
Jožica Anžel, vsestranska športnica  

 

Športna pot Jožice Anžel je tesno prepletena z vsem njenim  življenjem, saj je šport v njeni družini že od 

mladih let dalje način življenja, tako zanjo, kot tudi za moža in otroka, ki so predvsem radi smučali. Njena 

športno-tekmovalna kariera pa je vezana predvsem na obdobje zrelih let, ko se je kot  športnica rekreativka 

začela udeleževati tekmovanj v teku, smučarskem teku in kolesarjenju. Postala je ena najuspešnejših 

športnic veterank zadnjih let  v Škofji Loki in v Sloveniji. Jožica je bazično kondicijo za odlične  dosežke 

nedvomno  nabrala na kolesu, ko se je v službo v Ljubljano kar 21 let  vsak dan vozila s kolesom in tako 

»nabrala« 10.000 km letno, kar  je običajna norma za tekmovalno kolesarjenje.                                            

Tekmovalna pot Jožice  Anžel je dolga in vsa leta se je v svojih kategorijah uvrščala med najboljše.              

Občina Škofja Loka jo je za njene športne dosežke leta 2018 imenovala za naj športnico leta v občini. 

Jožica Anžel je tekla  na vseh dosedanjih Ljubljanskih maratonih, vse od leta 1996 dalje in kar štirikrat je 

pretekla vso 42 km dolgo traso – 2006 (prva v kat.), 2007 (4. v kat.), 2009 (3. v kat.), in ob njenem jubileju 

leta 2015 (6.v kat.); njen čas je bil vedno pod 4 ure (3.57,48). Tekla je tudi letos in v polmaratonu dosegla 

5.mesto v kategoriji nad 60 let.                                                                                                               

Udeležila se je tudi številnih drugih  tekaških tekem – Tek štirih mostov 2018 – 1. mesto v kat., Tek okrog 

Blejskega jezera 2009 -1.mesto, Bloški smučarski tek 2008 – 1. mesto v kat.                                                                                        

Posebno mesto v njeni športni aktivnosti ima  najzahtevnejši slovenski  Triatlon jeklenih, ki  ga je opravila 

kar desetkrat.                                                                                                                                                                                               

Največji del njene športne aktivnosti zavzema  kolesarjenje. Vsako leto se udeleži  Maratona Franja in 

zadnji dve leti je  bila na polmaratonu zmagovalka v kategoriji.                                                                                                                            

Redno tekmuje v kolesarskih tekmah  amaterjev za Slovenski pokal pri Kolesarski zvezi Slovenije in v letu 

2020  je dosegla skupno  tretje mesto v kategoriji  na cestnih dirkah in drugo mesto v vzponih. Na  zelo 

obiskanem kolesarskem vzponu na Vršič 2021 je bila druga.                                                                                                                          

O intenzivnosti in zahtevnosti  njenih kolesarskih tekmovanj  zgovorno priča spodaj priložen izpis 

tekmovanj v kolesarskih vzponih med leti 2019-2021, ki jih je vedno zaključila na zmagovalnih stopničkah. 

 



 

Od 5.do 10. oktobra 2021 je bilo v Sarajevu   pod pokroviteljstvom UCI svetovno prvenstvo amaterskih 

kolesark in kolesarjev, ki se ga je v reprezentanci Slovenije udeležila tudi  močna ekipa loških kolesark in 

kolesarjev.                                                                                                                                                           

Dosegli so odlične rezultate, Jožica Anžel pa je v kategoriji 65-69 let dosegla tretje mesto v cestni vožnji,                

v kronometru pa se je povzpela na najvišjo stopničko. 

 Podatke zbral Marjan Luževič, Odbor za muzej športa 2021  

 

        

                                             Jožica Anžel na zmagovalnem odru svetovnega prvenstva UCI 

 

       

            

   


