
Logonder Silvo, košarkar, alpski smučar in delavec v športu 

 

Silvo je v svoji mladosti ustvaril dve odlični športni karieri v športih, ki sta v 

šestdesetih letih imela v Škofji Loki največjo veljavo – v košarki in v alpskem 

smučanju. V obeh športih je veliko dosegel z izredno vztrajnostjo, ob tem, da mu je 

tudi narava dala obilo talentov za šport. Silvo pravi :«Od mladih nog smo se otroci 

podili v naravi in tu sem si razvil gibalne veščine. Sosedje smo smučali pri Pahovcu, 

med sabo tekmovali v različnih atletskih disciplinah (skok v višino s palico in brez, v 

metu kopja, metu krogle), igrali smo namizni tenis, badminton in nazadnje košarko na 

doma narejenem košu z rokometno žogo. Ko pa sem začel tekmovati v obeh športih 

(zame enakovrednih saj specializacije še ni bilo) so se mi treningi podvojili in sem 

imel več moči in kondicije od večine drugih«.  

Leta 1961 je Silvo prišel v košarkarski klub, ki je tedaj deloval v sklopu TVD Partizan 

in že isto leto postal član pionirske selekcije, ki je tedaj rastla v Škofji Loki – Grahek, 

Braniselj, Logonder, Balderman, Česen, Čepin, Kalan, Peternelj. Leta 1962 so Silva 

prvič povabili tudi v člansko ekipo, ki je igrala v republiški ligi, sicer pa je v tem času 

igral predvsem v mladinski ekipi, ki je bila najboljša na Gorenjskem. V sezoni 1967 je 

Silvo postal steber ekipe, ki se je kot samostojni klub KK Kroj ponovno uvrstila v 1. 

slovensko ligo. Silvo je postal v tej sezoni najboljši strelec slovenske lige. Igral je še 

naslednje 4 sezone, ko so tekmovali v republiški ligi in v sezoni 1969 zasedli celo 2. 

mesto in se uvrstili v kvalifikacije za 2. jugoslovansko ligo. Silvo je košarkarsko 

kariero zaključil po sezoni 1971, ko je v klubu prišlo do menjave generacij. Kot pravi 

sam je kariero končal zaradi »politične« odločitve na  košarkarski zvezi, da je v ekipi 

lahko le en starejši igralec in odločili so se za Baldermana. Košarko pa je Silvo 

rekreativno še več let igral pri stražiški Savi. 

Silvo je bil tudi eden boljših slovenskih alpskih smučarjev v svoji generaciji.                       

V smučarskem klubu Ločan je začel smučati leta 1961, ko je bil star 14 let, torej 

sorazmerno pozno. Prvi  boljši rezultat je dosegel v zimi 1962/63, ko je bilna 

republiškem prvenstvu za mlajše mladince  tretji v veleslalomu. Že naslednje leto je 

nastopil na mladinskem državnem prvenstvu na Šar planini. Postal je eden najboljših v 

domačem klubu in skupaj s kolegoma iz ekipe Milošem Mlejnikom in Ivanom 

Mihovilovičem so se v obdobju 1968 do 1972  na različnih medklubskih in pokalnih 

tekmovanjih uspešno kosali s tedaj najboljšimi v državi – Mirko Klinar, Peter Soklič, 

Tone Vogrinec, Jože Sevčnikar, Peter Lakota, Blaž Jakopič, Jože Gazvoda.                                                                                                  

Silvo doda:« Kljub vsemu se s temi tekmovalci nismo enakovredno kosali, smo se jim 

pa povsem približali. Zelo uspešni smo bili na medklubskih tekmah po Sloveniji, pa 

tudi na tekmah na Jahorini in Sljemenu«. 



V sezoni 1971/72 so v  SK Transturist organizirali klubski pokal – seštevek vseh 

tekem in Silvo je dobil pokal za prvo mesto. V tem obdobju velikih FIS tekem še ni 

bilo, občasno pa so bile tudi mednarodne tekme. Treningi niso bili tako intenzivni kot 

danes, saj je bilo veliko manj urejenih smučišč z žičnicami, redki so bili odhodi na 

trening v tujino. Trenirali so na Starem vrhu, do leta 1970  celo brez žičnice. Sicer sta 

bili kratki vlečnici za gradom, ko je klub prišel pod pokroviteljstvo Transturista, so 

hodili  trenirat tudi na Vogel. V tujino so šli trenirat le enkrat, v Kaprun.                       

Tudi oprema je bila skromna in tekmovalec je moral zanjo poskrbeti sam.                    

Boljši tekmovalci, tudi Silvo, so  sicer vsemu dobili nekaj smuči. Za državna 

prvenstva so si smuči tudi izposojali, ker niso imel smuči za vse discipline.                      

V takšnih pogojih so bili dosežki v športu toliko več vredni. Silvo je tudi smučarsko 

kariero zaključil v sezoni 1972.                                                                                        

Zadnja leta in kasneje je Silvo delal tudi kot smučarski sodnik in izprašan smučarski 

trener. Bil je tudi v ekipi za pripravo prog za predolimpijski smuk in olimpijske igre v 

Sarajevu 1984. V klubu je prenehal biti aktiven, ko se je preselil v Besnico. 

Še vedno je tekmoval na sindikalnih tekmah kranjske občine in tam pobral največ 

prvih mest v močni  konkurenci številnih bivših tekmovalcev.  
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