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5

Sto let
1906 : 2006

»eprav govorimo o 100-letnici πporta v obËini ©kofja Loka, pa je le
treba povedati, da je obstajala pri nas πportno gibalna vzgoja æe
mnogo prej. Dr. Pavle Blaznik omenja v Loπkih razgledih, da je
obstajalo prvo kopaliπËe s kabinami na Selπki Sori æe 1318. leta, o
viteπki πportni vzgoji pa priËa freska Svete nedelje v Crngrobu iz
1450. leta. Prvo pravo πportno druπtvo z nemπkimi pravili pa so
ustanovili LoËani leta 1883. Drugih virov, s katerimi bi dobili
zanesljive podatke o zaËetku organizirane πportne kulture v obËini,
nimamo. Zato se opiramo na letnico 1906, ko je bilo v ©kofji Loki
uradno ustanovljeno druπtvo Sokol. Za sedanjo generacijo pa tudi
100-letnica πportne dejavnosti pomeni spoπtljivo Ëasovno razdaljo,
ki jo s staliπËa sploπne kulturne omike ni mogoËe spregledati. 

Leta 1996 je na 90-letnico ustanovitve druπtva Sokol opozoril
Andrej Franko in s tem sproæil πirπe zanimanje za πportno preteklost,
ki smo jo dolæni spoπtovati, pridobitve in javno zavest o pomemb-
nosti πporta pa posredovati sedanji generaciji in bodoËim rodovom. 

Jubileji so za to, da se spomnimo pomembnega dogodka, pa tudi za
to, da opravimo ob tem pomembno dolænost ali delo. V desetletju,
ki je za nami (1996-2006), smo zbrali blizu 1000 tipkanih strani
dragocenih gradiv in veË sto fotografij, ki jih zaradi obsega v priËu-
joËi knjigi ni bilo mogoËe objaviti in Ëakajo na temeljit zgodovinski
pregled in ureditev. Smo pa v posameznih poglavjih posebej pouda-
rili priËevanja zasluænih ljudi, ki so bili sopotniki zaËetnih
navduπencev Sokolov, Orlov in planincev. Skoraj vsi spominski
zapisi so veË ali manj Ëustveno obarvani. Obstajajo pa poudarki, ki
zelo podrobno osvetljujejo posamezna obdobja, ljudi in dejavnosti. 

Sokoli in Orli so delovali konkurenËno na razliËnih vzgojnih prin-
cipih, vsebina dejavnosti pa je bila pri obojih podobna. Zelo pogos-
to omenjamo delovanje Sokolov in Orlov, spregledamo pa pri tem
planince, ki edini v obËini delujejo neprekinjeno æe polnih 99 let. V
tem pogledu razumemo tudi misel prof. Vincencija Demπarja,
predsednika odbora za obeleæenje 90-letnice telovadbe in πporta v
obËini ©kofja Loka, ko je v jubilejnem Zborniku 1996 zapisal:
“Zgodovina je smiselna, Ëe jo znamo razumeti tudi za sedanjost.”

Loπki πport ima neko izvirno privlaËnost. Nekaj v tem πportu je, pa
naj si bo na ravni potreb vsakdanjega æivljenja ali vrhunske tek-
movalnosti posameznikov in skupin. Ko primerjamo gibalno vzgo-
jo v vrtcih, πolski πport, delo druπtev, mnoæiËnost in vrhunske
doseæke s primerljivimi obËinami, republiπkimi povpreËji in celo s
svetovno konkurenco, smo zadovoljni. To smo v knjigi, ki je pred
nami, tudi zapisali. 

Ob tolikπnem ponosu pa smo dolæni izreËi iskreno zahvalo vsem, ki
so postavljali to izjemno stoletno πportno stavbo, pa jih æal ni veË
med nami.

Ivan Kriænar
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Tam, kjer se Julijske Alpe spuπËajo proti Ljubljanski kotlini, je pod
vznoæjem ©kofjeloπkega hribovja pred veË kot tisoË leti zrasla nasel-
bina, danes imenovana ©kofja Loka. 

Ob sotoËju Selπke in Poljanske Sore se je tako priËela v naravnem
srediπËu loπkega gospostva razvijati danaπnja ©kofja Loka, dragulj
srednjeveπke zgodovine, mesto Ëastitljive starosti in πtevilnih kul-
turnih znamenitosti. 

Naravna terasa med sotoËjem dveh rek in griËevnat svet Lubnika so
omogoËili gradnjo srednjeveπkega gradu, pod katerim je zraslo
mesto, obdano z obrambnim zidom, ki danaπnje ime ©kofja Loka
dobi æe v 13. stoletju. 

S svojo prostorsko podobo in bogato stavbno dediπËino se ©kofja
Loka uvrπËa med najbolj ohranjene, zanimive in pomembne
primere zgodovinsko-urbanistiËnega in arhitekturnega razvoja
slovenskih mest. 

©kofja Loka se predstavlja poleg srednjeveπke preobleke tudi kot
izjemno razvito srediπËe πportnega dogajanja in kot mesto organi-
zator πtevilnih πportnih tekmovanj dræavnega in mednarodnega
znaËaja. 

©kofja Loka iz zraka (jadralno padalo), Janez Kriænar, 2006

LACKH, prva upodobitev mesta ©kofja Loka. 
MATTHÄUS MERIAN, Topographia Provinciarum Austriacarum
(...,CARNIOLAE,...), 1649
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©kofja Loka, kraj bogate kulturne zgodovine in sedanjosti, pa tudi
zibelka πporta in telovadbe. Skozi sto let je telovadba ne le promovi-
rala obËino preko izvrstnih πportnic in πportnikov, temveË tudi vzga-
jala odliËne ljudi. Zaradi πportnega duha in vrednot so dosegali
vrhunske rezultate in povezovali ljudi ne glede na starost, raso in
spol. Vzpodbujali so pripadnost svojemu narodu v telovadnici, na
igriπËih in v æivljenju pa se ravnali po istih naËelih. 

Knjiga nam prikazuje zgodbe, dogodke, pa tudi osebe, ki so zaz-
namovali to obdobje. Osnovno gibalo telovadnega navduπenja in
pripadnosti sta bila nedvomno amaterizem in poærtvovalnost
posameznikov za dosego ciljev. Iz telovadnice so prihajali vrhunski
πportniki, vaditelji, trenerji in sodniki. ©tevilni so se odloËili kasne-
je za druge πportne panoge in dosegali zaradi svoje telovadne pod-
lage velike uspehe. Osnovna telovadba je paË temelj za æivljenjske in
vrhunske spretnosti in Ëe boste prebrali zgodbe o znamenitih
LoËanih, ki so jih zapisali avtorji Cerkvenik, Kriænar, Svoljπak in
©ubic, boste videli, kako vsestranski ljudje so zrasli v telovadnicah in
na πportnih igriπËih ©kofje Loke. 

Tako ne bomo pozabili svoje zgodovine, imeli bomo dragocene
spomine in tudi naËrte za prihodnost, ki jo bomo laæje udejanjali z
izkuπnjami preteklosti. 

Upam pa tudi, da se bomo navzeli πe veË preteklega æara in ponosa,
ki naπi sedanjosti marsikdaj manjka, in se druæili v telovadbi in
πportu. 

Miroslav Cerar
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Dodobra smo æe zakorakali v leto, v katerem obhajamo Ëastitljivo
100. obletnico organiziranega πporta na Loπkem. Obeleæujemo ga
slovesno in aktivno hkrati, tako kot se za takπen jubilej tudi spodobi.
Vse letoπnje leto se bodo zato vrstili najrazliËnejπi dogodki, povezani
s πportom. No, nekateri so se æe. 
ZaËelo se je z atraktivnim tekmovanjem v smuËanju po starem,
nadaljevali smo s - kot vedno vzorno izpeljanim - 31. Pokalom
Loka, v marcu smo nato namenu predali temeljito obnovljeno in
posodobljeno πportno dvorano Poden, podelili smo obËinska πport-
na priznanja naπim najuspeπnejπim πportnikom in πportnim
delavcem. 
Ravno sredi leta se nam obeta Evropsko mladinsko prvenstvo v ori-
entacijskem teku, poleg tega pa se bodo zvrstila πe πtevilna druga
πportna tekmovanja, rekreativna sreËanja, pa zanimiva strokovna
predavanja ter vrsta kulturnih prireditev, ki jih je tako ali drugaËe
navdihnil vznemirljivi πportni duh ... 
Dræi, LoËani jemljemo πport zelo zares. O tem navsezadnje priËajo
πtevilni vrhunski πportni rezultati, ki so moËno odmevali tudi v
globalni areni. 
V preteklih letih so ime ©kofje Loke v svet ponesli naπi odliËni bali-
narji, vrhunske plezalke, alpinistka in atleta, pa gorska kolesarka in
namiznoteniπki igralki.
Zopet smo vse boljπi na belih smuËinah; v moπtvenih πportih z æogo
- rokometu, koπarki, odbojki, floorballu - se æilavo borimo. 
Nejc in Nina sta letos uspeπno zastopala naπe barve v Torinu. Mateji
Pintar pa je pripadla izjemna Ëast - bila je med redkimi izbranimi
nosilkami olimpijske plamenice ... 
Tudi ObËina ©kofja Loka dejavno podpira razvoj πporta. Saj vemo,
da je stari rek ''Zdrav duh v zdravem telesu'' ena redkih veËnih in
univerzalnih resnic. Dobro se zavedamo, da se prav z vzgojo za πport
kalijo iskrivi in odgovorni posamezniki. Pri πportu rastejo kolektivi,
krepi se moπtveni duh, tkejo se tovariπke vezi, ki lahko trajajo vse
æivljenje. ©port je torej resniËna vrednota in prava strast, ki nas druæi
in zdruæuje. 
Tudi zato smo v letoπnjem jubilejnem letu predali namenu lepo
obnovljeno dvorano Poden in zaËenjamo z gradnjo teæko priËako-
vane nove sodobne πportne dvorane na Trati. 
Pravijo, da je lepo zmagovati, a da je πe pomembneje sodelovati. 
Mi menimo nekoliko drugaËe; da brez sodelovanja zmaga sploh ni
mogoËa!
Zato Vas, dragi LoËani, vabim, da se πportnih prireditev v
prazniËnem letu udeleæite Ëim bolj mnoæiËno in kar se le da aktivno. 

