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1. Uvodne misli
Za generacijo Smučarskega kluba Transturist se štejemo tekmovalci, ki smo začeli s treningi in
tekmovanjem še v okviru smučarske sekcije TVD Partizan Škofja Loka, ki se je konec decembra
1964 osamosvojila v samostojen Smučarski klub Transturist. Bili smo nasledniki generacije SK
Ločan in predhodniki do sedaj najuspešnejše generacije loških smučarjev, ki so izšli iz takratne
Alpske šole SK Transturist, to je generacije SK Alpetour.
Rojeni smo bili v letih od 1947 do 1952, s tekmovanjem pa začenjali od leta 1958 dalje. Tisti, ki
smo tekmovali najdlje ali smo najmlajši, smo svojo aktivno športno pot zaključili v sezonah
1974/1975 in 1975/1976.
V generacijo spadamo:
-

pri moških: Silvo Logonder, Miloš Mlejnik, Ivan Mihovilović, Janek Kalan, Tone Kos, Robert
Deželak, Peter Kalan, Pavle Kalan, Rafael Rado Draksler, Tomaž Lunder, Boris Vodopivec in
Simon Krelj;

-

pri ženskah Alenka Mlejnik, Elika ter Magda Kalan in Jana Hafner.
Pri naštevanju sem se osredotočila na tiste, ki smo sodelovali na državnih in republiških
prvenstvih. Drugi, ki jih ne omenjam, so z nami trenirali in tekmovali le krajši čas.

Kasneje so se nam pridružili tudi mladinci, ki so izšli iz pionirske smučarske šole SK Transturist in
mladinci, ki so prišli iz Medvod. V prvo skupino spadajo Jože Kuralt, Stojan Vodopivec, Matjaž
Pretnar in Janja Stanovnik, v drugo Toni Novak, Janez Tomažin (Džino), Jani Žerovnik in Špela
Bukovec. V generacijo SK Transturist jih ne uvrščam zato, ker so bili precej mlajši od nas in so že
kot mladinci, in nato kot člani, tekmovali za SK Alpetour.

Generacija SK Transturist na jesenskih pripravah Starem vrhu
Najdlje smo bili tekmovalno aktivni: med člani Silvo, Ivan in Janek ter med članicami Jana. Vzroki
za predčasni zaključek smučarske kariere ostalih so bili težavno usklajevanje treningov in šolskih
ter študijskih obveznosti (to še posebej velja za tiste, ki so se v šolo vozili), preusmeritev v drug
šport (npr. kajakaštvo), odhod k vojakom, poškodbe in drugi.
Naš trener je bil Gašper Zakotnik, krajše obdobje pa Silvo Logonder in Franc Guzelj, Rajko Knific –
vsi amatersko, ter Jaro Kalan kot prvi profesionalni trener SK Transturist.
Bili smo smučarski entuziasti, pogosto samouki, v finančnem smislu pa popolni amaterji.
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2. Gospodarske in socialne razmere v Sloveniji 1965 –1975
2.1. Gospodarske razmere v Sloveniji 1965–1975
V prvi polovici šestdesetih let se je z velikim polomom končalo centralno plansko gospodarstvo.
Obdobje v letih 1964–1969 je bil čas velike brezposelnosti in selitve, predvsem kvalificiranih
delavcev iz Slovenije v zahodnoevropske države ter nekvalificiranih delavcev iz drugih republik
Jugoslavije v Slovenijo. Posebej slednje velja tudi za Škofjo Loko.
Do 31. 12. 1964 je bil obvezen 48-urni delovni tednik. Od tedaj dalje so podjetja z dovoljenjem
občin postopno prehajala na 42-urni delovni tednik (1 delovna sobota v mesecu). (Priloga 12:
Postopen prehod na skrajšani delovni teden)
Petdnevni šolski teden je bil uveden v šolskem letu 1968/1969.
1965 so sprejeli gospodarsko reformo. V letih 1967–1972 je bil predsednik slovenske vlade Stane
Kavčič. Jugoslavija, in še posebej Slovenija, se je začela odpirati na zahod, podjetja so dobila več
samostojnosti.
To je bilo obdobje množičnega romanja Jugoslovanov po nakupih v Trst, Gorico, Trbiž, Celovec in
Gradec.
1972 je bila odprta prva avtocesta v Sloveniji (Vrhnika–Postojna), večina ostalih cest je bila v zelo
slabem stanju. Velik vzpon so zabeležili farmacevtski podjetji Krka in Lek ter del kemične in živilske
industrije.
1974 je bila sprejeta nova ustava SFRJ, začelo se je obdobje samoupravljanja.

2.2. Vpliv gospodarskih razmer na razvoj smučanja
Naučimo mladino smučati je bil naslov seminarja učiteljev smučanja na Voglu v decembru 1964
(Priloga: 09 – Seminar učiteljev, decembra 1968 na Voglu). Smučarski klubi, TVD Partizan,
osnovne šole, gimnazije in druge šole so organizirali smučarske tečaje za prebivalce vseh starosti,
še posebej predšolskih otrok, osnovnošolcev in srednješolcev. Ne znati smučati je pomenilo
podobno kot ne znati plavati. Pionirji, kasnejši aktivni tekmovalci SK Transturist, smo svoje
smučarsko znanje izpopolnjevali prav na teh tečajih, saj je bila alpska smučarska šola SK
Transturist ustanovljena šele 1968, ko smo bili že mladinci ali celo člani.
K razvoju množičnega smučanja so pripomogla tudi vsakoletna regijska tekmovanja osnovnih in
srednjih šol.
Vodstva podjetij so svobodneje razpolagala z denarjem in več prispevala za šport. Vodstvo
turističnega in prometnega podjetja Transturist se je 1965 odločilo, da postane pokrovitelj
smučarskega kluba v Loki.
Konec šestdesetih in v sedemdesetih letih so podjetja začela z organizacijo sindikalnih tekem v
veleslalomu, veliko pozornost so jim posvetili tudi mediji. Pri listanju takratnih izvodov časopisa
DELO in Gorenjski glas sem naletela na obsežna poročila in rezultate tekem Iskre, gradbincev, UKC
Ljubljana, Colorja in drugih. Istočasno so bila poročila s tekem Smučarske zveze Slovenije (razen
poročil z državnih prvenstev) zelo kratka ali jih sploh ni bilo. Tekmovalci smo se že takrat zavedali,
da SK Transturist v velikem deležu svojo dejavnost financira z organizacijo sindikalnih tekem.
30. 12. 1968 sta Smučarska zveza Jugoslavije in podjetje ELAN podpisala sporazum (Priloga 11), s
katerim so se predstavniki SZJ (prisotni so bili tudi predstavniki učiteljev smučanja) obvezali
uporabljati in reklamirati Elanove smuči na treningih in tekmah doma ter v tujini. Istočasno je ELAN
obljubil popuste pri nakupu smuči za tekmovalce vseh kategorij, vključno tudi alpskim šolam. S
tem sporazumom je ELAN za vrsto let postal uradni in edini opremljevalec jugoslovanskih
smučarskih reprezentanc.
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3. Smučarska oprema (smuči, vezi, čevlji, palice)
3.1. Prvi koraki na snegu
Mišo, Janek, Alenka, Elika, Maka in Jana izhajamo iz smučarskih družin, saj so se naši starši že
pred 2. svetovno vojno ukvarjali s tem športom, smučarskih osnov so nas naučili očetje. Ivana je v
Poljanah učil priznani slikar Ive Šubic, ostalim so pri prvih korakih na snegu pomagali sošolci,
prijatelji in sosedje.
Prve korake na snegu smo naredili na smučeh brez robnikov, izdelanih iz javorovega, jesenovega
ali bukovega lesa; spomnim se, da jim je oče rekel »ojškle«. Prve smuči so bile redko nove,
podedovali ali izposodili smo si jih od bratov, sester, sorodnikov, prijateljev ali sosedov.
Na smuči brez robnikov in posebne drsne obloge so bile nameščene železne čeljusti. Na gornji
strani jih je povezoval usnjen jermenček, ki si ga uravnaval glede na višino in širino čevljev. Drugi
usnjeni jermenček je vodil okrog petnega dela čevljev in je povezal čevlje s čeljustmi.
Pred 2. vojno je bil v loški kasarni stacioniran planinski pehotni polk. Vojaki, ki so ob kapitulaciji
kraljevine Jugoslavije 1941 zapustili kasarno, so v njej pustili veliko smuči »bognerc«. Po
pripovedovanju Angelce Dermota, rojene Vodnik, v Lipici pri Škofji Loki, so Ločani te smuči in
druge uporabne predmete iz kasarne odnesli. Spomni se, kako so stare ženice nosile smuči kar na
ramah. Tedanji loški smučarji so si preskrbeli tudi več parov smuči, tako da so jih lahko tudi
podarili, preprodajali ali pa jih kar sami imeli po več parov. Drugi so te smuči prav tako koristno
uporabili, za kurjavo namreč. Njej jih je za pet mark prodal bodoči mož. Ko je v Loko prišla
italijanska vojska, v kasarni smuči ni bilo več.
Po prihodu Nemcev so, po pripovedovanju Gašperja Zakotnika, nekateri Ločani tem smučem
porezali špičke in malo zaoblili krivine, da Nemci ne bi prepoznali izvora smuči.
Tudi nekateri izmed smučarjev generacije SK Transturist so prve korake naredil prav na smučeh iz
loške kasarne, saj so po vojni ostale v marsikateri loški hiši.

Smuči »bognerce«
Ker so se pete dvigovale od smuči, pa tudi čevlji v čeljustih niso bili stabilni, je taka oprema
dopuščala le hojo in smuk naravnost. Zavijanje je bilo težko, saj so se noge pogosto premikale
drugače kot smuči.
Palice so bile iz leskovega lesa, malo boljše iz bambusa, z železno konico na spodnjem delu in
usnjeno zanko za oprijem na zgornjem. Prekomerno vdiranje v sneg so preprečevale krpljice,
najprej iz pušpanovega lesa, nato kovinske.
Moje prve smuči so bile otroške, dolge okrog 120 cm in brez robnikov. Prve korake sem naredila
doma na dvorišču, kmalu nato sva šla z očetom Ivanom Hafnerjem (Lorencov) na lov v Gorajte, saj
je bilo lažje gaziti s smučmi kot v čevljih.

8
POGLED TEKMOVALCEV SK TRANSTURIST NA AKTIVNA ŠPORTNA LETA 1965-75

Silvo je s smučanjem začel relativno pozno, okoli desetega leta. Njegove prve smuči »bognerce« so
bile dolge 210 cm. Z njimi je lahko vozil le naravnost in to za Pahovcem, kjer je teren strm. Težko
si je predstavljati, kakšno fizično moč in spretnost je moral pri tem uporabiti. Pri dvanajstih letih so
bile Silvove smuči že nekoliko krajše, samo 190 do 200 cm so bile dolge.

Silvo Logonder kot dvanajstleten fant, s smučmi med 190 in 200 cm.
3.2. Prve smuči z robniki in kandahar vezmi
Še v petdesetih letih, kar je pomenilo ob vstopu v osnovno šolo, smo lesene smuči brez robnikov
zamenjali za prav tako lesene z robniki in lakirano drsno ploskvijo, ki je pomenila zaščito proti vlagi
in je izboljšala njihovo drsnost. Drsna ploskev je zelo hitro dobila raze, saj se je lak ob stiku z
ledom, kamni in zemljo odrgnil. Na pobudo inženirja Ivana Hafnerja (Lorenca) predvojnega
odličnega loškega športnika, so v laboratoriju medvoškega Colorja začeli izdelovati črni lak za
smuči. Starega so domači mojstri zdrgnili stran, nanesli novega in smuči so bile spet kot nove.
Na smučeh z robniki so bile nameščene kandahar vezi, imenovane po afganistanskem mestu
Kandahar. Imele so kovinsko čeljust, sestavljeno iz dveh delov, kovinski opetnik, jekleno
stremenico z vzmetjo, vodila in zatezalec. Kovinska čeljust je čevelj v prednjem delu togo vpela v
smučko. Jeklena stremenica je povezovala čeljust in peto čevlja. Zatezalec, ki je bil nameščen pred
čevljem, je povezoval čeljust in čevelj s smučmi. Omogočeno je bilo rahlo dvigovanje pete, ne pa
stransko gibanje čevlja.
V železne čeljusti smo vpeli usnjene gojzarice na vezalke. Četudi si vanje pogosto vtiral maščobo,
so bile zelo hitro mokre, od zunaj od snega, od znotraj od potu. A bili smo tako vneti smučarji, da
smo to opazili šele, ko smo prišli domov. Do ozeblin ni prihajalo, saj se ob hujšem mrazu tudi čevlji
niso zmočili.

Loški osnovnošolci na igrišču za OŠ Škofja Loka (okrog 1958).
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S smučmi z robniki in kandahar vezmi smo se naučili nastaviti robnike.
Odrasli so tedaj imeli že težke jeklene palice, kasneje aluminijaste, z lesenimi in prvimi plastičnimi
krpljicami.
3.3. Prve lepljene smuči
V začetku šestdesetih let smo dobili prve lepljene smuči. Izdelane so bile iz več tankih podolgovatih
slojev, ki so bili na zgornjem in spodnjem delu utrjeni s kovino ter vmesno leseno sredico. Gornja
ploskev je bila iz lesa ali aluminija. Drsna, ki je imela po sredini še vedno žlebiček, je bila
prevlečena z maso, ki je preprečevala prijemanje snega.
Aluminijaste smuči so se zelo rade zvile, lesene lepljene smuči pa zlomile. Navadno so se zlomile
med glavo vezi in krivino. Nove smuči bi bile predrage, zato so jih popravljali. Lukanc Matevž, iz
Tržiča, je smučko odrezal za zlomljenim delom in prilepil nov del; tako so vzdržale vsaj do konca
sezone.
Če so se aluminijaste smuči zvile bolj malo, so jih še naprej uporabljali, a so z njimi težje zavijali;
žal pa so se večinoma zelo zvile.
V tem obdobju so smuči izdelovali v Elanu in tovarni v Šentvidu ter podjetna privatnika, nekdanji
smučarski tekmovalec Matevž Lukanc iz Tržiča ter Zvonko Debeljak iz Kranja. Elanove so se
imenovale JET.
3.4. Marker kot prva varnostna vez
Zelo kratek čas smo uporabljali vezi, ki so imele spredaj podobno kot kandahar fiksno kovinsko
čeljust. Pod čevljem je bila prečna kovinska ploščica z dvema obročkoma, skoznju si napeljal dolg
usnjen jermen in ga namotal okoli čevlja. Noga je bila fiksirana na smučko, gibanje pete navzgor
ali v stran ni bilo možno. Omogočala je elegantno smučanje, a posledica uporabe teh vezi so bili
komplicirani zlomi nog.
Že okoli 1964/1965 smo se srečali s prvimi varnostnimi vezmi blagovne znamke Marker. Imele so
vrtljivo glavo in peto, smučarski čevelj je bil trdno pritrjen na smuči. Ob delovanju prekomernih sil
sta se glava in/ali peta zavrteli vstran in s tem odmaknili nogo od smuči. Da se smuči ob padcu ne
bi same odpeljale naprej, so bili na petni del vezi nameščeni usnjeni jermenčki, ki si jih ovil še
okrog čevlja.
Po pripovedovanju Gašperja Zakotnika in Franca Guzelja so v podjetju ELRA Škofja Loka po
Markerjevem vzorcu vlivali varnostne glave. Petni del je bil najprej še vedno tak kot je opisan v
prejšnjem odstavku. Nekateri so »Elrino glavo« že kombinirali z vrtljivo peto.

