
Dražgoše, zibelka slovenskega biatlona 

Prispevek k zgodovini  biatlona v Sloveniji  -

prvenstvena  organizacijska vloga  SK Transturist in SK Alpetour   

Škofja Loka, december 2015

Gradivo  zbral Marjan Luževič ob uporabi osebnih arhivov 

Gašperja Zakotnika in Franceta Kemperla



Ob pokljuških tekmah svetovnega pokala 2015 v biatlonu je dr. Janez Vodičar, dolgoletni  strokovni delavec in 

funkcionar v slovenskem biatlonu, povedal, da pripravlja zgodovinski zapis o slovenskem biatlonu. Poudaril je, da sam 

sodeluje v slovenskem » modernem biatlonu« že vse od njegovih začetkov, ki jih umešča v osemdeseta leta, ko je on 

začel delati pri biatloncih( 1982 ) oz. ko sta z Juretom Velepcem odšla na olimpiado (1988).                                                                                                         

Vse lepo in prav, vendar bi bilo potrebno o začetkih oz. predhodnikih slovenskega biatlona zbrati podatke o prvih 

biatlonskih tekmovanjih pri nas, ki so potekala v sklopu vsakoletnih januarskih prireditev Po stezah partizanske Jelovice, 

o tem pa  bi lahko marsikaj povedali še žive legende slovenskega biatlona, Janez Pavčič, Pavel Kobilica, Jaka Reš, 

Vinko Lotrič in še kdo, kot tudi organizatorji prvih biatlonskih tekem pri nas, člani SK Alpetour, predvsem France 

Kemperle in Gašper Zakotnik. Zahvaljujoč prav njunim  arhivom je mogoče zapisom o ustvarjanju temeljev slovenskega 

biatlona  marsikaj dodati, tako glede organizacije tekmovanj kot tudi samih tekem.                                           

Biatlonske tekme so se v Sloveniji, tako kot drugod po Evropi,  razvile iz  patrolnih vojaških tekov, prvi zapis o tem pa je 

v študiji o bloškem smučanju priobčil etnolog Boris  Orel, ki navaja poročilo šolskega kronista z Blok: » V mesecu 

februarju 1954 so bile društvene in okrajne smučarske tekme. Bločani so odnesli več prvih mest. Ljubljanska smučarska 

podzveza je v dogovoru z Bločani in ostalimi društvi organizirala I.Bloški patrolni tek s streljanjem. Nastopilo je 6 članov  

in 7 mladinskih patrol. Bločani so pridobili dva pokala. Prvo patrolo so sestavljali stari Bločani na starih plohih, v kučmah

in z eno palico«.                                                                                                            

Večje tekme v patrolnih tekih pa so bile v organizaciji vsakoletnih  dražgoških prireditev Po stezah partizanske  Jelovice 

od leta 1957 dalje, vse v organizaciji SK Transturist ( po letu 1975 SK Alpetour) iz Škofje Loke. Tradicija teh tekmovanj 

se je razširila še na tri prizorišča v tedanji skupni državi, Mrkopalj v Gorskem Kotarju, bosanski Igman in makedonsko 

Mavrovo.In te tekme so kmalu prerastle tudi v biatlonsko tekmovanje. 

Tako je bilo prvo državno prvenstvo v biatlonu že leta 1964 v Mrkopalju, njegov zmagovalec pa je bil Janez Pavčič.   

Prvo republiško prvenstvo v biatlonu pa je bilo naslednjega leta, 1965 v Dražgošah, prvi republiški prvak v biatlonu pa je 

bil Roman Seljak. Biatlonsko državno in republiško prvenstvo je nato potekalo vsako leto,  vse do leta 1984, ko je bil 

zadnji Jugoslovanski memorialni pokal, Ivan Sušnik pa zmagovalec.        



