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Zdaj pa Še portugalci
“Politiki se v krizi slabo znajdejo,“ so v sobo
to opozarjali protestniki na ulicah Lizbone. 
Bilo naj bi jih kar 300 tisoč in v manifestaci
jo proti vladi jih je potisnila socialna stiska. 
Zdaj torej za Grki še Portugalci.
Evropa že dolgo ni bila na tako veliki 
preizkušnji, kot je danes. Četudi mnogi raz
lagajo, da gre v gospodarstvih Unije že na 
bolje, se nekateri izmed “kronično bolnih“ 
očitno še niso niti dotaknili dna in se še ved
no potapljajo. Paradoksalno je, da so velike 
težave nastale zato, ker ob manjših vlade 
niso ukrepale. Ker so v dilemi, ali se znajti 
ali znati, izbrale lažjo pot in so vijugale med 
količki kot slalomisti. Portugalski protestni
ki so bili, za razliko od grških, dostojanstve
ni, odgovorni. Zahtevali so, da politika v 
ospredje postavi delavce, državljane, ne pa 
interesov velikih gospodarskih finančnih 
družb in bogatih posameznikov. Zahtevali 
so napredek in socialno varnost, saj je to, 
kot je Evropa že dokazovala, tudi mogoče. 
Slovenija je tudi imela (študentske) proteste, 
ki so v javnosti naleteli na slab odziv. Delav
ci se v velikem številu še niso podali na ulice, 
četudi bi imeli več razlogov kot grški ali por
tugalski. In četudi pri nas najbolj odgovorni 
menijo, da napredek in socialna varnost 
nista kompatibilna. Saj tudi za naše politike 
velja, da se v krizi ne znajdejo dovolj dobro, 
a naši imajo vsaj to srečo, da smo državljani 
bolj trpežni, kot so drugod v Evropi, še večje 
breme namreč sorazmerno mirno nosimo 
na plečih. Vendar se socialni mir tudi pri 
nas lahko hitro sprevrže v vojno. Zato se bi 
politiki morali ukvarjati z resničnimi proble
mi, ne pa predvsem s politikantstvom; saj se 
je za takšno obnašanje sicer res treba znajti, 
a je to dokazano treba tudi znati.
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ljudje

“
Prekolesariti želim ves svet, kar pome
ni 100.000 kilometrov, 5 celin in 80 
držav,“ pove Simon Eržen. Avanturi
stični popotniški kolesar je sklenil, 

da bo na svoji poti poskušal obiskati kraje 
in ljudi, ki smo jih želeli spoznati, vsi pa 
nimamo možnosti, ne zmoremo ali nas je 
strah prestopiti meje. Mej je več vrst, a sam 
se je odločil pokazati, da so samo navidezne 
ter da je z voljo in pozitivno držo v življenju 
prav vse uresničljivo.
Starši so mu pri štirih letih kupili prvo ko
lo s pomožnimi kolesci, pa nikakor ni želel 
poganjati pedal. Tega obdobja se spominja: 
“Sestra se je novega kolesa veselila veliko 
bolj kot jaz sam. Ker nisem hotel poganjati 
pedalov, mi je noge enostavno privezala na
nje in tako zapečatila mojo usodo. Kolo vse
kakor ni bila ljubezen na prvi pogled, zato 
so ga starši za leto dni pospravili v klet.“ Po 
letu dni so ga otroci iz njegove ulice navduši
li za kolo in s tem nevede zapečatili njegovo 
usodo. “Otroci smo imeli najraje prepoveda
ne stvari. Najbolj zanimivo je bilo s kolesom 
drveti po garažah, kjer je bil asfalt gladek. 
Šele danes se zavedam, da so bile naše vra
golije nevarne, a bilo nam je lepo. Zelo smo 
uživali.“

