
Bizjak Urška - športna pot naj rekreativke  

Urškina  tekmovalna športna kariera seje začela dokaj pozno, a že kot 

učiteljica razrednega pouka je pouku športne vzgoje namenila posebno 

skrb, na Osnovni šoli Škofja Loka- Mesto pa je več let zavzeto vodila 

planinski krožek. S tekmovalno športno dejavnostjo se je začela ukvarjati 

leta 2003 , ko je nastopila na  Državnem pokalu Slovenije v gorskih tekih. 

Na teku na Osolnik je njeno nadarjenost za tek opazil tekač Janez 

Zakrajšek, ki ji je dajal strokovne nasvete in že v prvem letu je dosegla v  

kategoriji nad 45 let v skupnem seštevku četrto mesto.                                                                                                           

Njeno tekmovalno gorsko tekaško pot so zaznamovali teki na Ratitovec, 

Črno prst, Lisco, Vršič, Krvavec, Slovenski alpski maraton , Gorski 

maraton štirih občin ter Svetovni prvenstvi v gorskih tekih za rekreativce v 

Schwarzwalduin Sauze d'Oulx. Tu je dosegala najvišja mesta. 

  Sodelovala je tudi na rekreativnih tekih Slovenija teče za zdravje v okviru 

Olimpijskega komiteja – šport za vse. Od leta 2003 je v svoji kategoriji 

dosegala štirikrat prvo mesto v skupnem seštevku v Slovenskem pokalu v 

rekreativnih tekih, po prvih treh mestih pa je posegala tudi v skupnem 

seštevku v  rezultatih na tekih po Sloveniji v okviru prireditev Slovenija 

teče v pokrajinskih pokalih, kot Pokal Gorenjske v rekreativnih tekih, 

Dolenjski pokal, Primorski pokal v gorskih tekih, Štajersko- Koroškem 

pokalu in  Primorskem tekaškem pokalu Teki Primorskih novic. 

Udeleževala se je tudi tekaških maratonov v Radencih, Sežani, Trstu in 

Ljubljanskega maratona, kjer je tekla na dolžini polmaratona in posegala 

po vidnih rezultatih. Njene vidnejše udeležbe so bile še na Ljubljanskih 

tekih trojk in V Maxištafeti na stadionu Rocco v Trstu.  Za udeležbo na 

rekreativnih tekaških tekmovanjih v okviru Slovenija teče je vsako leto 

prejela priznanje s strani Olimpijskega komiteja.  

V obdobju od leta 2003 pa do 2014 se je udeleževala tudi kolesarskih 

tekmovanj po Sloveniji z gorskim kolesom in specialko. Za udeležbe na 

rekreativnih kolesarskih tekmovanjih Slovenija kolesari  je  vsako leto 

pridobila priznanje Olimpijskega komiteja Slovenije. Na gorskih 

kolesarskih dirkah za rekreativne kolesarje na Stari vrh, Jamnik, Soriško 

planino, Blegoš, Zavodnje, Rog , Roglo, Vršič in Mangart je prav tako 

dosegala prva tri mesta v svoji kategoriji. Večkrat je tekmovala   tudi na 

Maratonu Franja  in dosegla na najdaljši progi štirikrat prvo mesto v svoji 

kategoriji.                                                                                                                



Urška je v obdobju njene tekmovalne športne kariere tekmovala tudi za 

SLO ven SKI pokal. V letu 2010 je dosegla  v svoji kategoriji v skupnem 

seštevku  2.mesto.                                                                                              

Poleg tekmovanj  je opravila vsako leto norme za  pohode  Klub 

Lubnikarjev, Prijatelji Osolnika in Planice. Opravila pa je tudi 60 

kolesarskih vzponov na Katarino in 40 kolesarskih vzponov v Breznico do 

Naceta. Od leta 2009 dalje je Urška svoje športne dosežke nizala tudi kot 

članica Društva upokojencev Škofja Loka, kjer je prva tri mesta osvajala 

na tekmah PZDU Gorenjske v namiznem tenisu, plavanju in smučarskem 

teku, na Medobčinskih športnih igrah pa v  disciplinah kros, tek na smučeh, 

plavanje, kolesarjenje in v namiznem tenisu. Tako je 2011 dobila zlato 

medaljo za  dobro športnico, v letih 2012, 2013, 2014 Priznanje  za 

najšportnico  v Društvu upokojencev Škofja Loka. Leta 2012 je  na 31. 

športnih rekreativnih igrah prejela  naslov in priznanje  Najrekreativka na 

Loškem. Leta 2014 je Urška za njeno zavzeto in uspešno delo v športu 

prejela - BRONASTO PLAKETO zavoda za šport in športne zveze Škofja 

Loka za leto 2013.                                                                                                       

Za zavzeto in uspešno delo v športu je Urška leta 2014 prejela  tudi s strani 

Društva upokojencev Škofja Loka Priznanje za uspešno zastopanje DU 

Škofja Loka v športu za leto 2013. Kot vrhunec uspehov tega leta pa je bilo 

1. mesto v kategoriji na Maratonu Franja.                                                       

Uspehi, ki jih je Urška dosegla v svoji tekmovalni športni karieri, so plod 

izjemnih prizadevanj, treningov in zavzetosti za priborjene športne 

rezultate.  

Martin Bizjak, 2015 

     