Silvo Logonder s smučmi Lukanc, z ELRA varnostno glavo, vrtljivo peto z vzmetjo, vpenjalcem in
»lang rimnom«, v usnjenih pancerjih na vezalke ter klubskima puloverjem SK Ločan in kapo.
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Kasneje so te jermenčke nadomestili trakovi iz umetnih tkanin. Zelo kratko vmesno obdobje so bili
jermenčki elastični, saj so delovali kot frača in bilo je precej modric, ko ti je frača smuči poslala
naravnost v golen.
Kljub pomanjkanju deviznih sredstev in uvoznih dovoljenj so se slovenski trgovci znašli.
Slovenijašport v Ljubljani je pred vsako sezono ponudil najnovejši model varnostnih vezi Marker,
kasneje tudi Tyrolie in drugih. Tudi vso drugo uvoženo smučarsko opremo je ponujal, le pravi
trenutek si moral priti. Problem je bil, da je bila uvožena oprema zelo draga.
S starši smo zato hodili v Borovlje in Celovec, kjer smo opremo kupili nekoliko ceneje in jo bolj ali
manj uradno prepeljali čez jugoslovansko-avstrijsko mejo.
V tem obdobju so gojzarice na vezalke zamenjali smučarski čevlji na sponke (»klipsne«), prvi so
bili še usnjeni, nato pa plastični.
3.5. Smuči iz steklenih vlaken in smučarski čevlji iz plastike
Leta 1962 je Karl Schranz na svetovnem prvenstvu v Chamonixu kot prvi uporabil Kneissl smuči iz
steklenih vlaken in osvojil zlato kolajno v smuku in kombinaciji. Smuči iz steklenih vlaken so nato
zelo hitro zamenjale aluminijaste. V letih1966–1968 smo se tudi smučarji SK Transturist začeli
opremljati z njimi; prve med njimi, kot so Kneissl, Kästle in Blizzard, smo uvozili iz Avstrije.
Elan je prve smuči iz steklenih vlaken, s poliuretansko sredico in fenolnimi lamelami, izdelal leta
1969; imenovale so se IMPULS. Na drsni ploskvi je bila črna plastika, žlebiček po sredini je bil še
komaj viden, tudi dizajn je bil že izboljšan. Vzdolžni pasovi na gornji ploskvi so bili kombinacija
temno rdeče, modre in bele barve.
IMUPLS smuči so bile tako kakovostne, da je Ingemar Stenmark z njimi v sezoni 1974/1975
osvojil mala kristalna globusa v slalomu in veleslalomu. Le redki Slovenci so se v tem času še
odločali za nakup uvoženih smuči.
Leta 1976 se je začelo obdobje torzijskih RC smuči, a smo takrat že vsi tekmovalci iz generacije SK
Transturist zaključili aktivno športno pot.
Konec šestdesetih let so usnjene smučarske čevlje nadomestili »dvojni« smučarski čevlji. Notranji
del je imel mehko sredico iz izolacijskega materiala, zunanja školjka je bila iz trde plastike, podplat
je bil raven, na njem so bile kovinske sponke.
Med Ločani so bili cenjeni čevlji Koflach, ki smo jih kupovali v športni trgovini v Borovljah. A teh
čevljev nismo cenili samo tekmovalci SK Transturist, pač pa tudi nepridipravi, ki so se potrudili celo
do Plazu pod Mojstrovko, kjer je klub organiziral poletni trening. Po treningu je Silvo čevlje sušil na
soncu pred Erjavčevo kočo, ko pa jih je hotel obuti, jih ni bilo nikjer. S finančno pomočjo kluba je
kupil nove. Svoje stare je naslednjo zimo opazil na nogah enega od smučarjev; slednji je imel
srečo, da je tisto zimo služil vojsko v JLA, saj če bi ga Silvo prijavil policiji, se zanj ne bi dobro
končalo.
Prva leta so obstajali tudi taki smučarski čevlji, pri katerih si ob njihovem nakupu prejel tudi
stekleničko s poliuretansko sestavino. Doma si notranji čevelj obul v zunanjega in v notranji čevelj
skozi posebno cevko vbrizgal poliuretan. Notranji čevelj se je napihnil in oblikoval po podplatu,
nartu in gležnju.
Kmalu je razvoj smučarskih čevljev pripeljal do ločitve notranjega in zunanjega čevlja. Pri nas so
se uveljavili predvsem Lange in Salomon ter italijanski San Marco in Nordica.
V tistem obdobju smo začeli s treningi v tujini, zato je bil uvoz opreme olajšan. Na trening v
Kaprun si odšel brez smučarskih čevljev in kmalu po prehodu jugoslovansko-italijanske meje je
imel avtobus postanek. Tu si prevzel že pred tem naročene in plačane nove čevlje, ki so bili ob
povratku na avstrijsko-jugoslovanski že malo obrabljeni in pomešani med ostalo opremo. Tisti, ki
se niso bali carinikov, so imeli v prtljažniku stare in nove čevlje. Tedanji jugoslovanski cariniki so
poznali male prevare Slovencev. Če si imel smolo, ni bilo pomoči, plačati je bilo treba carino.
Varnostne vezi so izboljševali, a drastičnih sprememb, razen zavor, ki so bile pritrjene na smuči in
so nadomestile dotedanje jermenčke, ni bilo.
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3.6. Nakup in montaža smuči
Sprva smo z istim parom smuči vozili slalom in veleslalom, čeprav so bile za slalom pogosto
predolge. Kasneje smo imeli po en slalomski in veleslalomski par. Pred tekmo si se ogreval in
ogledal postavitev, nato pa z istimi smučmi tudi tekmoval.
Lastnih smukaških smuči nismo imeli, sposodili smo si jih v klubu ali od bivših tekmovalcev.
Zadnja leta smo še vedno tekmovali z relativno dolgimi smučmi. Moške slalomske smuči so v
dolžino merile od 205 do 210 cm, ženske od 185 do 195 cm. Moške veleslalomske smuči so bile
dolge od 210 do 215 cm, ženske od 195 od 203 cm. Moški so vozili smuk z 220 do 225centimetrskimi smučmi, ženske pa z okrog 215-centimetrskimi.
Pri nakupu smuči je Elan kategoriziranim tekmovalcem dal popust, dodatnega je prispeval tudi SK
Transturist. Če je tekmovalec opravil veliko udarniškega dela, mu ni bilo treba prispevati nič. Ostali
smo razliko plačali iz prihrankov, štipendij ali poletnih zaslužkov, del so morali prispevati še starši.
Varnostne vezi nam je montiral Matek Jože, ki je v ta namen uporabljal posebne šablone. Drugi,
zelo uveljavljeni montažer je bil Kalanov Janek.
3.7. Impregnacija, brušenje in mazanje smuči
Tekmovalci smo bili sami sebi tudi serviserji.
Drsno ploskev novih smuči smo najprej impregnirali. Prva leta smo uporabljali kar star likalnik,
kasneje so v ELRA Reteče, kjer je bil zaposlen Gašper, izdelovali električne smučarske likalnike.
Zadnja leta smo »likali« s posebnimi jeklenim nastavkom, ki je bil pritrjen na plinsko bombico.
Maže, parafinski voski, so bile domače in uvožene. Uporabljali smo znamke Holmenkollen, TOKO in
SWIX; izbor je bil bolj stvar navdiha in prebiranja priloženih navodil kot znanja. Večer pred tekmo
si namazal smuči glede na vremensko napoved, nato si pred startom s suhim voskom, če je bilo
treba, popravil, kar se je popraviti dalo.
Čisto na začetku, v pionirskih vrstah, smo, če nismo imeli voska, na drsno ploskev nanesli sveče.
Tudi robnike smo brusili sami, saj se nismo zanesli na strojno brušenje loških mojstrov. Fantje so
tudi nas, dekleta naučili, kako smuči dobro nabrusiti. Sama sem poleg likalnika, korka in kline
imele tudi dve do tri različne pile. Po pravici povedano so se nas fantje kdaj tudi usmilili in nam
smuči nabrusili ter namazali; robnike smo prav zato imele včasih preostre.
Na drsni ploskvi so se pogosto naredile raze, posebej moteče so bile tiste ob robniku; popravljali
smo jih s posebnimi svečkami.
Občasno smo smuči tudi med sezono odnesli v Elan, kjer so namestili manjkajoči robnik, robnike
nabrusili in obnovili drsno ploskev. Ker smo imeli po največ dvoje smuči, smo v Elan odšli v začetku
tedna, da smo jih do konca tedna dobili nazaj, sicer konec tedna ne bi mogli tekmovati.

4. Tehnika smučanja
Razvoju smuči, vezi in čevljev se je prilagajala in seveda spreminjala tudi tehnika smučanja. Prve
korake smo naredili v arlberški tehniki, nadaljevali smo s francosko vrtilno tehniko in na koncu
osvojili rotacijsko. Z zarezno tehniko (karving) smo se srečali po zaključku tekmovalne kariere.
A za nas so bile pomembne le posamezne prvine, zavoji, kako se te prvine pravilno izvedejo in ne,
v katero tehniko spadajo.
Najprej, še s kandahar vezmi, smo vsi začeli s plužnim zavojem. Zanj je bil značilen klinast položaj
smuči (krivine skupaj, zadnji deli smuči narazen), obremenjevanje zunanje smučke, upogib kolena
zunanje noge in nagibanje zunanje rame malo naprej. Plužni zavoj smo nadgradili s plužnim lokom,
ko smo plužni zavoj zaključili s paralelno postavljenimi smučmi. Hitro vijuganje v plužni tehniki se
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je imenovalo plužna kristjanija, kjer se je plužna tehnika že kombinirala s paralelno. Palice so bile,
razen v strmini, še vedno bolj zaradi ravnotežja kot zaradi pomoči pri zavoju.
Robniki in smučarski čevlji, ki so bil z vezmi tesno fiksirani na smučko, so omogočili paralelno držo
smuči in s tem paralelno tehniko smučanja. Zanjo so bili značilni obremenitev spodnje noge, vbod
spodnje palice in hkratno sonožno razbremenjevanje gor – dol. Paralelna tehnika je za nas
pomenila veliko spremembo, saj smo se najprej morali naučiti poševni smuk, pri katerem je bila
obremenjena spodnja smučka, vbod palice in sonožnega gibanja v kolenih gor – dol. Šele nato smo
znali dobro izvesti paralelni zavoj k bregu in od brega ter hitro vijuganje, to je navezovanje kratkih
paralelnih zavojev, z vbadanjem palice in živahnim razbremenjevanjem gor – dol. Dobro nam je
uspeval tudi paralelni zavoj s preskokom. Tekmovalci smo se od »šminkerjev« ločili po tem, da
smo smuči imeli paralelno, a bistveno bolj razklenjeno, saj bi se vožnja med vratci s preveč
sklenjenimi smučmi prehitro končala. Kasneje, na izpitu za učitelja smučanja, pa so zavoji v
paralelni tehniki z razklenjenimi smučmi prinašali negativne točke. Izvajanje teh prvin paralelne
tehnike s sklenjenimi smučmi je bilo še v drugi polovici sedemdesetih let bistveno bolje ocenjeno
kot z razklenjenimi.
Nadgradnja francoske vrtilne tehnike je bil avalement zavoj, po domače smo ga imenovali
»avalmo«. Gre za tehniko, ki zahteva tak upogib kolen pred grbino, da s hitrim smučanjem
absorbirajo oziroma pogoltnejo grbino. Ob visoki hitrosti je zavoj pravilno izveden le, če smuči
ostanejo v stalnem kontaktu s snegom.
Goltanje grbin s takim zavojem je zahtevalo dobro telesno pripravljenosti nog, trebušnih mišic in
spodnjega dela hrbta, občutek za izbor pravega trenutka in vajo. Uporabljali smo ga od 1968 dalje,
tako na razritem terenu kot na gladkih pobočjih.
Največji mojster francoske paralelne tehnike in avalement zavoja je bil Jean Claude Killy, eden
največjih smučarskih velemojstrov vseh časov. (povezava do posnetka:
https://www.youtube.com/watch?v=gcs393efYmk)
Vse prvine plužne in paralelne tehnike smo obnavljali in utrjevali pod vodstvom trenerja Gašperja
Zakotnika. Zvezni trener članov Marjan Magušar in profesor Miro Dvoržak sta vsak konec sezone na
rednih obnovitvenih trenerskih seminarjih na Zelenici in v Kranjski Gori predstavljala novosti v
paralelni tehniki. Gašper, ki se je seminarjev redno udeleževal, pravi, da je na obnovitvenem
seminarju 1966 na Voglu paralelno tehniko predstavljal tudi Josef Pepi Stiegler, olimpijski
zmagovalec v veleslalomu leta 1960 v Squaw Valley.
Gašper je znanje, ki ga je pridobil na teh seminarjih, na prvih jesenskih pripravah na Starem vrhu
prenašal na nas tekmovalce. Pomagala sta mu tudi Franc Guzelj, ki je konec šestdesetih let opravil
izpit za trenerja smučanja, in kasneje Janko Vodopivec, takrat študent Visoke šole za telesno
kulturo v Ljubljani.
Naslednja velika sprememba v tekmovalni tehniki so bili zavoji s prestopanjem. Pri teh zavojih si
prestopil z gornjo smučko, nanjo prenesel težo, istočasno dvignil razbremenjeno smučko od snega
in jo primaknil. Vbod palice je postajal manj pomemben kot pri paralelni tehniki. Razbremenjeno
smučko si dvignil v prestop v paralelnem ali škarjastem položaju. Škarjasti prestop si uporabil
predvsem takrat, če si ob vhodu v zavoj želel pridobiti višino.
Pri zavojih s prestopanjem smo se ponovno srečali s plužno tehniko. Plužni zavoj s prestopanjem
smo izvedli s pomočjo rahlega oddrsa spodnje smučke, nastavitve robnika spodnje smučke,
plužnim prestopom gornje smučke ter nato zavojem preko vpadnice. Znanje zavoja s plužnim
prestopom je bilo zelo dobrodošlo v zelo strmih predelih slaloma.
S paralelnim in škarjastim prestopom smo izvajali veleslalom in krajše ritmične slalom zavoje.
Trenerske seminarje sta v začetku sedemdesetih let obiskovala Silvo Logonder in Jaro Kalan.
Teorijo in praktične izkušnje je takrat na kandidate za trenerje in trenerje prenašal mednarodno
priznani strokovnjak – Jeseničan prof. Janez Šmitek. Silvo za krajši čas, nato pa Jaro, sta po
uspešno opravljenem izpitu postala tudi naša trenerja.
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5. Oblačila
Kot otroci smo smučali v istih hlačah, puloverjih, jaknah in bundah, kot smo jih nosili v šolo. Hlače,
bunde, rokavice in kape so se čez noč posušile na peči, le volnene rokavice so se zelo hitro skrčile
(po domače »sfilcale«).
Že naši predniki so poznali smučarske hlače, ki so se proti gležnju zoževale. Z opetnikom ali
trakom so bile pričvrščene okoli stopala, tako da si jih obul v čevelj; nemško ime zanje smo
poslovenili v »špichoze«.
V zgodnjih šestdesetih letih smo »kamgarnaste« in volnene smučarske hlače postopno zamenjali za
elastične. Bile so ožje, a se niso tesno oprijemale nog in še vedno smo jih obuvali v čevelj. Vnos
snega v čevelj smo preprečili z gamašami, ki smo jih ovili okrog njihovega gornjega dela.

Alenka Mlejnik, Elika in Magda Kalan na tekmi na Voglu (1965), v gojzerjih na vezalke in vanje
obutimi »špichozami«.
Čevlji na sponke so prinesli prve elastične hlače, ki se niso več obuvale v čevelj, pač pa smo jih s
posebno sponko nanj zataknili. V izboljšani obliki so bile na sprednji golenski strani podložene, kar
je pripomoglo k temu, da so bile goleni ob padcih in udarcih ob trd sneg manj podplute.
Bundo, na zunanji strani obloženo s tako imenovano balonsko svilo, si nosil toliko let, da si jo
prerasel; isto si imel za šolo in smučanje. Če si jo med treningom pustil v koči na Starem vrhu, se
je našel nepridiprav, ki jo je ukradel. On se je vozil z novo prešito bundo, ti si pa nosil tisto iz
prejšnjih let, najmanj do konca sezone.
Tekmovali smo v pletenih puloverjih. Najstarejši med nami se radi spominjajo enotnih vinsko
rdečih puloverjev s črto; izhajajo iz 1962, torej pred obdobjem SK Transturist.
Mladinci in člani SK Transturist smo dobili prve enotne puloverje skupaj s pionirji in cicibani iz
alpske šole. Bili so v barvah pokroviteljevih avtobusov, bledo rumeni z rdeče rjavo črto, na rokavu
je bil našit loški grb.
Prve enotne črne vetrovke, rekli smo jim »ta hitre«, v njih smo tudi tekmovali, nam je proti koncu
šestdesetih let naredil krojač Kavčič na Jesenicah. Na merjenje na Jesenice smo se odpravili z
vlakom, od železniške postaje pa še kakšen kilometer in več pešačili.
Enotne bunde in puloverje smo kmalu prerasli, tudi moderni niso bili več, zato smo največ
tekmovali »individualno opremljeni«.
Prve podložene ogrevalne hlače, iz nemščine smo jih poslovenili v »iberhoze«, sta nam po meri
izdelovali mama Toneta Kosa in babica Tomaža Lundra (»omica«).
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SK Transturist je v začetku sedemdesetih organiziral nabavo enotnih živordečih puloverjev in kap;
okrašeni so bili s svetlo modrim pasom. V teh puloverjih smo trenirali in tekmovali.
Druge enotne klubske opreme do 1975/1976 tekmovalci nismo imeli.

