
Plajbes Jernej, trener SK Alpetour  

 

Jernej Plajbes je Tržičan, kjer je že v otroških letih začel trenirati alpsko 

smučanje. Po tekmovalni karieri je študij na VŠTK zaključil leta 1973 in postal 

trener smučanja. Že v sezoni 1973/74 je prevzel delo s tekmovalci alpske šole v 

SK Alpetour, sicer pa tudi trening vseh otroških skupin v klubu.                                                               

Jernej je za svoje tekmovalce skrbel ne le kot trener, ampak kot pedagog, ki je 

spremljal tudi njihovo šolsko delo. Organiziral je njihovo športno in šolsko delo 

tako, da so bili  mladi smučarji tekmovalci v osnovni šoli Ivana Groharja v 

posebni organizacijski skupini, ki je bila pravi športni oddelek. Jernejeva 

zasluga je bila, da so bili ti otroci  uspešni v šoli in v športu,  popolnoma pa so 

takšnemu delu zaupali tudi starši otrok. Z otroki je bil vse leto, pozimi na snegu, 

poleti pa na planinskih pohodih ali pa na skupnem taborjenju v Fažani in na 

Kolpi in vsakega otroka je poznal v njegovih sposobnostih, navadah in težavah.                                                                            

Jernej je v športnem duhu, ki je vzpodbujal in razvijal delavnost in vztrajnost, 

vzgojil veliko generacij  otrok, ki so bili nato uspešni tudi v življenju. Mnogi 

mladi loški smučarji so bili v obdobju, ko je z njimi delal Jernej Plajbes, državni 

prvaki, zmage pa so skupaj z  Jernejem prinašali tudi z velikih mednarodnih 

tekmovanj, zlasti z največjega otroškega tekmovanja Trofeo Topolino.                

Vzgojil je številne odlične smučarke in smučarje, ki so postali člani državnih 

reprezentanc in tekmovalci v svetovnem pokalu, kot so Nataša Bokal, Špela 

Bračun, Lea Ribarič, Tina Bogataj, Anja Kalan, Andrej Miklavc, Matic Skube, 

Ula Hafner.                                                                                                                 

Jernej je po 21 letih resnega in uspešnega trenerskega dela v SK Alpetour leta 

1994 odšel na Smučarsko zvezo Slovenije, kjer je vse do upokojitve skrbel za 

reprezentance  mladink in mladincev, kot tudi za koordinacijo mednarodnih 

tekmovanj v Sloveniji.     
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