Igor Draksler,
æupan obËine ©kofja Loka
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Ni nakljuËje, da smo si za naslovno stran naπega zbornika izposodili
naboæno fresko Sv. Nedelje iz romarske cerkve v Crngrobu. Freska,
ki so jo med leti 1455 in 1460 naslikali mojstri Janeza Ljubljanskega,
je naslikana na desni strani glavnega vhoda v cerkev, pod novogotsko
lopo. Ne samo πportni, tudi πirπi javnosti æelimo s tem pokazati naËin
æivljenja, dela in opravil, ki se v Ëasu srednjega veka ne bi smela
opravljati ob nedeljah in praznikih. Mednje sodijo tudi prizori, ki jih
lahko opredelimo kot πportne dejavnosti. »eprav je freska dokaj
poπkodovana, saj jo je æe naËel zob Ëasa, je lepo razvidno, da so æe v
srednjem veku ne le poznali lokostrelstvo, kegljanje z devetimi keglji,
rokoborbo, sabljanje in druge dejavnosti, ki bi jih danes smeli uvrsti-
ti med πportne panoge, ampak so se z njimi tudi ukvarjali. VeËplastna
vsebina te freske nam tako priËa o veË kot petstoletnem naËinu 
æivljenja ter pomenu in priljubljenosti razliËnih πportov na naπem
ozemlju.

Peter Pipp

Knjiga 100 let sporta  8/31/06  8:06 PM  Page 9



CRNGROBSKA FRESKA NEDELJSKEGA KRISTUSA
IN UPODOBITVE ©PORTNIH PANOG NA NJEJ

10

Sto let
1906 : 2006

Na fasadi romarske cerkve v Crngrobu1, toËneje na zahodni steni po
letu 1410 na novo sezidane ladje (takrat so cerkev poveËali v
dvoladijsko), so mojstri iz delavnice Janeza Ljubljanskega2 v Ëasu
med leti 1455 in 1460 naslikali fresko Sveta nedelja3. Freska
prikazuje opravila, ki naj bi jih ljudje ne opravljali ob nedeljah in
praznikih4. Ta motiv, ki ga najdemo izkljuËno v likovni govorici
poznega srednjega veka v Angliji, Walesu in na obmoËju Alp, ima
izrazito vzgojni namen, saj so v srednjem veku freske ob relativno
nizki stopnji pismenosti prebivalstva najpogosteje sluæile kot pripo-
moËek za laæje razumevanje pridig. Na freskah z motivom Svete
nedelje so najveËkrat upodobljena razliËna orodja kot simboli ob
nedeljah in Bogu posveËenih dneh prepovedanih del in opravil.
Cerkev je s prepovedjo nedeljskega dela, ki jo je opirala med drugim
na tretjo zapoved5, omogoËala ljudem tedenski poËitek. To je bilo
potrebno predvsem v Ëasu po prvem valu kuge, ki je prebivalstvo
zdesetkala, s tem pa tudi moËno poveËala potrebo po delovni sili. 

Crngrobska freska je obledela, predvsem spodnje partije so prak-
tiËno uniËene. Prav tako je uniËen zgornji rob freske razen restavri-
rane obrobe. Deloma je uniËen tudi desni rob poslikave. Levi zgorn-
ji vogal so nevede uniËili æe ob prizidavi vhodne lope leta 1858, tako
da lahko o prizorih, naslikanih tam, le ugibamo. Rekonstrukcijo
freske Nedeljskega Kristusa, ki jo je izdelal Marijan Trπar leta 1955,
hrani Loπki muzej v ©kofji Loki. Upodobitev je zaradi svoje
pripovednosti edinstvena v Evropi, saj so namesto obiËajnih sim-
bolov opravil oziroma orodij tu upodobljeni figurativni, celo æanrs-
ki prizori del in pregreh. Freska je zanimiva predvsem kot kul-
turnozgodovinski in etnoloπki dokument, saj poleg prizorov iz vsak-
danjega æivljenja v poznem srednjem veku predstavlja stare obrti,
ponekod pa se dotika opravil, ki so povezana prav z oæjo okolico
Crngroba. Freska je izjemno pripovedna tudi z vidika kostumografi-
je in je neprecenljiv vir za prouËevanje srednjeveπke materialne kul-
ture. 

1 O tej cerkvi obstaja obseæna literatura. Na tem mestu naj spomnim le na tri vodnike po cerkvi in okolici, ki so izπli kot samostojne publikacije:
Janez VEIDER: VodiË po Crngrobu, ©kofja loka 1936; France STELE, Crngrob, Ljubljana [1962]; Duπan KOMAN, Crngrob, Kulturni in nar-
avni spomeniki Slovenije 201, Ljubljana 2000. 

2 Janez Ljubljanski je bil slikar, ki je najveË slikal na Dolenjskem, izπolal pa se je na Koroπkem, v delavnici svojega oËeta Friderika Beljaπkega. Okoli
leta 1440 je ubral samostojno slikarsko pot, se ustalil v osrednji Sloveniji, si pridobil ljubljansko meπËanstvo in v naslednjih dveh desetletjih ust-
varil nekatera najboljπa dela mehkega sloga pri nas. (O njem in drugih slikarjih, ki so v srednjem veku slikali na Gorenjskem, glej: Janez HÖFLER,
Srednjeveπke freske v Sloveniji - Gorenjska, Ljubljana 1996). 

3 To fresko je leta 1935 odkril France Stele, ki je slabo desetletje kasneje napisal tudi temeljno πtudijo o njej (France STELE, Ikonografski kompleks
slike “Svete Nedelje” v Crngrobu, Razprave filozofsko - filoloπko - historiËnega razreda SAZU II, Ljubljana 1944, str. 401-438). 

4 Pri ikonografskem motivu Svete nedelje razlikujemo dve pojavni obliki, Nedeljskega Kristusa in Nedeljsko Cerkev. Pri prvi je osrednja figura Kristus
Trpin, pri drugi, mnogo redkejπi, pa æenski lik kot personifikacija Cerkve. (podrobneje glej v: Duπan KOMAN, 'Sveta nedelja - Nedeljski Kristus
in Nedeljska Cerkev', “Hodil po zemlji sem naπi…” - Marijanu Zadnikarju ob osemdesetletnici, Ljubljana 2001, str. 233-242). 

5 Spominjaj se sobotnega dne in ga posveËuj! (2 Mz 20). 
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Slika v devetih pasovih, razvrπËenih okoli centralne podobe trpeËe-
ga Kristusa, pripoveduje, s katerimi opravili vernik muËi
Odreπenika, Ëe jih opravlja ob nedeljah. Med njimi je tudi πest pri-
zorov, ki jih lahko opredelimo kot πportne. Dva na levi strani freske
sta lovska (sokolar na konju in lokostrelec, ki strelja na ptiËa), na
desni pa posamezni prizori predstavljajo doloËene πportne discipline
(kegljanje, rokoborbo, meËevanje in neko igro s palico). Med lovski-
mi prizori je πe posebej zanimiv sokolar na konju, saj se ta
upodobitev nedvomno nanaπa na bliænjo vas Pevno (v nemπkih virih
se omenja z imenom Jägerndorf ), katere prebivalci so bili zadolæeni
za vzgojo sokolov in skrb zanje6. V tistem Ëasu lahko lov, sokolarjen-
je pa sploh, æe πtejemo k πportnim in ne h gospodarskim panogam.
V tem smislu lahko vidimo tudi lokostrelca, ki strelja na ptiËa na
drevesu, saj je v srednjem veku lokostrelstvo sodilo k vzgoji mladine
viπjih slojev. Prizor ribolova, ki je upodobljen na tej freski, pa spo-
znamo prej za upodobitev gospodarske kot pa πportne panoge. 

