
Dekleva Janez, alpski smučar in  delavec v  alpskem smučanju 

 

Janez  Dekleva je v alpskem smučanju od osmega leta starosti. Od leta 1970 do 1981 

je treniral pri Jerneju Plajbesu in kasneje kot mladinec pri Jaru Kalanu.                                

Bil je član pionirske in mladinske reprezentance Jugoslavije. Tekmoval je že  na prvih 

tekmah za Pokal Loka, v pionirskih vrstah je postal slovenski prvak v veleslalomu, kot  

mladinec pa je nastopil tudi na Evropskem mladinskem prvenstvu 1981 na Starem 

vrhu. V letih 1978 -1981 je bil dijak smučarske gimnazije, nato pa se je posvetil 

študiju na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju, kjer je tudi diplomiral. Od leta 

1982 do leta 1987 je bil v domačem klubu Alpetour  trener  v cicibanskih in pionirskih 

kategorijah, v tem času je  opravil tudi izpit  za trenerja alpskega smučanja. Janez je v 

času od leta 1988 do leta 1994  v klubu kot starš in sodeloval pri organizaciji 

tekmovanj v alpskem smučanju.                                            

Od leta 1994 do 2018 je bil Janez predsednik SK Alpetour. V teh letih je bil klub 

večkrat proglašen kot najboljši v državi in vzgojil vrsto nadarjenih in uspešnih alpskih 

smučarjev.                                                                           

Od leta 1995 dalje je bil Janez vodja mednarodnega tekmovanja otrok v alpskem 

smučanju za POKAL LOKA in v tem projektu je Janez še zdaj, v letu 2019 eden 

glavnih organizatorjev tega tekmovanja Leta 2003 je Janez postal mednarodni tehnični 

delegat za alpsko smučanje, v SZS pa je leta 2006 postal član odbora za alpsko 

smučanje. Leta 2011 je bil imenovan za  predsednika odbora in zbora alpskih disciplin 

pri SZS.   Leta 2018 je bil imenovan kot delegat FIS za tekmovanja  vključno s 

tekmami za svetovni pokal. V okviru SZS je danes predsednik odbora Komisije za 

tekmovalno smučanje in homologacijo prog in objektov, v okviru FIS-Mednarodna 

smučarska zveza pa je član pododbora za klasifikacijo tekmovalcev, katere delo je 

zelo pomembno za postavljanje pravil, ki so pomembni za delovanje tekmovalnega 

sistema v alpskem smučanju, ob tem pa je v domačem klubu Alpetour tudi sedaj eden 

najbolj dejavnih sodelavcev..                                                                           

  Podatke zbral Marjan Luževič, 2019  

 


