
Nekateri  pomembni  dogodki za razumevanje 

zgodovine športa v Škofji Loki 

 

- Leto 1318  -  Zgrajeno javno kopališče na Selški Sori 

 

- L. 1455 -1460 - Ustvarjena je Crngrobska freska, z upodobitvijo športnih dejavnosti 

 

- L.1872 -1882  - Prvo športno streljanje in prvo Športno-strelsko društvo v Škofji Loki 

 

- L.1897  - Slavko Flis in Olepševalno društvo uredijo prvo trim stezo v Šk. Loki 

 

- L. 1875- 932  - Dr. Fran Jesenko, znanstvenik, športnik, predsednik 1. smučar. Zveze 

 

- L.1894- 1982 - Angela Bahovec, učiteljica telovadbe pri uršulinkah, začetnica košarke 

 

- L.1897  - Športni park na  Tavčarjevem dvorcu na Visokem – ježa, kopanje,      

                          prvo teniško igrišče v Sloveniji  

   

- L .1927/28 - Olepševalno društvo se preseli v Puštal, kjer je urejeno kopališče,     

                          iz Ljubljane pa redno vozi kopalni vlak 

 

- L. 1906/1907 - Ustanovijo se Sokolsko, Orlovsko društvo, Planinsko društvo 

 

- L.1922  - Otvoritev Sokolskega doma, športne in večnamenske dvorane  

 

- L. 1944 - Partizanske smučarske tekme v Cerknem, prve v Evropi na   

                          osvobojenem ozemlju; dokumentira jih M. Masterl 

 

- L.1952  - Ustanovi se ŠD Partizan,  organizator vsega športa v mestu 

 

- L 1958  - Pohod Po stezah partizanske Jelovice, začetka slovenskega biatlona  

 

-  L.1963 - Prva mednarodna  motoristična dirka v Škofji Loki  

 

- L. 1970 - Otvoritev Smučarskega centra Stari vrh 

 

- L.1973  - ob 1000-letnici Škofje Loke se  pripravlja samoprispevek  za gradnjo   

                          novih   športnih objektov, trimska steza, tretja v Sloveniji  

  

- L.1973  - Prva mednarodna otroška smučarska tekma Pokal Loka 

 

- L.1976  - V Škofji Loki začne delovati prva smučarska gimnazija v Jugoslaviji. 

 

- L.1977  - Ustanovi se društvo Let, prvo društvo v Jugoslaviji za prosto letenje. 



 

- L.1980  - Otvoritev športne dvorane Poden 

- L. 2001 - Atletski stadion pri OŠ mesto 

 

- L. 2002 - Balinarska dvorana v Frankovem naselju 

 

- L. 2010 - Športna dvorana Trata   

 

Pa še to: 

Niko Kavčič je bil pobudnik Teka ob žici okupirane Ljubljane in športnega tednika 

Polet. 

Ivan Dolinar je bil soustanovitelj Sokola v Trstu.  

Po drugi vojni je nastalo kar nekaj literature loških avtorjev o športu in športnikih. 

Trenutno s športnimi dosežki izrazito izstopajo rokometaši, nogometaši, balinarji  

Imen uspešnih  športnikov in športnih kolektivov na tem mestu ne navajamo, saj je 

temu namenjena večina te spletne strani, ki je pred vami.   

 

Avtor zapisa prof. Ivan Križnar, 17.4.2019 

    