Z vidika zgodovine πporta so πe bolj zanimive upodobitve na desni
strani freske, morda πe najbolj podoba kegljanja, na kateri je jasno
upodobljena varianta igre z 9 keglji. Kegljanje zasledimo æe v starem
Egiptu, od koder poznamo upodobitve in pripomoËke za to igro.
Da je bilo kegljanje v srednjem veku zelo priljubljeno, priËata med
drugim zapis v Kroniki iz Rothenburga iz leta 1157 in omemba
kegljaπke bratovπËine (fratres kegelorum) iz Xantna. Takrat so bolj
kot sama igra ljudi privlaËile stave, ki so bile s tem povezane.
Zanimivo je, da je v srednjem veku igra doæivela velik razmah v
samostanih, medtem ko je bila v laiËnem svetu kot hazard veËkrat
prepovedana. Kljub temu je bila ta igra med ljudmi tako priljublje-
na, da so jo ob koncu srednjega veka igrali ob vsakem praznovanju.
Kot nenevarna zabavna igra je bilo kegljanje v nemπkih deæelah
ponovno priznano in dovoljeno leta 1582. 

Na freski sta upodobljena tudi dva borilna πporta, rokoborba in
sabljanje. Rokoborca predstavljata enega najstarejπih πportov, ki je
bil v program antiËnih olimpijskih iger uvrπËen æe leta 708 pr. Kr. V
srednjem veku je bila rokoborba πport, ki so ga gojili vsi sloji, pri-
znavali pa so jo tudi kot pedagoπko vajo. Leta 1389 je Hans

6 Podatek prinaπa Pavle BLAZNIK, ©kofja Loka in loπko gospostvo
(973-1803), ©kofja Loka 1973, str. 49. 

7 Na freski lahko sledimo celotnemu postopku in poti platnarske obrti,
od pridelovanja lanu, predenja in tkanja, barvanja platna, pa vse do
prodaje blaga. 

Lichtenauer napisal prvi nemπki rokopis z vajami za oba, na naπi
freski upodobljena borilna πporta, sabljanje in rokoborbo. V sred-
njem veku je bilo torej tudi sabljanje, ki je bilo sicer priljubljeno
med πirπimi sloji ljudi, del uËnega procesa na univerzah, na
Nemπkem je uËitelj sabljanja sodil celo med profesorje. Vendar pa je
predvsem med πtudenti obËasno prihajalo tudi do medsebojnih
obraËunov, zato so v 14. stoletju noπenje oroæja na nekaterih uni-
verzah prepovedali. 

Naπa freska nam s svojo veËplastno vsebino torej priËa o veË kot
poltisoËletni tradiciji, pomenu in priljubljenosti razliËnih πportov v
poznem srednjem veku na naπem ozemlju. Poleg teh prizorov pa so
na crngrobski freski seveda πe prizori vsakdanjih opravil, predvsem
pa lokalnih obrti7, katerim bi lahko poleg vzgojne pripisali tudi pro-
pagandno funkcijo. Pomisliti moramo namreË na to, da je bila crn-
grobska cerkev æe v srednjem veku romarska toËka in da so torej tja
prihajali tudi ljudje od drugod, poleg tega pa Ëas nastanka crngrob-
skega Nedeljskega Kristusa sovpada z razmahom priljubljenosti te
boæjepotne toËke. Ob pogledu na fresko Nedeljskega Kristusa so
lahko poleg opozoril, Ëesa naj ne poËno ob nedeljah, priπleki videli
tudi, katere obrti so na Loπkem doma in kakπna je tukaj ponudba
blaga. Tako je ta freska dosegla svoj drugi namen, saj je pritegnila
pozornost trgovcev, ki jih je pot Ëesto vodila skozi ©kofjo Loko. 

Kljub temu, da je o crngrobski freski Nedeljskega Kristusa napisane-
ga æe precej, pa freska ob vsakem ponovnem sreËanju gledalcu, pa
tudi raziskovalcu zastavlja vedno nova vpraπanja ali ponuja odgovo-
re nanje. Naj je bil prvotni namen naroËnikov te freske kakrπen koli
æe, slika ohranja svojo sporoËilno moË in pritegne pozornost gledal-
ca tudi po veË kot pol tisoËletja. 

Duπan Koman
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Vse veË ljudi, zlasti raziskovalcev, prihaja do spoznanja, da je πport
vtkan v Ëlovekov obstoj kot pomembna bioloπka potreba
vsakokratne civilizacije in je sestavni element sprotnih obiËajev in
kultur. Seveda pa Ëlovekovih potreb po πportu ni mogoËe ocenjevati
enostransko s preteæno bioloπkega vidika. Upoπtevati je namreË
treba, da je Ëlovek biopsihosocialna celota, ki mu je od vsega zaËet-
ka dana potreba po gibanju in igri. 

©port se je v zgodovinskem razvoju Ëloveka neprestano spreminjal.
Druæbena gibanja, spremembe in verovanja so ga usmerjali, obliko-
vali in mu dajali pomen. »e se ustavimo pri antiËnih olimpijskih
igrah (OI), kamor naπ pogled zanesljivo lahko seæe, bomo ugotovili,
da je bil πport v tem Ëasu vrhunsko organizirana kulturna dejavnost. 

ANTI»NE OI

AntiËne OI so se odvijale vsako Ëetrto leto. Od πtirih grπkih antiËnih
πportnih iger: Olimpijske, Istamske, Nemejske in Pitijske, so bile
najbolj poznane in verjetno najstarejπe prav OI, ki so jih prirejali v
Olimpiji, svetiπËu naselja Elis (Elida), v zahodnem delu pokrajine
Ahaja na Peloponezu. Vsegrπke igre so prirejali v letih od 776 pred
naπim πtetjem (po nepotrjenih virih æe mnogo prej) do 393 naπega
πtetja. 
Tekmovali so v Ëast in slavo ZEVS-a (najviπji bog pri Grkih). ©por-
tni duh, moË in lepota so bili nastopajoËim v oporo. Na igre so ljud-
je romali od vsepovsod in neomajno slavili zmagovalce. Nastop na
olimpijadi je bil Ëastni dogodek za tekmovalca, njegove svojce in
mesto, iz katerega je bil. MeπËane, ki so imeli olimpijskega zmago-
valca, je prevzel tak ponos in obËutek varnosti, da so podrli celo
zaπËitno obzidje svojega mesta, tekmovalcem pa zagotovili brez-
plaËno dosmrtno æivljenje. Na olimpijadi sami pa je zmagovalec
dobil v Ëast in slavo le lovorjev venec. Za Grke je bila olimpijska
zmaga enakovredna zmagi na bojiπËu. 

Tekmovalci so se pred nastopom ogrevali s posebnimi vajami (gim-
nastika) in masirali z oljem. Poznali so osem (8) naËinov masiranja.
Veliko so dali na dobro poËutje in osebno higieno. Zato so æe pred
nastopi uporabljali kopalnice in strgala za ËiπËenje telesa. 

Stadion, kjer so tekmovali, se je bistveno razlikoval od danaπnjih.
Prihod v gledaliπËe (stadion) je πel po naslednjem razporedu: najprej
boginja plodnosti, nato sodniki, na koncu pa trobentaËi in πportni-
ki. Pred tekmovanjem so si nastopajoËi izkazovali veliko Ëast, se
drug drugemu priklanjali in prisegali, da se bodo borili Ëastno.
Nastope v nekaterih disciplinah so spremljali z glasbo in tako dodali
olimpijskemu dogajanju sploπen kulturni pomen. V nekaterih
πportnih disciplinah, na primer skoku v daljino z mesta, so sodniki
ocenjevali tudi lepoto skoka. 