6. Tekmovalne proge, vratca in merjenje časa
6.1. Tekmovalne proge
Vse proge, na katerih smo trenirali in tekmovali, so bile v času, ko je tekmovala naša generacija, to
je do 1976, pokrite izključno z naravnim snegom. Topov za zasneževanje ter umetnega
kompaktnega snega tedaj v Sloveniji še nismo poznali.
Na smučiščih, ki so bila opremljena z žičnicami, so navadno imeli en teptalec (ratrak), ki je opravil
»grobo« teptanje. Vse ostalo, še posebej na smučiščih brez žičnic, smo organizatorji in tekmovalci
steptali sami.
Gorenjska smučišča so prvi »stroj za tlačenje snega« dobila šele konec 1965. Tudi na Španovem
vrhu in Zelenici so prve teptalne stroje nabavili šele kakšno leto po otvoritvi žičnic.

Vir: Časopis Gorenjski glas 12. 1. 1966
Slovenija pravih tekmovalnih smuk prog v šestdesetih in sedemdesetih letih ni imela. Tekme v
smuku so Jeseničani speljali s planine Rožca, na Španovem vrhu in v Kranjski Gori. Na Zelenici so
na plazu pod Begunjščico tekme smuka organizirali Tržičani.
V Kranjski Gori je bil start smuk proge nad vitranškim S. Peljala je po plazu desno od S, nato pod
sedežnico Vitranc 1 preko S in dalje proti Brsnini, kjer je bil širok cilj. Če je delovala žičnica Vitranc
2, si se na start pripeljal z vrha Vitranca, sicer si se od gornje postaje dvosedežnice Vitranc 1
povzpel peš. Ogled smukaških prog je bil od starta proti cilju; od zgoraj dol smo rekli.
Na članskem državnem prvenstvu 1969 je tekmovalec mariborskega Branika Dušan Karničnik, na
ozkem ledenem odseku v Roru, kmalu po startu padel in se smrtno ponesrečil. Kot je 26. 2. 1969
poročal Gorenjski glas (Priloga 02, točka 5.1. - Komentar: Darko Humer, Gorenjski glas) je SK
Jesenice kot organizator pripravljal progo s teptalcem in samo štirimi teptači. Proga je bila
popolnoma nezavarovana in kljub opozorilu delegata SZJ niso zavarovali niti njenega najbolj
nevarnega dela.
Teden dni kasneje so Jeseničani organizirali še smuk za mladinsko državno prvenstvo. V naslednjih
letih, to je do 1976, pa na tej progi v smuku nismo več tekmovali.
Smuk proga na Zelenici je bila na plazu. Prva leta je bil start na tedanji jugoslovansko-avstrijski
meji, kasneje na nasprotni strani, tik pod skalami Begunjščice. Cilj je bil od postavitve žičnice pod
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srednjo postajo žičnice, pred tem pa na travniku pod spodnjo postajo. Ker je bilo smučišče široko,
ni bilo posebnega varovanja, kaj šele, da bi bila proga ograjena.
Če je bil start na tedanji jugoslovansko-avstrijski meji, je bilo težko izpeljati radius pred prehodom
na plaz. Alenka se spominja, da je tu hudo padla in so jo odpeljali z reševalnimi sanmi; na srečo se
je končalo le z odrgninami po obrazu.
Proga po plazu je bila zelo grbinasta. Spominjam se, da me je ob zavoju na grbini dvignilo in sem
pristala v borovcih, visela sem z enega, glava in hrbet sta bila na tleh. V viseči drži in s smučmi,
zataknjenimi za veje, sem si le s težavo odpela vezi. Potruditi sem se morala kar sama, saj med
uradnim treningom ni bilo kontrol.
Kot mladinci smo tekmovali tudi na smuk progi v Prevaljah. Proga je bila lepa in nenevarna; v
vmesnem delu je vodila kar po makadamski cesti skozi kraj.
Veleslalomske proge, ki so veljale tudi za kategorizacijske tekme članov, so bile v Kranjski Gori na
S strmini, kasneje na Podkorenu, na Črnem vrhu nad Jesenicami, Starem vrhu, Soriški planini,
Krvavcu, Voglu, Mariborskem Pohorju, Kopah in Golteh. Kjer in ko je bil žičniški sistem, je bil ogled
veleslalomske proge od zgoraj navzdol, sicer peš od spodaj navzgor. Meddruštveni veleslalomi za
kategorizacijo so bili tudi v Selcah, na Viševniku, Livku, Lancovem, Tržiču, Soriški planini in drugod.
Vozili smo le en tek, a je bil veleslalom za člane pogosto dolg tudi več kot minuto in pol. Zadnja
leta so člani vozili dva teka, članice pa še vedno samo enega.
Najbolj zahtevne slalomske proge so bile stara FIS proga pod hotelom Bellevue na Pohorju, v
Kranjski Gori na S in kasneje na zgornjem delu podkorenske strmine, s startom takoj pod gornjo
postajo podkorenske sedežnice. Lepe slalomske proge so bile tudi na Krvavcu, Črnem vrhu, Starem
vrhu, Soriški planini, Stenu nad Puštalom in na Sljemenu (Hrvaška). Meddruštveni slalomi za
kategorizacijo so bili tudi na Kumu, Vrheh, Ošvenu, Ribniški koči na Pohorju, Ulovki, Železnikih,
Platku (Hrvaška) in drugod. Ogled slaloma je bil obvezno peš, od cilja proti startu.
Organizatorji so za utrditev pomladanskega južnega snega uporabljali snežni cement, a so včasih s
posutjem pretiravali. Če predtekmovalci niso dobro zvozili proge in je bila ta ravninska, so bile prve
številke prikrajšane. Izrazit primer preveč posute proge je bil slalom za Jahorinski pokal 1975;
proga je bila za prve štartne številke kar rjava.
6.2. Proge na Starem vrhu
Tekmovalne proge na Starem vrhu so bile vedno dobro pripravljene, s tem so se strinjali tako
tekmovalci kot novinarji, ki so dobro pripravljenost prog omenjali tudi v časopisih.
6.3. Vratca in »smučarski koli«
Do konca šestdesetih let so proge trasirali (takrat ustaljen izraz za postavitev proge) le z lesenimi
palicami. Imenovali smo jih »koli«. Sprva so bili še nepobarvanimi, nato rdeči in modri. Zastavice
so bile enake barve kot koli. Do sredine šestdesetih let so na prelomnicah in drugih mestih, kjer je
bila potrebna večja pozornost tekmovalca, uporabljali tudi rumene zastavice. Gašper pravi, da so
se rumene zastavice uporabljale še na OI v Grenoblu, leta 1968.
Konec šestdesetih in v začetku sedemdesetih let je bilo za vsako kategorijo tekmovalcev SK
Transturist določeno, koliko ravnih leskovih palic mora posamezni tekmovalec oziroma tekmovalka
prinesti. Del tekmovalcev je prinesel zelo kakovostne ravne palice, primerne debeline in višine.
Ostali, med njimi predvsem dekleta, smo prinesli tako slabe, da še za fižolovke ne bi bili dobri.
Nosili smo jih k Stanetu Guzelju, ki je skrbel za selekcijo in barvanje.
Gašper tudi pravi, da je SK Transturist kot prvi v Sloveniji organiziral tekme z barvnimi »koli«.
Od sredine sedemdesetih let dalje smo začeli uporabljati plastične, še nepregibne kole, slalomska
ter veleslalomska tehnika se zaradi tega še nista bistveno spremenili.
6.4. Merjenje časa
Prve tekme so potekale tako, da so bili na cilju časomerilci, s štoparicami v roki. Na sredinskem
delu proge, ki se je videl tako s cilja kot s štarta, je stal sodnik z zastavico, ki je bila obešena na
palico. Sodnik na cilju je imel prav tako palico z zastavico. Ko se je proga spraznila in so
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časomerilci uskladili čas, je najprej sodnik na cilju zamahnil z zastavico. To je bil znak sodniku na
vmesnem delu, da je proga prosta in so časomerilci pripravljeni. Sodnik na vmesnem delu proge je
postavil palico v položaj, ki je bil vzporeden s tlemi in tekmovalec na startu se je pripravil. Ob
zamahu zastavice so časomerilci na cilju sprožili ure, štarter, navadno je bil to Štefan Oblak
(Tajčku Štefan), je tekmovalca poslal, beri pahnil, na progo. Natančnost oziroma pravilnost
odmerjenega časa je bila odvisna tako od timinga tekmovalca kot časomerilca.
Na tekmah za kategorizacijo in drugih tekmah, kjer je bila startna lista vnaprej pripravljena, je bil
na njej natančno določen tudi čas starta. Pred tekmo so časomerilci in sodnik na startu uskladili
ure. Starter je spuščal tekmovalce v skladu z navodili na startni listi in čas starta po telefonski
zvezi sporočal na cilj. Praviloma so bili na cilju trije časomerilci. Čas vožnje se je izračunal kot
razlika med časom, ki ga je zapisal sodnik na startu, in časom, ki so ga na cilju odmerili
časomerilci; srednji izmerjeni čas je veljal kot uradni.
Gašper priznava, da so včasih zatajili časomerilci, včasih pa štoparice. Tedaj so tekmovalcu čas
določili tudi takole: »Ali si ga videl, kako je peljal? Ali je dobro peljal?« Ne spomnim se, da bi
katero od tekem naše generacije razveljavili.
Prihajalo je tudi do takih pomot pri odčitavanju časa, ki so vodile k boljšemu času tekmovalca
domačega kluba. Te niso bile zgolj nenamerne in se niso dogajale samo na tekmah, ki jih je
organiziral SK Transturist. Med tekmovalci se je to vedelo, majhnih »pomot« ni opazil nihče. Se je
pa tudi dogodilo, da so časomerilci izmerili bistveno boljši čas, kot ga je nekdo dosegel,
sotekmovalci in sotekmovalke so prevelike »pomote« opazili in komentirali.
Spomnim se, da je na pionirski tekmi na Krvavcu zmagala tekmovalka, ki je zapeljala s proge proti
smreki, pokriti s sveže zapadlim snegom, in seveda padla. To sem opazila, ker sem tudi sama
padla in prav tedaj zapenjala vez. Obe sva tekmo dokončali in tudi pri meni so se časomerilci
zmotili, v dobro namreč.
Uvedba elektronskega merjenja časov, pri SK Transturist leta 1971, je bila zato zelo dobro
sprejeta.

Vir: časopis DELO 27. 2. 1971
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7. Suhi treningi
7.1. Suhi treningi na prostem
S treningi na prostem smo člani in mladinci začenjali poleti. Dvakrat tedensko smo se dobivali na
igrišču za mestno šolo. Atletska steza takrat še ni bila pokrita z umetno maso. Po ogrevanju in
razgibavanju smo vadili hitrost, vzdržljivost in moč. Občasno smo trenirali tudi na trim stezi.
Raztezne vaje takrat še niso bile moderne, njihovi učinki so nam bili relativno neznani, smo pa
nekatere uporabljali pri razgibavanju.
Silvo Logonder in Jana Hafner, oba sva bila aktivna športnika v smučanju in košarki pri KK Kroj, ter
Janek Kalan, ki je igral rokomet pri RK Šešir, smo se do zaključka jesenskega dela lige, ki je bil
konec septembra, suhih treningov manj redno udeleževali, saj so spomladi in jeseni tekme v
košarkarski in rokometni ligi imele prednost.
SK Transturist je za tekmovalce alpske šole organiziral treninge v Fažani pri Puli. Člani SK
Transturist so se zaradi službenih in šolskih obveznosti, pa tudi stroškov, teh treningov le redko
udeležili, nadomestili so jih z individualnimi.
Tudi sicer smo individualno dodatno trenirali.
7.2. Suhi slalom nad Kržajovšem
Sestavni del suhih treningov so bili kolesarjenje, vožnja z rolerji, suhi slalom in tek po hribu,
naravnost navzdol.
Postavitev suhega slaloma je bila enaka zimski. Pretekli smo ga s palicami in v športnih copatih. V
Loki je bil navadno postavljen na slalomski progi nad Kržajovšem. Tekmovanja v suhem slalomu, ki
ga je organiziral SK Transturist, so se udeležili številni tekmovalci slovenskih klubov.

Janek Kalan na suhem slalomu nad Kržajovšem

Člani SK Transturist so bili v suhem slalomu (slalomu na travi) odlični. Tako je 20.10.1968 in
12.10.1969 za Kržajovšem zmagal Miloš Mlejnik, 26.10.1969 v Guncljah pa Silvo Logonder (Priloga
13: Suhi slalom nad Kržajovšem in v Guncljah- rezultati).
Robert Deželak se spominja, da je bil v suhem slalomu pri starejših mladincih najboljši Janek
Kalan, ki je zmagal na tekmi v Škofji Loki in tudi v Guncljah pri Šentvidu nad Ljubljano.
Navdušenje nad suhim slalomom je, verjetno po vzoru iz tujine' kmalu izzvenelo. Tekmovanj ni bilo
več, tudi trenirali ga nismo.
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Generacija SK Transturist po tekmi v suhem slalomu nad Kržajovšem.

7.3. Vadba v telovadnici
Ob slabem vremenu pozno jeseni in pozimi so suhi treningi potekali v telovadnici TVD Partizan
(Sokolski dom) in stari telovadnici OŠ Škofja Loka. Vadba, ki jo je sprva prav tako vodil Gašper
Zakotnik, je bila podobna tisti, ki smo jo izvajali na igrišču, le da je bil večji poudarek na
pridobivanju moči. Kasneje je članske in mladinske treninge v telovadnici prevzel Jaro Kalan.
Na koncu treninga smo se pomerili v košarki, nogometu ali odbojki. Čeprav smo bili precejšnji
individualisti, smo znali zaigrati skupinsko. Ko so se članom pridružili mladinci, ki so izšli iz alpske
šole in so bili vzgajani v bolj individualnem duhu, kar tekmovanje v alpskem smučanju vsekakor je,
je tudi v igrah z žogo skupinski duh zamenjala individualnost.