Vsebina zapisa v Slovencu:

Smučarske tekme planinskega

polka v Škofji Loki

Smučarske tekme vojakov planinskega polka v Škofji Loki so se nadaljevale s patrolnim tekom na 30 km, katerega 

se je udeležilo devet patrol. Tekme so se pričele na povelje komandanta polkovnika g. Kociča: prisoten pa je bil tudi 

brigadni general g. Lukič. Vsaka patrola obstoji iz vodje, pomočnika vodje in dveh vojakov, zadnji trije so opremljeni 

z orožjem, kajti na koncu druge tretjine proge je pripravljeno strelišče, kjer morajo trije tekmovalci streljati.            

Za vsakega tekmovalca je bil pripravljen na strelišču prostor, od koder je moral pogoditi 150 m oddaljeni cilj —

balonček. Pripominjamo, da se primeri, da ne zadene balona; za vsak tak balonček patroli prištejejo tri minute. 

Vsaka patrola ima tri balončke.

Rezultati:

1. patrola št. 2 (ppor. Primožič, podnar. Pavlič, redov Zupančič in redov Slokar — čas 3,36.03;

2. patrola št. 6 (ppor Veljkovič, podn. PripeIjaš, kaplar Tkalec in redov Boiovič — čas 4,07.46;

3. patrola št. 9 (por Crnobori. nar. Babič,J, kapl.Kenig in redov. Cindrič) — čas 4.08.25.

Patrolni tek je bil pred 2.sv.vojno le vojaška tekmovalna disciplina.

Časopis Slovenec je 13.2.1941  poročal o smučarski tekmi vojakov planinskega polka v Škofji 

Loki  v patrolnem teku. Tekli so na 30 km, streljali so s 150 m na balonček, za vsak zgrešeni 

od treh strelov pa se je tekmovalcu  dodalo tri minute.     
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Prva tekma v patruljnem teku - Cerkno 20 in 21. januarja 1945.
Na osvobojenem ozemlju so organizirali  smučarske  tekme, tedaj edine v Evropi: Fotografije je posnel  
udeleženec  tekem, Ločan  Marjan Masterl.                                                                   
Tekmoval  je tudi   Ivan Franko, sicer komisar XXXI korpusa in eden od glavnih organizatorjev tekem; 
ocenjevalec  skokov  je bil loški živinozdravnik  dr. Franc  Karlin.   
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Tekme v veleslalomu, skokih in
v patruljnem teku:
Slika levo: Marjan  Masterl, 3.  v veleslalomu, 
zmagovalec je bil Janko Štefe

Spodaj levo:  v patruljnem  teku je nastopilo 7 ekip

Spodaj: v skokih je  prepričljivo zmagal Rudi  Finžgar, 
planiški junak že iz predvojnega časa 



Srečanje dveh generacij biatlona – Jakov Fak in Jaka Reš, ki je tekmoval že leta 1964 na prvem državnem  

prvenstvu v biatlonu, ki je bilo v Mrkopalju, rojstnem kraju  Jakova Faka, danes našega najboljšega biatlonca.



Prvaki  Jugoslavije

1.1964 Janez Pavčič Mrkopalj 

2.1965 Pavel Kobilica Igman

3.1966 Pavel Kobilica Dražgoše

4.1967 Slavko Premože Mavrovo

5.1968 Pavel Kobilica Mrkopalj

6.1969 Slavko Premože Igman

7.1970 Filip  Grašič Dražgoše

8.1971 Jože Kovič Dražgoše II. Jug. memor. pokal

9.1972 Slavko Premože Dražgoše III. Jug. Memor. pokal

10.1973 Vinko Lotrič

11.1974 Filip  Grašič

12.1975 Mirza Romunija Pokljuka I. mednar. in  V. Jug. Memor.pokal

13.1976

14.1978 Marjan Burger (tek) Stari vrh

15.1979 Dražgoše Jug.memor.pokal 

16.1980 Luša Jug.memor.pokal

17.1981

18.1982

19.1983 Moste (Jelovica) 

20.1984 Ivan Sušnik (tek) Moste (Jelovica) Jug.memor.pokal



Biatlon – publikacija, ki jo je izdala jugoslovanska 

smučarska zveza 





Leto 1966  -

tretje državno 

prvenstvo v 

biatlonu  je 

bilo v 

Dražgošah



Leto 1966 - tretje državno prvenstvo v 
biatlonu je potekalo v sklopu dražgoških 
prireditev.
Progo v dolžini 20 km je odlično trasiral 
Matevž Kordež; imela  je strme vzpone in 
spuste ter tudi ravne odseke. 

