
Stanonik Jože, legenda loškega planinstva 

 

Jože, doma iz Vincarij, se je že v osnovnošolskih letih vključil v TVD Partizan, 

kjer so predvsem telovadili in društvo je bilo eno najuspešnejših v Sloveniji. 

Telovadba ga je privlačila tudi kasneje, zato je tudi naredil izpit za vodnika pri 

orodni telovadbi.                                                                                                                  

V srednješolskih letih v Kranju se je vključil v atletsko dejavnost in v rokometni 

klub Mladost iz Stražišča.                                                                                             

Njegova prva zaposlitev je bila leta 1957 v loškem Motorju.Tu je Jože ob 

podpori sekretarja Andreja Levičnika ustanovil športno sekcijo, ki je začela v 

Škofji Loki igrati rokomet. Ob 50-letnici rokometa je Jože kot eden od 

ustanoviteljev loškega rokometa dobil posebno priznanje.                                                                                              

Jože je že kot vojak v Požarevcu prejel priznanje za najboljšega strelca in tudi v 

naslednjih letih je ostal zvest strelstvu v  strelskem društvu v Vincarjih.              

Ločani  so bili dve leti slovenski ekipni prvaki v streljanju z zračno puško.                                                                     

Že leta 1957 je Jože postal član PD Škofja Loka, kjer se je kmalu vključil tudi v 

delo upravnega odbora društva. Planinsko dejavnost je  organiziral tudi v tovarni 

Termo, kamor je prišel delat leta 1978.  V naslednjih letih je kot planinski 

vodnik kar trikrat prehodil celotno slovensko transverzalo. V loškem planinskem 

društvu so z veliko zavzetostjo obnovili koči na Blegošu in Lubniku, zgradili 

žičnico na Lubnik, uredili čistilne naprave, urejali poti in širili planinsko 

dejavnost. Kar trideset let je bil Jože predsednik Planinskega društva Škofja 

Loka, ki je eno največjih društev v Sloveniji.                                                               

Jožeta so kmalu povabili k delu v Planinski zvezi Slovenije, kjer je postal član 

gospodarskih komisij, večkratni član upravnih odborov PZS, kar 5 let pa je bil 

tudi podpredsednik PZS.                                                                                                  

Jože je deloval tudi v občinski športni zvezi, kjer je bil več mandatov član 

upravnega odbora športne zveze. Prizadeval si je za  enakomerno podporo vsem 

športnim dejavnostim, za podporo množični športni dejavnosti kot zdravemu 

načinu življenja.                                                                                                                 

Kar trideset let je Jože vodil ali sodeloval v pripravi in izvedbi  planinskega 

pohoda s Pasje ravni v Dražgoše, ki velja za enega najzahtevnejših planinskih 

pohodov v Sloveniji. Leta 2011 je bil zadnjič na tem pohodu, potem pa ga 

kolena niso več ubogala.   

Za svoje zelo uspešno delo v loškem in slovenskem planinstvu je Jože Stanonik 

prejel najvrednejša priznanja:                                                                                     

- priznanje Državnega sveta RS za prostovoljno delo v športu;                                                                             

- priznanje predsednika RS Milana Kučana za delo v planinstvu;                                                                                               



- Svečana listina PZS za življenjsko delo v planinstvu;                                                 

- priznanje RK za  60 darovanj krvi;                                                                           

- plaketo Športne zveze Škofja Loka ob 100-letnici športa;                                                                                                        

- Zlati grb 2011 Občine Škofja Loka    

 

Po intervjuju z Jožetom Stanonikom zapisal Marjan Luževič, 2014 
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