
Krelj Simon,  vsestranski športnik in delavec v športu  

Simon Krelj  je, podobno kot mnogi Ločani in Ločanke, športno pot začel 

kot dijak loške gimnazije. V šolskem letu 1964/65 je vodil šolsko športno 

društvo. Izdali so posebno številko šolskega glasila Dijaške etude, ki je bila 

povsem posvečena delu šolskega športnega društva in odraža odlično 

organiziranost društva, saj so bili med najboljšimi društvi v Sloveniji.                                                                                          

V atletiki se je Simon preizkusil v AK Triglav, kjer je treniral tek čez ovire  

na 110 m in 400 m.  V atletiki je tekmoval v letu 1966,                                       

nato pa se je posvetil alpskemu smučanju, saj  je bil  v tem času član  

tekmovalne vrste fantov v SK Transturist. Na pobudo Gašperja Zakotnika 

je že v zimi 1967/68 uradno  začela delovati alpska šola, ena prvih v 

Sloveniji. Vodili so jo Aci Novinec, Janko Vodopivec, Matjaž Hafner in 

Simon Krelj, ki je leta 1969 postal vodja alpske šole. Vključevala je otroke 

od 7 do 14 leta, v naslednji zimi pa jo je uradno verificirala tudi Smučarska 

zveza. Iz te šole so v naslednjih letih  prišli  najboljši tekmovalci, Jože 

Kuralt, Jana Hafner in Boris Strel. 

 

 

Loški smučarji so v šestdesetih letih trenirali v veliko slabših pogojih od 

Jeseničanov, Tržičanov  in drugih,  leta 1971  pa so prvič odšli na trening na 

ledenik Kaprun. 

 Z leve : Gašper Zakotnik, Jana Hafner, Tomaž Lunder, Ivan Mihovilovič, 

Boris Vodopivec, Simon Krelj, Silvo Logonder, Janek Kalan 



Po tekmovalnem obdobju v smučanju je Simon v letu 1969 opravil izpit za 

učitelja smučanja in nadaljeval delo vzgojitelja bodočih vaditeljev 

smučanja. Opravil je tudi izpit za sodnika v smučanju in ostal zvest 

domačemu smučarskemu klubu naslednjih štirideset let, ko je opravljal 

različna dela na tekmovanjih, predvsem pri organizaciji Pokala Loka.    

Simon pa je bil skupaj z Radom Čušom tudi začetnik modernega 

lokostrelstva na Škofjeloškem. V letih 1981 do 1985 sta bila  člana 

lokostrelskega kluba EXOTERM iz Kranja, ko pa so se jima pridružili še 

Niko Čuš, Lojze Mrak in Domen Slana, so se leta 1988  vključili v ŠD 

Partizan v Škofji Loki, kjer so ustanovili  lokostrelsko sekcijo, ki kot takšna 

deluje še danes.                                                                                                   

Simon Krelj je za dolgoletno delo v loškem športu prejel Zlato plaketo 

Zavoda za šport Škofja Loka.                                                                                                  

Zapisal Marjan Luževič, 2020  


