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"Sledim svojim sanjam!"

Že 5755 kilometrov na kolesu

Simon Eržen je eden izmed mnogih tistih, ki si želijo raziskati svet. Po drugi strani je eden izmed redkih, ki to počne s kolesom. Projekt, imenovan S
kolesom okoli sveta, iti preko vseh meja ga je že popeljal po 5755 kilometrih poti po Sloveniji, Avstriji, Švici, Hrvaški, Madžarski, Nemčiji in celo po Novi
Zelandiji. "S projektom želim uresničiti svoje sanje. Po duši sem kolesar in popotnik in le tako sem lahko združil dve stvari, ki ju imam rad," je povedal
Eržen, ki je v sredo na potopisnem predavanju v klubu KMŠ bogate izkušnje delil z ostalimi popotniškimi navdušenci.

A nadobudni športnik in avanturist skozi podvige ne želi uresničiti le svojih želja. Pomagati želi tudi tistim, ki zaradi takšnih ali drugačnih pogojev ne
morejo izživeti svojih. Eržen je dejal: "Preden se odpravim na novo ekspedicijo, dobim kar nekaj takšnih klicev ali elektronske pošte. Največkrat si ljudje
zaželijo, da bi namesto njih obiskal kakšnega njihovega daljnega prijatelja ali pa zgolj odšel na neko točko. Če mi pot in čas omenjeno dopuščata, potem
to tudi storim. Sicer pa grem drugim izzivom naproti." Pravi, da si je neka gospodična na primer nekoč zaželela, da bi namesto nje namočil noge v
oceanu na Novi Zelandiji. "To sem z veseljem storil, poslal sem ji tudi fotografijo," je Eržen pripomnil.

Po njegovih besedah namen akcije ni tekmovalen. "Potujem po posameznih etapah, ko imam službeni dopust," je pojasnil in dodal, da si v naslednjih letih
želi prekolesariti 100.000 kilometrov dolgo pot, ki poteka po petih celinah skozi 80 držav. Dodatno kilometrino bo nabiral že konec meseca avgusta.
Takrat ga bo pot, po nekaj krajših pripravah v Sloveniji in bližnji okolici, vodila na Japonsko. "Čaka me približno 2200 kilometrov od Sapora severu do
Nagasakija na jugu," je naslednjo pot opisal Eržen.

NINA GAUBE
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