
Kemperle Franc, dolgoletni prizadevni delavec  v loškem športu  

 

Franc je bil rojen v Železnikih, kjer je preživel zgodnjo mladost, nato pa se je 

leta 1944  družina preselila v Škofjo Loko.                                                              

Franc se je  vključil v TVD Partizan, v sekcijo za alpsko smučanje, ki pa jo je 

kmalu zamenjal za tekaško sekcijo. V  ekipi s Stanetom Osovnikarjem in 

Francom Homanom se je koncem petdesetih let     udeležil  republiškega 

prvenstva v teku, ki je bilo v Kočevju. Kot nadarjen tekač se je vpisal v ŽAK 

Ljubljana, zaradi šolanja pa je treninge kmalu  opustil.                                                                         

Športno pot je nadaljeval kot sodnik in pomočnik štarterja, hkrati pa je še 

tekmoval v smučarskem teku.                                                           

Leta 1958 je skupaj z Lojzetom Vodopivcem in Stanonik Lojzetom prvič 

tekmoval v patruljnem teku na Dražgoških tekmah in naslednje leto v ekipi 

France in Ciril Kemperle ter Lojze Vodopivec.                                                                                                  

V zimi 1963/64 je France prevzel vodenje  organizacije Dražgoških tekem,  to 

delo pa je vestno opravljal naslednjih  dvajset let. Že leta 1965 so v okviru teh 

prireditev pripravili  prvo tekmovanje v biatlonu, kar je bila  drugačna, 

modernejša  športna disciplina od dotedanjih patruljnih tekov, imeli pa so še 

vojaške puške in večje tarče.Te tekme so bile vsa naslednja leta 

najpomembnejše slovenske biatlonske tekme, leta 1975 pa so pod vodstvom 

Franceta in sodelavcev v SK Transturist  pripravili prvo mednarodno 

tekmovanje v biatlonu z malokalibrskimi puškami in tarčami, kot se jih 

uporablja še danes. Francetu gre zato velika zasluga za nastanek in razvoj 

biatlona v Sloveniji.                                                                                        

Smučarskem klubu Transturist in kasneje SK Alpetour je bil France vsa leta 

eden najbolj pomembnih sodelavcev pri organizaciji in finančnem upravljanju 

kluba in del teh nalog opravlja še danes, v letu 2017. V dolgoletnem delu je 

prispeval številne tehnične in organizacijske izboljšave za pripravo in izvedbo 

tekmovanj v smučarskem športu, kot tudi v AMD Škofja Loka, kjer je tudi 

sodeloval v organizacijskem timu AMD Škofja Loka.                              

France je za svoje predano in uspešno delo  v loškem športu  leta 1998 prejel 

Plaketo SZS  Bloškega smučarja, leta  2003  Svečano listino Športne zveze 

Škofja Loka, že leta 1984 pa je prejel Plaketo ZOI 1984 za uspešno delo pri 

izvedbi olimpijskih iger v Sarajevu, kjer je bil SK Alpetour eden od izvajalcev 

alpskih tekem.      

         Po intervjuju s Francetom Kemperlom l. 2013 zapisal Marjan Luževič 


