
Bizjak Dominik Domine (1914-1976) 

 

 Dominik je že od mladih let  ves svoj prosi čas posvetil telovadbi. Že kot 

otrok je prišel v sokolski dom na Mestnem trgu v Škofji Loki. Tam je 

spoznal odličnega telovadca, vaditelja in učitelja Rudolfa Horvata. Starosta 

loških Sokolov Franc Dolenc ga je vzel v službo, nato pa sta tudi sicer 

postala dobra prijatelja.                                                  Tudi po vojni se je 

Domine takoj vključil v telovadbo in njegov dom je postal  TVD Partizan, 

nekdanji sokolski dom.  

Nastopali in tekmovali so na širšem območju Škofje Loke in Gorenjske in  

Domine je bil specialist za tekmovanje na bradlji in parterju. Na teh dveh 

orodjih je vedno dobival najboljše ocene.                                                                       

Ko ni več tekmoval, se je posvetil vadbi pionirjev in mladincev, kot tudi 

organizaciji društvenih nastopov, akademij in povork. 

Ko je pripravljal akademijske sestave z uporabo različnih predmetov 

(palice, obroči, kolebnice,…), je prišel na idejo, da bi izdelal univerzalna 

orodja, ki bi jih potem telovadci lahko uporabljali na treningih in 

prireditvah. Prva taka inovacija so bili leseni okviri, ki sta jih izdelala s 

Francem Škrljem. 

Zelo uspešen je bil pri sestavljanju skupinskih prostih vaj za akademije in 

druge javne telovadne nastope. Vse sestave je zapisal v poseben zvezek. 

Vadbo skupinskih vaj je začel na štetje. Pri delu je bil zahteven, svoj 

umetniški talent pa je izrazil tudi s tem, da je k nekaterim vajam kmalu 

povabil pianista, s katerim se je dogovoril za ustrezno glasbo.Takrat sta mu 

pri izbiri pomagala pianista Tine Pirc in gospod Prinčič iz Ljubljane.                                                   

Domine je dobro poznal telovadno terminologijo, zato je tudi zapletene 

sestave lahko zapisal in bral.  

Domine je bil ustanovni član Fizkulturnega telovadnega društva Škofja 

Loka, nato član prvega UO telovadnega društva Partizan Škofja Loka, 

1953/54 pa izbran za načelnika društva. Bil je delaven, ustvarjalen in 

pošten. Njegove sprostitvene dejavnosti so bile po zadnjem večernem 

treningu družabni pogovori in sprehodi po mestu, hoja na Gabrovo in 

Lubnik, ter odbojka. 

Njegova hči Boža in sin Martin se ga spominjata kot strogega a nadvse 

dobrega očeta, ki je bil zelo resen in delaven človek z mnogimi talenti.   
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