Tekme se je udeležilo 20 tekmovalcev,  
tekmoval pa je celo zvezni trener državne 
reprezentance v tekih, Janez Pavčič, ki je 
zasedel 9. mesto.

Eden od favoritov za skupno zmago Roman 
Seljak je imel na tekmi veliko smolo, saj je 
zlomil smučko, jo nato za silo zakrpal s 
trakom za rane in dosegel skupno 5. mesto. 
Najboljši strelec je bil Janez Peternel, 
najboljši tekač Janez Mlinar, skupni 
zmagovalec pa Pavel Kobilica.   



Biatlon je disciplina, ki zahteva 

dobrega tekača in dobrega strelca. 

Ker je bila proga na tekmovanju 

l.1966 skrajšana, je sicer odličen 

tekač Filip Grašič ob  3. mestu v 

teku, zaradi  zgrešenih strelov 

zasedel šele 17.mesto.

Tarča je bila na trdi podlagi 

kvadratne oblike 60x60cm; zunanji 

korg je imel premer 50cm, notranji 

35cm. 

Streljali so z razdalje 100m, ob slabi 

vidljivosti lahko tudi z manjše 

razdalje.    







France Kemperle – najprej  tekmovalec, kasneje dolgoletni vodja 

tekmovanja Po stezah partizanske Jelovice.

Že leta 1958 je bila v Dražgošah prva tekma v patrolnem teku, kjer 

so ekipo sestavljali Kemperle France, Stanonik Lojze, in Vodopivec 

Lojze. Proga je vodila iz Dražgoš na Rovtarico in nazaj.   



Janez Pavčič na tekmi v Dražgošah.

Janez  Pavčič je že leta 1964  v Mrkopalju postal  prvi  državni prvak 

v biatlonu.

Označba opreme tekmovalca



Peter Pokorn je bil fotograf in dolgoletni športni 

novinarski dopisnik za Delo in Sportske novosti 

Legendi  slovenskega športnega 

novinarstva





Maks Konečnik iz Kočevja je odlično streljanje 

osvojil tudi kot lovec. 

Proge so bile poteptane le „peš“, brez teptalca.



Matevž Kordež 
( v belem puloverju) je bil 
odgovoren za pripravo proge.



Na štartu



Pavel Kobilica,  državni prvak 1965, 

1966 in  1968

Roman Seljak, prvi republiški prvak leta 1965 



Biatlon 67 - SK Transturist je prevzel  prvo organizacijo Dražgoških tekov leta 1964 in že                                            

leta 1965 je bilo prvo republiško prvenstvo  v biatlonu.   



Na strelišču so strokovno pomoč opravili tudi lovci





Leto 1967 – organizacija dražgoških prireditev je bila do zadnjega trenutka v zraku, saj občina Škofja Loka  klubu 

ni pravočasno nakazala sredstev za izvedbo tekmovanja. Situacijo so rešili s pomočjo SZS, ČGP Delo in zadnji 

trenutek tudi občini Kranj in Škofja Loka.  





Leto 1967 – kljub zapletom je SK 

Transturist tekmovanje ob dodatni 

podpori SZS uspešno izvedel.

Ponovno je zmagal Pavel Kobilica, 

odlično drugo mesto je dosegel mladi 

Tomaž Bešter, ki je po tekmi povedal:„ še 

zjutraj nisem vedel, kaj namazati, nato pa 

mi je Matevž Kordež ponudil mažo, ki jo 

je delal sam, in bila je odlična“.

