Gašperšič Janez, alpski smučar in delavec v športu
Janez Gašperšič se je rodil leta 1928 v Škofji Loki, v spodnjem Karlovcu, po
domače pri Klanfarju. Bil je najmlajši v družini petih otrok in ko je bil star dve
leti mu je umrl oče, pri petih letih pa še mama. K sebi ga je skupaj z ostalimi
štirimi otroki vzel stric.
Po končani srednji elektrošoli v Zagrebu se je Janez že leta 1948 zaposlil v
Elektro Gorenjska, leta 1959 pa je na povabilo Ločanov prišel za direktorja
ELRA na Godešiču. Leta 1966 se je vrnil v Elektro Gorenjska in vse do
upokojitve vodil službo za prodajo električne energije.
Kot tedaj vsi loški športniki je tudi Janez telovadil in igral nogomet.
Ob tej osnovni vadbi je kmalu postal tudi zelo dober smučar, celo najboljši v
loškem klubu. Slovel je kot odličen stilist, kmalu pa so prišle tudi zmage. Postal
je celo mladinski reprezentant, vendar se je zaradi šolanja v Zagrebu moral
odreči tekmovalnemu smučanju. Kljub temu je smučanju in domačemu
smučarskemu klubu ostal zvest. Krasila sta ga preudarnost, mirnost, poštenost in
predvsem delavnost. Dejaven je bil na več področjih. Smučarskemu klubu
Transturist je predsedoval v letih 1967 -79 in to je bilo obdobje, ko je alpsko
smučanje v Škofji Loki naredilo največje korake – gradili so vlečnici za
Gradom, leta 1970 pa žičnico na Starem vrhu, tekmovalci so začeli sistematično
trenirati in postavili temelje naslednji generaciji, ki je posegla že tudi v svetovni
vrh.
Leta 1968 so ustanovili alpsko šolo, leta 1973 pa pripravili prvo tekmovanje za
Pokal Loka.
Pri delu v smučarskem klubu je Janezu ves čas stala ob strani žena Cirila, ki je
opravljala administrativna dela. Leta 1980 sta Janez in Cirila Gašperšič kot prva
zakonca v Sloveniji prejela Bloudkovo plaketo.
Janez je za delo v športu že leta 1972 Janez prejel ob petdesetletnici SZS zlato
plaketo za delo v smučarskem športu, prejel je tudi državno odlikovanje Orden
s srebrno zvezdo za zasluge za narod. Leta 1996 so mu podelili srebrnega
bloškega smučarja SZS, leta 2006 pa spominsko plaketo ob 100-letnici športa v
Škofji Loki, leta 2011 pa še svečano listino Športne zveze Škofja Loka.

