-jevci? A vas avtobus čaka na vrhu? Takrat bi ga najraje porinil s kolesa. Že zaradi napora. Danes kaj 
takega ne slišiš več. Na mojem zadnjem maratonu – Ljubljanski festival 2020 – se je govorilo: Mat’r, LPP-
jevci ste sami divjaki. Kamor koli pridete, pobirate naslove. Kapo dol.

In to je tudi eden izmed razlogov, da sem še bolj motiviran. Ne želim biti zadnji LPP-jevec in še najmanj zadnji 
na maratonu. In zato lahko ponosno rečem, da sem uspešno branil barve KD LPP na Ljubljanskem festivalu.

BIKE FESTIVAL LJUBLJANA 2020

Za konec naj povem še to, da sem bil kot novi član na področju kolesarjenja še čisto zelen, kljub temu 
da kolesarim že od leta 2006. In tako sem vse do danes pridobil veliko kolesarskega znanja, motivacije 
za treniranje ter predvsem veliko dobrih prijateljev. In vsa ta zasluga gre vsem članom, katere sem imel 
priložnost bolje spoznati, zato hvala tudi vam za vsak nasvet, za vsako spodbudno besedo in za visoko 
motivacijo. Upam, da bomo še dolgo skupaj v isti oz. še boljši zasedbi.

Peter Kurent >>>
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OSVOJITEV KLUBSKE BRONASTE 
VRTNICE ZA LETO 2017 KD LPP – 
RANDONNIERS SLOVENIJE

2017 – LETO PRESEŽKOV NAŠEGA 
ULTRAMARATONSKEGA ČLANA SREČKA 
LIKARJA

Leto  2017 ni bilo le leto v znamenju preseganja 
meja v ultramaratonskem kolesarjenju, je 
tudi leto, zaznamovano z nekaterimi mejniki, 
ki ultramaratonca naredijo še zrelejšega 
in še bolj samozavestnega za nadaljnje 
udejstvovanje v tej športni panogi.

Do letos je odpeljal že kar nekaj 600 km-
skih brevetov, za 1000+ km-skega pa je 
bil potreben miselni preskok, saj je za kaj 
takega potrebna trezna glava, odločnost 
in samozavest, da si kaj takega sposoben 
odpeljati, ne samo začeti.

Za 1200+ km-skega pa je potrebno še tisto 
»nekaj več«, ker odkolesariš v tuje govoreče 
dežele, celo tja, kjer skoraj noben Evropejec 
ne razume jezika prebivalcev (Madžarska). 
Potuješ in spoznavaš tuje dežele, tuje kulture 
in navade. Za dolge in najdaljše brevete je 
potrebna oprema za nočno vožnjo in tudi 
poznavanje specifičnosti nočne vožnje. 
Potrebno je biti samozadosten. To pomeni, 
da je potrebno s seboj voziti vse, kar bi ti 
omogočilo pustolovščino uspešno končati 
v določenem časovnem limitu. Navigacija 
in vse, kar je potrebno za njeno delovanje 
(baterije, akumulatorji, polnilci ali pa pestno 
dinamo, različni USB kabli itd.). Spalna vreča 
ali le bivak vreča? V primeru, da prenočišča 
ni na voljo, ali pa če te ujame nevihta nekje 
na podeželju in je na voljo vsaj avtobusna 
postaja s čakalnico, je to dovolj za nekaj uric 
relativno udobnega spanja. To se je zgodilo 
na Avstrijskem Koroškem med brevetom 
Slovenskih 1000+. Nevihta s sodro in zato 
prisilen 6 in pol urni nočni postanek. Med 
brevetom »6P 6K« smo bili zaradi dežja 
prisiljeni preko noči počivati 12 ur. Kolega, 
ki se nista ustavila za počitek, sta padla in 
odstopila.

Dosežki v randonneurstvu se štejejo tako 
kolesarju kot tudi klubu ali društvu, za 
katerega kolesari.

Za vsak posamezen brevet kolesar sproti 
dobi priznanje v obliki lepe kolajne. Na koncu 
leta pa, če prevozi 200, 300, 400 in 600 
km-ske brevete pod okriljem Audax Club 
Parisien, dobi kolajno Super randonneur. Če 
doseže določeno število kilometrov, pa še 
priznanje in odličje »Randonneurska vrtnica«.

Na koncu leta je Srečko prejel priznanje 
»Srebrna randonneurska vrtnica«, meja je 
5000 km. Prejel je tudi priznanje in kolajno 
»Super randonneur«, ki se jo podeli kolesarju, 
ki je prevozil 200, 300, 400 in 600 km-ske 
brevete pod okriljem Audax Club Parisien.

Nagrade »Klubska vrtnica« se podeljuje 
klubom, za katere kolesarji vozijo.

