
Alenka in Miloš  Mlejnik,  alpska smučarja  

 

 Alenka in Miloš  sta v svet   smučanja vstopila že v  ranem otroštvu, ko ju 

je  oče Miloš,  eden od stebrov ŠD Ločan, postavil na smuči in vključil v 

smučarski klub. Športno sta rastla ob očetu, ki je bil  sam nekoč odličen 

tekmovalec in kasneje trener, sodnik in vsestranski delavec v smučarskem 

klubu. 

Alenka je v sezoni  1964/65 postala republiška mladinska prvakinja v 

slalomu in druga v veleslalomu. Tudi Miloš je bil med najboljšimi v svoji 

kategoriji. Oba sta z izredno nadarjenostjo  nadomestila siceršnji  

primanjkljaj v količini smučanja glede na konkurenco iz tradicionalno 

najmočnejših  klubov  Tržič, Jesenice, Branik, Olimpija. V tem obdobju SK 

Ločan in  po letu 1965  SK Transturist  še ni imel profesionalnega trenerja, 

niti  ustreznih smučišč – prvi dve kratki vlečnici za gradom so naredili leta 

1965-,  kaj šele načrtnih skupnih treningov – šele leta 1971 so odšli s 

trenerjem Gašperjem Zakotnikom prvič na skupni trening  na ledenik v 

Kaprun. Zato so bili rezultati loških smučarjev v tem obdobju vredni vsega 

spoštovanja, iz teh temeljev pa je klub v  naslednjih letih, po letu 1980   

dosegel  vrhunske uspehe in večkrat osvojil pokal  najboljšega  kluba v 

državi. 

Prvi  loški tekmovalec, ki se je uvrstil med najboljše v državi, je bil Srečo 

Porenta. V slalomu se je v sezoni 1965/66 uvrstil v državno reprezentanco, 

žal pa tedaj v klubu SK Ločan še ni bilo pogojev za kakovosten trening in 

napredek. Srečo je ljubezen do smučanja prenesel na otroka, ki sta postala 

odlična smučarja, hčerka  Darja pa je postala celo članica mladinske 

reprezentance in B članske ekipe. 

V tem obdobju so se v klubu postopoma uveljavljali mlajši tekmovalci, ki so 

se začeli uvrščati med najboljše, čeprav so za vrstniki iz velikih klubov  še 

vedno  močno zaostajali v količini in kakovosti treninga. Ti tekmovalci so 

bili predvsem Alenka in Miloš Mlejnik, Silvo Logonder, Jana Hafner, 

Franc Guzelj, Janek Kalan  in Ivan Mihovilovič.                                                     

V tem obdobju slovenski smučarji še niso sodelovali na FIS tekmah, zato 

tudi niso imeli priložnosti okusiti mednarodno konkurenco.  Najmočnejše 

domače tekme so bila medklubska tekmovanja, ki so jih organizirali 

slovenski klubi, občinska in regijska prvenstva,  tradicionalne spominske 

tekme in različna tradicionalna pokalna tekmovanja. Tekmovalne proge so 

bile  neprimerljive s sedanjimi,  saj so bile na naravnih terenih (travniki, 

gozdne  krčevine), ki so bili  veliko slabše pripravljeni za tekmo,  zato so 



bile proge  po nekaj tekmovalcih razrite, časovne razlike med tekmovalci pa 

velike – med prvim in desetim je bila časovna razlika deset sekund ali več, 

danes pa je lahko  deset tekmovalcev v eni sekundi… 

 

Poročila o pomembnejših  tekmovanjih  v letih 1966 – 1971, objavljeno v časopisih: 

 

Leto 1966: 

- Meddruštveni veleslalom Soriška planina: Člani: 1. Mlejnik Miloš 2. Logonder Silvo                         

Ml. mladinci: …2. Janek Kalan      St.mladinci:… 2. Mihovilovič Ivan                                                                                   

Leto 1968:  

- Klubska pregledna tekma Stari vrh:  Člani: 1. Mlejnik 2.Logonder 3. Mihovilovič 

                                                            Članice: 1. Jana Hafner  2. Alenka Mlejnik  

-  Veleslalom za pokal Šešir in Gorenjska predilnica:  Člani : 1. Šmitek …. 10. Logonder Silvo 

- Republiško prvenstvo  Vogel : članice : 1. Eti Kurnik …… 7. Alenka Mlejnik  

- Republiško prvenstvo za mladinke na Celjski koči: Mladinke : 1.Gazvoda…5.Jana Hafner 

- Meddruštveni slalom Krancelj: Člani: 1. Mirko Klinar 2. Miran Gašperšič …. 7. Mihovilovič 

Ivan  8. Mlejnik Miloš  

- Meddruštvena tekma Selca nad Šk. Loko: Članice: 1. Gartner…5. Mlejnik Alenka                                

Ml. mladinke: 1. Jana Hafner      Člani:  1. Logonder Silvo  2. Mihovilovič Ivan     

Leto 1969: 

- Nočni slalom Železniki: Člani: 1. Ponikvar  2. Vogrinec ….8. Mlejnik Miloš 

- Tekma za kategorizacijo Vogel : St.mladinke: 1. Jana Hafner 

- Meddruštveni slalom Sten Škofja Loka: Članice: 1.Megušar 2. Bem 3. Luzar 4. Mlejnik 

Alenka Člani: 1. Lakota 2. Soklič 3. Klemenčič 4.Svetina 5. Mlejnik Miloš 

- 1.majski  veleslalom na Kaninu: Člani: 1.Mihovilovič Ivan 2. Slokar 3. Logonder Silvo 

- Jadranski slalom na Platku : Člani:1. Mihovilovič Ivan 2.Guzelj Franc                                              

Članice: …2. Alenka Mlejnik 

Leto 1970:  

- Meddruštveni slalom Sten, Škofja Loka:  Člani: 1. Kavčič 2. Bedrač 3.Vogrinec 4. Mlejnik 

Miloš  

- Pokal Šešir na Starem vrhu: Člani: 1. Gazvoda 2. Pesjak 3. Gašperšič ….   9.Mihovilovič Ivan             

10. Logonder Silvo                       Mladinke: 1. Jana Hafner 

- Šestoaprilski pokal na Jahorini:  Slalom člani:… 2.Logonder Silvo                                                    

Veleslalom člani: …4. Logonder Silvo 

- Državno prvenstvo mladih v Mavrovu:  1.  Jana Hafner    1.Janek Kalan   

- Nočni slalom v  Železnikih: Člani: 1. Andrej Klinar …5.Mlejnik Miloš  

Leto 1971: 

- Republiško prvenstvo Stari vrh: Slalom članice: 1. Žerjav 2. Tevž  3.Kurnik  4. Jana Hafner 

- Meddruštveni slalom pri Češki koči: Člani:1. Gašperšič 2. Ponikvar 3. Mihovilovič Ivan                     

Članice: 1. Jana Hafner   



V naslednjem letu (1972) večina loških tekmovalcev ni več nastopala, 

saj so se posvetili študiju oz. službi. 

Bili so generacija SK Transturist, ki so kot močna ekipa  postavili 

temelje tekmovalnemu smučanju v Škofji Loki  in v slovenski 

smučariji uveljavili ime loškega kluba. V  loškem smučarskem klubu 

pa je na teh osnovah  že rastla nova generacija SK Alpetour, ki je v 

zimi 1967/68 vstopila v alpsko šolo. Iz te generacije sta se med 

najboljše v državi  prebila Jože Kuralt in Boris Strel.        

   

 

Marjan Luževič, 2017 

 

    

                          


