
Pogačnik Hartman Veronika, orodna telovadka in trenerka 

 

»Moji najlepši športni spomini so povezani z društvom Partizan Škofja 

Loka in to v letih 1958 do 1963. To so bila moja zadnja leta osnovne šole in 

vsa leta obiskovanja gimnazije v Škofji Loki. Partizan je bil moj drugi dom. 

To je bil prostor športa, za mene predvsem orodne telovadbe pa tudi 

atletike, istočasno pa je bil tudi središče vsega družbenega dogajanja. Da 

sem se vključila v Partizan, je temu prispeval tudi brat Tone, ki je do takrat 

že dosegel zelo dobre rezultate v orodni gimnastiki. V osnovni šoli sem 

najraje imela atletiko, predvsem tek na 60 m, kjer sem na tekmovanjih 

dosegla zelo dobre rezultate.                                                                                       

Po vključitvi v Partizan in pod vodstvom zelo dobre, a stroge Mime 

Balderman, pa sem vzljubila orodno telovadbo. Čeprav so bila leta do 1960 

v orodni telovadbi zelo uspešna, se takrat še niso popolnoma končala. 

Formirala se je še ena vrsta orodnih telovadk, ki pa je bila verjetno zadnja, 

med katerimi sem dosegla nekaj zelo dobrih uvrstitev na občinskih in 

okrajnih tekmovanjih. Žal, o tej vrsti, ni ohranjene nobene uradne 

dokumentacije, razen osebnih pohval in priznanj ter nekaj fotografij, ki jih 

hranim jaz in mogoče tudi druge tekmovalke.                                                                             

Seveda smo tudi mi sodelovali na različnih prireditvah v okviru društva in 

širše, leta 1959 sem se  udeležila Dneva mladosti v Beogradu, redno sem v 

Ljubljani obiskovala tečaje ritmične gimnastike in vaj na orodjih, višek 

dela v društvu je bila akademija, z narodnimi plesi smo nastopali na 

Visoški kroniki na gradu.                                                                                                      

Ker sem bila dobra orodna telovadka, sem tudi v okviru gimnazije, v letih 

1960-1962, ko sta bila naša učitelja Ivan Križnar in Lojze Gorjanc, 

tekmovala na šolskih prvenstvih v Kranju in dosegla 2. in 3. mesto v 

različnih orodnih prvinah.                                                                                     

Po končani gimnaziji, ko sem se leta 1963 vpisala na filozofsko fakulteto, 

sem prenehala z aktivnim športom. Na OŠ Cvetko Golar je brat Tone vodil 

zelo dobro vrsto orodnih telovadk in pomagala sem mu na treningih. Dalj 

časa pa sem v KS Trata vodila žensko rekreacijsko skupino.                                                                                 

Danes je v prostorih starega društva Partizan Sokolski dom s pestrim 

kulturnim dogajanjem. Meni pa ta prostor pomeni mnogo več in vedno, ko 

stopim vanj, se spomnim male in velike dvorane in nešteto ur, ki sem jih 

tam preživela«.         

Vera  Pogačnik Hartman 


