
Dr. Fran Jesenko in 

smučanje 

Škofja Loka, 13. 2. 2017 

Gradivo zbral in uredil Marjan Luževič; avtor slik 3 in 4  je Aleš Guček 





Joso Gorec (1895- 1962), 

Jesenkov prijatelj in 

dolgoletni tajnik JZŠZ, 

idejni oče Planice

Rudolf Badjura (1881-

1963), prvi smučarski 

učitelj; bij je ustanovni 

član JZŠZ, leta 1924 pa 

je izstopil, ker v JZŠZ ni 

odobraval tekmovalnega 

smučanja.

JZŠZ, ustanovljena 1922; 

dr. Fran Jesenko postane 

njen prvi predsednik, vse 

do leta 1932.  



Poslanstvo Jugoslovanske zimsko 

športne zveze po zaslugi vodilnih 

odbornikov ni bilo zgolj tekmovalno 

smučanje, kot se to dogaja v dedinji 

Slovenski smučarski zvezi. 

Poslanstvo je ostalo pred vojno 
in po vojni enako. Namreč množičnost prostočasnega smučanja z 

izboljšanjem znanja tehnike. Številni tečaji za mladino in odrasle po 1. 

svetovni vojni so bili organizirani pod okriljem JZŠZ. Šele kasneje so se 

vse bolj vključili še klubi in smučarske šole. 



Ljubljančan kapetan Karel Tauber je bil 

poveljnik vojašnice v Škofji Loki. Bil je 

tudi učitelj smučanja ter odbornik 

Jugoslovanske zimski športne zveze. Bil je
velik prijatelj Josa Gorca in dr. Frana Jesenka, zato so zelo aktivno 

sodelavali pri smučarskih projektih civilistov in vojakov. Tauber je 

vojake vodil v sredogorje, na sliki na Mrzlem Studencu in po 

okolici Pokljuke (leta 1930 in 1931). 



Leta 1923 je  bilo v Pragi zasedanje Mednarodne smučarske zveze, v katero 

so tedaj sprejeli tudi JZŠZ.  Na tem zasedanju je dr. Jesenko v svojem 

govoru izpostavil  večstoletno tradicijo smučanja pri nas in ob tem predstavil 

Valvasorjev opis  smučanja na Blokah (1689). 



Dr.Klement Jug (1898-1924)

Vladimir Bartol (1903-1967) 

V Razgovoru pod Grintovcem je slikovito 

opisal polemični pogovor med dr. 

Jesenkom in tedaj vodilnim plezalcem, dr. 

Klementom Jugom. Dr. Jesenko je  bil 

zagovornik uživanja lepot narave, za dr. 

Juga pa so bile gore izziv in priložnost za  

utrjevanje lastne volje in trdnosti značaja.  



Profesor Jesenko s študenti na 

Rožniku  maja 1930
Profesor Jesenko ( sedi) s študenti 

na Rožniku maja 1930; prvi z desne 

France Planina. 





Kakor njegov praded, je tudi dr. Jesenko želel napis na grobu: 

„Človek kakor trava rase, da se v jeseni pokosi“                                

A preden je nocoj ob 18. v ljubljanski splošni bolnici omahnil v 

objem smrti, so bile njegove zadnje besede: „Težko je pustiti delo“!

Zapis v Jutru, 15.julij in 16.julij 1932
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Spomenik za družinski 

grob dr. Frana Jesenka je 

izdelal Jože Plečnik 
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Loški muzej hrani 

rokopis o rodbinskem 

poreklu Jesenkovih

( avtor zapisa verjetno 

prof. France Planina)





Rojstna hiša Franceta Jesenka v Karlovcu



Odbor za muzej športa je 

občinskemu svetu naslovil dve 

pobudi:

1. Trg pred upravno enoto se po 

prenovi poimenuje po Francetu 

Jesenku

Znamenitim Ločanom 

Znamenitim Ločanom v aleji se 

letos pridruži prof. dr. France 

Jesenko 
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