Program tekmovanj se je skozi stoletja dopolnjeval. Na prvih igrah
leta 776 so tekmovali samo v teku na 192 m, imenovanem stadij.
Zmagal je mladi kuhar Korojb po imenu. Med bolj zanimivimi so
bila tekmovanja v atletiki, rokoborbi in s konjskimi vpregami. Kako
pomembne so bile v tistem Ëasu OI, nam pove æe to, da so po njih
uvedli celo raËunanje Ëasa. Na stadionu, ki je sprejel 45. 000 gledal-
cev, so potekala vsa tekmovanja, razen tistih s konjskimi vpregami
in rokoborbe, ki se je odvijala med Zevsovim oltarjem in tako ime-
novanim teatrom (stadionom). Na igrah so lahko nastopali tekmoval-
ci æe pred 18 letom starosti. Aristotel (384-322) pa je v svoji osmi
knjigi organizatorje iger opozoril na preobremenitve zelo mladih
tekmovalcev. Helanodijci so πli πe dlje in za nastope izbirali fiziËno
in moralno najuspeπnejπe. Æenske na igrah niso smele sodelovati. 
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Z nastankom fevdalizma, ki je prinesel nove pogoje in spremenjen
naËin æivljenja, se je preoblikovala tudi πportna kultura tistega Ëasa.
Plemstvo v zgodnjem srednjem veku, zlasti vojaπke stareπine, je pri-
lagodilo πport potrebam varnosti in zabave. Poleg plesa so gojili tiste
πporte, ki so bili povezani z bojevanjem: jahanje, lov, meËevanje,
streljanje z lokom itd. Priljubljene so bile bojne igre (viteπki turnir-
ji), ki so jih okoli leta 1000 razvili Francozi, kmalu za tem pa tudi v
drugih dræavah Evrope. Na gradovih so organizirali posebno vzgo-
jo, katere pomemben del so bile telesne vaje. Ker pa je bil πport v
fevdalizmu zaprtega tipa, namenjen le izbranim, se ni razvil v ljud-
sko gibanje, ampak je ostal le  folklorna posebnost. Prof. dr.
Drago Stepiπnik je hiter propad fevdalnega πporta ponazoril takole:
“©port v fevdalizmu je propadel dosti prej kot fevdalizem sam.”
Medtem ko je fevdalni πport zatonil, pa so pretekla skoraj tri stolet-
ja, preden so se pokazali znaki novega modernega πportnega gibanja.
Æe v 16. stoletju so se pojavile πportne igre. V Franciji, Angliji in
NemËiji neke vrste tenis, ki so ga Nemci imenovali Ball - spiel. V
Firencah in πe nekaterih italijanskih mestih, v Franciji in Angliji je
bila najbolj priljubljena igra fotball, iz katere se je razvil danaπnji
moderni nogomet. NajveË so ga igrali na ulicah, kjer so povzroËali
πkodo, hrup in motnje pri vzgoji prebivalcev. Zato so ga vladarji pre-
povedali, a brez uspeha. Popolnoma meπËanski πporti pa so postali:
streljanje, balinanje in kegljanje, ki so se ohranili v prvotni obliki vse
do danes. Na podeæelju pa so se pojavile posebne oblike ljudskega
folklornega πporta. Najbolj znani so: bacanje kamena s ramena v
Bosni in Hercegovini; nastopi rokoborcev v Makedoniji; petelinji
boji s poskoki na eni nogi v veË evropskih dræavah; sinjska alka na
Hrvaπkem itd. Akrobati, vrvohodci in drugi æonglerji pa so le
dopolnjevali zabavo prebivalstva. 

Humanisti in drugi pisci so opozarjali na harmoniËen Ëlovekov
razvoj, pri katerem ne sme manjkati πportna vzgoja. Terjali so
vraËanje k antiËni kulturi, ki temelji na vsestrani oblikovanosti
Ëlovekovih sil. Prvi, ki je v tem Ëasu razmiπljal globalno, je bil uËitelj
- praktik, Vittorino Ramboldini da Feltre (1378-1447). V svojo πolo
je uvedel πport, πolo pa imenoval hiπo igranja. Martin Luther (1483-
1546), veliki cerkveni reformator, se je v svojih spisih zavzemal za
uporabo telesnih vaj pri vzgoji mladine s staliπËa morale. Ugledna
strokovnjaka in zagovornika, ki sta videla pomen πporta za vzgojo in
zdravje, sta bila Ëeπki pedagog Jan Komensky (1592-1670) in
angleπki zdravnik John Lock (1632-1704). V vrsti najveËjih misle-
cev, ki so se zavzemali za gibalno vzgojo in πport, pa je bil Francoz
Jean Jacques Roussean (1712-1778). Kot druæboslovec je videl izvor
vse nesreËe, v katero je zabredel Ëlovek, ko se je miselno in stvarno
oddaljil od narave. V tem smislu je treba razumeti njegov klic:
“Nazaj k naravi!”. Vpraπanje potrebnosti πporta je v tem postavil na
konkretno raven. Odmev na Rousseaujevo delo je bil velik.
Postopno so se zaËela uresniËevati njegova naËela tudi praktiËno.
Zanimivo pa je, da so jih prej kot v Franciji preizkusili v NemËiji. 

©PORTNA KULTURA 
V ZA»ETKU NOVEGA VEKA
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Filantropizem (grπka beseda filos = prijatelj in antropos = Ëlovek) je
prinesel πport v πole, sicer πe zmeraj bolj kot interesno in manj kot
sistemsko uveljavljeno dejavnost. Guths - Muths, kot tipiËni
filantropist in reformatik, je v vzgojni program gimnastike vkljuËil:
teke, skoke, mete, borilne veπËine, balansiranje (loviti ravnoteæje in
se obdræati v teæavnih okoliπËinah), plavanje, streljanje z lokom,
prenaπanje bremen, plezanje, igre in drsanje. 

Po bitki pri Jeni leta 1806, v kateri je Napoleon zruπil nemπko
cesarstvo, je vstopil s svojim sistemom πporta Friderich Jahn z idejo
o preobrazbi domovine v duhu nemπkega meπËanstva in nacionaliz-
ma. Pridobil je ugledne privræence in mladino, πportno kulturo pa
okuæil s politiko. Njegovo staliπËe je bilo, da je treba Nemce okrepi-
ti v vseh pogledih, jih napraviti odpornejπe in napadalnejπe, kot so
bili doslej. V ta namen je uvedel telovadiπËa, na katerih naj bi se
izvajala domovinska telovadba. Ustvaril je temelje za delovanje
πportnih (turnerskih) druπtev. Znan je bil njegov sistem vadbe: v
prvem delu so utrjevali æe pridobljeno znanje, v drugem so se pod
vodstvom zglednih telovadcev uËili novih vaj, v tretjem pa za spro-
stitev imeli igre. V odmoru so lahko zauæili skromno malico in
posluπali kratek nagovor s politiËno vsebino. 

©port se je v evropskih πolah uveljavljal zelo razliËno. Prvi so ga
uvedli æe leta 1828 na Danskem. V avstrijskih πolah pa so dovolili
neobvezen pouk πporta leta 1849 pod pogojem, da starπi uËencev
krijejo stroπke. Z uvedbo novega πolskega zakona iz leta 1867 pa je
πportna vzgoja (telovadba) obvezna v osnovnih, uËiteljskih in
meπËanskih πolah in realkah. Zakon je sicer deloval selektivno in 
veljal le za tiste πole, ki so imele za dejavnost ustrezne pogoje: 
uËitelja, telovadnico, orodja in igriπËe. 

Besedo πport v smislu razvedrila in zabave sreËamo v Angliji æe v 17.
stoletju. Pa tudi razvoj πportne kulture je πel na otoku po drugi poti
kot na evropskem kontinentu. SreËamo se z novimi pojmi, na
primer aristokratski, patronatski in tekmovalni πport, pa tudi z
novimi πportnimi panogami, od konjskih dirk, veslanja, teka, boksa,
do πportnih iger. ©portne panoge so najprej povezovali na nacional-
ni, nato pa skupaj z drugimi na internacionalni ravni. Angleæi so
kmalu spoznali, da πport ni le razvedrilo in zabava, ampak
dejavnost, ki prinaπa velike koristi: zdravje ljudi, vzgojo mladine,
delovne sposobnosti zaposlenih doma in v kolonijah, moË armade,
gospodarsko moË dræave itd. Ugotovili so, da πport utrjuje disci-
plino in samozavest, izboljπuje poËutje, krepi telo in vzdræuje fair
play, zato postane sestavni del πolske vzgoje. Angleπke izkuπnje
razvoja πportne kulture so se πirile po vsem svetu, najprej v Evropi,
nato pa na ameriπki in drugih celinah. 

ZaËetek ustavnega æivljenja 1861 je avstrijskim narodom prinesel
nekaj pravic, med njimi ustanavljanje druπtev. V razmerah, ki so

nastale, je bilo 1862 v Pragi ustanovljeno prvo Ëeπko nacionalno
telovadno druπtvo, ki se je najprej imenovalo Praπka telovadna
enota, nato pa Sokol. Glavni nosilec gibanja za ustanavljanje novih
druπtev je bil πtudent filozofije Miroslav Tyrπ (1832-1884).
PrepriËan je bil v trajno poslanstvo Ëeπkega Sokola. Njegovo geslo je
bilo “kdor »eh, ta Sokol”. Ideja o ustanavljanju sokolskih druπtev se
je hitro razπirila zlasti med slovanskimi narodi. Tyrπ je bil s svojimi
idejami in delom zelo prodoren. Pripravljal je gradiva za pomoË pri
ustanavljanju druπtev. Izdelal je poseben sistem, pod imenom Tyrπev
sistem, s katerim je postavil zahtevo po krepitvi telesnih in moralnih
vrednot ljudi. Njegov sistem so sprejeli tudi drugi slovanski narodi
in ga vkljuËili v svoje sokolsko gibanje. Dejavnost je imela moËno
povezovalno vlogo in zgled tudi pri neslovanskih narodih.
NavduπujoËa posebnost Tyrπovega sistema so bili mnoæiËni sokolski
in vsesokolski zleti (mnoæina sreËanja in nastopi telovadcev). 

