
 

 

 

KOLESARSKI 

KLUB 

JAN SPORT 
Aktivirajmo Vrhniške kolesarje vseh generacij. 

KOLEDAR DOGODKOV KLUBA 

ZA LETO 2022 

Kolesarski klub Jan Sport, s sedežem v 

Vrhniki in naslovom Pod Hruševco 34B, 

1360 Vrhnika, ustanovljeno na 

ustanovnem zboru, dne 10.11. 2021 

STIK 

TELEFON: 

+386-069-985-213 

 

SPLETNO MESTO: 

www.jan-sport.si 

 

E-POŠTA: 

kkjansport@gmail.com 

KOLESARSKA DRUŽENJA 
ZBORNO MESTO KOLESARSKIH 

DRUŽENJ PRED TRGOVINO JAN SPORT 

VRHNIKA 

Vsak torek ob 17: 00 uri (za bolje 

pripravljene kolesarje/ke) 

 

Vsak četrtek ob 16:00 uri. 

Za vse ljubitelje kolesarjenja, ki niso 

obremenjeni z Watti, se znajo družiti, 

ter poganjati kolo nekoliko bolj 

sproščeno. 

ŽENSKA KOLESARSKA 

SREČANJA  

NOVO:  

Vsak četrtek ob 16:00 uri. 

Vabljene tudi ostala dekleta, ki si želijo 

prijetne družbe v mirnem in zelenem 

okolju! 

 

Pridruži se novi a odlični ekipi! 

 
Postanimo trajnostno mobilni! 

 

 

PROMOCIJSKI DOGODKI – KK JAN SPORT 

• Kolesarske priprave v Portorožu -  mesec marec 

• Janov dan kolesarjenja na Vrhniki v maju 

• Janov dan kolesarjenja na Vrhniki v septembru 

• Promocija koles na terensko razgibani progi 

(»pumptrack«) 

• Kolesarski poligon za otroke 

• Voden ogled znamenitega TOURA DE FRANCE 
 

VODENI KOLESARSKI DOGODKI NA VRHNIKI 

• Janova kolesarska druženja - vsak torek – za bolje 

pripravljene kolesarje 

• Janova kolesarska druženja – vsak četrtek – uživanje 

na kolesu 

• Vsak prvi vikend v mesecu je namenjen daljšim 

skupinskim vožnjam od 100 do 150 km 

• Spomladansko in jesensko Janovo kolesarjenje z MTB 

kolesi iz Vrhnike do coprniške Slivnice po gozdovih 

notranjske z ogledom coprniške jame 

• Janovo jesensko zaključno druženje z organiziranim 

klubskim kronometrom in piknikom 
 

TEKMOVALNA EKIPA KOLESARSKEGA KLUBA JAN SPORT 

• Udeležba na kolesarskih dirkah za pokal Slovenije – 

OMR 

• Udeležba na kolesarskih dirkah v okolici Vrhnike – 

Argonavtski maraton in vzpon na Ulovko 

• Udeležba na Polanskih puklih 

• Udeležba na kolesarskih maratonih – Franja in Alpe 

• Udeležba na državnih amaterskih prvenstvih 

• Udeležba na odmevnih maratonih v sosednjih 

državah – promocija kluba 

• Udeležba na več etapni dirki v Italiji – Giro del Friuli 

• Udeležba na Svetovnem amaterskem prvenstvu 

 
 

VSI NA KOLO ZA ZDRAVO IN POLNO ŽIVLJENJE_________ 
 

    

https://jan-sport.si/
kkjansport@gmail.com