8. Snežni treningi
8.1. Smučarski tečaji »na peš« v Loki
V obdobju med 1960 in 1970 so bile snežne razmere v Sloveniji in Loki zelo ugodne, tako da smo
od decembra do konca februarja, pa tudi še marca, smučali na »smučarskih poligonih«, ki so bili za
Pahovcem, v Smučarski dolini za Gradom, nad Kržajovšem in na Stenu.
Zimske počitnice so v začetku šestdesetih let trajale dva tedna, za božič ni bilo prosto. Za
novoletne praznike sta bila prosta dva dneva, ki sta se lahko podaljšala na tri, če je praznični dan
padel na nedeljo. Zima 1962–1963 je bila tako mrzla in snežna, da so nam celo za en teden
podaljšali zimske počitnice.
Osnovni šoli v Loki in na Trati, gimnazija in TVD Partizan so organizirali začetne in nadaljevalne
tečaje alpskega smučanja na smučiščih v Loki, gimnazija v času zimskih počitnic tudi na Starem
vrhu. Na tečajih so poučevali licencirani vaditelji in učitelji smučanja. Udeležba je bila zelo dobra,
poučevanje pa kakovostno. Teh tečajev smo se udeleževali tudi tekmovalci.
Zahtevnejših prvin in tehnike smučanja so nas naučili loški vaditelji in učitelji smučanja Miloš
Mlejnik st., Vinko Mohorčič, Janez Kalan st., Urh Kalan, Franc Novinec, Zofka Udir, Tone Pogačnik,
Jože Oman, Roman Berčič, Matevž Oman, Matjaž Hafner, Simon Krelj, Janko Vodopivec in zagotovo
še kdo. V Poljanah, kjer je začel smučati Ivan, sta bila to Ive Šubic in Drago Kisovec.
Delovni in šolski teden je trajal od ponedeljka do vključno sobote. Delali smo od šestih do dveh,
pouk je pa trajal od 7:10 do 12:30 ali 13:15; smučali in trenirali smo po koncu pouka oziroma
službe.
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Proge smo si smučarji (tekmovalci in netekmovalci) vedno poteptali sami. Posebej Sten in Pahovc
sta bila strma, primerna za vadbo kratkih zavojev. Ker se je bilo treba peš povzpeti na vrh, je
smuka trajala dlje, če smo delali krajše zavoje. Ta vadba je zagotovo pripomogla k temu, da smo
bili tako v mladinskih kot članskih kategorijah boljši na strmih progah.
8.2. Žičnici Dolinica v Smučarski dolini in Grad nad Kržajovšem
Do konca leta 1965 smo tekmovalci SK Transturist trenirali na progah brez žičnic. Sedežnice in
vlečnice v Kranjski Gori in Voglu ter sedežnice na Zelenici (uradna otvoritev 6. 3. 1965) in
Španovem vrhu (uradna otvoritev 27. 1. 1965) smo poznali predvsem s tekmovanj. Le redko so
nas starši, ali kdo od tistih, ki je že imel svoj avto, odpeljali tja na enodnevno prosto smučanje. To
velja tako za pionirje in mladince kot tudi člane.
V sezoni 1965–1966 je nastopila prva prelomnica v organiziranosti smučarskih treningov SK
Transturist. Ločani smo januarja 1966 dobili prvi vlečnici s T sidri v Smučarski dolini (vlečnica
Dolinica) in nad Kržajovšem (vlečnica Grad).
Izsek iz časopisa Gorenjski glas, ki opisuje, kako so smučarski delavci loškega Partizana zgradili
vlečnici in možnosti za organizacijo smučarskih tečajev po njihovem odprtju, je v Prilogi 04:
Otvoritev vlečnic Dolinica in Grad (26. 1. 1966).
V tem obdobju je treninge mladincev in članov kot neprofesionalni trener prevzel Gašper Zakotnik.
Treningi so bili načrtovani, imeli smo urnik, dvakrat do trikrat med tednom popoldan (po pouku
oziroma službi) in v nedeljo dopoldan. Seveda si lahko dodatno treniral ali prosto smučal tudi izven
predvidenega urnika. Čeprav sta imeli vlečnici vsaka samo po dve sidri (eno je peljalo smučarja
navzgor, drugo je prazno šlo navzdol), sta bili tako vadba tehnike kot vožnja med vratci bistveno
bolj učinkoviti.
Na smučišče smo pionirji in mladinci, praviloma tudi člani, prihajali peš, oprtani s smučmi in
nahrbtnikom s čevlji. Nekateri, posebej tisti, ki smo hodili v osnovno šolo na Trato, smo poleg
smučarskega treninga tisti dan tudi prehodili pet ali celo več kilometrov.
V Smučarski dolini smo predvsem prosto vozili, na Kržajovšu smo vadili tehniko in vožnjo med
vratci.
8.3. Zimski trening »na peš« na Starem vrhu in Soriški planini
Na Stari vrh smo hodili smučat spomladi, od konca februarja dalje in takrat, ko v dolini ni bilo
dovolj snega. Z avtobusom in osebnimi avtomobili smo se pripeljali do Javorij, naprej pa peš po
cesti do Četene ravni, takoj za vasjo pa po najbližji poti do koče na Starem vrhu. Tam smo se
vzpenjali do sredine »Rajfnka«, nato pa, odvisno od debeline snežne odeje, po eni ali drugi strani
koče do platoja.
Včasih so nas s posebnim avtobusom in avtomobili do Zaprevala zapeljali tudi po vojaški cesti.
Starejši tekmovalci SK Transturist se spominjajo, da so na Starem vrhu trenirali tudi pozimi, več
dni so bivali v Zaprevalu pri Žgajnarju.
Na Soriško planino smo hodili manj pogosto, predvsem spomladi. Avtobus nas je pripeljal na
postajo v Sorici, osebni avtomobili pa največ do odcepa v Danje. Nato smo jo mahnili malo po
cesti, če pa se je dalo, tudi po bližnjici do Litostrojske koče. Predvsem otroci smo do koče prišli
precej utrujeni.
8.4. Jesensko-zimske priprave za Dan republike
Na jesensko-zimske priprave smo za takratni Dan republike, ta je bilo 29. in 30. novembra,
odhajali na Stari vrh. Žičnic in vlečnic še ni bilo, stanovali smo v koči in se dopoldan ter nato še po
kosilu peš odpravili na vrh Starega vrha. Tu smo utrjevali tehnike smučanja, od pluženja in
poševnega smuka do paralelnega vijuganja.
Vadili smo pod vodstvom Gašperja Zakotnika, Matevža Omana, Franca Guzelja in Janka Vodopivca.
Na teh pripravah so nas spoznavali tudi z novimi prvinami.
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Če je bil praznični dan na nedeljo in ponedeljek, se je dela prost dan podaljšal še na torek in tako
je prvi stik s snegom trajal tri dni.
Konkurenti so bili tedaj v veliki prednosti, saj so vsi vadili na žičniško opremljenih smučiščih,
Jeseničani na Črnem vrhu in v Kranjski Gori, Tržičani na Zelenici, Mariborčani na Pohorju,
Ljubljančani pa že takrat tudi v tujini.
8.5. Treningi na Starem vrhu po odprtju dvosedežnice
Z odprtjem dvosedežnice na Starem vrhu, 26. decembra 1970, smo smučarji SK Transturist dobili
odlične in ostalim gorenjskim tekmovalcem enakovredne pogoje za zimski trening.
Vsak od nas se prvih dni žičnice Stari vrh spominja po svoje. Zadnje dni leta 1970 je zapadlo zelo
veliko snega, vlečnica še ni obratovala, zato smo smučali v celcu, od gornje do spodnje postaje
sedežnice. Na silvestrovo je zelo snežilo. Rednega avtobusa, ki naj bi iz Gornje Luše odpeljal v
Loko, ob uri, ki je bila predvidena z voznim redom, ni bilo. Morda zato, ker še niso računali na
smučarje, ali zato, ker je bilo silvestrovo. Odsmučali smo po spluženi cesti do avtobusne postaje v
Spodnji Luši, kjer smo počakali na redni avtobus Železniki–Škofja Loka. Ko smo na avtobusni
postaji v Škofji Loki izstopili, se je iz nas kadilo, saj so bila naša oblačila od zunaj mokra od snega,
od znotraj pa od potu.
Silvo, ki je s prijatelji silvestroval na Lubniku, pravi, da je čez noč zapadlo skoraj meter snega. Ko
so 1. januarja prišli v Loko, je bil na Petrolu kamion s teptalcem. Stari vrh je bilo eno redkih
smučišč, ki ga je dobilo takoj po odprtju žičnic.
V prvih letih obratovanja dvosedežnice so bile proge na Starem vrhu, tako v primerjavi s takratnimi
progami v Kranjski Gori, še posebej pa s tistimi v tujini, slabše urejene in polne grbin. Celoten
žičniški sistem (dvosedežnica, dve vlečnici) je razpolagal s samo enim teptalnim strojem, ki se je
neprestano kvaril. Nadomestni deli in nafta so bili dragi, še posebej po letu 1973, ko je nastopila
prva svetovna naftna kriza. Proge s sveže zapadlim snegom smo pogosto zjutraj najprej »zvozili«
smučarji, šele za nami teptalni stroj.
Včasih je tako trening med vratci nadomestila nenačrtovana smuka po globokem celcu in grbinah.
Dobri smučarji smo v tem uživali, turisti malo manj. Postali smo pravi mojstri grbin, še posebej
tistih na strmini tik ob vlečnici Stari vrh (T sidra od Zaprevala na vrh Starega vrha).
V tem obdobju ni bilo zasneževanja, tudi odvodnjavanje so urejali postopno. Zgodilo se je, da si po
dnevu ali dveh odsotnosti ponovno prišel na trening na Stari vrh in že pogled iz Luše na smučišče
je pokazal grde rjave lise. Na spodnji postaji dvosedežnice si ugotovil, da se je z avtobusom
najbolje takoj vrniti v dolino, saj je fen odnesel sneg na ključnih delih prog.
Na treninge na Stari vrh smo se vozili z rednim avtobusom, ob delavnikih ob 13:15, ob sobotah in
nedeljah pa ob 8:15. Letne karte za žičnice smo kupili s popustom, ki smo si ga prislužili z
nedeljskim udarniškim delom.
Treningi so bili najmanj trikrat tedensko. Ker se je Gašper na dan pred otvoritvijo žičnice grdo
polomil, sta treninge prevzela Franc Guzelj in Silvo Logonder.
Slalom smo prvi dve leti trenirali tako, da je bil start pod zgornjo postajo sedežnice. Zakoličena
proga je vodila ob sedežnici do platoja in nato desno. Cilj je bil nad Matkovim vikendom. Start
veleslalomskih treningov je bil po navadi na poljanski strani koče, do platoja in naravnost naprej
proti Matkovemu vikendu, včasih tudi naprej do Žgajnarja. Na srednji postaji dvosedežnice smo
nato lovili prosti sedež.
Kasneje, ko je vlečnica na vrh Starega vrha pogosteje obratovala tudi med tednom, smo trenirali
veleslalom z vrha, po Rajfnku, nato levo ali desno od koče. Na platoju pod kočo je bil navadno že
cilj. Slalomski start smo takrat imeli v sredini Rajfnka. Zakoličena proga je vodila desno od koče,
cilj je bil prav tako na platoju.
Proge za trening so bile praviloma postavljene samo na ena vratca in vsi tekmovalci smo pomagali
postaviti in pospraviti progo.
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Smuk smo trenirali tako, da smo se takrat, ko je bilo na progah manj turističnih smučarjev,
spuščali po odsekih. Ne glede na to s kakšno hitrostjo si presmučal pod dvosedežnico, je bila proti
strmina pod vasjo prevelika in te je komaj prineslo do preseke. Vlečnice Valentin tam takrat še ni
bilo. Šele v začetku osemdesetih let so del proge pred preseko poglobili. Do takrat je SK Transturist
(npr. 1976) organiziral na Starem vrhu »skrajšani smuk« tako, da so člani vozili dva teka, cilj je bil
nad kmetijo pri Črnovcu.
Čeprav so bile snežne razmere že bistveno slabše kot v prejšnjem desetletju, smo dobro izkoristili
letno karto. Na sezono smo bili samo na Starem vrhu tudi do 60 dni, od tega smo več kot polovico
dni trenirali med vratci.
Večina tekmovalcev SK Transturist smo bili ob odprtju žičniškega sistema na Starem vrhu 1970 že
člani. Več treningov je vplivalo na rezultate na tekmovanjih od leta 1971 dalje.
Žal so mnogi iz generacije smučarjev SK Transturist (na primer Mlejnikova, Kalanovi) tik pred
odprtjem žičniškega sistema na Starem vrhu prenehali tekmovati, saj so se posvetili študiju in
službi.
8.6. Treningi drugod po Sloveniji
Starejši del generacije SK Transturist se spominja, da so večkrat trenirali na Voglu. Tu je bil na
novo odprt žičniški sistem, ki ga je upravljalo podjetje Transturist. To je omogočilo, da so
tekmovalci SK Transturist dobili brezplačne karte. Na druga slovenska smučišča so v sredini in proti
koncu šestdesetih let člani in mladinci hodili le na tekmovanja.
Če ni bilo snega na Starem vrhu, se je mlajši del generacije SK Transturist občasno priključil
pionirjem alpske šole, ki so hodili na popoldanske treninge na Zelenico, v Kranjsko Goro in na
Krvavec. Treningi na Soriški planini so bili organizirani predvsem v sezonah 1974/1975 in
1975/1976, ko je povsod drugod primanjkovalo snega. V teh letih je bila tu postavljena tudi prva
vlečnica domače izdelave.
8.7. Treningi v tujini

Člani SK Transturist z Elanovimi IMPULS smučmi na prvem treningu v Kaprunu (jeseni 1971).
Od leta 1971 je SK Transturist organiziral največ dva jesenska treninga v Kaprunu. Tja smo
odhajali z avtobusom, saj so se nam pridružili tudi pionirji in mladinci alpske šole SK Transturist in
tekmovalci ŠD Železniki.
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SK Transturist s posebnim avtobusom v Kaprunu (1971).
Število tekmovalcev iz generacije SK Transturist se je zaradi zaključevanja študija, odhodov v JLA
in poškodb čedalje bolj krčilo, zato so bili od sezone 1973/1974 treningi preostanka članov združeni
z mladinskimi. Delo je koordiniral Jaro Kalan, vodja in trener alpske šole, treninge starejših
kategorij SK Transturist je prevzel Rajko Knific.
V sezonah 1973/1974, 1974/1975 in 1975/76 je bilo v Sloveniji izredno malo snega, zato je tudi
SK Transturist začel zimske treninge organizirati v Avstriji. Vozili smo se na Katschberg, Goldeck in
Dobrač.

Trenerja Gašper Zakotnik in Franc Guzelj ter Jana Hafner

9. Tekmovanja
9.1. Spomini na prvo tekmo
Kot lahko razberem iz razgovorov, smo večinoma začeli tekmovati šele pri enajstih, dvanajstih
letih, Alenka pa že pri osmih. Praviloma je bila prva tekma v veleslalomu, čeprav smo že kot
pionirji včasih tekmovali tudi v slalomu in lažjem smuku. Večina od nas je prvič tekmovala v
Smučarski dolini.
Najstarejša še ohranjena diploma je Alenkina. Prvič je tekmovala 26. 1. 1958, v Smučarski dolini.
Na veleslalomu, ki ga je organiziral tedanji Smučarski klub Ločan Škofja Loka, je dosegla 1. mesto.
Iz diplome ni razvidna starostna kategorija, po sedanjih kriterijih je bila tedaj cicibanka. Po času
sodeč je bil to kar dolg veleslalom.
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Vir: osebni arhiv Alenke Mlejnik
Boris se spomni, da je prvič tekmoval v smuku s Štangrofa v Smučarsko dolino. Po strmini so
njegove smučke še drsele. Na čisto kratki progi proti strmini se je moral močno porivati, da mu je
uspelo na vrh brega nad Smučarsko dolino. Oče, specialist za smučarski tek, mu je namreč smuči
na debelo namazal s klistrom, to je bila maža, ki so jo tekači uporabljali za južni sneg, da pri teku v
breg nisi drsel nazaj. Alpski tekmovalci smo jo uporabljali le spomladi, ko si na smuči, ki so bile
impregnirane z voskom za južni sneg, tik pred tekmo nanesel čisto tanko plast klistra, ki si ga nato
še dobro razmazal s korkom.
Silvova prva veleslalomska tekma, ki naj bi se je udeležil kot mladinec, je bila na pobočju
Panovnika v Selcih. Imel je bratove smuči, bile so lepljene, na vrhu prozorne, da so se lepo videle
plasti lesa. Drsna ploskev je bila iz steklasto gladke svetleče mase, široki robniki so bili pritrjeni z
vijaki. Ker je do takrat smučal le za Pahovcem, na tem smučišču ni imel dobrega občutka za
hitrost. Sneg je bil moker in večinoma poteptan le na progi. Na ogrevanju ga je grbina vrgla iz
ravnotežja, zapeljal je še čez nekaj grbin, nato se mu je, verjetno zaradi trhlosti materiala, najprej
odlomila krivina ene smučke. Z zlomljenim dom se je zaril v naslednjo grbino, nakar je odletel še
del smučke. Ob padcu je naredil preval v cel sneg, v sneg sta se zapičila še oba repa smuči, ki sta
se prav tako odlomila. Ostanki smuči so morali biti kar veliki, saj so bile, ko so bile še cele, dolge
210 cm. Razočaranje, da na prvi tekmi sploh ni tekmoval, je bilo tako veliko, da se ga spomni še
danes.
9.2. Tekme v Loki
V Smučarski dolini in drugod za Gradom je bil teren raznolik, zato smo tod tekmovali v slalomu in
veleslalomu, nižje kategorije tudi v smuku.
Ob nedeljah in v šolskih počitnicah je TVD Partizan, in kasneje SK Transturist, organiziral društvene
in občinske tekme v Smučarski dolini, s Štangrofa in nad Kržajovšem. Nasploh, še posebej pa ob
nedeljah po kosilu, se je na progi s Štangrofa v Smučarsko dolino zbralo veliko domačinov, s
smučkami in brez njih.
Na Stenu, kjer je teren zelo strm, brez posebnega izteka, je SK Transturist organiziral
meddruštvene slalome za člane, članice, mladince in mladinke. Meddruštvene tekme za
kategorizacijo so bile enako dobro zasedene kot republiške ali državne. Številni Ločani so na cilju,
ki je bil pod cerkvijo na Hribcu, in ob progi navdušeno vzpodbujali tekmovalce.
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Zadnja meddruštvena članska tekma za kategorizacijo na Stenu je bil slalom (5. 1. 1970). Pri
članih je zmagal Peter Lakota, Mišo Mlejnik je bil peti. Pri članicah je zmagala Mojca Megušar,
Alenka Mlejnik je bila četrta. (Glej Prilogo 03, točka 3.4. Sten 5. 1. 1970 – Zadnja meddruštvena
tekma za kategorizacijo na tem smučišču – slalom.)
9.3. Članske tekme na Starem vrhu do 1976
Za SK Transturist je bil Stari vrh vsa leta domicilno tekmovališče. V šestdesetih letih, do odprtja
dvosedežnice, je tu organiziral meddruštvena tekme za kategorizacijo za člane, članice, mladinke in
mladince ter za pokala Gorenjske predilnice in Šešir. Prav tako so Ločani in Selčani v teh letih na
Starem vrhu organizirali občinske in klubske tekme.

