Slavko Fojkar, športnik težkoatlet in organizator
Športna kariera Slavka Fojkarja je predvsem v dviganju uteži, kjer je bil sicer
samouk, vseeno pa je ob vztrajnosti in talentu postal večkratni slovenski prvak,
leta 1973 pa je kot stalni član ljubljanske Olimpije postal državni prvak.
Njegov zgled je v Loki potegnil še druge močne mladce, da so pričeli dvigati
uteži. Nabralo se jih je za celo ekipo dvigalcev uteži in sklenili so, da v okviru
TVD Partizana ustanovijo svojo težkoatletsko sekcijo. Prav kmalu so dobili
svoje prostore v novi Hali Poden.Tu so imeli primerne pogoje za treninge in
tekmovanja. Vključili so se v slovensko ligo. Z resnim delom so že po dveh
sezonah postali republiški prvaki in plasirali so se v ligo Jugoslavije. V ekipi so
tedaj poleg Slavka dvigali še Peter in Pavle Kalan, Janez in Borut Bobnar,
Andrej Jaklič, Jože Misson, Darko Polajnko, Miha Habicht, Janez Sušnik, Jani
Klopčič, Peter Kalan ml., Zdenko Vrbinc, Drago Leskovšek, Rajko Pirc, Jože
Satler, Primož Štajer in Drago Markovič.
V tej ligi so nastopali dve sezoni in v drugi sezoni celo dosegli tretje mesto,
ustavile pa so jih poškodbe in omejene finančne zmožnosti.
Slavko kljub temu dviganja ni kar opustil. Začel se je ukvarjati s triatlonom
moči (počep, tezno leže in vlek od tal) in štirikrat je postal prvak Slovenije v
kategoriji do 90 kg.
Leta 2000 je Slavko Fojkar z resnimi tekmovanji zaključil.
Slavkovo športno pot pa je močno zaznamovalo tudi njegovo organizacijsko
delo v športu. V obdobju od leta 1980 do 1991 je deloval kot zelo uspešen
organizator športne dejavnosti v tedaj zelo velikem loškem podjetju LTH. Tu je
bil tudi vodja sindikalnih iger in drugih športnih tekmovanj.
Po letu 1991 je kot samostojni podjetnik nato vodil športno dejavnost v Obrtni
zbornici, skupaj z Bojanom Budnom pa sta kar 10 let vodila Obrtniške igre
Slovenije.
Slavko Fojkar je za svoje uspešno športno delovanje prejel kar nekaj nagrad in
priznanj: Bloudkovo srebrno značko (občinsko priznanje), priznanje Športnega
društva Olimpija, priznanje organizacijskega odbora občinskih obrtnih športnih
iger Škofja Loka.
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