
Kolesarsko društvo Koloka                                                                    

Kolesarski šport ima v Škofji Loki več kot osemdesetletno tradicijo, saj je Janez Peternel že 

leta 1940 zmagal na dirki po Srbiji, Drago Frelih pa je bil v osemdesetih letih eden najboljših 

jugoslovanskih kolesarjev.                                                                                                                    

V  Škofji Loki je pred letom 2000 deloval športno-rekreativni  kolesarski klub  Janez Peternel, 

v teh letih pa je bila v Škofji Loki tudi krožna  dirka Po ulicah Škofje Loke, ki je z močno 

udeležbo  tudi popularizirala kolesarski šport.                                                                              

Kolesarski šport se je v Škofji Loki ponovno začel vzpenjati z ustanovitvijo  Športnega 

društva Koloka, ki je bilo ustanovljeno leta 2009. Njegovo članstvo šteje cca 80 kolesark in 

kolesarjev različnih starosti, ki jih druži cestno kolesarjenje, njihov član pa je tudi Drago 

Frelih, loška kolesarska legenda. Med seboj so povezani kot velika družina, ki se redno druži 

na skupnih cestnih vožnjah dvakrat tedensko, v zimskem času pa imajo program rednih  

tekaških treningov, ravninski na Sorškem polju ali tek z vzponom na Lubnmik, skupaj pa 

gredo  tudi na tekaške smuči ali na planinsko turo.                                                                            

Sekcijo za cestno kolesarjenje so vodili Ožbej Križnar, Uroš Selak in po letu 2015 Žiga 

Maretič. Tekaško sekcijo vodi Jože Kordiš, pohodništvo pa Hermina Jelovčan.                                                            

Kolesarsko sezono običajno začenjajo s kolesarskim  taborom nekje ob Jadranu, kolesarske 

ture pa načrtujejo po Sloveniji in po zanimivih kolesarskih  turah v Alpah in Dolomitih.                 

Za člane Koloke vsak prvi četrtek v mesecu organizirajo interno tekmovanje GP Koloka, kjer 

člani zbirajo točke in se potegujejo za čim boljšo končno uvrstitev, ki jo razglasijo na 

zaključnem GP-ju konec septembra. Za najmlajše nadebudne člane kluba enkrat mesečno 

organizirajo otroško rundo, vse bolj priljubljene pa so tudi ženske runde, ki jih organizirajo po 

dogovoru med članicami. V programu za GP Koloka v letu 2018 je  bilo devet kolesarskih 

rund po priljubljenih loških kolesarskih poteh ( Nace, Stari vrh, Hrastnica), s točkovanjem 

posameznih rund pa določijo  končno uvrstitev.                                                                                            

Zelo pomembna tekma v organizaciji  Koloke je tudi tekmovanje za Pokal Slovenije v 

ciklokrosu, ki ga Koloka pripravlja  vsako leto, vse od leta 2014 dalje. Trasa je speljana na 

območju stare vojašnice v Škofji Loki. Proga je  v dolžini 2100 m ravninska z dvema krajšima 

vzponoma in nekaj umetnimi ovirami.  

Po spletni strani Koloke (http://www.koloka.si/ ) in v pogovoru z Žigo Maretičem in Hermino 

Jelovčan 2019  povzel M. Luževič   


