
Naš doping so makaroni 
 
Cerknica, 13.11.2005 - V tej številki Notranjskih novic vam predstavljamo svojevrsten fenomen. V 
Cerknici živijo trije sosedi: ena punca in dva fanta. Vse tri druži strast do kolesarstva, gorskega 
kolesarstva. In še nekaj, vsi trije krojijo vrh slovenskega gorskega kolesarstva. S fotografom sva 
jim sledila na treningu in bila presenečena.  
 

Cerkniški kolesarski junaki so (z leve): Peter Vesel, Darinka 
Brešar in Blaž Žnidaršič. Vsi so sosedje in so do zdaj osvojili 
deset državnih naslovov. (Foto: Matej Kljun)  
 
Najbrž vam je od kolesarskih disciplin najbolj poznano cestno 
kolesarstvo. To je hkrati tudi najbolj medijsko pokrito. Vendar 
pa so korenine, skale, ozke poti ter vzponi in spusti veliko bolj 
hvaležni za fotografske objektive. Naši junaki so Darinka 
Brešar, Blaž Žnidaršič in Peter Vesel, ki so  

zapriseženi »krosisti«. 
 
Petrovi imenitni rezultati 
Peter Vesel ni nepoznano ime v notranjskem kolesarstvu. Udeležuje se velike večine dirk na tem 
območju in kot po pravilu dosega imenitne izide. V preteklosti se je bolj posvečal cestnemu 
kolesarstvu, zadnjo sezono pa je presedlal na gorsko kolo. Kot pravi sam: »Gorsko kolesarstvo je 
mnogo zanimivejše, toda tudi bolj naporno.« Kako resno je pristopil k zadevi, pokaže kar na 
svojem računalniku, kjer ima poseben program, ki je povezan z uro na kolesu in ta mu vsakih 15 
sekund meri srčni utrip, nadmorsko višino, čas in še mnogo drugih parametrov, ki navadnim 
rekreativcem ne povedo dosti. V letošnji sezoni je nastopal v kategoriji masters, to so amaterji 
nad 30 let, in pobral kar šest državnih naslovov. Tako ima v svojih vitrinah naslov skupnega 
zmagovalca v slovenskem pokalu v krosu, pokalnega zmagovalca v vzponu, postal je tudi 
državni prvak v krosu in vzponu, na začetku sezone pa sedel tudi na dirkalno kolo in osvojil 
naslova prvaka v vožnji na kronometer in cestni vožnji. Gotovo ga lahko predstavimo kot gonilno 
silo trojice, je pa tudi neke vrste mentor Blažu in Darinki.  
 
Na cesti delaš za druge 
Podobno zgodbo, le da je nekoliko krajša, ima Blaž Žnidaršič. Začelo se je takole: »Kolesarstvo 
mi je bilo od nekdaj všeč in zato sem prosil očeta, naj me vpiše v klub. Izbrala sva Savo iz Kranja 
in nekaj časa sem bil njihov član. Toda pri cestni vožnji je tako, da ves čas delaš za druge, ki jih 
določijo trenerji. Nato pa sem se srečal s Petrom in posledica je gorsko kolesarstvo.« Kljub temu 
da sta se z gorskim kolesom spoprijateljila šele pred enim letom, je v pretekli sezoni nanizal 
izjemne uspehe. Postal je najboljši mlajši mladinec v slovenskem pokalu v krosu in zmagovalec 
slovenskega pokala v vzponih ter državni prvak v vzponu, na državnem prvenstvu v krosu je 
stopil na drugo stopničko. Blaž je sicer sveži dijak Srednje šole za oblikovanje in fotografijo v 
Ljubljani, pred kratkim pa sta oba z Darinko prejela status perspektivnega športnika. 
 
Nevarne korenine 
Darinka Brešar je dijakinja Srednješolskega centra v Postojni. S kolesom se je vedno rada vozila 
po razdrtih makadamskih cestah. Resneje pa se je s tem športom seznanila pred enim letom. 
Letos je 14 dni preživela v kolesarski šoli v švicarskem Eigerju. Tam je bilo 15 deklet, le ena iz 
posamezne države. Tudi ona po uspehih ne zaostaja veliko za svojima kolegoma. Okitila se je z 
državnim naslovom med mladinkami v vzponu, v skupnem seštevku slovenskega pokala v krosu 
je bila druga, na državnem prvenstvu v krosu pa tretja. Najbolj se boji »korenin. Še posebej, če 
jih je veliko in če so mokre. Takrat se kaj hitro lahko zgodi, da prav grdo padeš. Zaenkrat 
resnejših poškodb nisem imela,« pravi simpatična Darinka. 



Vsi trije vozijo za ljubljanski klub Uni team. Za njih lepo skrbijo, saj jim nudijo vso opremo, drese, 
skrbijo pa tudi za administracijo. Najbrž pa se bo v prihodnosti celo zgodilo, da bodo sedež kluba 
iz Ljubljane preselili v Cerknico. »Tako bo mnogo enostavneje, saj moramo sedaj za vsako stvar 
leteti v Ljubljano,« razloži Peter. Ob vprašanju o dopingu se le zasmejijo in pravijo, da so njihov 
doping makaroni.  
Miha Mišič, Notranjsko-kraške novice 
 


