
Poljanec Peter (1943), nogometaš 

 Poljanec Peter je začel igrati nogomet  v NK Ločan leta 1954. Istega leta je bil 

najmlajši član ekipe, ki je  postala jesenski prvak Gorenjske. Po končani osnovni 

šoli je Peter  leta 1958 odšel v Ljubljano v srednjo tehniško šolo. Sošolec 

Skušek , ki je igral v NK Ljubljana, ga je vabil da prestopi k njim, toda Petrove 

želje so bile igrati v NK Odred. Pri  opazovanju treninga Odredovih mladincev 

ga je trener Markovič povabil naj se jim pridruži na igrišču. Po prikazanem 

znanju nogometne igre je bil prestop le še formalnost. Tako so se mu izpolnile 

želje. Kmalu se je uvrstil v mladinsko reprezentanco Slovenije in v njej postal 

stalni član. Član mladinske selekcije Odreda je bil dve leti, v teh dveh letih pa se 

je klub dvakrat preimenoval , najprej v NK TRIGLAV  Ljubljana in nazadnje  še 

v NK Olimpija. Po končani tehniški šoli pa se je Peter jeseni leta 1962 vrnil v 

Škofjo Loko in ponovno zaigral za domači klub, tokrat za pol leta, saj je 

pomladi, leta 1963, odšel služit vojaški rok.  Po odsluženi vojaščini je leta 1964 

ponovno zaigral za NK Ločan.                                                                     

Koncem  sezone 1964/65 je Peter  sprejel povabilo NK Triglav iz Kranja, ki je 

igral v višji ligi od Ločanov, v prvi slovenski ligi.  V teh letih  prestopi igralca v  

drug klub niso bili tako zapleteni kot danes, saj se je o prestopu igralec lahko 

odločal sam. Klub je bil celo ponosen, če je igralcu uspel prestop na višji nivo.                                                                                                                          

V NK Triglav so za Petrom v zimskem prestopnem roku prišli še  trije bivši  

soigralci iz NK Ločan – Jano Rant, Feliks Hribernik in Janez Bohinc.                                                                   

V Triglavu je Peter odigral sezono 1965/66, nato pa je skupaj s Feliksom 

Hribernikom  in Janom Rantom sprejel povabilo za igranje v  NK Slavija iz 

Vevč, ki je imela načrte  osnovati ekipo za igranje v 2. zvezni, jugosl. ligi zahod.                                                                                                                              

Po dveh letih igranja za NK Slavija (sezona 66/67, 67/68 ) je Peter prestopil v 

NK Ljubljana, ki je igrala v 2. zvezni ligi. Tam je igral eno sezono. Po 

enoletnem premoru se je ponovno pridružil domačemu loškemu klubu z novim 

imenom NK LTH.  Tu je še nekaj let nastopal in s svojimi izkušnjami okrepil 

domačo ekipo, po letu 1971 pa je vse več  časa  posvetil službi in družini.                                                                                                         

Peter je bil v času igranja 1. slovenske lige dvakrat poklican v člansko 

reprezentanco Slovenije za prijateljske tekme s Hrvaško in BIH.                                                                                                                          

Po končani nogometni karieri  je Peter občasno sodeloval pri delu v klubu NK 

LOČAN kot trener in funkcionar. Veselje do nogometa pa je ostalo. Sprejel je 

številna povabila k igranju malega nogometa v dvoranah, kjer so bili njegovi 

soigralci športniki iz različnih športov, loški smučarji, nogometaši, rokometaši. 

Po letu 2007 pa Peter  nogomet spremlja predvsem kot oče, saj se je na 

nogometno tekmovalno pot podal tudi sin Blaž. 
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