Poleg telovadnih zvez v Angliji, Franciji, Italiji, ©vedski, Belgiji,
Romuniji, ©paniji itd, ki so delovale v duhu liberalizma, so se razvile
in organizacijsko osamosvojile tudi krπËanske telovadne zveze v
Avstriji, »eπki, Franciji, Sloveniji in na Hrvaπkem. Po prvi svetovni
vojni pa so v Parizu celo ustanovili Mednarodno zvezo katoliπkih
zvez za telesno vzgojo. Na verski osnovi so bile zgrajene tudi
Makabiade, velike πportne prireditve, zasnovane po zgledu olimpi-
jad, na katerih so se zbirali in tekmovali Æidje evropskih dræav. 
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V Atenah so v spomin na stare OI leta 1859 priredili panhelenske
igre, na katerih so smeli nastopati samo grπki atleti. Do leta 1889 so
jih pripravili πe πtirikrat, a brez vidnejπega uspeha za obnovo olimpij-
skih tekmovanj. Idejo o modernem olimpizmu je nato prevzel baron
Pierre de Coubertin in jo s samo njemu lastno modrostjo in
goreËnostjo pripeljal do prvih modernih OI v Atenah 1896. Æe dve
leti prej pa je ustanovil Mednarodni olimpijski komite (MOK), ki
ga je nato sam tudi vodil 31 let (1894-1925). MOK je za obnovo
iger izdelal temeljna pravila za organizatorje, sodnike in tekmovalce
iger ter doloËil ceremonial in geslo: hitreje, viπje, moËneje (citius,
altius, fortius). Ko je postavil πe moralnoetiËna pravila, je bilo
jasno, da na tekmovanjih lahko sodelujejo samo πportniki amaterji
vseh dræav brez kakrπnekoli rasne, verske ali politiËne diskriminaci-
je. Æal pa se je najviπja ideja olimpizma sesula æe na tretjih OI v
Saint Louisu 1904, v katerih je prof. dr. Drago Stepiπnik v knjigi
Oris zgodovine telesne kulture na Slovenskem zapisal: “Na tretjih
igrah leta 1904 je prireditelj razdelil igre na dva dela. Drugopoltim
tekmovalcev so doloËili dva posebna dneva, v katerih so lahko tek-
movali samo med seboj, ljudje bele polti pa so imeli v okviru teh
iger posebna tekmovanja. MOK je potem poskrbel, da se kaj takega
ni veË zgodilo.” Seveda pa so kasneje bile πe mnoge OI omadeæevane
s politiko, denarjem in poæivili. Zaradi prve in druge svetovne vojne
so odpadle πtiri OI. Od leta 1952 do leta 1984 pa so v πport posegla
nevarna ideoloπka nasprotovanja in hromila idejo o miroljubnem
povezovanju narodov, do prepovedi komuniciranja tekmovalcev
med seboj. Leta 1972 je priπlo celo do atentata na izraelsko ekipo
πportnikov v olimpijski vasi pri Münchnu. Dokaz veË, da bolj kot se
poveËujeta pomen in obseg OI, bolj so izpostavljene gospodarskim,
politiËnim in celo zloËinskim pritiskom. MOK je leta 1984
omogoËil sodelovanje na igrah tudi profesionalcem in s tem zavrgel
pravilo πt. 26, ki doloËa pripustitev na tekmovanja izkljuËno
amaterskim πportnikom. Z ustoliËenjem profesionalizma so za
gospodarstvo kot reklamni medij zanimivi samo πe tekmovalci z
medaljami. Eden veËjih problemov vrhunskega πporta je bil in πe
naprej ostaja doping. Dosledne kontrole ob slehernem Ëasu v vseh
dræavah sveta ni. Nekateri trdijo, da so πportniki primorani jemati
spodbujevalne medikamente, Ëe naj vloæene napore okronajo z
zmagami in z njimi ob reklamnih pogodbah kujejo denar. 

Na igrah so priznanja za doseæeno prvo, drugo in tretje mesto zlata,
srebrna in bronasta kolajna ter ustrezna diploma. Nekaj izjem pri
upoπtevanju pravilnika o priznanjih je bilo med drugim tudi na zad-
njih OI v Atenah 2004, ko so dobitniki priznanj po zgledu antiËnih
iger poleg medalj in diplom prejeli πe lovorjev venec. Malo manj
znano pa je, da na olimpijadah dobijo posebne spominske medalje
in diplome tudi vsi tekmovalci, trenerji in uradni funkcionarji. V
zvezi s Ëastmi pa πe to: imena vseh zmagovalcev mora organizator
vklesati v zidove stadiona, na katerem so se igre odvijale. 

OLIMPIJSKE IGRE 
MODERNE DOBE
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Miroslav Cerar na bradlji

Branko Ziherl prvi olimpijec obËine ©kofja Loka
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Na prvih OI v Atenah, ki so potekale od 5. do 14. aprila 1896, je
sodelovalo 285 πportnikov iz 13 dræav. Tekmovalni program je obse-
gal devet πportnih panog: atletiko, dviganje uteæi, πportno gimna-
stiko (vaje na orodju), kolesarjenje, rokoborbo, sabljanje, streljanje,
tenis in veslanje, ki pa ga zaradi slabega vremena niso izvedli. Na
drugih igrah leta 1900 v Parizu je tekmovalo tudi πest (6) æensk.
Nekateri vidni funkcionarji olimpizma so se vse do leta 1948 krËe-
vito upirali vedno veËjemu πtevilu nastopajoËih πportnic - tek-
movalk. V vrsti zanimivih dogodkov na OI v Saint Louisu 1904 je
treba omeniti maratonca, ki je prvi priπel na stadion povsem sveæ in
veliko pred drugimi tekmovalci. Bil je burno pozdravljen in ko je æe
dobil simboliËno priznanje, so ugotovili, da se je v bliæino stadiona
pripeljal s kamionom. Na teh OI so tekmovali v uradnem delu samo
v πestih panogah. Leta 1912 je prviË sodeloval na OI tudi Slovenec
Rudolf Cvetko kot Ëlan avstrijske ekipe v sabljanju. 

Prve zimske OI so bile organizirane 1924 v Chamonixu, na katerih
so tekmovali za Jugoslavijo: Zdenko ©vigelj in Vladimir Kajzelj iz
Ljubljane ter Ivo PandekoviË in Duπan Zinaja iz Zagreba. Tekmovali
so v tekih, edini v kratkih telovadnih hlaËkah in letnih majicah, pri
temperaturi okrog - 20° Celzija. Do cilja je priπel le Zinaja in πe to
z velikansko zamudo. Zanimivo je, da so na nekaterih prejπnjih let-
nih igrah tekmovali tudi v zimskih πportih, na primer v Londonu
1908 v umetnostnem drsanju. 

V zgodovini olimpijskih tekmovanj so se vsakokrat dogajali
nepredvideni dogodki, ki so vzbujali pozornost vse svetovne javno-
sti. Naj pri tem omenimo velikansko razliko med antiËnimi in mo-
dernimi OI. Ko sta bili prva in druga svetovna vojna, so OI odpa-
dle, medtem ko so v Ëasu antiËnih OI prekinili vojno, da so igre
lahko izpeljali do konca. Programi tekmovanj na letnih in zimskih
OI ne zajemajo vseh πportnih panog, Ëeprav so mnoge med njimi za
sploπni napredek Ëloveπtva zelo pomembne, na primer: alpinizem,
letalski πporti, avtomobilizem, plesi in mnogi druge. Kot spremlje-
valec olimpizma pa so v tesni povezavi z razvojem πportne kulture
tudi mnoge znanstvene discipline in dejavnosti, od arhitekture,
gradbeniπtva, zdravstva, sociologije in psihologije pa tja do
pedagogike, umetnosti in publicistike. 

Ob zakljuËku OI v Atenah 2004 je predsednik MOK, gospod Roge,
rekel tudi tole: “Te igre so bile sanjske. Dajmo πportu, kar mu gre.
Hvala Grkom in vsem πportnikom sveta!”

Ivan Kriænar

Mateja Pintar

Saπo Bertoncelj
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©port kot Ëlovekova telesna dejavnost se je razvijal iz igralnih nagi-
bov, v teænji po tekmovanjih, zmagah in rekordih. Razπiril se je v sve-
tovno gibanje z veË kot 150 πportnimi panogami. Prodor tekmoval-
nega vrhunskega πporta je bil odloËilen za nastanek olimpizma nove
dobe. Danes πportno gibanje povezuje zveze, druπtva, klube, πole,
zdravstvene, gospodarske, cerkvene in druge organizacije. 

