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Postojnski kolesarji z novimi načrti 
 
Kolesarski klub Postojna, ki je bil ustanovljen pred 13 leti, združuje danes številne rekreativne 
kolesarje in amaterske tekmovalce v cestnem in gorskem kolesarstvu ter kolesarskih spustih. Pred 
kratkim je klub dobil novo vodstvo. 
Zdaj ga vodi Janez Otoničar, ki je nasledil Oskarja Komaca. Člani KK Postojna redno nastopajo na 
amaterskih kolesarskih prireditvah, predvsem na dirkah za Pokal Slovenije, množično pa se 
udeležujejo tudi tedenskih cestnih (ob četrtkih) in gorskih - MTB (ob torkih) kolesarskih »rund« v 
okolici Postojne. 
Te so namenjene vsem kolesarjem, tudi rekreativcem, ki se lahko v družbi izkušenih kolesarjev 
izpopolnjujejo v gorskem in cestnem kolesarstvu. 
 

 
 
Klub organizira vsako leto mednarodno cestno kolesarsko dirko Vzpon na Mašun, ki šteje za Pokal 
Slovenije v amaterskem kolesarstvu in je namenjena najširšemu krogu kolesarjev. Letošnja 
preizkušnja bo v nedeljo, 21. junija, s startom ob 10. uri v Knežaku.  
 
Že v soboto, 6. junija dopoldne, pa bodo na »dnevu odprtih vrat« na osrednjem trgu v Postojni 
podrobneje predstavili klub in zanimivosti o kolesarjenju. 
Postojnski kolesarji se vsako leto v velikem številu udeležujejo Maratona Franja, največje 
kolesarske prireditve pri nas. V preteklem letu so sodelovali na 25 kolesarskih dirkah za Pokal 
Slovenije, uvrstitev na zmagovalne stopničke pa sta v svojih kategorijah dosegla Milan Bahar in 
Andrej Širaj. Že dve leti zapored so bili uspešni v kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu 
za amaterje. To je lani konec avgusta potekalo v Ljubljani, rumeno modre barve postojnskega 
kluba pa je branilo kar sedem kolesarjev. Niso sicer posegli po najvišjih mestih, so bili pa opazni in 
konkurenčni v svetovnem merilu. Seveda si v klubu želijo čim boljših uvrstitev, a njihov glavni cilj je 
množično tekmovalno kolesarjenje na visoki ravni. V preteklih letih so v svojih vrstah že imeli 
državne prvake in prvakinje v različnih starostnih kategorijah, nekateri so se udeležili tudi ultra 
vzdržljivostne dirke okoli Slovenije DOS in v svojih kategorijah posegli po najvišjih mestih. Nekaj 
kolesarjev in kolesark iz postojnskega kluba je prestopilo v profesionalne klube in v državni 
reprezentanci zastopalo Slovenijo na svetovnih in evropskih prvenstvih. 
 
V klubu bodo še več dejavnosti namenili rekreativnim kolesarjem - še več bo organiziranih srečanj 
s programi izobraževanja, primeri treningov in vodenimi kolesarskimi turami. Tudi delu z mladimi 
kolesarji bodo v naslednjih letih posvetili še več pozornosti. Več informacij o načrtovanih 
aktivnostih in delovanju kluba je na voljo na forumu klubske spletne strani:  
www.kolesarskiklub-postojna.si 