Maks Konečnik iz Kočevja, najboljši 

strelec dotedanjih biatlonov, je kljub 43 

letom dosegel 5. mesto.   



Leto 1968 – v sklopu Dražgoških prireditev je bilo 4. 

republiško prvenstvo v biatlonu - državno prvenstvo 

je bilo to leto v Mrkopalju, zmagovalec pa je bil Pavel 

Kobilica.   

Organizatorja,  SK Transturist, ing. Lojze Vodopivec  

ter SZS, sta v  Dražgošah  poskrbela za zelo zahtevno 

progo v dolžini 18 km, ki jo je  pripravil Matevž 

Kordež - od Dražgoš proti Kališču in v Lajše (prvo 

strelišče) in nato proti Bičkovi skali in na Jelenšče

(drugo strelišče) in  nazaj v Dražgoše. 

Zmagal je 32.letni Jaka Reš, ki je na progi  odlično 

streljal in zadel 17 od 20 strelov. Po tekmi je bil 

presrečen, ob tem pa je potarnal, da ga je 7 kg težka 

puška pošteno ožulila.  Drugo mesto je dosegel 

39.letni Gašper  Kordež, ki je slovel kot odličen 

strelec, tretji pa je bil Alojz Kerštajn, ki je sicer 

pritekel na cilj kar 9 minut  pred zasledovalci, toda v 

streljanju je bil nenatančen.                                                       

Ekipno zmago je dosegel Triglav Kranj v postavi 

Kordež, Sitar, Bešter.

Nesrečni junak tekme je bil državni prvak  iz leta 

1967 Slavko Premože, ki je na tekmi najprej zlomil 

eno smučko, dobil zamenjavo, nato je zlomil še drugo 

in na cilj pritekel z zlomljeno smučko v roki, vseeno 

pa je bil diskvalificiran zaradi „zamenjave opreme“.  



Leto 1968 - Alojz 

Kerštajn je kljub 

najhitrejšemu teku  v 

biatlonu dosegel tretje 

mesto; ob njem 

predstavnik  organizatorja 

tekmovanja Gašper 

Zakotnik  SK Transturist.  



Leto 1969 – peto republiško prvenstvo v biatlonu  je 

bilo eden vrhuncev prireditev v Dražgošah.

Progo, ki je bila dolga 2x7,5km, je  tudi tokrat pripravil  

Matevž Kordež, predvsem zaradi spremenljivih razmer 

pa je bila zelo zahtevna – ponekod voda, drugje led, na 

Dražgoški gori pa nov sneg.

Prvi favorit je bil Pavel Kobilica, ki je vlogo favorita 

potrdil in tretjič postal republiški prvak. Drugo mesto 

je dosegel Jože Kovič, ki je sicer  najbolje streljal – od 

20 strelov jih je 17 zadel v sredino tarče ( brez 

pribitka), 2 strela v drugi krog ( minuta pribitka), 1 strel 

pa izven kroga ( 2 minuti pribitka). 

Zelo dobro sta tekmovala tudi kolesarja Hvastja in 

Kunaver, saj sta bila 9. in 10. 

Med tekmovalci so bili tudi tokrat osmoljenci, tako je 

nadarjeni kombinatorec Janez Bukovnik zlomil 

smučko, nato še konico druge, za nameček pa je pri 

padcu zgubil še municijo.

Izven konkurence je brez puške nastopil tudi prvi  

zmagovalec republiških biatlonskih tekem pri nas, 

Roman Seljak, ki je sicer na prireditvi skrbel za 

ozvočenje.      





Tekmovalci streljajo z vojaško 

puško v tarče, ki so krogi z 

dvema različno velikima 

poljema, zadetek v osrednji 

krog je brez pribitka, zadetek 

v zunanji krog doda 1 minuto 

pribitka, zgrešeni strel pa dve 

minuti pribitka.



