IVAN

KRIŽNAR

Dvajset let organizirane odbojkarske
dejavnosti v Škofji Loki
1977-1997
Mnogim Ločanom je odbojka veselje in potreba. Zakaj pa ne, saj je to lep, sproščujoč
in atraktiven šport. Vsebuje nekaj kvalitet, ki jih ljudje opazijo kot prednost v primerjavi
z nekaterimi drugimi športnimi panogami.

Odbojkarski klub Termo-Lubmk Skofja Loka ob dvajsetletnici
Rojstno leto odbojke je 1895. V Slovenijo so jo prinesli s Češke leta 1928. Prva tekma
je bila leta 1930 v Mariboru. Istega leta je bilo v Ljubljani organizirano prvenstvo
Slovenije. V Škofji Loki so pričeli z odbojko po letu 1930. Po drugi svetovni vojni pa
se je odbojka pojavila v različnih okoljih: TVD Partizan, osnovnih šolah in gimnaziji,
vojašnici, dijaškem domu itd. Občina Skofja Loka in Temeljna telesnokulturna skupnost
občine Skofja Loka pa sta 5. oktobra leta 1977 odbojkarski klub LUBNIK uradno
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registrirali. Podpisniki ustanovne listine odbojkarskega kluba LUBNIK so bili naslednji:
Janez Pevc, Jože Lorbek, Igor Dolinar, Vinko Nastran, Drago Zgaga, Janez Zavrl, Franci
Ziherl, Ivan Jakšič, Andrej Jakšič in Janez Krmelj. Leta 1990 se je klub preimenoval v
odbojkarski klub TERMO-LUBNIK Škofja Loka.
Dvajset let v Loškem športu ne pomeni prav veliko, je pa kljub temu omembe vreden
dogodek predvsem zato, ker je v tem času prišlo do:
- stabilne organiziranosti kluba,
- zavidanja vredne množičnosti,
- relativno visoke kvalitete odbojkarske igre.
Vse dejavnosti (izobraževanje, treningi, odbojkarske šole itd.), ki jih klub izvaja vodi
13-članski upravni odbor s strokovnimi sodelavci. V vadbene skupine (selekcije), od
mlajših dečkov in deklic je vključenih 297 odbojkarjev. Kljub popolni samostojnosti
klub že vsa leta sodeluje z društvom Partizan Škofja Loka in preko njega z občinsko
športno zvezo. Na državnem nivoju se povezuje z Odbojkarsko zvezo Slovenije. Ker
so vse dejavnosti posredno odvisne od finančnih sredstev se klub v smislu sponzorstva
povezuje s podjetjem Termo že od leta 1987. Za urejanje formalno pravnih zadev pa
upravni odbor uporablja pravilnik, ki je usklajen z zakonom o društvih.
Klub sodeluje tudi s šolami, društvi, klubi, zavarovalnico in drugimi. Vsaj 18 let pa
se že povezujemo s športnim društvom Bor iz Trsta. Sodelovanje se nanaša na
medsebojna srečanja, izmenjavo strokovnih, organizacijskih in drugih izkušenj in
tekmovanj. Prijatelji iz Trsta so se npr. udeležili vseh osem spominskih odbojkarskih
turnirjev, ki jih je klub Termo Lubnik prirejal v spomin na umrlega predsednika kluba
Svaruna Terpinca. Vloga srečanj odbojkarjev Trsta in Škofje Loke je dragocena za oboje,
zato jih bomo ohranili in razvijali še naprej.
Dosedanji predsedniki kluba so bili:
Janez Pevc - pred letom 1977
Marko Erznožnik - 2 leti po letu 1977
Branko Roblek - 1 leto po letu 1977
Svarun Terpinc - 4 leta po letu 1977
Ivan Križnar - 13 let po letu 1977
Prispevek o 20Jetnici organizirane odbojkarske dejavnosti v občini Škofja Loka naj
zaključim z mislijo klubske zdravnice Štefanije Križnar, ki pravi: "Odbojka je lep šport,
primeren za vse in za vsa življenjska obdobja."
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