Silvo Logoder, Janek Kalan in Ivan Mihovilović na slovenskem prvenstvu (1971) na Starem vrhu.
Prva večja tekma po otvoritvi žičnic je bila 7. 2. 1971, ko je SK Transturist organiziral Prvenstvo
Slovenije za člane in mladince (Priloga 03, točka 4.2.)
Leta 1976 je bilo na Starem vrhu državno prvenstvo za člane v smuku, slalomu in veleslalomu,
udeležiti so se ga smeli tudi najboljši mladinci in mladinke.
9.4. Tekme drugod po Loškem in na Voglu
Na Soriški planini smo pred izgradnjo smučarskega centra tekmovali predvsem na občinskih
tekmah. Glavni problem je bil dostop, šele na začetku sedemdesetih let je bila cesta do vrha
plužena, pa še to ne vedno.
Na Loškem so bila občinske tekme organizirane tudi na smučiščih v Selcih, Poljanah in Žireh.
SK Transturist je tekme za pokala Šešir in Gorenjska predilnica ter mladinske kriterije pripravljal
tudi na Voglu. Glej tudi Prilogo 02, točko 1.4.
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Magda Kalan, Alenka Mlejnik, Elika Kalan in Jana Hafner na mladinskem kriteriju (1965) pod Šijo
(Vogel).

9.5. Tekme drugod po Jugoslaviji
Čeprav je bilo smučanje v nekdanji Jugoslaviji razvito le v Sloveniji in Zagrebu, so v poznih
šestdesetih in zgodnjih sedemdesetih letih skoraj vse republike imele svoje smučarske centre.
Smučišča so bila lepa, tudi žičniški sistemi dokaj dobri. Problematična sta bila dostop in nerazvita
turistična infrastruktura. Čeprav bi tekmovalce iz drugih republik lahko preštel na prste obeh rok,
sta »bratstvo in enotnost« ter tako imenovani »republiški ključ« vplivala na to, da so bila državna
prvenstva mladincev in članov pogosto v drugih republikah. Bratstvo in enotnost sta prevladala nad
nepotrebnimi stroški.
V Mavrovu (Makedonija) je bilo leta 1970 mladinsko državno prvenstvo. Skoraj 90 tekmovalcev iz
Slovenije se je do Skopja peljalo z letalom (Caravella), nato preko velikega dela Makedonije z
avtobusom. Kakšen nepotreben strošek! Z Janekom sva na tekmo odšla s tekmovalci Olimpije, za
naju je skrbel Olimpijin trener Jule Juvančič. Dobri odnosi z Olimpijinimi sotekmovalkami (Urška
Podgoršek, Barbka Bizjak, Tanja Škulj) in sotekmovalci (Jure Lovšin) so ostali tudi v prihodnje.
Večina od nas se je takrat prvič peljala z letalom. Kljub temu, da je časopis Delo poročal, da smo
tja odleteli z letalom, da bi zamudili čim manj pouka, smo bili odsotni ves teden. Tudi to je bila za
nas novost, saj smo vsi hodili v redno šolo. Športne gimnazije ni bilo še nikjer v Sloveniji. Eno- do
dvodnevne odsotnosti so profesorji na gimnaziji Škofja Loka in SŠ v Kranju sprejemali z
razumevanjem, a dijaki – športniki tudi nismo iskali privilegijev.
1973 je bilo v Mavrovu državno člansko prvenstvo. Vsi klubi smo do Skopja in nazaj odpotovali z
vlakom, naprej pa z rednim avtobusom. Vse dni je snežilo, spali smo v kamnitih vikend hišah,
primernih za poletno počitnikovanje. O topli vodi smo lahko le sanjali. V naši hiši je bila celo razbita
šipa, majava WC školjka, malo odej. Bilo je zares mrzlo. Hrana je bila slaba, edina trgovina skoraj
prazna. Nekoliko na boljšem so bili le tekmovalci tistih klubov, ki so bivali v manjšem hotelu.
Čeprav nismo bili razvajeni, lahko rečem, da si takih razmer v tistih časih nismo zaslužili.
V drugih republikah takratne SFR Jugoslavije smo tekmovali tudi na Sljemenu in Platku (HR),
Kruševu in Popovi Šapki (Šarplanina) v Makedoniji, na Brezovici na srbskem delu Šarplanine
(mladinsko državno prvenstvo 3.-5.4.1964 z udeležbo loških mladincev), na Jahorini v Bosni in
Hercegovini ter na Žabljaku v Črni gori.
9.6. Nočni slalomi
V šestdesetih letih smo se udeleževali meddruštvenih nočnih slalomov v Železnikih in Guncljah
(Šentvid pri Ljubljani). Nočni slalom je bil dogodek, ki so se ga želeli udeležiti vsi najboljši slovenski
tekmovalci in tekmovalke. Razglasitev rezultatov je bila praviloma v večji dvorani ali gostilni, tako
da je bilo poskrbljeno tudi za družabnost.
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Meddruštveni slalomi v Železnikih so bili organizirani v okviru prireditev Po poteh partizanske
Jelovice. Smučišče takoj nad cerkvijo je bilo zelo strmo, osvetlitev slaba, udeležba pa dobra.
V Guncljah pri Ljubljani smo se udeležili nočnega slaloma 4. 1. 1969, ki je bil eden zadnjih ali celo
zadnji nočni slalom na tem smučišču.
Tradicionalno tekmovanje z druženjem, a v dnevnem času, je bilo tudi na Vojskem nad Idrijo.
Tekmovali so samo moški, predvsem je bilo pomembno, kateri klub bo odnesel pokal, individualni
rezultati so bili manj pomembni.
9.7. Smuki
Kljub temu, da tako Ločani kot tudi večina tekmovalcev drugih klubov sploh nismo trenirali smuka,
sta bili skoraj vsako leto republiško in državno prvenstvo za mladince in člane v smuku; ti so bili
sicer bolj podobni sedanjim hitrim super veleslalomom. Ker je bilo varovanje na progi slabo
oziroma ga sploh ni bilo, so bili kljub temu zelo nevarni, od tekmovalcev pa so, poleg zavijanja ob
večji hitrosti, zahtevali dobro fizično pripravljenost, predvsem pa veliko poguma. Kolajne in
diplome so bile, vsaj pri ženskah, pa tudi večjem delu moških, predvsem priznanje za izkazano
hrabrost.
Kot je 9. 2. 1970 poročal Gorenjski glas, je bilo v smuku za republiško prvenstvo prijavljenih skoraj
100 tekmovalcev in tekmovalk. Udeležilo pa se ga je le 42 moških in samo 3 ženske (ena članica in
dve mladinki); nekateri sploh niso prišli na Zelenico, drugi so si premislili ob ogledu proge.
Čeprav se z današnjega vidika sliši čudno, a tekmovalci SK Transturist, in tudi drugih manjših
klubov, smo bili vajeni smučati nekaj ur na dan, trikrat do štirikrat na teden. Ko smo prišli na
tekmo v smuku, smo na dan treninga prevozili veliko več kilometrov kot doma v celem tednu.
Tekmo v smuku si še nekako zvozil, za slalom in veleslalom naslednja dva dneva pa moči ni bilo
več. Tako se nam je dogajalo na mladinskih prvenstvih, od 1965 (Kranjska Gora) do 1970
(Mavrovo).
Od leta 1971, to je od otvoritve žičnice na Starem vrhu, pa smo bili tudi kondicijsko bolje
pripravljeni.
Februarja 1973 je bil cilj smuka za državno prvenstvo v Mavrovu kar ob spodnji postaji sedežnice,
tik pred ciljem je bil skok. Na izteku, ki ga skoraj ni bilo, je bil postavljen še reportažni avto TV
Makedonija. Zgodilo se je, da je en tekmovalec pristal kar pod reportažnim avtom, Mariborčan,
mislim, da je bil Bedrač, je po skoku padel in dobil pretres možganov. Makedonci so zvečer v
Dnevniku celotni Jugoslaviji poročali o uspešno izvedenem smuku za državno prvenstvo.
Boris se spominja padca na smuku za Pokal Jahorine (1975). Vrglo ga je s proge in pristal je v
nanosu snega izven nje. Šele ko se je pobral, je videl, kakšno srečo je imel, saj je preletel večje
skale in k sreči pristal v snegu. Manj sreče je na tem smuku imela mladinka SK Transturist Mateja
Lunder, na treningu je v neurejenem cilju padla in si zlomila nogo.
Silvo se spominja državnega prvenstva v smuku na Brezovici, na srbskem delu Šarplanine. Na
smučišče so več ur pešačili, opremo so jim prepeljali konji. Proga je bila zelo slabo pripravljena,
tekmovalci so jo morali poteptati sami. Celo smreke so bile na progi, ustrežljivi organizatorji so
smreko na predlog tekmovalca odsekali, a 20 cm nad tlemi, kar je bilo še bolj nevarno; po
prigovarjanju so še to popravili. Na uradnem treningu je bila v srednjem delu huda megla,
telefonska zveza med ciljem in startom ni delovala. Starter je zakričal v slušalko: »Momo, može
li?« in pahnil vsako minuto novega tekmovalca na progo. Kasneje so izvedeli, da so organizatorji v
tisti megli komaj uspeli sproti umikati padle tekmovalce s proge.
Ali nista Smučarska zveza Jugoslavije in Slovenije z organizacijo smukov v eksotičnih smučarskih
krajih bivše Jugoslavije delovali neodgovorno?
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10.

Tekme na slovenskih ledenikih in snežiščih

10.1.

Češka koča – snežišča pod Jezersko Kočno

Še v začetku sedemdesetih let sta ŠD Jezersko in SK Triglav prirejala pomladansko - poletne tekme
na snežiščih pod Jezersko Kočno, izhodiščna točka je bila Češka koča. Zadnja leta so nam opremo
iz doline Ravenske Kočne, kjer smo pustili avtomobile, do Češke koče prepeljali s tovorno žičnico.
Tako smo do koče hodili manj kot uro in pol; pred tem dlje, saj smo vso opremo nosili sami.
Start veleslaloma je bil na desno od Češke koče (gledano navzgor), cilj samo 100 do 200 metrov
stran od koče. Veleslalom je bil posvečen Nandetu Majniku, učitelju smučanja, doma iz Virmaš pri
Škofji Loki, gorniku in piscu planinske povesti Bele gazi (izdana 1941). Leta 1971 bil veleslalom 23.
maja.
Dve leti kasneje, 3. 6. 1973, je bil na snežišču Gornje ravni nad Češko kočo medklubski slalom. Do
snežišča smo od Češke koče, kjer smo bivali, s smučmi na rami in čevlji v nahrbtniku, potrebovali
slabo uro. Nazaj je šlo po strmem melišču bistveno hitreje. Tekmo smo smatrali že kot poletne
priprave, zato smo na Češki koči ostali dva ali tri dni.
Jezersko je bilo izhodišče tudi za smučanje na snežišču pod Makekovo Kočno. Tu so bile tekme
zgodaj spomladi, če so bile snežne razmere drugod v Sloveniji slabe. Na Ledinah pod Skuto, kamor
naša generacija ni hodila trenirati, v tem času tudi tekmovanj ni bilo.
10.2.

Treningi in tekme pod Prisojnikom (Prisankom)

Tekmovalci SK Transturist smo že od druge polovice šestdesetih let trenirali na Vršiču, na Plazu pod
Mojstrovko in pod Prisankom. Treningi na Plazu pod Mojstrovko so bili maja in v začetku junija.
Na severni strani Prisojnika, manj kot pol ure peš poti od Koče na Gozdu, je bil še v sedemdesetih
plaz. Tudi to snežišče (v literaturi nisem zasledila, da bi bil to ledenik) je izginilo, ostala sta le
melišče in slap nad njim.
Maja smo trenirali desno od plazu, saj je bilo na njem takrat še prenevarno. Pohvalimo se lahko, da
je z nami trenirala tudi Mateja Svet, takrat stara okoli pet let; peš se je brez kakršnegakoli ugovora
vzpenjala po snežišču, nato pa pod budnim očetovim očesom ritmično nizala zavoje.

Janek Kalan v rokometnem dresu na poletnem treningu
Članom SK Transturist so v začetku sedemdesetih na poletnem treningu pridružili tudi mladinci
alpske šole. Trenirali smo v glavnem slalom, saj je bil plaz zelo grbinast. SK Jesenice je namestil
montažno vlečnico z nizko vodeno vrvjo in kljuko, za katero si se prijel. Uporabljati smo jo smeli
tudi drugi klubi. Trening je bil koristen in učinkovit.
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Na plazu so poleg SK Transturist trenirali tekmovalci SK Jesenice in Olimpije. Ostali ljubljanski
klubi, kot npr. Novinar in Akademik, so že takrat imeli poletne treninge v Kaprunu, na Dachsteinu
in drugod v Avstriji.

Mladinci Veljko Jan, Milan Smolej, Andreja Hafner, Milan Kranjc in Stojan Vodopivec ter člana Ivan
Mihovilović in Jana Hafner na Plazu pod Prisojnikom.
Kot je razvidno iz priloge 03, sta bila 22. 7. 1971 (točka 4.6. priloge) in 22. 7. 1973 (točka 6.7.
priloge) na Plazu pod Prisojnikom slaloma za poletno prvenstvo Slovenije.
10.3.

Tekmovanja na Triglavskem ledeniku

Leta 1971 in 1973 je bilo na Triglavskem ledeniku slovensko poletno prvenstvo v veleslalomu.
Udeležili so se ga vsi najboljši slovenski tekmovalci, z Bojanom Križajem na čelu, ki je kot mladinec
že smel tekmovati v starejši kategoriji.
Izhodiščna točka je bila Kredarica, s takrat še ne prenovljeno kočo. Oskrbnik in ostalo osebje so bili
prijazni, hrana je bila dobra, vreme tako lepo, da smo vsako popoldne lenarili na bregu pod kočo.
Za tiste, ki do tedaj še nikoli nismo trenirali na avstrijskih ledenikih, je bila to prva smuka na
nadmorski višini 2.500 m.
SK Transturist smo leta avgusta 1971 zastopali Janek Kalan, Ivan Mihovilović in jaz. Na Kredarico
smo se iz Krme s smučmi in nahrbtnikom na rami, v katerem so bila poleg smučarskih čevljev tudi
oblačila za tri dni, podali peš. Pravico do nastopa so omejili na tekmovalce, ki so se pred tem
udeležili slaloma na Plazu pod Prisojnikom. 18. in 19. avgusta smo vozili po en veleslalom, skupni
zmagovalec obeh dni je postal slovenski poletni prvak.
Na Kredarici takrat še ni bilo telefonske napeljave, zato je poročanje za časopis Delo potekalo tako,
da je vojak Jože Rožič s poročilom tekel na Rudno polje, kjer ga je predal novinarju. Ta je odšel do
koče Jelka na Pokljuki, ki je tedaj že imela telefon, in rezultate sporočil v uredništvo Dela.
Spomnim se, da je na Kredarici poročilo pripravila kar tekmovalka Marjeta Matvoz, kasnejša
dolgoletna novinarka pri Delu.
(Več v že omenjenih točkah 4.6. in 6.7. priloge 03.)
Člani in mladinci SK Transturist so se udeležili tudi veleslaloma za slovensko prvenstvo v avgustu
1973.
Zanimiva izkušnja in lepi spomini, še posebej, ker sedanje generacije česa takega ne morejo več
doživeti. Sodelavci Geografskega inštituta Antona Melika pravijo, da Triglavski ledenik zaradi
toplotnega segrevanja izgineva pred našimi očmi, Slovenija pa postaja država brez ledenikov.
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11.

