
 

 

Zoran Klemenčič  - kolesarstvo 

Kolesarstvo je lep, vendar eden najtežjih športov in vrteti pedala je sila zabavno, dokler ne 

gre zares ter  ne  prestopiš v profesionalce, potem je zabave hitro konec.  

 Zoran Klemenčič, rojen 28. aprila 1976, v Ljubljani, je že kot trileten 

fantič z otroškim kolesom »dirkal« po domačem dvorišču in to brez 

pomožnih koles in kazal nadarjenost pravzaprav za vse športe , ne 

samo za kolesarstvo.  Ker je imel neskončno veliko energije, so se starši  

hitro odločili, da ga včlanijo v kolesarsko društvo Rog.  

Z veliko volje, truda in seveda podpore družine, je kmalu začel žeti 

rezultate svojega dela in v pionirski konkurenci osvajal medaljo za 

medaljo. V letu 1988 je v svojem žepu  že imel  21 zmag ter  naslov 

slovenskega prvaka,  v cestni vožnji. 

 Tudi v mladinski konkurenci  je uspešno nastopal.  Tekmoval ni samo na področju naše 

države, temveč je svojo nadarjenost preizkušal  tudi v Italiji, kjer je bila konkurenca še 

močnejša.  V bivši državi  Jugoslaviji je postal tudi  državni prvak in sicer leta 1990. 

Prestop v člansko konkurenco leta 1995, je za njega pomenilo še več treninga, več tekem, 

več odrekanja...  S svojimi vožnjami  je  kmalu opozoril nase  tudi  v tej konkurenci.  Na dirki 

po Sloveniji je osvojil etapno zmago in bil enkrat drugi, še večji uspeh pa je sledil na dirki po 

Bergamaškem, kjer je ugnal vso italijansko elito in osvojil 1. mesto v tretji etapi. Prišlo je tudi 

leto 1998, ki je postalo nepozabno, kajti 15. avgusta se je zgodilo tisto, kar si potiho želi in 

upa  vsak vrhunski športnik. Zoran je v Upssali na Švedskem, ob pomoči izjemne ekipe, postal 

evropski prvak kolesarjev do 23. let. Ob tako velikem uspehu, so takoj prišle tudi ponudbe iz 

tujine, za prestop med profesionalce.  

 Po 14. uspešnih letih, je tako zapustil matični klub Rog in podpisal 

pogodbo z italijanskim klubom Vini Caldirola. Med najpomembnejše 

uspehe, ki jih je dosegel kot profesionalni kolesar, so prav gotovo 

številne zmage, še ljubše pa so Zoranu uvrstitve na francoskem Touru 

(5. In 7. mesto) in uspehi na italijanskem Giru. Dodali pa bi  njegov 

rezultat, na katerega je družina,  poleg evropskega prvaka sila ponosna 

– to je 5. mesto na svetovnem prvenstvu v Zolderju v Belgiji leta 2002. 

 

Zoran Klemenčič je četrti najboljši slovenski kolesar po Marszalekovi lestvici vseh časov.  

 

 

 



 

 

 

 


