Andrej Franko, telovadec, vaditelj in delavec v športu
Andrej je imel deset let, ko so ga starši vpisali v telovadno društvo Orel na Spodnjem
trgu, sedaj Loški oder. V času okupacije sta organizirana telovadba in šport v Škofji
Loki zamrla. Leta 1944, ko Andrej še ni imel 16 let, so ga Nemci, skupaj z očetom,
vključili v skupino 50 talcev v Škofji Loki. Po čudnem naključju je ostal živ, a odpeljan
v begunjske zapore in nato v nemško delovno taborišče.
Ko je bilo vojne konec, je bil Andrej med ustanovitelji Fizkulturnega društva Škofja
Loka. To se je najprej preimenovalo v Športno društvo Škofja Loka, leta 1952 pa v
Telesnovzgojno društvo Partizan Škofja Loka. V novi organizaciji so telovadci Sokola
in Orla združili moči in nadaljevali delo v dobrih medsebojnih odnosih.
V tem času je bil Andrej Franko med pomembnimi nosilci športnega gibanja, najprej
tekmovalec in vaditelj, nato pa vrsto let trener, sodnik, organizator in predsednik
društva Partizan. Njegovi športi so bili: nogomet, orodna telovadba in smučanje.
Kot izkušen vaditelj je pogosto opozarjal na nevarnosti zgodnje specializacije in velike
obremenitve vadečih. Svoje stališče je pojasnil takole: »Jaz sem otroke vedno najprej
učil osnov, kasneje pa so se sami usmerili v določen šport.« Andrej Franko, čeprav
športnik od nog do glave, je bil osebno zelo umirjen. Njegova velika želja je bila, da bi
vsi Ločani, zlasti mladi, redno prihajali v telovadnico ali na igrišče in tam začutili, kaj je
šport ter športna družabnost.
Poleg strokovnega in organizacijskega dela v telovadnem društvu in smučarskem klubu,
je Andrej aktivno sodeloval pri gradnji športnih objektov v Škofji Loki.
Takoj po vojni je bil zadolžen za obnovo sokolskega doma.
Sodeloval je pri gradnji smučarske koče na Starem vrhu in planinske koče na Lubniku.
Udarniško je delal pri urejanju smučarskih prog na Starem vrhu.
Dal je pobudo in aktivno sodeloval v akcijah za samoprispevek in gradnjo športnih
objektov (dvorana Poden, igrišča …).
Andrej je bil vedno dobronameren. Vsi Ločani so ga poznali in mu priznali zasluge na
področju telesne kulture. Za svoje delo je prejel različna priznanja, med drugimi Zlato
listino Občine Škofja Loka in Športne zveze Škofja Loka za dolgoletno delo v športu in
leta 2004 Bloudkovo plaketo za življenjsko delo.
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