Rezultati

11.1.

Splošno o rezultatih in virih podatkov

Državna prvenstva (prvenstva SFR Jugoslavije) so bila pod okriljem Smučarske zveze Jugoslavije
(SZJ). Na njih so organizatorji podeljevali enotno oblikovane kolajne in praviloma, vendar ne
vedno, včasih tudi diplome.
Republiška prvenstva (prvenstva SR Slovenije) so bila v pristojnosti Smučarske zveze Slovenije
(SZS). Formalno so bila nižjega ranga kot državna, a tekmovalci smo jih vzeli enako resno kot
državna. Na republiških prvenstvih so v letih 1965–1975 praviloma podeljevali enotne kolajne in
diplome, a so enake kolajne občasno podeljevali tudi na kategorizacijskih tekmah.
Na kategorizacijskih, meddruštvenih in klubskih tekmah so podeljevali diplome, kolajne, pogosto
tudi pokale, različne skulpture, okrasne krožnike, brušene vaze s posvetili in druge izdelke umetne
obrti. Na teh tekmah so najbolje uvrščeni občasno prejeli tudi praktična darila.
Po končani tekmi je bila slovesna razglasitev rezultatov. Ker je bila tiskarska tehnika na precej
nižjem nivoju, kot je danes (ročno pisanje diplom, tipkanje liste z rezultati na pisalni stroj,
razmnoževanje s ciklostilom), je priprava razglasitve organizatorjem vzela veliko časa, zato so bile
navadno več ko uro po tekmi. Večina sodelujočih ekip je odšla domov takoj po tekmi in razglasitve
se je tako udeležila le peščica tekmovalcev.
To grdo navado je kritiziral tudi Jože Dekleva, ki je v tem obdobju kot novinar in komentator
spremljal smučanje za DELO; 8. 2. 1971 je v zanimivem komentarju Prva večja tekma (Priloga:
05) kritiziral – tako organizatorje, ki so vse prelahko odpovedovali smučarske tekme, kot tudi nas
tekmovalce, ki se nismo udeleževali razglasitev rezultatov.
Organizatorji naj bi liste z rezultati pošiljali v klube, a pri tem niso bili dosledni.
Liste z rezultati naše generacije se v arhivih SK Transturist niso ohranile.
Pri pripravi tega pisanja sem se oprla na časovni pregled tekem, ki mi ga je posredoval Gašper
Zakotnik, in preglede rezultatov, ki sta jih za Muzej športa v Škofji Loki pripravila Gregor Mlejnik in
Silvo Logonder. Pregledala sem digitalizirane verzije časopisa DELO, za sezone od 1964–1965 do
1975–1976 (od decembra do konca aprila). Še posebej sem se osredotočila na petkove, sobotne in
ponedeljkove izdaje. Januarske, februarske in marčevske številke Dela sem pregledala v celoti.
Prav tako sem za obdobje od 1965 do 1976 pregledala vse številke časopisa Gorenjski glas, ki so
izšle od 1. decembra do 15. maja.
Poudariti želim, da sem zbirala samo rezultate mladincev, od 1965 do 1970, in članov, od 1968 do
1975. Pri pregledovanju sem naletela na odlične rezultate pionirjev in mladincev, ki so izšli iz
alpske šole SK Transturist (SK Alpetour), a jih v tem tekstu ne predstavljam.
Koledar članskih in mladinskih tekem ni bil dobro usklajen. Pogosto se je dogajalo, da so bile istega
dne meddruštvene tekme na Gorenjskem in Štajerskem, ali pa celo dve meddruštveni tekmi na
Gorenjskem. Velika izjema so bile tekme za Pokal Šešir na Starem vrhu, vedno so se jih
udeleževali najboljši tekmovalci iz vseh slovenskih klubov in tudi Zagrebčani.
Na tekmah za kategorizacijo je tekmovalo tudi do 100 članov ter 70 in več mladincev. Tekme z
udeležbo desetih do petnajstih članic so bile zelo redke, ko pa so na članskih tekmah smele
tekmovati tudi mladinke, se je številčnost tudi pri članicah povečala.
Zaradi vsega navedenega je bilo na tekmah za kategorizacijo včasih lahko doseči visoko mesto,
dober razred pa zaradi deljene udeležbe najboljših bistveno težje.
Pri presoji rezultatov naše generacije moramo upoštevati razmere, v katerih smo trenirali in
tekmovali.
Priloga 01: POKALI, KOLAJNE IN DIPLOME PO IZBORU TEKMOVALCEV
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11.2.

Sezona 1964–1965

V sezoni 1964–1965 so tekmovalci SK Transturist tekmovali še pod okriljem Smučarske sekcije
TVD Partizan Škofja Loka.
XX. državno prvenstvo na Španovem vrhu
SMUK – 5. 2. 1965
− SMI: 1. mesto: Zagornik (Fužinar), 9. mesto: Silvo Logonder (Škofja Loka)
− MME: 1. mesto: Nišavić (Beograd), 4.mesto: Alenka Mlejnik (Škofja Loka)
VELESLALOM – 7. 2. 1965
− MME: 1. mesto: Kurnik (Tržič), 2. mesto: Alenka Mlejnik (Škofja Loka)

Alenka Mlejnik na treningu slaloma.
Republiško prvenstvo v Trbovljah in na Ravnah
VELESLALOM – 17. 1. 1965 v Trbovljah
− MME: 1. mesto: Alenka Mlejnik (Škofja Loka)
SLALOM – 31. 1. 1965 na Ravnah
− SMI: 1. mesto: Juvančič (Enotnost), 3. mesto: Miloš Mlejnik (Škofja Loka)
− MME: 1. mesto: Alenka Mlejnik (Škofja Loka)
Na osnovi doseženih rezultatov na državnem in slovenskem prvenstvu so Alenko Mlejnik uvrstili v
mladinsko državno reprezentanco Jugoslavije.
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Vir: osebni arhiv Alenke Mlejnik, poročene Pipp
Tekem v takratni Vzhodni Nemčiji se mladinke, ki so bile določene v državno ekipo, nato niso
udeležile; Alenki vzroki niso znani.
SLALOM na Stenu v Škofji Loki 3. 1. 1965
− SMI: 1. mesto: Silvo Logonder (Škofja Loka)
Mladinski kriterij – VELESLALOM - Vogel 16. 5. 1965
− SMI: 1. mesto: Miloš Mlejnik (Škofja Loka)

Miloš Mlejnik na eni od tekem na Starem vrhu.
Po poteh partizanske Jelovice – nočni SLALOM v Železnikih 1965
− Mladinci: 1. mesto: Ponikvar, 2. mesto Silvo Logonder (Škofja Loka) in 5. mesto Miloš Mlejnik
(Škofja Loka), vsi starejši mladinci
14. 3. 1965 so Ločani na Starem vrhu organizirali VELESLALOM za Pokal tovarn Šešir in
Gorenjska predilnica z mednarodno zasedbo. Rezultati niso bili objavljeni v Delu in Gorenjskem
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glasu. Zanimiva je kopija diplome Silva Logondra za doseženo 5. mesto, ki je v Prilogi 02, točka
1.4. (Šešir in Gorenjsko predilnico so v teh letih tudi formalno imenovali tovarni.)

Silvo Logonder na eni od tekem v slalomu na Starem vrhu.

11.3.

Sezona 1965–1966

V sezoni 1965–1966 smo začeli z organiziranimi treningi na vlečnicah Dolinica in Grad. Pri
pregledovanju virov nisem zasledila pomembnejših rezultatov loških smučarjev. Nasploh lahko
rečem, da je bilo v časopisih izredno malo objav o smučarskih tekmah.
11.4.

Sezona 1966–1967

Mladinski kriterij – VELESLOALOM - Vogel 23. 4. 1967
SMI: 1. mesto: Gazvoda J. (Branik), 5. mesto: Ivan Mihovilović (Transturist)
Tekmovalci SK Transturist v sezoni 1966–1967 niso zabeležili drugih pomembnejših rezultatov, a je
treba poudariti, da je bilo pokrivanje smučarskih tekem, tako v Gorenjskem glasu kot v Delu, tudi
v tej sezoni zelo pomanjkljivo.
11.5.

Sezona 1967–1968

Prvenstvo SR Slovenije za 1968 za člane - Vogel: 16. in 17. 2. 1968
SLALOM:
− ČE: 1. mesto: Vida Tevž (Fužinar), 5. mesto: Alenka Mlejnik (Transturist)
Organizator SK Transturist, traser Srečo Porenta.
Meddruštveni VELESLALOM za Pokal TVD Selca – 28. 1. 1968
− ČI: 1. mesto: Silvo Logonder (Transturist)
− MME: 1. mesto: Jana Hafner (Transturist)
VELESLALOM za Pokal Šešir in Gorenjske predilnice – Stari vrh 3. 3. 1968
Ekipno: 1. mesto Jesenice, 4. mesto Transturist

11.6.

Sezona 1968–1969

XXIV. Državno prvenstvo članov v Kranjski Gori
SMUK – 20. 2. 1969:
− ČE: 1. mesto: Pirnat Milenka (Branik), 4. mesto: Alenka Mlejnik (Transturist)
VELESLALOM – 22. 2. 1969:
− ČE: 1. mesto: Vida Tevž (Fužinar), 12. mesto: Alenka Mlejnik (Transturist)
Na tekmovanju v smuku se je smrtno ponesrečil Dušan Karničnik, član SK Branik iz Maribora.
24. Državno prvenstvo MI/ME 1969 v Kranjski Gori
SMUK 26. 2. 1969
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−

SME: 1. mesto: Maja Kramar (Tržič), 3. mesto: Jana Hafner (Transturist)

Po poteh partizanske Jelovice – nočni SLALOM v Železnikih 1969
− ČI: 1. mesto: Ponikvar, 8. mesto Miloš Mlejnik (Transturist)
Meddruštvena tekma mladincev - VELESLALOM za kategorizacijo 29. 12. 1968 na Pohorju
− SME: 1. mesto: Draga Žuraj (Branik), 5. mesto: Jana Hafner (Transturist)
Primerjava pogojev za trening - namesto komentarja k rezultatom
Časopis DELO je 3. 12. 1968 objavil zapis Petra Pokorna, da smo imeli smučarji SK Transturist po
uspešnem tridnevnem treningu na Starem vrhu še pregledno tekmo. Žal je Peter pozabil zapisati,
da je bil tridnevni trening na Starem vrhu »na peš« (torej brez uporabe žičnice). Urednik DELA je
nad Pokornovim objavil nepodpisan članek, da so člani SK Jesenice odšli na trening v Cervinio.
(Priloga 06: Jesenske priprave SK Jesenice in SK Transturist na sezono 1968–1969.)
Gorenjski glas je 1. 2. 1969 objavil članek, v katerem opisuje priprave članov in mladincev SK
Jesenice na državno prvenstvo v Kranjski Gori. Člani in mladinci SK Transturist smo trenirali nad
Kržajovšem, morda kakšen dan na Voglu, Jeseničani pa en mesec na Španovem vrhu, kjer je bila
takrat že sedežnica. Spominjam se, da sva z očetom eno ali dve nedelji prosto smučala v Kranjski
Gori, o kakšnem treningu, kaj šele smuku, ni bilo govora.
11.7.

Sezona 1969–1970

XXV. državno prvenstvo mladincev v Mavrovem (Makedonija)
VELESLALOM – 7. 3. 1970
− SME: 1. mesto: Žuraj (Branik), 6. mesto Jana Hafner
SMUK – 8.3.1970:
− SME: 1. mesto: Žuraj (Branik), 7. mesto Jana Hafner
Prvenstvo SRS za ČI/ČE in MI/ME 1970 - Zelenica
SMUK
− ČI: 1. mesto: Svet (Branik), 7. mesto: Ivan Mihovilović (Transturist)
− ČE: 1. mesto: Kramar (Tržič)
− SMI: 1. mesto: Elvič (Branik), 9. mesto: Janek Kalan (Transturist)
− SME: 1. mesto: Matvoz (Ravne), 2. mesto: Jana Hafner (Transturist)
Pokal Šešir in GP - VELESLALOM - Stari vrh 1. 3. 1970
− Starejše mladinke: 1. mesto: Jana Hafner (Transturist)
STEN 5. 1. 1970 – ZADNJI MEDDRUŠTVENI SLALOM ZA KATEGORIZACIJO NA TEM
SMUČIŠČU
− ČI: 1. mesto: Peter Lakota, 5. mesto: Miloš Mlejnik
− ČE: 1. mesto: Mojca Megušar (Enotnosti), 4. mesto: Alenka Mlejnik, 6. mesto: Janja Eržen
(obe SK Transturist)
ČEŠKA KOČA 26 .7. 1970 – SLALOM V POČASTITEV KRANJSKEGA OBČINSKEGA PRAZNIKA
− ČI: 1. mesto: Miran Gašperšič (Jesenice), 3. mesto: Ivan Mihovilović (Transturist), 5.mesto:
Janek Kalan (Transturist)
− ČE: 1. mesto: Jana Hafner (Transturist)
− Ekipno: 1. mesto: Jesenice, 2. mesto: Transturist, 3. mesto: Branik
11.8.

Sezona 1970–1971

XXVI. Državno prvenstvo SFRJ 1971 za člane - Pohorje (marec 1970)
SLALOM
− ČI: 1. mesto: Blaž Jakopič (Jesenice)
− ČE: 1. mesto: Milena Pirnat (Branik), 5. mesto Jana Hafner (Transturist)
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Prvenstvo SLOVENIJE V SLALOMU za ČI/ČE - STARI VRH 7. 2. 1971
− ČI: 1. mesto: Marko Kavčič (Olimpija)
− ČE: 1. mesto: Tanja Žerjav (Olimpija), 4. mesto: Jana Hafner (Transturist)
STARI VRH 24. 1. 1971 – MEDDRUŠTVENI VELESLALOM – 1. TEKMA PO ODPRTJU
ŽIČNICE
− ČI: 1. mesto: Miran Gašperšič, 10. mesto: Ivan Mihovilović (Transturist)
− ČE: 1. mesto: Milena Pirnat (Branik), 6. mesto: Jana Hafner (Transturist)
GOLTE – marec 1971 – VELESLALOM POKRAJINSKIH ŠTUDENTSKIH KLUBOV

−
−

Študenti: 2. mesto: Silvo Logonder, 3. mesto: Ivan Mihovilović, 8. mesto: Simon
Krelj
Ekipno: 1. mesto: Klub študentov Škofja Loka

POLETNO PRVENSTVO SLOVENIJE 1971
SLALOM – 22. 7. 1971 Plaz pod Prisojnikom
− ČI: 1. mesto: Miran Gašperšič (Jesenice), 8. mesto: Ivan Mihovilović (Transturist)
− ČE: 1. mesto: Tanja Žerjav (Olimpija), 2. mesto: Jana Hafner (Transturist)
VELESLALOM – 18. –19. 8. 1971 Kredarica – Triglavski ledenik
− ČI: 1. mesto: Blaž Jakopič (Jesenice), 9. mesto: Ivan Mihovilović (Transturist)
− ČE: 1. mesto: Mojca Verdnik (Olimpija), 3. mesto: Jana Hafner (Transturist)

11.9.

