
Marguč Jenko Julija, orodna telovadka in vsestranska športnica  

ko je morala kegljanje opustiti zaradi težav s srcem. Sicer je bila Julija vso 

delovno dobo zaposlena v LTH,  kjer je tekmovala na njihovih športnih igrah v 

kegljanju, streljanju, teku, smučanju, namiznem tenisu, skratka povsod, kjer je 

kdo manjkal. Sodeluje tudi sedaj na športno-rekreacijskih igrah in dosedaj je 

naštela 35 nastopov na teh igrah.                                                                                   

Ko se je Julija leta     1991 upokojila, je športni zvezi predlagala, da v svoje 

vrste vključijo tudi upokojence, kar se je tudi  zgodilo, še več, vključili so tudi 

športnike invalide in Julija je tekmovala tudi v tej kategoriji.                                    

Leta 1992 je Julija Jenko v Društvu upokojencev prevzela vodenje športa in to 

opravljala 16 let. V njenem času so upokojenci začeli tekmovati na športnih 

igrah upokojencev na gorenjskem in državnem nivoju. Tekmovali so v panogah 

šah, plavanje, namizni tenis, pikado, streljanje, smučarski tek, balinanje, 

kegljanje, smučanje, kros, tenis, orientacijski tek. Skupaj z Nežko Trampuš sta 

osnovali Julija je kot drobno dekletce, nadarjeno za telovadbo že v osnovni šoli 

opazil profesor Mlačnik. Ker je slišala,  da v TVD Partizan hodijo poleti taborit 

na morje v Baško,  se je l. 1952  vpisala v društvo. Že naslednje leto je 

tekmovala za nižji razred pionirk v mnogoboju v Kopru in kasneje še v Ljubljani  

in obakrat zmagala. Njena kariera se je hitro vzpenjala, še bolj pa bi se, če bi 

lahko hodila na trening v Ljubljano.                                                                               

V letih 1958-60 je Julija nastopala v slovenski mladinski reprezentanci  in 

tekmovala po Jugoslaviji. Leta 1960 se je uvrstila v državno mladinsko 

reprezentanco Jugoslavije, saj je takrat kot edina v vrsti delala  element most na 

gredi. Njena tekmica je bila tedaj Zdenka Prusnik Cerar.                                              

Sredi leta 1960 je Julija prekinila svojo tekmovalno kariero, saj si je ustvarjala 

družino. Leta 1970 se je vrnila v TVD Partizan  kot trenerka ženskih vrst.               

Njen osnovni princip je bil, da je vsako vajo sama pokazala, s trenerstvom pa je 

zaradi bolezni prenehala leta 1974. Takrat je bila njen zadnji nastop na 

akademiji na telovadišču.                                                                                                            

Športu se Julija tudi sedaj n odrekla in začela je kegljati, vse do leta 2003, 

planinsko sekcijo, v plavalne bazenu CSS pa je osnovala pet plavalnih skupin. 

Obe sekciji delujeta tudi danes, planinska pa je sprejela pokroviteljstvo 

Planinskega društva Škofja Loka.                                                                              

Julija Jenko danes ne tekmuje več, redno pa še hodi na Lubnik in v letu 2016 je 

dosegla tritisoči vzpon na Lubnik v 30 letih.                                                             

Športna zveza Škofje Loke ji je za tekmovalne in organizatorske dosežke v 

športu podelila tri priznanja. 

Povzeto po zapisu Julije Jenko, januar 2018              