Čestitke, Srečko, od KD LPP in Hvala za 
klubsko vrtnico 2017!
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Hvala za vse, kar ste storili za Kolesarsko društvo LPP v 
preteklih letih – brez vas ne bi zmogli!
o Vsako leto, ki ga preživimo skupaj, je najboljše! Zato želimo 
narediti še več skupnih spominov v naslednjih letih. 
o Vedel sem, da lahko skupaj prebrodimo vse težave, s katerimi 
smo se srečevali v tem čudnem in omejenem letu. Hvala za 
vašo pripadnost in prijateljstvo! 
o Komaj čakam novo obdobje, ki naj nam prinese novo upanje 
brez ovir in prepovedi! V novem letu vam ne želim nič drugega 
kot le srečo in veliko zdravja. 
o Tako sem ponosen na vse, kar smo dosegli skupaj v petih 
letih, in komaj čakam, da vidim, kaj boste počeli leta 2021! 
o Prihaja novo obdobje, polno veselja, smeha in nepozabnih 
spominov s čudovitimi člani, sponzorji, poslovnimi partnerji in 
prijatelji!

Vam in vašim družinam želim zdravje, srečo in blaginjo ...

Milan Černigoj >>>
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V društvo sem se včlanil kmalu po ustanovitvi, saj sem začutil 
svež veter in veliko pozitivne energije. Sedaj, po 5 letih, društvo 
kotira v sam vrh slovenskega rekreativnega kolesarstva in 
ustvarja nepozabne dogodke, ki so navdih vsem članom in tudi 
ostalim. Vse čestitke in na zdravje na novih 5 uspešnih let.

Matjaž Bahar >>>



36

Član društva sem postal v letu 2019, ko sem tudi prvič oblekel 
dres naše tekmovalne ekipe. Pritegnili sta me predvsem 
možnost kolesarjenja s somišljeniki in visoka raven organizacije 
društva, ki omogočata izjemne možnosti za športne podvige 
v najširšem smislu. Tako mi je najbolj v spominu ostal letošnji 
ekipni podvig “Diagonale”, ko smo člani društva prekolesarili 
Slovenijo iz Hodoša do Pirana.

Uroš Bogša >>>
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Pri KD LPP sem šele 1 leto. V klub sem se včlanil zato, ker 
sem želel biti del skupnosti, ki lahko ljudem pokaže, da vozniki 
avtobusov oz. zaposleni v LPP nismo samo vozniki in v prostem 
času nič ne delamo, temveč se radi tudi rekreiramo, kolikor 
nam čas dopušča, hkrati pa delamo reklamo v prelepih dresih 
LPP. 

Uroš Stele >>>
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Septembra 2017 je bila organizirana amaterska, štiri etapna 
kolesarska dirka SeAlps, ki je potekala od Portoroža do 
Kranjske Gore. Ker je bil protokol tekmovanja nastop dvojic/
parov, me je Milan Černigoj povabil, da  se udeleživa zanimive 
in zahtevne preizkušnje. Po skrbnih pripravah in marljivi 
podpori LPP ekipe sva, kljub težavam z Milanovim zdravjem, 
končala dirko na četrtem mestu. S povabilom Milana na dirko 
in v društvo, ki ga je že eno leto vodil, se je začelo tudi moje 
razmišljanje o prestopu. Odločitev je bila vse prej kot lahka, 
saj sem bil že štirinajst let predan član ŠD Turbo M. Nastop 
in izjemno dobri občutki na prej omenjeni dirki v zelenem 
dresu (navijač Olimpije sem od rane mladosti), spomin na 
pokojnega očeta, ki je bil šofer avtobusa še prej pri Viatorju 
in Integralu, predstavitev vizije društva in še kaj bi se našlo, 
da sem lažje pristal v KD LPP. Udeležba na kvalifikacijah in 
svetovnem prvenstvu v Italijanskem Vareseju 2018, obisk Tour 
de France 2019, z novim Mercedesovim kombiniranim vozilom, 
priprave v Portorožu, nastopanje za pokal Slovenije in drugih 
tekmovanjih, ugodnosti pri nakupih koles, opreme, športne 
prehrane, servisih… je le nekaj elementov, zaradi katerih je 
počutje v klubu zares odlično. 

Ob 5. obletnici želim KD LPP, še posebej pa njegovemu vodstvu, 
da zavetrje, ki ga nudi svojim članom, še dolgo traja.

Borislav Skubic >>>



39

SPONZORJI IN PODPORNIKI

Uredil: Milan Černigoj
Lektoriranje: Silva Papež
Oblikovanje: Matjaž Vodlan
Foto galerija: Arhiv KD LPP, Janez Kraševec in Miroslav Miklič

1. Logotip Ljubljana zmagovalka 2016 - Zelena prestolnica Evrope

ko je logotip ZPE ožji od 25 mm,  
je motiv z zastavo ločen od logotipa in povečan

veliki logotip ZPE

mali logotip ZPE

CMYK 
RGB  
#

76%  25%  17%  0%
45%  153%  188%
2d99bc

CMYK 
RGB  
#

0%  47%  98%  0%
248%  152%  31%
f8981f

CMYK 
RGB  
#

67%  60%  59%  44%
67%  67%  67%
434343

NAPERA
SERVIS KOLES

DTOURS
LJUBLJANA
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