Sezona 1971–1972

XXVI. Državno prvenstvo SFRJ 1972 za člane – Kranjska Gora (marec 1972)
VELESLALOM
− ČI: 1. mesto: Blaž Jakopič (Jesenice)
− ČE: 1. mesto: Draga Žuraj (Branik)
SLALOM
− ČI: 1. mesto: Miran Gašperšič (Jesenice)
− ČE: 1. mesto: Draga Žuraj (Branik)
Po poročanju Silva Logondra v Loškem smučarju (1971/1972) so bile tekmovalne proge zelo slabo
pripravljene. Trener kranjskega Triglava je celo ocenil, da SK Transturist še za sindikalne tekme
progo bolje pripravi.
Ločani smo bili na tem tekmovanju brez vidnejših rezultatov.
Prvenstvo SLOVENIJE za ČI/ČE - POHORJE 16. 1. 1972
SLALOM
− ČI: 1. mesto: Blaž Jakopič (JLA), 24. mesto: Janek Kalan (Transturist)
− ČE: 1. mesto Tanja Cizej (Branik), 5. mesto: Jana Hafner (Transturist)
VRHE NAD TRBOVLJAMI - MEDDRUŠTVENI SLALOM ZA KATEGORIZACIJO – 30. 1. 1972
− ČI: 1. mesto: Ivan Mihovilović (Transturist)
− ČE: 1. mesto Tanja Cizej (Branik), 3. mesto: Jana Hafner (Transturist)
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Ivan Mihovilović na treningu slaloma na Starem vrhu (1971).
POHORJE – SLALOM ZA KATEGORIZACIJO – 26. 2. 1972
− ČI: 1. mesto: Dušan Jaunik (Branik), 6. mesto: Silvo Logonder (Transturist)
− ČE: 1. mesto: Marjeta Matvoz, 2. mesto: Jana Hafner (Transturist)
KRVAVEC – VELESLALOM ZA KATEGORIZACIJO 19. 3. 1972
− ČI: 1. mesto: Andrej Rant (Novinar), 6. mesto: Ivan Mihovilović, 13. mesto: Janek Kalan
− ČE 1. mesto: Jana Hafner (Transturist)
ŠARPLANINSKI POKAL – MEDNARODNO TEKMOVANJE – 1972
VELESLALOM
− 1. mesto: Gruber (Avstrija), 5. mesto: Marko Kavčič (Jugoslavija), 21. mesto: Ivan Mihovilović
(Jugoslavija)
Pojasnili:
Ivan Mihovilović je bil del sezone poškodovan.
OI 1972 v Saporu se je kot tekmovalec v alpskem smučanju udeležil le Marko Kavčič.

11.10.

Sezona 1972–1973

XXVIII. Državno prvenstvo SFRJ 1973 za člane – Mavrovo (marec 1973)
SLALOM
− ČI: 1. mesto: Marko Kavčič (Olimpija), 13. mesto: Ivan Mihovilović (Transturist)
− ČE: 1. mesto: Irena Jež (Fužinar), 3. mesto: Jana Hafner (Transturist), skupaj s Tanjo Žerjav
(Jesenice) – v DELO neuradni rezultati, glej diplomo in kolajno
SMUK
− ČI: 1. mesto: Miran Gašperšič (Jesenice), 25. Boris Vodopivec (Transturist)
− ČE: 1. mesto: Barbara Pikon (Radovljica), 7. mesto Jana Hafner (Transturist)
VELESLALOM
− ČI: 1. mesto: Marko Kavčič (Olimpija), 16. Ivan Mihovilović (Transturist)
− ČE: 1. mesto: Irena Jež (Fužinar)
KOMBINACIJA
− Či: 1. mesto: Blaž Jakopič, 10. mesto: Silvo Logonder
Prvenstvo Slovenije 1973
VELESLALOM – Ravne – februar 1973
− ČI: 1.mesto: Tone Željan (Jesenice), 22. mesto: Boris Vodopivec (Transturist)
− ČE: 1. mesto: Urška Podgoršek (Olimpija), 6. mesto: Jana Hafner (Transturist)
SLALOM – Pohorje – marec 1973
− ČI: 1. mesto: Miran Gašperšič (Jesenice)
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−

ČE: 1. mesto: Tanja Svet (Branik), 3. mesto: Jana Hafner (Transturist)

Jana Hafner na tekmi v slalomu.
Vrhe – SLALOM za kategorizacijo 21. 1. 1973
− ČI: 1. mesto: Ivan Mohorič (Železniki), 2. mesto: Ivan Mihovilović, 6. mesto: Silvo Logonder
(oba Transturist)
− ČE: 1. mesto: Draga Žuraj (Branik), 2. mesto: Jana Hafner (Transturist)
Pokal Šešir in GP – VELESLALOM - 4. 3. 1973
− ČI: 1. mesto: Andrej Rant (Novinar), 9. mesto: Silvo Logonder (Transturist)
− ČE: 1. mesto: Urška Podgoršek (Olimpija), 3. mesto: Jana Hafner (Transturist)
− Ekipno: 1. mesto: Branik, 3. mesto: Transturist
Krvavec - VELESLALOM za kategorizacijo 15. 3. 1973
− ČI: 1. mesto: Miran Gašperšič (Jesenice), 11. mesto: Ivan Mihovilović (Transturist)
− ČE: 1. mesto: Sonja Gazvoda (Jesenice)
Ravenski SLALOM za kategorizacijo – 1. 4. 1973
− ČI: 1. mesto: Ješe (Radovljica), 10. mesto: Silvo Logonder (Transturist)
− ČE: 1. mesto: Sonja Gazvoda (Jesenice), 2. mesto: Jana Hafner (Transturist)

Boris Vodopivec na tekmi za Pokal Šešir (1973) na Starem vrhu.
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Poletno prvenstvo 1973
− SLALOM – Plaz pod Prisojnikom (22. 7. 1973)
− VELESLALOM – Kredarica: Triglavski ledenik – okrog 10. 8. 1973
Člani SK Transturist so se obeh tekem udeležili, vendar nisem uspela dobiti rezultatov.
11.11.

Sezona 1973–1974

Sezona brez snega v nižinah in na večini žičniško opremljenih smučišč. Klubi so trenirali na Soriški
planini, Krvavcu in v tujini.
Ivan Mihovilović je služil vojaški rok v Tolminu.
Na pripravah (novembra 1973) v Kaprunu je Jana Hafner zlomila golenico in mečnico desne noge.
Zdravniki v bolnici v Zell am See so odprli koleno in v kostni kanal golenice vstavili Küntscherjev
žebelj (več kot 30 cm dolgo platinizirano cevko) ter tako stabilizirali obe kosti; golenica in mečnica
sta se dobro zarastli. S ponovno, zahtevno operacijo je septembra 1974 dr. Janez Rupar, kirurg v
UKC, sicer Ločan, žebelj odstranil.
XXIX. Državno prvenstvo SFRJ 1974 za člane – Jahorina (februar 1974)
Rezultatov članov SK Transturist nisem uspela dobiti.
Prvenstvo Slovenije 1974 – Soriška planina (februar 1974)
Rezultatov članov SK Transturist nisem uspela dobiti.
11.12.

Sezona 1974–1975

Silvo Logonder v JLA.
Po 14-mesečni odsotnosti je Jana Hafner konec decembra 1974 ponovno začela trenirati, februarja
1975 pa tekmovati.
XXX. Državno prvenstvo SFRJ 1975 za člane – Pohorje (februar 1975)
SLALOM:
− ČI: 1. mesto: Mišo Megušar (Olimpija), 15. mesto: Toni Novak, 19. mesto: Ivan Mihovilović
(oba Transturist)
− ČE: 1. mesto: Irena Jež (Fužinar), 10. mesto: Jana Hafner (Transturist
VELESLALOM:
− ČI: 1. mesto: Marko Kavčič (Olimpija)
− ČE: 1. mesto: Barbara Pikon (Radovljica)
Prvo državno prvenstvo, ko so starejši mladinci tekmovali tudi na članskem državnem prvenstvu.
Prvenstvo Slovenije 1975 – Krvavec (marec 1975)
SLALOM:
− ČI: 1. mesto: Mišo Megušar (Olimpija), 10. mesto Ivan Mihovilović (Transturist)
− ČE: 1. mesto: Barbar Pikon (Radovljica), 4. mesto: Jana Hafner (Transturist)
VELESLALOM:
− ČI: 1. mesto: Andrej Rant (Novinar), 9. mesto: Ivan Mihovilović (Transturist)
− ČE: 1. mesto: Draga Žuraj (Branik), 8. mesto: Jana Hafner (Transturist)
Tekmovanje za Jahorinski pokal (marec 1975)
Po spominu Mateje Lunder in Borisa Vodopivca je bilo tekmovanje na Jahorini v smuku in slalomu.
Udeležili so se ga tudi člani in mladinci SK Transturist. Na treningu smuka je Mateja Lunder v
neurejenem cilju padla in se poškodovala. Hud zlom noge so ji operirali v sarajevski vojaški
bolnišnici, ker pa zahtevnemu zlomu noge strokovno niso bili kos, so ji zlom dokončno sanirali čez
eno leto v ljubljanskem UKC.
Rezultatov nisem uspela pridobiti.
11.13.

Sezona 1975–1976

XXXI. Državno prvenstvo SFRJ 1976 za člane - Stari vrh ( februar 1976) – organizator SK
Alpetour
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Razen Mišota Megušarja v slalomu so na državnem prvenstvu članov zmagali sami mladinci, med
drugim člana SK Alpetour Polona Oblak in Boris Strel. Mladinci, ki so strokovno in sistematično
vadili najprej v okviru pionirskih alpskih šol nato pa klubskih selekcij, so bili tehnično in kondicijsko
bolje pripravljeni in tudi bolj motivirani od članov.
Člani generacije SK Transturist tako na državnem prvenstvu nismo dosegli vidnejših rezultatov.
11.14.

Občinske in klubske tekme

V poznih šestdesetih in na začetku sedemdesetih let so bile zelo priljubljene občinske tekme. Na
njih smo Ločani tekmovali med seboj, s Selčani, Železnikarji, Poljanci in Žirovci. Te tekme so bile
posebej dobro zasedene in zanimive med moškimi člani. Zmagovalci so bili tako ponosni na zmago
na občinskem tekmi, da na primer Silvo Logonder zmago na občinskem prvenstvu (1972) na
Soriški planini izpostavlja kot enega svojih boljših dosežkov.
Posebej fantje so zelo zares vzeli tudi klubske tekme, ki so bile vsako leto konec sezone na Starem
vrhu, če ni bilo snega pa na Soriški planini. Aktivnim tekmovalcem sta na teh tekmah mešala
štrene Franc Guzelj in kasneje Jože Kuralt. Franc se je s tehniko, ki jo je izboljšal na seminarju za
trenerje, in prirojeno borbenostjo na teh tekmah uvrščal med najboljše še aktivne člane. Jože je
med člani zmagal, samo do cilja je moral priti; vedno je veliko tvegal in če je uspel, je bil odličen.
11.15.

Klubski pokal

Leta 1967 je Mednarodna smučarska organizacija FIS ustanovila svetovni pokal v alpskem
smučanju. Po njenem zgledu je SK Transturist v sezoni 1971/1972 ustanovil klubski pokal, v
katerem so člani SK Transturist tekmovali med seboj. Veljala so naslednja pravila:
1. Za točkovanje se upoštevajo doseženi rezultati na:
− Obvezne tekme:
− Prvenstvo SFRJ – SM, VSL, SL
− Republiško prvenstvo – SL, VSL
− Občinsko prvenstvo
− Ostale tekme: 3 najboljše tekme v SL in VSL
2. Dosežena mesta se točkujejo:
Doseženo
mesto

Število
točk

Doseženo
mesto

Število
točk

1
2
3
4
5

25
20
15
11
9

6
7
8
9
10

6
4
3
2
1
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Rezultati klubskega pokala 1972/1973 in 1971/1972 pri članih.
V Prilogi 07: Klubski pokal 1972–1973 – izračun, ki ga hrani Silvo Logonder, prikazan je izračun
točk na posamezni tekmi v sezoni 1972–1973.
Za klubski pokal so po enakih pravilih tekmovali tudi mladinci in pionirji. Razglasitev rezultatov ob
zaključku vsake sezone v hotelu Transturist je bila velik družabni dogodek.

Zmagovalci klubskega pokala v sezoni 1972–1973 na proglasitvi v hotelu Transturist: Tomaž
Lunder (SMI), Jana Hafner (ČE), Janja Stanovnik (SME), Silvo Logonder (ČI) in Janek Kalan.
Fantje so se zelo radi udeleževali tekem, kjer je šlo za klubski prestiž. Take so bile članske tekme
za Pokal Šešir na Starem vrhu, kjer so člani 4. 3. 1973 dosegli 3. mesto (točka 6.3. Priloga: 03),
Pokal Rudarja na Vojskem in Pokal v počastitev občinskega praznika Kranj na Češki koči, leta 1970
(točka 3.5. Priloga: 03). V sezoni 1972–1973 so bili 3. za Pokal Šešir na Starem vrhu in osvojili
Pokal Rudarja na Vojskem nad Idrijo.

12.

Logistika

Omenjeno je bilo že, da smo vse poti na suhe in zimske treninge in tudi na tekme v Loki
prepešačili. Za odhod na tekme izven Loke smo se zbirali pred pošto. S kompletno smučarsko
opremo smo pešačili tudi iz Javorij na Stari vrh, iz Sorice na Soriško planino, na Kredarico, Kanin,
Blegoš, Češko kočo itd.
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Kot pionirji in mlajši mladinci smo se na tekme pogosto peljali z rednim avtobusom (npr. na Ravne,
Vršič) ali celo z vlakom do Bohinjske Bistrice in nato z rednim avtobusom do spodnje postaje
gondole na Vogel.
Klubskih kombijev takrat še ni bilo. S svojimi kombiji sta nas na tekme pogosto vozila Lojze
Šinkovec iz Škofje Loke, sicer voznik rešilca, in Janez Potočnik z Lenarta. Včasih si je Franc Guzelj
v podjetju Elra, kjer je bil zaposlen, izposodil kombi.
Priključili smo se tudi pionirjem alpske šole, ki so bili številčni in so se na treninge vozili s
posebnimi avtobusi.
Pogosto so nas mladince in člane na tekme s svojimi avtomobili peljali drugi simpatizerji kluba. Ker
se vseh ne spominjam, ne omenjam nobenega, smo pa vsem še danes hvaležni.
Zadnja članska leta so nas na treninge in tekme vozili tudi Ivan in Tone s fičkoma ter Boris s sivim
renaultom in rumeno stoenko.

13.

Vzorniki

Ločani so se že tradicionalno zanimali za smučarski šport. Stikov s tujino je bilo v tistih letih malo,
zato je staro in mlado, vključno z nami bodočimi tekmovalci, drlo v Loški kino gledat film Črni blisk,
z večkratnim olimpijskim zmagovalcem Tonijem Sailerjem v glavni vlogi. Film je bil posnet 1958,
leto ali dve zatem je bil že v slovenskih kinodvoranah, kar je bilo za tedanje jugoslovanske razmere
težko dojemljivo. Ne morem reči, da je bil Toni Sailer naš vzornik, je pa Črni blisk veliko
pripomogel k popularizaciji alpskega smučanja na Slovenskem.
Naši vzorniki so bili tuji tekmovalci, kakšno leto starejši od nas, z odlično tehniko smučanja in
odličnimi rezultati. Vsekakor je na prvem mestu treba omeniti Francoza Jeana Claude Killyja in
Mariel Goitschel, kot predstavnika paralelne tehnike iz druge polovice šestdesetih let.
Kasneje je bil naš vzornik Gustav Thöni, ki je odlično izvajal zavoj s paralelnim prestopanjem.
Istočasno je med ženskami blestela Rosi Mittermaier Neureuther.
Ob zaključevanju naše tekmovalne poti je že kraljeval Šved Ingemar Stenmark.

14.

Kategorizacija

14.1.

Starostne kategorije

Tekmovalci smo bili v letih od 1960 do 1975 razdeljeni v naslednje starostne kategorije:
Starostna
kategorija
CI/CE
MPI/MPE
SPI/SPE
MMI/MME
SMI/SME
ČI/ČE

V
tekmovalni
sezoni,
ko
dopolniš:
10
12
14
16
18

let
let
let
let
let

Zadnje leto osnovne šole si bil že mladinec, kar se je verjetno pokrivalo s sprejemom v Zvezo
mladine Slovenije. Vanjo so nas brez izjeme ali prošnje sprejeli na koncu 7. razreda osnovne šole.
Zadnje leto srednje šole si bil tako že član.
Sredi sedemdesetih let so se meje za vse starostne kategorije pomaknile za eno leto navzgor.
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14.2.

Kategorizacija v razrede

Rezultati z državnih in republiških prvenstev ter tistih meddruštvenih tekmovanj, za katera je bilo
tako vnaprej s koledarjem določeno, so veljala za kategorizacijo. Razredi so se računali na osnovi
zaostankov za najboljšim. V vsaki starostni kategoriji je bil najboljši prvi razred, najslabši deveti.
Izračunani razredi so se na meddruštvenih tekmah poslabšali za tako imenovani pribitek na tekmo.
Ta se je izračunal po posebnih formulah, pri čemer je bilo vključeno deset najbolje kategoriziranih
prijavljenih tekmovalcev in pet tekmovalcev, ki so dosegli najboljši rezultat.
Kategorizacija se je izračunala konec tekmovalne sezone in je veljala celotno naslednjo sezono.