BmXmanija
BMXmanija se je v Mariboru pričela s staro
sto kolesarjenja Lojzetom Fajdigo in Milanom 
Erženom, Simonovim očetom, kot projektan
tom takratne prvotne proge. “V kinu se je v 
tistem času vrtel film BMX banditi in vsebina 
filma me je prevzela. Potem sem izvedel, da 
bo oče z gospodom Fajdigo v Novi vasi v Mari
boru uredil BMXprogo in navdušenje je bilo 
še večje. Starši so mi kupili Rogovo kolo BMX 
in s prijatelji smo se naganjali po progi in vse 
dneve vadili vratolomne skoke po hribčkih 
in ostrih ovinkih. To je bila prva BMXproga 
v Jugoslaviji in vsi smo bili ponosni nanjo. 
Otvoritev je bila leta 1987 in nanjo je prišlo 
blizu štiri tisoč ljudi.“ 
Simon je ostal temu športu zapisan kar de
vet let. Bil je zelo uspešen tekmovalec, nizal 
je zmage. Ni pa šlo brez poškodb, pri nesreč
nem padcu je utrpel poškodbo meniskusa, 
zaradi katere je moral na operacijsko mizo. 
Pri devetnajstih letih se je tako končala nje
gova BMXmanija in pričel se je spogledova
ti z gorskim kolesarjenjem in celo tekmoval 
v svetovnem pokalu. Sledila je nova poškod
ba, kjer si je pri nesrečnem padcu zlomil 

popotnik na dveh kolesih

Ko osrečuješ druge, 
osrečiš sebe
Simon Eržen je magister 
strojništva. Pred nekaj 
leti je ugotovil, da mora 
korenito spremeniti svo
je življenje, če želi slediti 
otroškim sanjam. Tako 
se je pričel njegov 
kolesarski sen.
aleksandra jelušič
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trtico, kar ga je za dva meseca 
privezalo na posteljo. 

pot do samega sebe 
Sledilo je obdobje študija. Si
mon Eržen je diplomiral iz stroj
ništva in ekonomije, se vpisal 
na podiplomski študij, ki ga je 
zaključil na Škotskem. Po študi
ju se je nekaj let mudil v Nemčiji 
in tako kolesarjenje postavil na 
stranski tir. “Kolesarsko srce ni
koli ne neha biti, zato sem čutil, 
da mi v življenju nekaj manjka. 
Bil sem razpet med poslovnimi 
ambicijami in ljubeznijo do ko
lesarjenja, a nisem vedel kako 
združiti oboje. To je bilo 
obdobje iskanja. Na tej 
poti mi je veliko pomaga
la Indija in učitelj Sathya 
Sai Baba. Vrnil sem se v 
Slovenijo, nato pa se nekega 
dne odpravil v njegovo sveto 
mesto, da poiščem odgovore na 
svoja vprašanja. Spoznal sem, da 
družba preveč potencira tekmo
valni šport, ki z ljubeznijo nima 
nič skupnega. Sklenil sem, da 
bo od zdaj naprej moje poslan
stvo uživanje v športu in ne do
kazovanje preko njega. Namen 
športa je, da si človek pridobi 
vztrajnost, disciplino in delov
ne navade, ki jih potem prenese 
v zasebno in poslovno življenje. 
Danes se ne udeležujem mara
tonov in podobnih športnih 
dogodkov, ki v človeku potenci
rajo tekmovalnost. Izhajam iz 
sebe in ne iz drugih. To je ključ 
mojega uspeha. Spoznal sem, da 

je kolesarjenje moje življenje in 
da bom moral razmisliti, kako 
ga bom uskladil s poslovnimi 
ambicijami.

prekolesariti svet 
Simon se je sprva spogledoval 
z idejo, da bi za pet let odrinil 
na pot okoli sveta, a od te mi
sli ga je odvrnil kolesar, ki ga 
je ta način potovanja povsem 
zasvojil in zdaj že 19 let tava po 
svetu. “Petletna pot te povsem 
spremeni in zavedal sem se, da 
bi po takšni avanturi težko živel 
po starem in nadaljeval svojo po
slovno pot“, pravi. Potem pa se 

je porodila ideja, da bi pot okoli 
sveta razdelil na manjše ekspe
dicije, ki bi jih postopoma ure
sničeval. Na ta način bi lahko 
tudi nemoteno nadaljeval svojo 
poslovno pot. “Imam srečo, da 
me podjetje, v katerem sem za
poslen, pri mojih podvigih zelo 
podpira, zato zlahka uskladim 
kolesarska potovanja s kariero.“ 
Prva etapa tega nenavadnega 
kolesarskega podviga se je leta 
2008 pričela na Novi Zelandi
ji, kjer živi njegova sestra. To 
je bila lepa priložnost za njuno 
snidenje. Ko načrtuje svojo pot, 
se izogiba velikim mestom in 
ga raje mahne po stranskih po
teh, kjer ga vedno znova očara 
narava. “Z ljudmi imam zelo 

