
Kalan Jaro, smučarski trener v Škofji Loki in v državni reprezentanci, 

dolgoletni direktor SZS  

 

Jaro se je rodil v družini učiteljev, ki sta dala najpomembnejše usmeritve v 

življenju, živeti s športom in to prenašati na mlajše.                                              

Že kot otrok se je Jaro ukvarjal z vsemi tedanjimi športi v Škofji Loki – smučali 

so in skakali, poleti pa je zgodaj začel igrati košarko, ki se je vse bolj 

uveljavljala. V gimnazijskih letih je Jaro postal član prve ekipe in igral tudi v 

ekipi, ki se je borila za vstop v 2. ligo. Košarko je igral skupaj 12 let. Na 

gimnaziji je bil njegov profesor Ivan Križnar, s katerim je Jaro vzpostavil 

odličen odnos, postal je skoraj asistent za športne dejavnosti in prof. Križnar ga 

je v 3. letniku poslal v Rovinj na seminar za trenerje košarke, kar je bil za Jara 

velik dogodek.                                                                                                          

V tem času je Jaro treniral tudi alpsko smučanje, njegov prvi trener pa je bil 

Gašper Zakotnik. Imeli so zelo močno ekipo, ki je konkurirala tedaj najboljšim 

klubom Tržič, Branik, Novinar. V ekipi so bili ob Jarotu  Miloš in Alenka 

Mlejnik, Silvo Logonder, Ivan Mihovilovič, Janek Kalan, Tomaž Lunder, Boris 

Vodopivec, Simon Krelj.                                                                                                         

Jaro je smučanje in košarko treniral do 21. leta, sicer pa je v tem času začel 

igrati tudi rokomet, ki se je v Škofji Loki tudi vzpenjal.  Jaro je bil igralec, od 

leta 1971 pa na pobudo Janeza Štera pri občinski upravi  prvi profesionalni 

trener, v poletnem času za rokomet, pozimi pa v smučarskem klubu. Jaro je 

rokometno ekipo popeljal iz gorenjske v 2. consko ligo. Kombinacija obeh 

trenerstev se je že po enem letu pokazala kot prezahtevna, zato se je Jaro odločil 

le za profesionalno trenerstvo v smučarskem klubu. Prevzel je veliko skupino 30 

tekmovalcev različnih kategorij. Alpska šola je bila osnova za vse nadaljnje delo 

v klubu. Odločitev za množičnost pa se je kmalu pokazala kot dobra, saj so iz te 

skupine prišli odlični posamezniki, ki so postali člani državnih reprezentanc.                       

Po 17 letih dela v klubu je Jaro postal trener moške slalomske ekipe, ki so jo 

sestavljali Andrej Miklavc, Jure Košir, Mitja Kunc in Matjaž Vrhovnik. To 

ekipo je vodil 3 leta in z njo odšel na OI Albertville. Nato je Jaro prevzel  

vodenje celotne ženske A ekipe, skupino mladih smučark, ki so kmalu postale 

»vražje Slovenke« - Urška Hrovat, Špela Pretnar, Nataša Bokal, Alenka Dovžan, 

Špela Bračun. Ta ekipa je ustvarila slovenskemu smučanju velik ugled, saj  

nobena druga reprezentanca ni imela ekipe, kjer bi vse tekmovalke stale na 

zmagovalnih stopničkah. To ekipo je Jaro vodil v obdobju 1992 – 1998, v tem 

času pa so dekleta osvojila 14 zmag v svetovnem pokalu, medalje z olimpijskih 

in svetovnih prvenstev. Vrhunec so bile OI Lillehamer, kjer so dekleta osvojila 

dve medalji.   Alpsko smučanje je bilo v tem času šport številka ena v Sloveniji. 



Leta 1998 je Jaro Kalan postal direktor Smučarske zveze Slovenije in to delo 

nato opravljal do leta 2010, ko se je upokojil. Smučarska zveza je v tem obdobju 

poleg tekmovalnih dosežkov v vseh zvrsteh smučanja organizirala številna 

mednarodna tekmovanja, ob tem pa vodila izgradnjo najpomembnejših 

infrastrukturnih objektov v Kranju, na Pokljuki in v Planici.                                                                     

Jaro je po upokojitvi ostal aktiven v svojem matičnem klubu, v SK Alpetour, 

kjer sodeluje pri pripravi najpomembnejše otroške tekme, pri Pokalu Loka.      

Po intervjuju z Jarom Kalanom l. 2013 zapisal Marjan Luževič 


