
Marjan Kalamar, rokometaš, trener in organizator športa v Škofji Loki  

 

Marjanova športna pot se je začela v osnovni šoli. Učitelji telovadbe so  v 

šestdesetih letih imeli najraje gimnastiko, ki je tudi Marjana  navdušila. 

Navdušenje za orodno telovadbo ga je pripeljalo v društvo Partizan, ki je 

bil v tem času že zelo dejaven, zlasti  gimnastika pa je bila v Škofji Loki 

množična in kvalitetna. Marjan se je uvrstil v pionirsko, kasneje tudi 

mladinsko vrsto, ki je nastopila na gorenjskih, republiških in tudi na 

državnih prvenstvih v orodni telovadbi. 

Veselje do orodne telovadbe in pobuda, da začne delati kot vaditelj, je 

Marjana pripeljala na Visoko šolo za telesno kulturo, kjer se je usposabljal 

za trenerja v orodni telovadbi. V tem obdobju je že vodil treninge mladih 

orodnih telovadcev, ki so dosegli kar nekaj dobrih rezultatov. Na treningih 

je vključeval tudi igre z žogo, ki mu niso bile tuje, razen rokometa. To je že 

na prvih urah rokometa na Visoki šoli opazil tudi prof. C. Pavčič  in mu 

predlagal, da se vključi v rokometni klub.                                                          

V Loki je v tem obdobju že obstajal rokometni klub in vsakega člana so z 

veseljem sprejeli. Igralci v ekipi so že dobro poznali rokometno igro in vsa 

igralna mesta so bila zapolnjena. Najbolj nezaželeno mesto je bilo igralno 

mesto »pivota«, ki so se ga vsi branili in prav na tem položaju krožnega 

napadalca je Marjan začel igrati rokomet in ga tudi zaključil.                                                                                                                   

Leta 1966 je Marjan začel igrati z ekipo Škofje Loke v Gorenjski ligi.                                                                                                                                  

V letih 1966-68 je bil Marjan tudi predsednik rokometnega kluba, ki se je 

tekmovalno in organizacijsko tedaj postavljal na noge. Rokometna igra je 

bila vse bolj priljubljena, igralci so postali odlični prijatelji, dobra »klapa« 

in v sezoni 1971/72 so postali gorenjski prvaki. Od tega leta je ista ekipa iz 

Škofje Loke samo še napredovala. Homogenost, tovarištvo, vse bolj 

kakovostno delo trenerjev in želja po uspehu jih je pripeljala v enotno 

slovensko ligo in leta 1976 so osvojili naslov prvaka Slovenije in s tem 

uvrstitev v II. Zvezno rokometno ligo. Rokomet je postal v Škofji Loki zelo 

popularen. Z napredovanjem ekipe so tudi treningi postali zahtevnejši in  

vsakodnevni. Marjan je po končani sezoni 1977. leta po 11 letih zaključil z 

igranjem rokometa. 

Marjana je ob rokometu minila želja postati trener orodne telovadbe, želel 

pa je postati rokometni trener. Leta 1973 je opravil izpit za trenerja 

rokometa. Ob moški ekipi se je v Škofji Loki ustanovila tudi ženska 

rokometna ekipa in Marjan je že kot igralec leta 1972 prevzel in vodil 

žensko ekipo, ki je igrala v Ljubljanski conski ligi do leta 1975, ko se je 



ženska ekipa razformirala. Leta 1994 je Marjan  ponovno začel treniranje 

ženske ekipe Lokastar. Dveletno delo je bilo dovolj, da se je ženski rokomet 

uveljavil v Škofji Loki. Eno sezono je Marjan vodil tudi žensko ekipo v 

Stražišču, ki je igrala v II. državni ligi. 

Delo z mladimi je Marjanu postalo najljubše in ob zaposlitvi na Osnovni 

šoli Petra Kavčiča je ustanovil rokometni krožek in tako mlade navduševal 

za rokometno igro. Na nivoju takratne občine je organiziral občinska 

tekmovanja, v republiškem merilu pa  se je uvajal tekmovalni sistemi za 

pionirje in Škofja Loka je postajala vse bolj prepoznavna pri delu s temi 

kategorijami.                                                                                                                 

Z zaposlitvijo na tedanji ZTKO se je Marjanovo vključevanje v rokometno 

delo z najmlajšimi še povečalo. Kot predsednik strokovnega sveta za 

rokomet  je uvedel tekmovanja v rokometu za vse kategorije pionirjev in 

pionirk v občini, organizirani so bili seminarji za inštruktorje rokometa in 

rokometne sodnike. Za mlade rokometaše so organizirali tudi priprave 

oziroma letovanja v Fažani, ki so bila zelo dobro obiskana. Tak množičen 

pristop k uveljavljanju rokometa se je moral preoblikovati v 

selekcioniranje zlasti mlajših ekip. Tako so Ločani leta 1980 postali prvaki,  

leta 1981, 1983, 1987 so starejši dečki osvojili 2. mesto v Sloveniji, 1983 pa 

so mlajši dečki osvojili naslov prvaka Slovenije. V obdobju trinajstih let je 

istočasno potekala tudi občinska rekreacijska liga za odrasle, kjer je vsako 

leto sodelovalo tudi več kot 10 ekip.                                                                                                                                                                      

Marjanovo  življenje je močno povezano s športom. Znanje, pridobljeno na 

Visoki šoli, je vseskozi prenašal na mlade in ne samo v rokometu, ampak 

tudi v gimnastiki, smučanju, plavanju in ne nazadnje tudi v  organizaciji 

športne dejavnosti v Škofji Loki. Kot organizator rekreacije na Športni 

zvezi že štirideset let organizira in pripravlja različna rekreacijska 

tekmovanja namenjena odraslim, sodeluje pri vključevanju otrok v različne 

športne programe in se s športnimi društvi dogovarja o novih pogojih za 

vključevanje v športne aktivnosti mladine in odraslih. 

 

Povzeto po Zborniku 50 let rokometa v Škofji Loki, Marjan Luževič, 2017 


