
Frelih Drago, kolesarska legenda  

Ločan Drago Frelih je kolesar postal  pozno, 23 let star, ko je prišel iz 

vojske: »Leta 1970 me je prijatelj naštimal, da sva šla na dirko v Dol, 

osvojil sem drugo mesto.« Tekmoval je v kategoriji turisti, njegov talent pa 

je opazil trener Zvone Zanoškar  in ga povabil v ljubljanski Rog, za 

katerega je nato tekmoval od leta 1972  do l. 1978.                                                  

Čeprav so bili tedaj vsi proti temu in se kaj takega ni spodobilo, je Drago 

leta 1978 iz Roga prestopil v kranjsko Savo in tam vrtel pedale do konca 

kariere leta 1983.                                                                                               

Poslovilno dirko je imel 2. maja v Škofji Loki. Minilo je dolgih 12 dni in se 

je poročil. Ves čas je delal v Savi, ali v kolesarskem klubu ali v fabriki.  

»Upokojil sem se leta 2006, v penziji pa sem štartal s petsto evri...«                                                                                      

Frelihove domače naj preizkušnje  so bile na dirkah po Jugoslaviji. 

»Če pomislim, sem bil bolj za etapne kot enodnevne dirke. Trikrat ( 

1977,1978, 1980)  sem zmagal na dirki Po Srbiji, enkrat na dirki Jadranska 

magistrala (1980), bil sem drugi na dirki  po Jugoslaviji, na Dirki miru 

(1978) pa sem zmagal etapo.«                                                                                        

Drago Frelih je bil izjemen taktik in organizator med dirko, zato je z 

jugoslovansko reprezentanco tudi trikrat nastopil na  svetovnem  

kolesarskem prvenstvu.                                                                                                  

V češkem mestu Mlada Boleslav, kjer je v cilju etape na Dirki miru dvignil 

roke, je njegovo ime spomeniško ovekovečeno. Kolesarstvo je bilo tedaj 

strogo blokovsko. Zahod je imel dirke, toure, ki so še danes, med 

vzhodnjaki, imenovanimi »amaterji«, je bila najbolj čislana tritedenska 

Dirka miru, od  Varšave do Berlina.                                                                                            

Drago  je leta 1980  na izboru športnika leta Jugoslavije dobil nagrado za 

ferplej, ker je na dirki Po Jugoslaviji dal kolo Bojanu Ropretu.                                 

Ta je zmagal, Frelih pa je posledično izpadel iz reprezentance za olimpijske 

igre v Moskvi.                                                                                                            

Tudi sicer so  bile za Draga  olimpijske igre posebna  zgodba. »Bil sem že 

določen za München, pa so ugotovili, da v reprezentanci ni nobenega Srba, 

in tik pred odhodom prejmem pismo, v njem pa le na kratko in še bolj 

jasno: Ne ideš »! Tudi v  Montrealu ga ni bilo, ker so se Jugoslovani odločili 

za dirkanje na ovalu, pa tudi v Moskvo ni odšel ...                                             

Šport je lep,  v njem pa se dogajajo tudi krivice, ki jih je na športni poti  

občutil tudi Drago.  

Intervju povzet po prispevku Grega Kališnika za NeDelo 16.5.2010 


