
Mihovilovič Ivan, alpski smučar in cestni kolesar  

 

Ivan Mihovilovič je bil alpski smučar generacije, ki je v šestdesetih letih 

trenirala pod vodstvom  Gašperja Zakotnika  in se kljub slabšim pogojem za 

trening začela uvrščati med najboljše v Sloveniji. Ta generacija je tudi  postavila 

temelje za uspehe, ki so naslednjo generacijo loških smučark in smučarjev 

pripeljali na svetovno smučarsko sceno.                                                                                                

V zimi 1966/67 je Ivan nastopil na mladinskem kriteriju v veleslalomu na Voglu 

in  dosegel 5.mesto. V isti sezoni je na mednarodni tekmi v veleslalomu v 

Selcah  kot starejši mladinec dosegel 2.mesto.                                                           

Leto kasneje je bil že član in na  meddruštveni tekmi v slalomu na Kranceljnu je  

dosegel 7. mesto.                                                                                                              

V zimi 1968/69  je Ivan Mihovilovič dosegel tri vidnejše rezultate – na 

društvenem pregledni tekmi v  slalomu na Starem vrhu je bil 3. ,  na 

republiškem prvenstvu v veleslalomu, ki je bilo februarja 1969 na Krvavcu, je 

bil 11.,  marca istega leta pa je zmagal na Jadranskem  slalomu na Platku.                                                                                                                       

V pripravi na zimo so oktobra 1969 pripravili tekmo v  suhem slalomu na travi  

na Štajngrofu, kjer je bil Ivan drugi najhitrejši. V zimski sezoni 1969/70 je 

zabeležil naslednje rezultate: na meddruštvenem veleslalomu na Starem vrhu  v 

decembru 1969 je bil na 10.mestu, malo kasneje je bil 5. na meddruštvenem 

veleslalomu v Poljanah, njegov  najpomembnejši dosežek v tej zimi pa je  pa je 

bilo  7. mesto v smuku, ki je bil na Zelenici. Sezono je zaključil s 3.mestom v 

slalomu, ki je bil pri Češki koči.                                                                               

Zima 1970/71 je bila prelomna za loško smučanje, saj je bila postavljena žičnica 

na Starem vrhu. Na otvoritveni tekmi, ki je bila 24.1.1971,  je v močni 

konkurenci v veleslalomu Ivan Mihovilovič dosegel 10.mesto.                                          

V teh letih je bila še tradicija poletnih tekem na naših ledenikih in  tega leta je 

bilo republiško prvenstvo na plazu pod Prisojnikom, kjer je bil v konkurenci 

najboljših v Sloveniji Ivan Mihovilovič 8. v slalomu in 9. v veleslalomu.                                                                                                               

V zimi 1971/72 je Ivan Mihovilovič zabeležil zmago v slalomu na meddruštveni 

tekmi  za kategorizacijo v slalomu na Vrheh nad Trbovljami, marca 1972 pa je 

bil v veleslalomu za kategorizacijo na Krvavcu na 6. mestu. Tekmoval je tudi na 

mednarodni tekmi na Šar planini, kjer je bil 21. v veleslalomu.                                                                                                             

V zimi 1972/73 je v slalomu za kategorizacijo, ki je bilo januarja 73 na Vrheh 

nad Trbovljami,  na 2.mestu, marca pa je bil še veleslalom za kategorizacijo na 

Krvavcu, kjer je  Ivan  dosegel 11.mesto.  Marca 1973 je  sodeloval na 

državnem prvenstvu SFRJ, ki je bilo v Mavrovem in v slalomu dosegel 13. 

mesto, v veleslalomu pa je bil 16.                                                                                     

Ivan je ponovno tekmoval v sezoni 1974/75, po odsluženi vojaščini. Februarja 



1975 je na državnem prvenstvu v slalomu na Pohorju dosegel19 .mesto.                    

Marca istega leta je  tekmoval na  Krvavcu na prvenstvu Slovenije in bil 10. v 

slalomu in 9. v veleslalomu. To je bila za Ivana Mihoviloviča tudi zadnja 

tekmovalna sezona, saj se  je po diplomi na strojni fakulteti posvetil poklicu, 

tekmovalno smučanje v klubu pa so prevzeli mlajši, ki so zrastli v alpski šoli in 

se po letu 1975  začeli uvrščati med najboljše v državi.                                              

Ivan je ostal v smučarskem klubu kot  sodelavec, ob tem pa je v odlično 

smučarko vzgojil tudi svojo hči Nino, zmagovalko pokala Loka in  slovensko 

državno reprezentantko.                                                                                             

Druga športna ljubezen Ivana Mihoviloviča je postalo cestno kolesarstvo, ki mu 

je Ivan ostal zvest vse do leta 2017. Na številnih domačih in mednarodnih 

tekmah cestnih kolesarjev rekreativcev se že leta  uvršča  med najboljše in v  

letu 2017 je v kategoriji  Master H  tretji najboljši amaterski cestni kolesar v 

Sloveniji.    

Marjan Luževič, 2018                                                                              

 

 

 


