
 

Novinc Emil - Jordan,  organizator  Jordanovega pokala v veleslaslomu 

 

Emil Novinc Jordan je bil vsestranski športnik, predvsem smučar in učitelj 

smučanja, nogometaš in  šahist. Zaposlen je bil v tovarni ELRA v Retečah, v 

podjetju, kjer je bil direktor Janez Gašperšič, dolgoletni predsednik SK 

Transturist in vsestranski podpornik športa.                                                      

Tudi Emilovi sodelavci v tovarni so bili mnogi  odlični športniki – Gašper 

Zakotnik, Adi Pretnar, Miha Grošelj, Milan Štibilj, Drago Kisovec, Marko 

Perko. Imeli so odlični ekipi v alpskem smučanju in v nogometu.                                                                                                               

Emil  Novinc je leta 1969 organiziral prvo smučarsko tekmovanje, ki je dobilo 

ime Jordanov pokal. Postavil je pravila, da lahko tekmujejo vsi, ki so bili 

njegovi tečajniki v smučanju, kasneje pa  ga je dopolnil s pravilom, da se lahko 

prijavijo vsi, ki so bili zaposleni v tovarni ELRA ( kasneje Iskra Reteče), kot 

tudi njihovi družinski člani.                                                                                        

Tekmo  je vsako leto pripravil pred iztekom smučarske sezone na Starem vrhu, 

nekajkrat tudi na Soriški planini,  največkrat v aprilu. Celotno organizacijo in 

stroške je  Emil prevzel sam, pomagali pa so mu tudi upravljalci smučišča in 

kasneje tudi Lokatiming. Za vsako tekmo je pripravil malico za udeležence, 

medalje za najboljše, tekmovali pa so za pokal Jordan. Predvozač tekme leta 

1986  je bil Boris Strel, sicer Emilov dober prijatelj.    

Tekma za pokal Jordan je bila izvedena 25-krat, skupno pa je na njej štartalo 

preko 500 tekmujočih. Tekmo je Emil moral po letu 1993opustiti zaradi 

naraščajočih stroškov za izvedbo, ki jih ni več zmogel.                                                                                                      

Pokal  Jordan,  ki bi ga prejel zmagovalec 5 tekem, tako ni bil  podeljen v trajno 

last, saj je štiri zmage dosegel Milan Štibilj, po tri Drago Kisovec in Marko 

Perko in dve zmagi organizator tekme, Emil Novinc.                                                                                             

Pokal Jordan z imeni vseh dotedanjih zmagovalcev  po 25 tekmah  je ostal  na 

domači polici Emila Novinca  in čaka, da bodo tekmo za pokal Jordan morda 

nekoč obudili, kot  so v Loki  obudili Loški pasijon.  

    

Po pogovoru z Emilom Novincem zapisal Marjan Luževič, 2017 