Leto 1970 – sedmo državno in šesto republiško prvenstvo v 

biatlonu je bilo 10. januarja v Dražgošah. Organizatorju tekem, SK 

Transturist, se je prijavilo 32 tekmovalcev,  prvi favorit pa je bil 

tekač z Gorij, Pavel Kobilica.                                                                             

Kot ponavadi, je bila proga zelo zahtevna, na 20 km pa so  streljali 

dvakrat stoje in dvakrat leže, vse s 7 kg težko vojaško puško 

„mauser“.                    

Presenetljivi zmagovalec je bil domačin Filip Grašič, ki mu je bil to 

šele drugi nastop v biatlonu, odličen drugi pa je bil veteran  in prvi 

državni prvak v biatlonu (1964) Janez Pavčič, ki je odlično streljal. 

Tretji je bil tokrat Pavel Kobilica. Tudi ekipna zmaga je ostala doma 

v Železnikih – Grašič, Krišelj, Seljak.   



Janez Pavčič in Jaka Reš-

dve legendi   slovenskih 

biatlonskih tekem  v 

šestdesetih letih



Presenetljivi državni prvak 

1970 – Filip Grašič

Matevž Kordež –

prvak med veterani 

nad 50 let



Leto 1971 – osmo državno in 

sedmo republiško prvenstvo v 

biatlonu, ki poteka v sklopu 14. 

prireditev Po stezah partizanske 

Jelovice.  Tekma v biatlonu je 

morda zadnjič pri nas  z vojaško 

puško, že naslednje leto pa naj bi 

biatlonska tekma postala 

mednarodna.

Smučarska zveza in njen sekretar 

Miloš Rutar si prizadevata kupiti  

prave biatlonske puške, vendar je 

problem z dovoljenji za njihov 

uvoz.                     

Smučarska zveza in še posebej 

prizadevni organizatorji dražgoških 

tekem so postavili temelje za prave 

biatlonske tekme pri nas,  hkrati pa 

so določili, da so v Jugoslaviji štiri 

prizorišča državnih tekem, ki se 

menjavajo vsako leto – Igman, 

Mrkopalj, Mavrovo, Dražgoše.   



Leto 1971 – državni prvak v osmem 

in  republiški prvak v sedmem  

republiškem prvenstvu v biatlonu je 

postal Jože Kovič, ki je ponovno 

odlično streljal, drugi pa je bil 

Slavko  Premože in tretji Jaka Reš.

Na tekmovanju je nastal manjši 

zaplet, ko je bilo „preveč strelov 

tekmovalcev Dola v eno tarčo“, kar 

je vrglo sum na rezultat tekmovanja; 

v njihovi tarči je bilo več kot 20 

strelov. 

Posebno smolo nas tekmi je imel 43-

letni tekmovalec iz Kočevja, Maks 

Konečnik, sicer  v teh letih najboljši 

strelec med biatlonci, ki ga je med 

padcem na teku udarila puška po 

glavi in se je onesvestil,  nato 

nadaljeval in zasedel skupno 

11.mesto med 51 nastopajočimi.



Trije udeleženci biatlona 1971

Slika desno - Milena Kordež, domačinka z Jamnika, tedaj 

najboljša slovenska smučarska tekačica, je bila tudi redna 

udeleženka in večkratna zmagovalka tekov v Dražgošah – na 

sliki po zmagi 1972.  Velika večina tekmovalcev v biatlonu v 

60-70-tih letih so bili sicer vzgojeni kot tekači, v biatlonu pa so 

tekmovali le občasno; največkrat je bila le ena biatlonska 

tekma letno. Zato so bili  njihovi skupni rezultati običajno 

slabši predvsem zaradi nenatančnega streljanja.  



Leto 1972 – osmo republiško 

prvenstvo v biatlonu in deveto 

državno ekipno prvenstvo.

Na progi, ki bila dolga 20 km, je 

zmagal Pavel Kobilica,  drugo 

mesto pa je dosegel domačin Vinko 

Lotrič, ki je tekel najhitreje, 14 

minut pribitka pa si je pridobil ob 

slabšem streljanju. 

