
Kofler Bojan (1944), atlet  

 

Kofler Bojan je iz domačih Železnikov prišel v škofjeloško gimnazijo leta 

1958, kot telesno šibkejši pa je imel pri telesni vzgoji  v prvem letniku 

slabšo oceno. Ob vzpodbudi prof. Ivana Križnarja se je začel ukvarjati z 

atletiko in kmalu napredoval. Ker na gimnaziji še ni bilo športnega društva 

( ustanovljeno 6. decembra 1962), je tekmoval za domači športni  klub iz 

Železnikov. Tako je občinskem prvenstvu septembra 1962 v teku na 400 m 

dosegel 2. mesto, v teku na 1000 m pa tretje.                                                

Leta 1963 se je prijavil na razpis AK Ljubljana v krosu, ki je bil tudi 

izbirna tekma za državno prvenstvo. Na  krosu je v kategoriji starejših 

mladincev dosegel 2.mesto, postal član AK Ljubljana in se tudi uvrstil v 

ekipo za državno prvenstvo v Osijeku. Istega leta je na tekmi v krosu 

zmagal pred kolegoma z gimnazije Kobanom in Debeljakom, ki ga je kot 

prvo tekmovanje organiziralo ŠŠD Janez Peternel.                                                                          

Na državnem prvenstvu za starejše mladince v krosu v Osijeku (1963) je 

tekel slabše od pričakovanj, boljši od njega je bil tudi Anton Koban.            

Bojan se mu je nato oddolžil na občinskem prvenstvu, ki ga je organiziral 

ŠD Janez Peternel.                                                                                                 

Leta 1963 je Bojan maturiral in kot študent začel tudi redno trenirati v AK 

Ljubljana, kjer je njegov trener postal Janez Gabršek.                                     

Bojan je študij vse težje  usklajeval s športom, zato se je leta 1965 odločil  

prenehati s treningom atletike v AK  Ljubljana, nato pa je v letu  1966 še 

nekajkrat nastopil za AK Triglav, čeprav  atletike ni več načrtno treniral,  

igral pa je nogomet za domači klub iz Železnikov, zato je imel dobro 

kondicijo.  

Večji atletski uspehi Bojana Koflerja:                                                                                                                

- Občinski prvak med starejšimi mladinci v krosu, teku na 400m in 1000 m 

v letu 1963.                                                                                                                    

- Na državnem atletskem prvenstvu za starejše mladince v Zagrebu leta 

1963  je dosegel 5. mesto v teku na 1500m in 6. mesto v teku na 800m.«                

- Občinski prvak  med člani 1964 v teku na 400 m, 1500 m in 4x100m.                                                     

- Gorenjski prvak med mladinci  1962 v teku na 1500 m in krosu (2000m); 

prvak tudi leto kasneje med člani na 1500m.                                                                                                                                                   

- Slovenski prvak med starejšimi mladinci 1963 v teku na 1500m.                                                                  

- Na prvenstvu Slovenije za mladince  1963 v štafetah na 3x1000 m drugo 

mesto za ekipo Kofler, Geoheli, Virant.                                                                       

-  Leta 1966 na mitingu AK Triglav je v disciplini balkanska štafeta 



(800x400x200x100) zmagala ekipa v postavi Kofler, Kaštivnik, Fister, 

Kuralt in dosegla nov absolutni gorenjski rekord.« 

Med številnimi dokumenti o Bojanovi atletski poti so zelo zanimiva pisma 

(dopisnice), na katerih trener Janez Gabršek Bojanu sporoča  načrt 

treninga, saj je trener tedaj dela z večjo skupino tekačev in za vsakega 

posebej ni imel dovolj časa. Koncepti treningov so bili dobro zasnovani, 

uporabni tudi za današnji čas - intervali, postopnost,  uteži, rednost, delati z 

glavo, ne pretiravati s količino… - glej prilogo Kolfer navodila za trening.                                                                                                                                                               

V arhivu muzejske zbirke o športu je hranjena tudi obsežna mapa z  

dokumenti o športni poti Bojana Koflerja.  

                        

Po pogovoru z Bojanom Koflerjem zapisal Marjan Luževič, avgust 2017   

 

 

 

 

 