Pogled v razvoj slovenskega πporta skozi stoletja je zelo zanimiv.
Lahko reËemo, da je hitro sledil evropskim in svetovnim razmeram,
v nekaterih πportnih panogah pa πel vzporedno z drugimi. ©e veË, v
smuËarskih poletih smo Slovenci celo prevzeli vodilno razvojno
vlogo. Pa tudi v umetnosti, raziskovanju, znanosti, publicistiki in na
drugih podroËjih dejavnosti, ki skupaj sooblikujejo πportno kulturo,
je naπ prispevek kar razpoznaven. 

Æe v zgodnjem srednjem veku je plemstvo uvajalo πporte, ki so jih
gojili za potrebe varnosti in zabave. Iz jezdenja konj pri velikih
hitrostih se je kasneje razvilo πtehvanje v Ziljski dolini. Ples pa je
obËeËloveπka potreba in nas spremlja, odkar se zavedamo svojega
bivanja. Najprej je imel le kultni pomen (ËaπËenje), nato je sluæil
zabavi, razvedrilu in socializaciji premoænih slojev, kasneje pa tudi
revnejπih na podeæelju. Postal je potreba in æelja vseh ljudi. Bil je igra
ravnoteæja med telesom (πportom) in Ëustvi veselja z glasbo. Kateri
πporti so bili v srednjem veku πe prisotni na slovenskem in loπkem
ozemlju, nam nazorno prikaæe freska Sveta nedelja v Crngrobu, ki
jo je v prvem delu te knjige predstavil in razËlenil Duπan Koman v
prispevku Crngrobska freska Nedeljskega Kristusa in upodobitve
πportnih panog na njej. 

V drugi polovici 19. in prvi polovici 20. stoletja na obmoËju ©kofje
Loke odkrijemo πportna druπtva in dejavnosti, ki vzbujajo nemalo
pozornosti, na primer: Kopalna druæba (1873), Strelsko druπtvo
(1883), Olepπevalno druπtvo (1897), telovadba v πolah, πport na
Visokem, druπtvo Sokol (1906), Planinsko druπtvo (1907), Orli
(1907) in druga. 

Po letu 1920 je v Sloveniji priπlo do hitrega razvoja posameznih
πportov: alpinizma in planinstva, kolesarstva, namiznega tenisa,
nogometa, odbojke, plavanja, smuËanja, streljanja in πportne gim-
nastike. Po drugi vojni pa se pridruæi πe mnoæica drugih, med
najbolj uspeπnimi pa: balinanje, borilni πporti, kegljanje, koπarka,
letalstvo, rokomet in veslanje. Ob æe uveljavljenih πportih pa se v
zadnjih desetletjih sreËujemo πe s skrajnimi tako imenovanimi
adrenalinskimi πporti, na primer: ultratekaπki maratoni (Duπan
Mravlje), ultraplavalni maratoni (Martin Strel), smuËanje z najviπjih
vrhov (Davo KarniËar), vzponi v alpskem slogu v najteæavnejπih
nepreplezanih stenah (Tomaæ Humar), skoki s padalom v nenavad-
nih okoliπËinah (Stane Krajnc) in drugimi. 

Pa si oglejmo nekaj podroËij dejavnosti, ki so v preteklosti najbolj
zaznamovale slovensko πportno gibanje. Trije velikani slovenskega πporta. V roke sta si segla Miroslav Cerar

(levo) in Drago Ulaga, spremlja ju Leon ©tukelj (desno).
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Boris Orel v knjigi Bloπke smuËi - vpraπanje njihovega nastanka in
razvoja zapiπe: “Krplje in smuËi sta kulturna elementa zelo starega
izraza. Medtem ko doslej πe nismo fiksirali kronoloπkih oznak glede
na krplje, pa najdemo z druge strani smuËi v zelo zgodnjih arheo-
loπkih virih.” Omenja nato, da so krplje in smuËi pomoæno obuva-
lo, ki omogoËa s tem, da razπiri povrπino stopala, hojo po snegu brez
udiranja in njeno veËjo hitrost. Kot prometno sredstvo so se smuËi
izolirano pojavile zelo zgodaj na naslednjih ozemljih:

1. Bloπka planota, Vidovski hribi in njih soseπËina na
Notranjskem in Dolenjskem 

2. Pohorje in Kobansko na Spodnjem ©tajerskem. 

O tem vaænem predmetu naπe ljudske kulture, o bloπkih smuËeh in
njih uporabi, je prvi poroËal Janez W. Valvasor æe leta 1689. Glede
na leto Valvasorjevega zapisa, s katerim je bil objavljen opis bloπkih
smuËi in smuËanja na njih, smo Slovenci v Ëasu razvoja πportnega
smuËanja po prvi svetovni vojni zasloveli kot najstarejπi smuËarji v
Srednji Evropi. O bloπkem smuËanju so pisali mnogi avtorji: Joæe
Bevk, Fran Erjavec, Rudolf in Metod Badjura, Aleπ in Svetozar
GuËek, Drago Ulaga in drugi, brez veËjih uspehov o tem, kdaj, kje
in kako se je v resnici zaËelo. V vseh omenjenih krajih je smuËanje

æe tako staro, da ljudsko izroËilo ne pomni veË njegovega zaËetka.
Naravne razmere, klima in sneæna odeja so na Bloπki planoti
primerne za uporabo krpelj in smuËi. Ljudje pravijo, da je na
Blokah in v Vidovskih hribih devet (9) mesecev zima, tri mesece pa
mraz. Snega v teh krajih zapade tudi 1, 50 m in celo veË. Hudi
vetrovi pa povzroËajo od 4 do 5 m visoke sneæne zamete, ki so velika
ovira v krajevnem prometu. Mnogi domaËi in tuji pisci in razisko-
valci so predpostavljali razliËne domneve o starosvetnem ljudskem
smuËanju na Bloπki planoti. Kar nekaj jih je mnenja, da je bloπko
smuËanje staroslovanska ostalina. Dunajski profesor dr. Ervin Mehl
trdi, da so smuËi uvedli v naπo zgodovino stari Slovani okoli leta 600
po naπem πtetju. Prof. dr. Antonu Meliku pa se zdi verjetno, da so
bloπke smuËi nastale avtohtono iz krajevnih potreb, in pravi: 
“»im preprostejπa je iznajdba, tem veËja je moænost, da je v
razliËnih Ëasih in krajih samoniklega izvora.” Kot prometno sredst-
vo so smuËi ljudem sluæile za medsedbojna sreËanja, potrebe lova,
pustna drsanja in igre, nedeljske obiske maπ in prevoze pokojnikov
na pokopaliπËe. Za pogrebe so uporabljali posebne sani “potem-
plane” s smuËmi. To je bilo starosvetno ljudsko smuËanje, ki so ga
dokonËno pokopali italijanski okupatorji 1942, ko so na Bloπki
planoti in okolici s posebnih ukazom prepovedali nadaljnjo posest
in uporabo smuËi. 
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V nekaj manj kot 100-letnem obdobju delovanja so sokolska
druπtva opravila izjemno pomembno vlogo za slovensko πportno
kulturo. Zato bomo obdobju, v katerem je bil Sokol dejaven,
posvetili veË pozornosti kot tistim druπtvom, ki so nastala pozneje. 

Cesar Franc Joæef je po letih osovraæenega Bachovega absolutizma
pristal na delno demokratizacijo notranjepolitiËnega æivljenja. Z
ustavo (februarski patent) 1861 smo Slovenci namesto Zedinjene
Slovenije dobili pravico do uporabe svojega jezika v uradih in πolah.
Priπlo je do ustanavljanja kulturnih, sokolskih in drugih druπtev.
Prvo sokolsko druπtvo na Slovenskem je bilo ustanovljeno 1. okto-
bra 1863 v Ljubljani. Poimenovali so ga Juæni sokol in s tem
vzpostavili razmerje do severnega soseda, sokolskega “brata” v Pragi.
Druπtvo je svojo dejavnost povezalo z rastoËim narodnostnim
gibanjem. Starosta druπtva Edbin Henrik Costa je na predavanju
Ëlanstvu decembra 1863 zelo nazorno poudaril pomen in usmeritev
sokolskega gibanja, ko je rekel: “Telovadstvo se v marsikaterej stvari
zelo ujemlje z narodnostjo in kaæe, da Ëlovek ni ustvarjen samo za
pisalnico, ampak mora sluæiti tudi domovini, za ktero se vadi,
krepËa in æika.” Prav tako ni pozabil poudariti potrebe po vkljuËe-
vanju v javno izobraæevanje. Novost in privlaËnost, po kateri se je
Sokol razlikoval od dejavnosti Ëitalnice, je bila njegova telovadna
πola, ki je bila na voljo Ëlanstvu kot glavna, pa vendarle samo ena od
oblik druπtvene dejavnosti. Telovadni nastopi v krojih so sokolom
dajali veliko popularnost med ljudmi. Po ustanovitvi Juæega Sokola
ni bilo nobene veËje narodnobuditeljske prireditve, kjer bi manjkali
Sokoli. Dunajska in deæelne vlade na Kranjskem, ©tajerskem,
Koroπkem, Træaπkem in Goriπkem pa so pri tem budno pazile na
gibanje in razvoj slovenskih narodnih sil. Za protiuteæ sokolskim in
drugim πportnim druπtvom so zaËeli v naπih krajih ustanavljati
turnarska druπtva z veËjimi pravicami in mnogo boljπimi razmerami
za delo. Po letu 1871 je bil nemπkonacionalni pritisk tako moËan,
da so na Slovenskem v tem Ëasu prenehale delovati prav vse sokolske
podruænice. 