Tretji je bil ponovno Janez Pavčič. 

Ekipna zmaga je ponovno pripadla 

ekipi Dola v postavi  A. in S. 

Premože, J. Pavčič. 

Dražgoške prireditve v tekih so se 

prvič udeležili tudi slepe tekačice in 

tekači iz Ljubljane in Škofje Loke. 

Tekmovali so na, zanje posebej 

pripravljeni progi.      



Leto 1973 – deseto državno in deveto 

republiško prvenstvo v biatlonu je 

minilo v podobnih razmerah, kot so 

bile že prejšnja leta. Na zahtevni 20 

km dolgi progi se je pomerilo kar 55 

tekmovalcev.

Najbolje se je odrezal učenec Gašperja 

Kordeža, domačin  Vinko Lotrič, ki je 

zmago dosegel v  prepričljivem teku s 

petminutno prednostjo pred Antonom 

Premožetom, ki je prvič premagal 

starejšega brata Slavka. 

Ponovno sta bila odlična kolesarja 

Hvasti, ki je bil sploh najboljši strelec 

in osvojil skupno 4. mesto in Kunaver, 

ki je bil dvanajsti. 

Slovenska ekipa je zmagala tudi v 

tekmi za 3. jugoslovanski memorialni

pokal.  

Tone Kunaver



Zmagovalna trojica 1973 –

z leve Anton Premože, domačin z 

Dražgoš Vinko Lotrič, Slavko 

Premože. 



Leto 1974 – deseto republiško prvenstvo v 

biatlonu in 5. jugoslovanski memorialni

pokal – zmaga je ponovno ostala doma, saj 

jo je po štirih letih ponovno  dosegel         

Filip Grašič, drugi je bil Slavko Premože in 

tretji domačin Janez Krišelj.

Na naslednjih mestih so se zvrstila znana 

imena – A. Premože, J. Pavčič, Reš, Ložar, 

Kunaver, Kovič.

Tudi ekipna zmaga na državnem prvenstvu 

je ostala v Sloveniji.



Leto 1974 – v sklopu 

dražgoških prireditev 

so ob biatlonu  

tekmovali tudi v 

različnih kategorijah 

smučarskega teka, kjer 

so tekmovali vsi tedaj 

najboljši slovenski 

tekači in tekačice. 



Filip Grašič,  

državni  prvak 1974 

v  biatlonu, domačin 

iz Železnikov in 

učenec Matevža 

Kordeža. 



Uradni rezultati - posamično in ekipno 1974



Leto 1975 – enajsto 

republiško prvenstvo v 

biatlonu in prvo 

mednarodno prvenstvo 

v biatlonu z udeležbo 

tekmovalcev iz 

Romunije in Bolgarije. 

Organizator tekmovanja 

je SK Transturist. 

Tekmovanje je prvič na 

Pokljuki v Kranjski 

dolini na 20 km, s 

štirimi strelskimi 

postanki.

Tekmovalci so 

razdeljeni v dve 

kakovostni skupini- v 

prvi ( 39 udeležencev) 

so tujci in naši najboljši, 

tekmujejo pa s 

specialno biatlonsko 

puško; v drugi skupini 

(31 udeležencev) 

tekmujejo vsi ostali.       





Leto 1975 –

strelišče v Kranjski 

planini na Pokljuki.

Slabša skupina je še 

vedno  streljala z 

vojaško puško na 

okrogle tarče na 

razdalji 100 m.

Boljša skupina z 

mednarodno 

udeležbo je prvič 

uporabljala 

malokalibrske 

puške.   



Tudi na tem tekmovanju 

je bila organizacija v 

rokah  SK Transturist, ki 

je delo odlično opravil. 

Na sliki levo zgoraj 

Božo Valič, spodaj Anča 

Inglič Kalan.