Vir: Loški smučar (1972/1973)
Priloga 10: Kategorizacija tekmovalcev 1973–1974 na osnovi rezultatov 1972–1973.

15.

Udarniško delo

Sredi šestdesetih let so najstarejši med nami sodelovali pri urejanju prog na Stenu, za Gradom in
nad Kržajovšem.
Po zagonu žičniškega sistema na Starem vrhu je bilo treba pred vsako sezono urediti proge.
Jesenski nedeljski dopoldnevi so bili zato namenjeni udarniškemu delu. Zjutraj smo se dobili pred
avtobusno postajo in se s posebnim avtobusom odpeljali na Stari vrh. Člani so največ sekali
grmovje, ki je čez leto zraslo na progi, ponekod tudi širili proge in pobirali kamenje. Z nami so bili
tudi mladinci, pionirji, funkcionarji kluba in nekateri starši. Tako je Stari vrh veljal za travnato
smučišče in smučati se je dalo že ob minimalni snežni odeji.
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Boris Vodopivec pri udarniškem delu na Starem vrhu.
Vsem udeležencem se je prilegla malica, domač Žgajnarjev kruh z zaseko in čaj.
Pod udarniško delo štejemo tudi pripravo lesenih kolov, prodajo kart na motorističnih dirkah v Loki,
ki jih je organiziral AMD Škofja Loka, in prodajo tablic ter drugo pomoč pri tomboli, ki jo je
organiziral SK Transturist.
Z udarniškim delom si prislužil popust pri nakupu letne karte za žičnico Stari vrh, tekmovalec z
veliko udarniškega dela si je lahko prislužil tudi do 100 % popusta.

16.

Zanimivosti

16.1.

Kanin, Blegoš in Vogel za prvomajske praznike 1969

Zima 1968/1969 je bila izredno bogata s snegom.
Člane SK Transturist je Franc Guzelj nas je 30. 4. 1969 s kombijem odpeljal v Bovec. Tu smo se v
slaščičarni najprej najedli dobrot, nato pa jo po makadamski poti mahnili proti Kaninu. S kombijem
je šlo, dokler je pač šlo, vendar ne daleč, nato pa naprej peš s smučmi in nahrbtniki. Žičniškega
sistema takrat še ni bilo. Ker je bila tekma tudi ekipna, smo bila zraven tudi dekleta. Fantje so
poleg svojega nahrbtnika in smuči nosili še nahrbtnik ali pa smuči enega od deklet. Tako smo
pozno zvečer, po skoraj šesturni hoji, prispeli do koče na Kaninskih podih, sedaj Dom Petra
Skalarja (40 minut od sedanje gornje postaje žičnice).
Gašper se je v kuhinji pozanimal, če bi bilo možno dobiti večerjo ali kakšno drugo hrano. Izkazalo
se je, da kuhajo za naslednji dan. Vsakdo je pojedel tisto, kar je imel oziroma, če je imel s seboj.
Dopoldanski obisk slaščičarne se je izkazal kot odlična poteza. V koči nismo mogli dobiti niti požirka
pitne vode. Malo smo se odžejali z vinom, ki nam ga je naročil Gašper. Šalili smo se, da si z vinom
čistimo zobe. Sila kole lomi.
Vstali smo okrog pete ure, po obrazu smo se umili s snegom, več ne, saj vode ni bilo. Start tekme
1. maja 1969 je bil točno ob 7.00. Po razglasitvi rezultatov smo se s smučmi odpeljali v dolino,
skoraj do kombija.
Prvomajske praznike smo s slalomom na Blegošu zaključili 4. maja. Do Črnega Kala smo se peljali
s kombiji, nato peš na Blegoš. Snega je bilo v začetku maja še toliko, da je bilo tekma speljana
skoraj z vrha. Po tekmi smo odsmučali po drči za spravljanje lesa do ceste proti Črnemu Kalu in
nato po cesti skoraj do kombija.
Naslednje dni, to je 5. in 6. maja 1969, smo nekateri smučali še na Voglu.

43
POGLED TEKMOVALCEV SK TRANSTURIST NA AKTIVNA ŠPORTNA LETA 1965-75

16.2.

Republiško mladinsko prvenstvo v Prevaljah

Republiško prvenstvo v Prevaljah, februarja 1969, je bila prva tekma v smuku, ki smo jo takratni
mladinci sploh vozili. Na prvenstvo smo odšli z rednim avtobusom iz Loke, preko Ljubljane do
Raven na Koroškem, kjer smo spali v dijaškem domu. Organizatorji so nam, uporabnikom javnih
prevoznih sredstev, omogočili prevoz na trening smuka. Nazaj iz Prevalj naj bi se odpeljali z
delavskim avtobusom, ki je vozil v Železarno Ravne na popoldansko izmeno. Mladi in neumni, kot
smo bili, smo nekateri zamudili avtobus. Ker redne avtobusne linije ni bilo, smo morali kar peš
proti Ravnam. Prometa je bilo takrat še malo, na srečo nas je po nekaj kilometrih pobral prijazen
voznik manjšega tovornjaka in nas odpeljal do dijaškega doma, sicer bi morali z vso opremo
prehoditi več kot pet kilometrov.
Na smučišču ni bilo vlečnice, kaj šele sedežnice. Smuk progo smo si tekmovalci ogledali od spodaj
navzgor in jo s tem organizatorjem pomagali še poteptati. Po dveh večjih strminah in krajšem
ravninskem delu je vodila po makadamski poti skozi vas. Ker je v noči pred tekmo zapadel sneg, so
ga na delu proge skozi vas in na daljši ravnini pred ciljem odstranili na manj kot meter široko – kot
bi nekdo ravninski del proge presmučal v plužnem smuku. Če si na tekmi imel »srečo« in te je
kucelj tik pod vasjo vrgel čez spluženi sneg v celec, je bilo bolje, da si tekmo nadaljeval kar po
celcu, kajti če bi se potrudil in se povzpel čez odstranjeni sneg na zvoženi del proge, bi izgubil še
več hitrosti.
16.3.

Črnogorski prvak

Silvo pripoveduje, kako je služil vojaški rok v Črni gori, kjer so na prvenstvu Plevlja ugotovili, da
zna smučati. Delu slovenskih vojakov so obljubili, da se bodo lahko udeležili republiškega
prvenstva Črne gore na Žabljaku. Eden od njih je šel celo domov v Ljubljano po svoje smuči in
smučarske čevlje. Silvo je bil bolj previden in tega ni storil, saj je vedel, da bi moral smuči posoditi
svojemu nadrejenemu, ki bi smučal, Silvo bi bil pa večinoma brez ali pa na vojaških smučeh. V
prvem teku je tekmoval z leto dni starimi vojaškimi čevlji in vojaškimi smučmi. Slalom je bil zelo
čudno postavljen, zato njegov rezultat v prvem teku ni bil nič posebnega. Med tekoma je
postavljača poučil, kako se vratca na slalomu sploh postavi. Ker je slednji videl, da se Silvo na
postavljanje proge spozna, je celo predlagal, da bi kar on to storil, a Silvo kot tekmovalec tega
seveda ni smel. Tako je črnogorskemu postavljaču le nakazoval, kako naj dela.
Z ljubljanskim vojakom sta se dogovorila, kako bosta speljala drugi tek. Prvi je startal Ljubljančan
in nato Silvu na start prinesel svojo opremo. Smuči so bile za Silva prekratke (za tiste čase), ker je
bil Ljubljančan manjše postave. A to dejstvo je Silvo s pridom izkoristil že ob postavljanju in progo
precej zaprl. Črnogorci, nevajeni take postavitve, so se na progi, ki je zahtevala kratke zavoje, milo
rečeno malo lomili in Silvo je z naskokom zmagal. Dobil je diplomo za prvaka Črne gore izven
konkurence, napisano v cirilici.
16.4.

Udeležba na tekmi v Kruševu

Slovenci skupaj z makedonskimi organizatorji po tekmi v Kruševu (1975) (osebni arhiv Borisa
Vodopivca).
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Na gornji sliki so člani SK Transturist Toni Novak, Janez Tomažin, Tone Kos, Janek Kalan, Boris
Vodopivec, član SK Radovljica Franc Goličič, po rodu prav tako iz Loke, član ŠD Železniki Jure
Čufer, ki so se leta 1975 udeležili tekme v veleslalomu v Kruševu v Makedoniji. Po pripovedovanju
Borisa je zmagal krajevni šampion, Slovenci so vsi izpadli. Makedonski gostitelji, veseli udeležbe
Slovencev, so po tekmi pripravili veliko zabavo.
16.5.

Zastopanje Ljubljane na tekmi na Kopaoniku

Tomaž Lunder je bil prvi tekmovalec alpske šole, ki se je pridružil članom takratnega SK
Transturist. Skupaj z Ivanom Mihovilovićem sta 4. in 5. marca 1972 nastopila v reprezentanci
Ljubljane na Balkanskem prvenstvu glavnih mest na Kopaoniku. Takole je Tomaž v Loškem
smučarju 1971/1972 opisal svojo izkušnjo:

Tomaž je postal »dvakratni balkanski prvak« in si »prismučal« dva para smuči. Preden se je poleti
istega leta kot štipendist ameriške organizacije AFS odpravil v ZDA na šolanje, ki je bilo pri nas
priznano za 4. razred gimnazije, vključno z maturo, je oba para smuči prodal in si za ta denar kupil
prvi Nikon fotoaparat.

17.

Tekmovalci SK Transturist po zaključku športne poti

Alenka Mlejnik, poročena Pipp, je kot članica leta 1970 zadnjič tekmovala na tekmi za
kategorizacijo. Po zaključku aktivne športne poti v smučarskem klubu ni bila več dejavna. V
športno dogajanje v Loki je bila vpeta predvsem prek Petra Pippa, njenega moža.
Miloš (Mišo) Mlejnik je po diplomi (1970) na Akademiji za glasbo v Ljubljani opustil tekmovalno
smučanje in odšel na študij v tujino. Je priznan violončelist in pedagog, prejemnik nagrade
Prešernovega sklada. Smuča še vedno rad.
Elika Kalan in Magda (Maka) Kalan sta končala s tekmovalno kariero še kot mladinki. Elika je
kot vaditeljica vodila eno od skupin pionirske alpske šole SK Transturist.
Silvo Logonder je bil najbolj vsestranski športnik med nami vsemi. 1967 je bil kot član KK Kroj
Škofja Loka proglašen za najboljšega strelca takratne republiške košarkarske lige, z zavidljivim
izkoristkom metov. Leta 1972 opravil izpit za trenerja smučanja. Po diplomi na filozofski fakulteti
in služenju JLA je leta 1975 zaključil s tekmovanjem v okviru smučarske zveze. Svoje tekmovalne
sposobnosti je še naprej uspešno izkazoval na sindikalnih prvenstvih in prvenstvih ZVUTS. Bil je
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tudi smučarski sodnik in pomagal pri pripravi tekmovalnih prog. Kot član slovenske ekipe, ki so jo
sestavljali smučarski delavci iz Maribora, Jesenic, Radovljice in Škofje Loke, je leta 1984 sodeloval
pri pripravi olimpijskih prog na Bjelašnici (Priloga 08).
Ivan Mihovilović je po diplomi na strojni fakulteti in služenju JLA leta 1975 prenehal tekmovati. V
okviru SK Alpetour je veliko let pomagal pri organizaciji smučarskih tekem. Smuči tudi pozimi
zamenja za kolo, saj je postal eden najboljših slovenskih rekreativnih kolesarjev svoje starostne
kategorije.
Janek Kalan se je še kot aktiven tekmovalec, takoj po končani srednji tehniški šoli zaposlil in je
že vrsto let eden najbolj zagnanih organizatorjev tekem SK Alpetour.
Tone Kos se je v začetku leta 1974 poškodoval na treningu (trk s trenerjem pionirjev). Sanacija
poškodbe rame in ključnice ni bila preveč uspešna. Vrsto let je pomagal pri elektro vzdrževanju
žičniškega sistema na Starem vrhu.
Boris Vodopivec je 1975 zaključil s tekmami v okviru SZS. Leta 1977 je opravil izpit za učitelja
smučanja. Izboljšano tehniko je s pridom uporabljal na sindikalnih tekmah gradbincev. Kot
smučarski sodnik je pomagal pri organizaciji tekem SK Alpetour.
Jana Hafner je februarja 1976 diplomirala na ekonomski fakulteti v Ljubljani in mesec kasneje kot
zadnja iz generacije SK Transturist prenehala tekmovati. Leta 1977 je pri ZVUTS opravila izpit za
učitelja smučanja in do 1983 usmerjala vadbo ter vodila treninge najmlajših kategorij cicibanov SK
Alpetour.
Na tem mestu ne omenjam tekmovalcev, ki so se po koncu tekmovalnega smučanja usmerili v
druge športe, in tistih, ki so prenehali tekmovati v pionirskih ter mladinskih kategorijah, ker mi
letnice in njihova nadaljnja pot niso dobro znani.

18.

Namesto zaključka

Ukvarjanje s smučanjem je bilo bistveno več kot samo fizična aktivnost, tekmovanje in prijetno
druženje. V nas je pustilo neizbrisne sledi, kot so dobra organiziranost, vztrajnost pri doseganju
začrtanih ciljev in delavnost.
Zahvaljujem se vsem sotekmovalcem, s katerimi smo v razgovorih in e-sporočilih skupaj obudili
spomine na aktivna športna leta. Še posebej se zahvaljujem Gašperju Zakotniku in Silvu Logondru
za vso pomoč pri pisanju. Pomagala sta mi pri zbiranju dokumentacije in me v razgovorih ter
elektronski pošti usmerjala na dogodke, ki jih je bilo vredno zapisati.
Hkrati se opravičujem za morebitne nenamerne napake. Predvsem naj ne zamerijo tisti tekmovalci,
vaditelji in učitelji ter vozniki na treninge in tekme, ki jih v tem gradivu nisem omenila, a so z našo
generacijo SK Transturist sodelovali ter nam pomagali.

Škofja Loka, 07.03.2018

Zapisala: Jana Hafner

VIRI:
1. Razgovori in e-sporočila
− Gašper Zakotnik
− Silvo Logonder
− Alenka Mlejnik
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−
−
−
−
−
−
−

Boris Vodopivec
Ivan Mihovilović
Janek Kalan
Nives Lunder
Pavle Kalan
Mina Bizjak
Robert Deželak

2. Časopis DELO – podrobnosti navedene v prilogah
3. Časopis Gorenjski glas – podrobnosti navedene v prilogah
4. Slovenski smučarski slovar – Izdala Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in Smučarske
zveza Slovenije 2011 – več avtorjev
5. Aleš Guček – Sledi smučanja po starem
6. Loški smučar 1971/1972 in 1972/1973

PRILOGE:
−

Priloga 01: POKALI, KOLAJNE IN DIPLOME PO IZBORU TEKMOVALCEV SK TRANSTURIST

−

Priloga 02: PREGLED REZULTATOV - MLADINCI IN MLADINKE SK TRANSTURIST 1965 do
1970

−

Priloga 03: PREGLED REZULTATOV - ČLANI IN ČLANICE SK TRANSTURIST 1967 do 1975

−

Priloga 04: Otvoritev vlečnic Dolinica in Grad 26. 1. 1966

−

Priloga 05: Komentar Jožeta Dekleva po slovenskem prvenstvu 1971 na Starem vrhu

−

Priloga 06: Jesenske priprave SK Jesenice in SK Transturist na sezono 1968–1969

−

Priloga 07: Klubski pokal 1972-1973 – izračun

−

Priloga 08: OI 1984 v Sarajevu – Silvo Logonder – akreditacija

−

Priloga 09: Seminar učiteljev decembra 1968 na Voglu

−

Priloga 10: Kategorizacija tekmovalcev za 1973–1974 na osnovi rezultatov 1972–1973

−

Priloga 11: Vsi na smučeh ELAN – Sporazum SZJ in ELANA (časopis DELO 30. 12. 1968)

−

Priloga 12: Postopen prehod na skrajšani delovni teden

−

Priloga 13: Suhi slalom nad Kržajovšem in v Guncljah - rezultati

LEKTORIRALA: Klemenc Alenka
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