Za razvoj sokolske dejavnosti je bilo zasluænih veliko ljudi. Med
drugim velja omeniti pisatelja Frana Levstika, ki je skupaj z
Lesjakom in Vavrujem napisal strokovni priroËnik “Nauk o telovad-
bi”. Juæni Sokol, ki se je v tem Ëasu preimenoval v telovadno druπtvo
Sokol Ljubljana, je s knjigama med prvimi od slovanskih narodov
dobil strokovno terminologijo. Nauk o telovadbi je tako postal
temelj za nadaljnji razvoj slovenskega telovadnega jezika. 

Nesporni velikan in osrednja osebnost slovenskega sokolstva je bil
dr. Viktor Murnik (1874-1964). V ljubljanskem Sokolu ga sreËamo
1893. Prerodno gibanje je zaËel na spoznanju, da manjka slovenske-
mu sokolstvu tisto bistveno, kar je znal dati Ëeπkemu sokolstvu 
Tyrπ in za kar so dozorele razmere tudi pri nas. Zato se je lotil
sistematiËne vzgoje v sokolskem duhu, ki naj poveæe druπtva v

Viktor Murnik, oËe slovenske telesne kulture

Leon ©tukelj, vrhunski telovadec

Knjiga 100 let sporta  8/31/06  8:07 PM  Page 20



21

Sto let
1906 : 2006

moËno skupnost za narodove koristi. Lotil se je prenove strokovne-
ga dela, oblikoval telovadne vrste za nastope in tekmovanja ter oral
ledino æenski telovadbi. Na pobudo Celjskega sokolskega druπtva in
s podporo Murnikovih reformatorskih teæenj je priπlo leta 1893 do
enotnega sokolskega kroja. 

Po prvi svetovni vojni je nastopila zlata doba slovenske vrhunske
telovadbe z izjemnimi posamezniki: Derganc, Gregorka, Malej,
Orel, Porenta, PrimoæiË, ©tukelj, ©umi, Vidmar in drugi. ©tevilo
vadeËih je hitro naraπËalo, prav tako pa tudi potrebe po telovadnih
domovih za πportne, kulturne in druæabne prireditve. Zanimivo pri
tem je, da so prvi sokolski dom v Sloveniji zgradili Æirovci æe leta
1908, do zaËetka prve svetovne vojne 1914 pa le πe v Celju, TræiËu,
Zagorju ob Savi, Domæalah, PrvaËini, Ilirski Bistrici in Litiji. Zaradi
pomanjkanja telovadnic in popestritve dosedanjega delovanja so
sokolska druπtva zaËela vkljuËevati v redno vadbo tudi nogomet,
smuËanje, streljanje in odbojko. 

Izjemen razmah sokolskega gibanja na Slovenskem pa je 1941. leta
grobo zaduπil okupator, ki je druπtveno premoæenje zaplenil, vid-
nejπe Sokole pa æe po vnaprej pripravljenih seznamih pozaprl in izg-
nal v Srbijo, Hrvatsko in Bosno. Zadnje zborovanje slovenskih
Sokolov je bilo poleti 1945 v Ljubljani. Boris KidriË, predsednik
slovenske vlade, se je Sokolom zahvalil za domoljubno dræo v boju
zoper okupatorja, obenem pa jim je sporoËil, da mora slovenski
Sokol konËati svoje delovanje zaradi pristopa veËine srbskih Sokolov
k Ëetniπkemu gibanju. 
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Orlovska telovadba je dobila idejno osnovo po letu 1902, ko je bil
v Ljubljani katoliπki shod. Prva prava pobuda za vkljuËevanje telo-
vadbe v programe izobraæevalnih druπtev je bila dana na velikem
zborovanju Slovenske krπËanske socialne zveze (SKSZ) septembra
1905 v Mariboru, na katerem je sodelovalo okrog 1500 prosvetnih
delavcev iz vse Slovenije. Dr. Anton Koroπec je ob tem opozoril na
pomen πportne kulture z naslednjo izjavo: “SKSZ je naËelno pri-
jateljica telovadbe, zato svojim druπtvom priporoËa ustanavljanje
telovadnih odsekov.”

Medtem pa so dogodki prehiteli politiËno vodstvo, telovadba je bila
zlasti za mladino tako privlaËna, da z dejavnostjo ni bilo moË veË
odlaπati. 

Novo jedro se je najprej razvilo na Jesenicah. Tu so nemπki uradni-
ki ustanovili leta 1902 svoj Turnverein in vabili k sebi, ne brez uspe-
ha, telovadbe æeljno slovensko mladino. Zatem je nastalo πe sokol-
sko druπtvo, ki je bilo zaradi svojega narodnega znaËaja za mladino
πe privlaËnejπe. Iz strahu, da SKSZ ne bi izgubila politiËnega vpliva
med mladino, so obiskovanje Turnvereina in sokolske telovadbe
odsvetovali, sami pa takoj morali nekaj ukreniti. Vodja Katoliπko
izobraæevalnega druπtva kaplan »uk je, ne da bi vpraπal za dovoljen-
je ljubljansko centralo, jeseni 1906 ustanovil pri katoliπkem druπtvu
nov odsek, imenovali so ga Orel, za katerega je nabavil nekaj orod-
ja in zaËel s telovadbo. 

Vnet zagovornik telovadbe v okrilju SKSZ je bil æe pred tem Ivan
Podlesnik, privræenec Slovenske ljudske stranke, a kljub temu telo-
vadec Sokolov Narodnega doma v Ljubljani. Takih politiËno
nasprotnih ljudi je bil v tem Ëasu v sokolskih telovadnicah kar nekaj,
hodili so paË k telovadbi, ker jih je stvar veselila. Pa tudi sicer tako
imenovana “loËitev duhov” sokolskih druπtev ni bila preostra,
Ëeprav so vodstva bila v liberalnih rokah. 

Nato so se zganili tudi v Ljubljani; ustanovili so matiËni telovadni
odsek in sklenili pogodbo z delniπko druæbo Union, ki je dala za
telovadnico v najem veliko dvorano v novi hotelski stavbi.
Slavnostni govornik je bil dr. Janez Evengalist Krek, ki je ob tem
izrazil naslednjo æeljo: “Upam, da boste iz Ljubljane zanesli zani-
manje za telovadbo v πirπe narodne sloje. Telovadna panoga mora
postati last celega naroda.” Dr. J. E. Krek je bil razgledan voditelj in
je razumel potrebo mladih ljudi po gibanju. Vredno je ob tem
omeniti, da je kot predsednik SKSZ æe zelo zgodaj skuπal ustanovi-
ti v Selcih nad ©kofjo Loko druπtvo Planinski sokol, pa se mu
zamisel ni posreËila. 

ZnaËilnost, po kateri se nove telovadne enote razlikujejo od sokol-
skih, je v tem, da niso bile samostojna druπtva kot Sokol, temveË
samo odseki katoliπkih prosvetnih druπtev, telovadba pa v njih samo
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ena od oblik dela. Telovadba je le dopolnjevala, Ëesar na vzgojnem
podroËju ni bilo moË opraviti z drugimi sredstvi. Orel torej ni
izkljuËno telovadna organizacija, temveË sploπna kulturna organi-
zacija slovenske krπËanske mladine. 

Æe leta 1907 so zaradi velikega πtevila telovadnih odsekov ustanovili
posebno vzgojo, ki so ji 1909. leta uradno nadeli ime Orel. 

Med Orli in Sokoli je bilo veliko podobnosti: nazivi, kroji, orga-
niziranost, vsebina dela itd. Nekateri orlovski odseki so zaËeli
ustanavljati, podobno kot pri Sokolu, æenske telovadne kroæke.
Toda æupnik Zabret (v Orlu so imeli odloËilno besedo duhovniki)
je naËel vpraπanje moralne upraviËenosti æenske telovadbe in Zveza
Orlov je sprejela predlog, da se æenske telovadbe ne goji veË. Je pa
vendar napravila izjemo in dovolila ustanovitev æenskega telovadne-
ga kroæka, Ëe je pretila nevarnost, da pride naraπËaj v nasprotne roke
preko telovadbe. Pa tudi sicer ta sklep ni imel daljπe veljave. 