dobre izkušnje, saj so vedno 
voljni pomagati in velikokrat 
se zgodi, da ti ponudijo preno
čišče in hrano. Zemljevidov ne 
kupujem, temveč raje vprašam 
za pot, ali pa se preprosto prepu
stim trenutkom. Pomembno je, 
da si spontan in da sprejmeš vse, 
kar ti pride na pot, le tako lahko 
živiš moto “preko vseh meja“. 
Če med potjo srečaš zanimive
ga človeka, zakaj bi hitel dalje. 
Takrat se ustavim in prisluhnem 
njegovi zgodbi. Čar poti ni v na
biranju kilometrov, temveč v 
odkrivanju in spoznavanju no
vih krajev in ljudi.“ Leta 2008 

je sledilo kolesarjenje po Kvar
nerju in leta 2009 Indija, Blatno 
jezero, Grossglockner, Eurotura 
in Hrvaška Istra. Simon ima za 
letos v načrtu prekolesariti Ja
ponsko, v naprej pa se bo prepu
stil navdihu in spletu zanimivih 
okoliščin, ki ga bodo skozi leta 
popeljale po svetu.

vegan in ljubitelj narave
“Verjamem, da ovire ne obsta
jajo, so samo izzivi. Ko pričneš 
na težave gledati kot na izzive, 
potem v življenju lahko prema
gaš vse “ovire“ in prestopiš vse 
meje. Pred leti sem se odločil 
postopoma spremeniti način 
prehranjevanja. Danes sem ve
gan, ki se občasno pregreši. Sem 

velik ljubitelj narave in na Novi 
Zelandiji sem bil očaran nad 
bujno vegetacijo in neokrnje
nostjo. Na tem potepanju sem 
imel malce težav z UVžarki. 
Nad Novo Zelandijo je ozonska 
luknja, kar pomeni, da so ljudje 
veliko bolj izpostavljeni in se 
morajo ves čas mazati z zaščit
nimi kremami. Opeče te tudi v 
oblačnem vremenu, zato moraš 
biti res previden. Med potjo sem 
spal v šotoru, ob zelo slabem 
vremenu pa sem se umaknil v 
hostel. Na Novi Zelandiji sem 
se na določenih področjih sre
čal z močnim vetrom in takrat 
sem se dobesedno kregal z nara
vo. V teh trenutkih sem se tudi 
vprašal, kaj je tega meni treba, a 
moja motivacija je cilj, ki sem si 
ga zastavil.“

srečo in navdušenje 
je treba deliti
Pravi, da poskuša ves čas ohra
njati pozitiven odnos do vsega. 
“Vem, da veliko ljudi hrepeni po 
takšnem načinu življenja. Želijo 
raziskati svet, spoznati nove lju
di, potovati. Nekateri ne upajo, 
drugi nimajo možnosti in spet 
tretji niso telesno zmožni takš
nega podviga. Tem ljudem želim 
podariti košček sveta, ki ga uja
mem na svojih potovanjih. Na 

internetu sem tako ure
dil svojo spletno stran, 
kamor lahko ljudje zapi
sujejo svoje želje. S tem, 
ko izpolnim njihove 

želje, na nek način izpolnim tu
di svoje. Tako je v dveh letih na 
moj naslov prispelo kar nekaj že
lja in potrudil sem se, da sem jih 
izpolnil. Seveda je pomembno, 
da je ta želja povezana z začrta
no potjo. Ni problem narediti ne
kaj kilometrov več, da izpolnim 
željo, če je le realna in možna.“ 
Tako je na obali Nove Zelandije 
svoja stopala zarinil v mivko in 
pustil da jih poboža morje. Vse 
skupaj je ovekovečil s fotoapara
tom in nekomu izpolnil skrito 
željo. “To je dober občutek. Ves 
čas me na poti spremljata tudi 
mariborska televizija RTS in Ra
dio.SI. Tako se med potjo v živo 
javljam v njihov program in osta
jam v stiku s Slovenijo.“ 

mojE PosLAnsTVo jE užiVAnjE V šPorTu 
in nE DoKAzoVAnjE PrEKo njEgA.

“Zemljevidov ne kupu-
jem, temveč raje vprašam 
za pot, ali pa se preprosto 
prepustim trenutkom.“ 
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Erženova spletna stran je http://www.bikingtheglobe.net/index.php?mod=home