Roman Seljak, sicer prvi 

republiški prvak v biatlonu, je 

nato  teh tekmovanjih  skrbel 

za ozvočenje prireditve. 



Leto 1975 – prvo mednarodno prvenstvo v biatlonu, 

hkrati 11. republiško prvenstvo v biatlonu in 5. 

jugoslovanski smučarski memorial. 

Tekmovanje je bilo prvič na Pokljuki, odlično pa ga je 

organiziral SK Transturist, ki se je po tekmovanju 

zavezal, da bo z organizacijo tekem nadaljeval.                                                     

SK Alpetur ( od leta 1975 dalje) je to tekmovanje 

organizacijsko vodil do leta 1984. 

Zmago so med člani dosegli Romun Mirza, drugi je bil 

Diholu in tretji Cimpola, za njimi pa so bili najboljši  

domači tekmovalci: Čečar*, Reberšak, Kunaver, J.Pavčič

in Reš.

* Čečar je bil član Jahorine in je bil  leta 1974  skupaj s 
Francetom Kemperlom na seminarju za biatlon v Bolgariji, 
zato se je nato na tekmi najbolje znašel in bil najboljši 
jugoslovanski tekmovalec.       



Posebni gost tekmovanja je bil 

generalni sekretar svetovne biatlonske 

zveze Šved Ule Hederen, ki je bil z 

organizacijo  tekmovanja zadovoljen. 

To tekmovanje je  bilo prvi večji korak 

slovenskega biatlona v mednarodno 

konkurenco.  



Leto 1978 – zaradi pomanjkanja snega v 

Dražgošah je bila tekma prvič na Starem 

vrhu. 

Tekmovali so za  jugoslovanski 

memorialni pokal - smučarski tek 3 krogi 

po 5 km.

Zmagovalec Marjan Burger z Gorij, sicer 

tudi član jugoslovanske biatlonske 

reprezentance.                       

Drugi je bil Bojan Cvajnar, tretji Zvone 

Kemperle.



Gašper Zakotnik na štartu patrolnega teka ( Pri Čemažarju na Zaprevalu. 

Tekmovalci so uporabljali avtomatske vojaške puške. 

Marjan Burger je na 

tekmovanju za 

jugoslovanski pokal 

zmagal štirikrat –

1977, 1978, 1980, 

1982. 



France Kemperle v elementu, ob pomoči vojakov planinske enote iz Škofje Loke



Leto 1979 – med prireditvami Po stezah partizanske 

Jelovice  je med tekmovanji smučarski tek za 

jugoslovanski memorialni pokal,  

prvenstvo v biatlonu pa ni napovedano. 



Načrt proge za smučarski tek in biatlon v Luši, ki ga je v 60-tih letih narisal inž. Lojze Vodopivec, sicer tudi 

dolgoletni sodelavec SK Transturist pri organizaciji „Dražgoških tekov“. Smučarski klub je imel interes, da bi  v 

Luši uredil tekaško-biatlonski poligon, saj je bilo  v teh letih veliko sindikalnih tekem, ki so  jih sestavljale alpske in 

tekaške tekme. Tekmovanje je bilo v Luši le enkrat, in sicer leta 1980. 

V  sklopu dražgoških prireditev je bila tekma za jugoslovanski pokal maršala Tita; tekli so na progi 5km, ki so jo 

pretekli štirikrat z vmesnimi strelišči. 



Po stezah partizanske Jelovice 1984 –

tekmovalni del  prireditve je bil  zadnjič 

v organizaciji SK Alpetour. 

Že od leta 1978 dalje ni bilo tekem v 

biatlonu, ampak le v smučarskem teku. 

Progo so pripravili  na Mostah na 

Jelovici. 

Zmagovalec  teka na 15 km, ki je štel za 

jugoslovanski pokal Maršala Tita, je bil 

slovenski reprezentant v teku Ivan 

Sušnik pred kolegom Bojanom 

Munihom in bosanskim tekmovalcem 

Muratom Hodžićem. 


