
Balderman Mima (1915-2014), vodnica in pedagoginja  v  orodni telovadbi  

Mima se je rodila 14.marca 1915 v Trstu očetu Rudolfu in materi Štefaniji. 

Imela je štiri brate – Andreja, Metoda, Ivana in Rudolfa, s katerimi je bila 

zelo povezana. Iz Trsta so se preselili v Škofjo Loko oz. v Virmaše.                

Oče je bil po rodu Čeh in navdušen telovadec v Sokolu. Otroke je vzgajal v 

sokolskem duhu, torej v disciplini, redu in prijateljstvu, skratka po načelu 

»Zdrav duh v zdravem telesu«. Zato ni čudno, da je tudi otroke že zgodaj 

vpisal v sokolsko društvo. Mima je bila pri osmih letih pri Sokolu vpisana k 

deci, a že pri 12 letih je Mimin oče umrl in tedaj je bilo še bolj pomembno, 

da so otroci ostali pri Sokolu. Društvo je v tistih časih pomagalo ljudem v 

stiski. Ko je Mima imela 18 let, je postala načelnica Sokola, predtem pa je 

opravila tudi izobraževanje, ki je bilo v Beogradu. Pri uršulinkah v Škofji 

Loki je opravila 4 razrede meščanske šole. Zatem je odšla v Ljubljano, kjer 

je opravila sprejemni izpit za vpis v  izobraževanje za športnega vaditelja, 

ki je nato devet mesecev trajalo v Beogradu. Postala je športni pedagog, kar 

ji je  kasneje koristilo, ko je bila deset let učiteljica športa na osnovni šoli v 

Škofji Loki.                                                                                                                   

V  TVD Partizan je Mima opravljala različne dejavnosti; bila je vodnica, 

sodnica za telovadbo, v letih 1948-59 pa je bila načelnica društva. Dekleta je 

učila za nastope in tekmovanja.V Škofji Loki so bili tedaj številni telovadni 

nastopi v šoli, v telovadnici,  na telovadišču v Puštalu, točke na veselih 

večerih,  štafeta za dan mladosti, parade po mestu ob spremljavi pihalne 

godbe itd. Učila jih je proste vaje, ritmične vaje, delo z rekviziti, nastopi v 

parterju. Mimina zasluga je bila, da je bila loška vrsta mladink med 

najboljšimi v Jugoslaviji in zato so tudi nastopale na različnih tekmovanjih 

po državi. Nekatere Mimine telovadke so se uvrstile v slovensko in celo 

državno reprezentanco. Mima je tudi spremljala njihovo šolsko delo in če v 

šoli niso bile uspešne, tudi k telovadbi niso smele.                                              

Mima je bila tudi pobudnica za organizirano taborjenje v Baški na Krku in 

zanj se je odločila predvsem zaradi utrjevanja prijateljstva med  člani 

društva Partizan, to pa je rodilo tudi boljše tekmovalne dosežke.                                                            

Mima je vadbo v TVD Partizan zaključila leta 1960. Nekaj časa je bila v 

službi na občini, nato je bila več let v Nemčiji, po upokojitvi pa se je vrnila v 

Škofjo Loko. Vključila se je v Društvo upokojencev (1.1.1979) in njegova 

članica ostala kar 35 let. Kot tajnica je več let delala na krajevni skupnosti 

Kamnitnik, aktivna pa je bila tudi pri organizaciji RK. Stike z nekdanjimi 

telovadkami in telovadci je Mima ohranila tudi potem, ko je od leta 2003 

bivala v Domu CSS. Njena, s športom prežeta življenjska pot se je iztekla v 

maju 2014.                         Po zapisu Marguč Jenko Julije,  28. maj 2014            


