
Mlakar Staš,  smučar, jadralec in  delavec v  športu 

 

Mlakar Staš   je,  podobno, kot mnogi  Ločani, svojo športno pot začel v smučarskem klubu 

Transturist. Dvanajstleten navdušenec za alpsko smučanje se je vpisal v alpsko šolo domačega 

kluba, eno prvih v Sloveniji. V alpski šoli je bilo zbranih več kot štirideset deklet in fantov,  ki 

so  z tekmovalnimi dosežki kmalu  segli v slovenski vrh smučanja, Boris Strel in Jože Kuralt 

pa sta se uvrstila celo v svetovno elito. Treningi loških smučarjev so postali intenzivnejši po 

letu 1970, ko je Stari vrh dobil žičnico, leta 1971 pa so prvič odšli tudi na trening v tujino, na 

ledenik Kaprun. Staš je bil nadarjen in dosegel je nekaj lepih rezultatov, najboljši  je bilo 4. 

mesto v veleslalomu  na državnem  prvenstvu 1972. Kljub temu ni nadaljeval v  tekmovalnem 

smučanju, ostal pa je aktiven kot  trener otrok in sodelavec v domačem klubu, za študij pa si je 

zbral in končal  fakulteto za šport. V domači smučarski klub Alpetour je kmalu pripeljal svojega 

sina Maja, ki je ob budnem spremstvu očeta  postal eden od Ločanov, ki so na najprestižnejši 

otroški tekmi, Pokalu Loka  stopili na najvišjo stopničko, saj je leta 2009 zmagal v veleslalomu.                                                                                                                      

Ob alpskem smučanju  se je Staš že v osemdesetih letih začel intenzivno ukvarjati z jadranjem 

na vodi, kjer je kot član jadralnega kluba Lokatiming  ostal aktiven vse do danes. V tem športu 

je kot velik navdušenec preizkusil jadrnice različnih kategorij  in  skupaj z ženo sta na  

katamaranu in  jadrnici 420 prejadrala dobršen del Jadrana. V razredu firebal, ki je prava 

dirkalna jadrnica, sta z ženo Jano leta 1982 v seštevku  tekem na jezerih  uvrstila na 4. mesto.                                                                                                                                         

V zrelejših letih  se je Staš usedel v  jadrnico Mini 12, s katero tekmuje zadnja leta in se redno 

uvršča med najboljše v Sloveniji. Uspehe je začel nizati leta 2010, ko je prvič zmagal v seštevku 

šestih regat v Bohinju, skupni  zmagovalec pa je bil tudi v vseh naslednjih letih.          Tudi leta 

2019 je osvojil prvo mesto na vseh tekmovanjih razreda mini 12, ki so bila na slovenskih 

jezerih. Bil je zmagovalec serije regat za Pokal kočevskega medveda,  serije regat na 

Bohinjskem jezeru, pokala 4 jezer ( Bohinjsko, Zbiljsko, Gradiško, Kočevsko).                                              

Čeprav  že veteran jadralskega športa, Staš ostaja aktiven tekmovalec domačega jadralnega 

kluba Lokatiming.   

 

    

 


