
Adolf Gerjol (1915 -2002) loški zobozdravnik, dolgoletni športni delavec v 

Škofji Loki, soustanovitelj TVD Partizan  

 

Adolf Gerjol  je svojo mladost preživljal v Ljubljani, kjer je obiskoval 

zobotehnično šolo, ob tem pa je bil tudi vnet nogometaš. V tridesetih letih je 

igral pri NK Slovan in celo postal reprezentant ljubljanske regije. Leta 1946 se 

je skupaj z ženo Ido in hčerko Judito preselil v Škofjo Loko.  Ob delu v zobni 

ambulanti zdravstvenega doma je tudi izredno študiral na stomatološki fakulteti 

in jo zaključil. Takoj po prihodu v Škofjo Loko se je pridružil Francu Kalanu pri 

ustanavljanju Fizkulturnega društva, kasnejšega TVD Partizana. Organizirali so 

telesno vadbo, gimnastiko, smučanje, šah in nogomet, vadili pa so sprva v 

osnovni šoli v mestu, saj nekdanji sokolski dom takoj po vojni za vadbo še ni bil 

usposobljen. Adolf  Gerjol je leta 1947 postal predsednik TVD Partizan in to 

delo uspešno opravljal. Vodil je delo upravnega odbora, skrbel za obnovo 

telovadnega orodja in za vadbo v poletnih mesecih v Puštalu. Bil je tudi vodja 

odbora za športno gimnastiko in prva leta celo vodnik mlajših skupin. Adolf je 

pomembno prispeval k razvoju smučanja v Škofji Loki, saj je v okviru društva 

TVD Partizan v letih 1949-50 vzpodbujal gradnjo doma na Starem vrhu, ki jo je 

vodil Urh Kalan. Gerjolova  športna ljubezen je bil nogomet in že v petdesetih 

letih je nogometna ekipa TVD partizan, okrepljena z nogometaši, ki so prihajali 

iz oficirskih vrst loške kasarne postala republiški prvak v nogometu in celo 

igrala v kvalifikacijah za 2. jugoslovansko ligo. Leta 1955 je Adolf Gerjol   

funkcij predsednika TVD partizan predal Francetu Kavčiču, ostal pa je aktiven v 

nogometu in motošportu, kjer je vzpodbujal mlade k športu, sodeloval v 

organizaciji tekmovanj, uspešno pridobival podpornike tem športom, marsikdaj 

pa prispeval denar tudi iz svojega žepa. Adolf Gerjol je športu ostal zvest vse 

življenje, zadnja leta življenja predvsem kot podpornik vnukinji Nini Bednarik, 

ki je postala odlična akrobatska smučarka. Adolf Gerjol je imel velike zasluge 

za vzpon in dolgoletno delo TVD Partizan, ki je tudi danes uspešen športni 

kolektiv za množično športno aktivnost.              

Povzeto po zapisu Saške Tomat  v Loških razgledih št.49 