Za nekdanjo orlovsko in tudi sokolsko telovadbo je bilo znaËilno, da
so se urili v vojaπkih redovnih vajah. Ker so na zletnih prireditvah
nastopali z velikim πtevilom telovadcev naenkrat, je bilo za estetski
videz nastopajoËih znanje redovnih vaj nujno. V telovadnicah in na
igriπËih so se navadili na lepo pokonËno dræo, skladnost izvajanja in
elegantne gibe, ki so jih nato smiselno povezali v sestavljene oziro-
ma proste vaje. Najprej so delali vaje na πtetje, na prireditvah za
gledalce pa ob spremljavi godbe na pihala. Sestave Pina Mlakarja so
bile æe na visoki umetniπki ravni, na primer: Pomladna, Gor Ëez
izaro, Træaπkim bratom, Mornarji, Alegro maestozo (slavnostna pes-
nitev) in druge. 

Prof. Drago Ulaga je v Zborniku - 90 let telovadbe in πporta v obËi-
ni ©kofja Loka posebej opozoril na zborovanje SKSZ in zapisal:
“Leta 1908 je bilo v ©kofji Loki veliko zborovanje, zdruæeno s telo-
vadnim nastopom Orlov. Pred 5. 000 gledalci je pokazalo svoje
znanje v prostih vajah in vajah na orodju 300 telovadcev. Slavnostni
govornik je bil J. E. Krek, ki je navduπeval za mladostne vrednote in
prijateljevanje. Naslednje leto (1909) je bila telovadna prireditev v
Kamniku, na kateri je nastopilo 900 telovadcev in 92 druπtev.”

V Ljubljani pa je bil 1913 vseorlovski zlet, povezan s katoliπkim
shodom. Udeleæili so se ga tudi Orli »eπke in Hrvaπke. Glavna
toËka je bila prosta vaja z 800 nastopajoËimi slovenskimi Orli. Ob
zletu so prviË priredili tudi telovadne tekme. 

Leta 1909 se je dotedanja organizacija uradno preoblikovala v Zvezo
Orlov, vendar je ostala v okviru SKSZ. Do svoje smrti 1919 ji je
predsedoval L. PogaËnik. Do prve svetovne vojne se je Orel po
πtevilu Ëlanov (okoli 6. 000) pribliæal Sokolu, po πtevilu odsekov
(168) pa ga je celo presegel. Z rapalsko pogodbo (sporazum med

Telovadec Janez Ferlec Korenovc. Narisal akademski slikar Franc Koπir
1938 (zapuπËina Janka Koπirja).
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Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in Italijo), podpisano 12.
11. 1920 v Rapallu, je Orel zaradi novih mej izgubil πestino odsekov
in tretjino vsega Ëlanstva. 

Obnovo Orla je izpeljalo novo vodstvo pod predsedstvom J. Basaja.
Oktobra 1921, ko je bila ustanovljena Jugoslovanska orlovska zveza,
pa se je Orel tudi organizacijsko osamosvojil. ©tevilo odsekov je v
dveh letih naraslo na 220 z 8. 262 Ëlani in 4. 000 naraπËajniki. Z
dobrim delom pa so slovenski Orli dosegli tudi vrhunske uvrstitve
na tekmovanjih v okviru Mednarodne zveze katoliπkih telovadcev.
Leta 1927 sta tekmovalca I. Kermauner in D. Ulaga nastopila v
Kölnu in zasedla v dvanajsteroboju prvo in peto mesto. V Pragi
1929. leta je bila slovenska vrsta prva, med posamezniki pa sta se
prej omenjena uvrstila na prvo in drugo mesto. 

Leta 1929 je izπla zadnja πtevilka revije Mladost. Na prvi strani je
bilo napisano: Mi, Aleksander I., po milosti boæji in volji narodov
kralj Jugoslavije, na predlog Naπega ministra vojske in mornarice in
po zasliπanju predsednika Naπega ministrskega sveta predpisujemo
in razglaπamo ZAKON O USTANOVITVI SOKOLA KRALJ-
EVINE JUGOSLAVIJE (Zakon in njegov pomen je omenjen æe v
poglavju: Telovadno druπtvo Sokol ©kofja Loka). Slovenska
Orlovska zveza je bila s tem razpuπËena. Tine Pirc, πportnik in Ëlan
loπkega Orla, je o krizi, ki jo je prosvetnim druπtvom in Orlom
povzroËila πestojanuarska diktatura, zapisal: “ Vladna politika preti-
ranega jugoslovanstva, ko je bilo celo prepovedano izobeπanje
slovenskih zastav, je vzbudila med slovenskim ljudstvom sploπno
nezadovoljstvo in nepokorπËino nasproti oblastem. Iz vseh teh
vzrokov se je moËno zaostrilo strankarsko sovraπtvo, ki je pripeljalo
do razpusta vseh prosvetnih druπtev v Sloveniji.”

Orli se v Sokola kraljevine Jugoslavije niso vkljuËili, Ëeprav jim je
zakon to omogoËal, ampak so v okviru Katoliπke prosvetne zveze
zaËeli ustanavljati fantovske odseke in tu nadaljevali s telovadno
dejavnostjo. Z drugo svetovno vojno 1941. leta pa so orlovske
aktivnosti prenehale. 

Prva z leve v drugi vrsti Francka Bernik, zasluæna za orlovstvo v ©kofji Loki

Knjiga 100 let sporta  8/31/06  8:07 PM  Page 24



PLANINSTVO NA SLOVENSKEM

25

Sto let
1906 : 2006

V zborniku o πportni rekreaciji πtevilka 5 je v Ëlanku Gore in ljudje
med drugim zapisano: “V Sloveniji in tudi po svetu je za vsakega, ki
bi rad hodil po gorah, dovolj moænosti za celo æivljenje, ne glede na
starost in sposobnosti. Zdi se, da tu ni meja in moænostim ni
konca.” Predniki evropskega πportnega planinstva so posamezniki,
ki so v drugi polovici 18. stoletja najveË zaradi æelje po spoznavanju
neznanega sveta premagovali teæavne pristope na najmarkantejπe,
najviπje in najteæje vrhove v Zahodnih in Vzhodnih Alpah. Po letu
1850 se zaËenja v Evropi doba pravega πportnega planinstva.
Organizacijske temelje so ustvarili Angleæi, ki so 1857 ustanovili
prvo zdruæenje (klub) premoænih πportnikov, ki so si lahko privoπËili
obiskovanje Alp. Po zgledu Angleæev so na celini ustanovili planin-
sko druπtvo najprej Avstrijci, leto kasneje ©vicarji in Italijani, 1869
pa πe Nemci. 

Ko je Kranjska deæelna vlada potrdila predlog pravil, pa je 1893
nastalo tudi prvo Slovensko planinsko druπtvo. Za prvo obdobje
razvoja πportnega planinstva je najbolj znaËilna pomoË domaËih
vodnikov, ki so dobro poznali gorski svet in obvladovali hojo po
nezavarovanem terenu. Temu sledi obdobje, ko se posamezniki
zaËnejo spuπËati v teæaven alpski svet sami, medtem ko vodniki pre-
vzamejo skrb v glavnem za turiste, ki si æele obiska vrhov brez tvega-
nja. ©tevilo planincev je naraπËalo, zato je bilo treba poskrbeti za
zavarovana in markirana pota ter gradnjo koË in zavetiπË. Planinstvo
se tako razπiri do skrajno napornega in tveganega alpinizma. 

»ustveni stik slovenskega Ëloveka s planinskim svetom je æe zelo
star, o Ëemer med drugim priËajo lepa domaËa imena posameznih
vrhov. Ne vemo natanËno, kdaj in na katere vrhove vse je æe stopila
noga slovenskega Ëloveka. Nekaj zapisov pa le imamo. Leta 1758 je
naravoslovec Scopoli priπel na vrh StoræiËa, leto kasneje na
Grintavec in to zabeleæil. VeË pozornosti in spoπtovanja pa je vzbu-
jal Triglav. Prvi zapisan obisk Triglava iz leta 1778 imamo od
Willonitzerja, ranocelnika iz Stare Fuæine. Na vrh ga je pripeljal
domaËin, ki je moral ta svet poznati æe od prej. Kasneje je bilo
podobnih podvigov πe veË. Znan je Vodnikov vzpon na Vrπac leta
1795, Valentin StaniË (1774-1847) je kot kaplan na dvoru nadπkofa
v Salzburgu leta 1800 sodeloval pri osvajanju Grossglocknerja in
skupaj s πtirimi domaËini priplezal na njegov vrh. Doseæek ga uvrπËa
med slavne raziskovalce Vzhodnih Alp. 

Medtem ko so doma poËasi dozorevale moænosti za zaËetek orga-
niziranega planinstva, pa so posegli v dogodke tujci. Leta 1874, ko
sta se zdruæili avstrijsko in nemπko druπtvo, so ustanovili za podroË-
je slovenskih planin najprej druπtveno sekcijo v Ljubljani, nato v
Mariboru, 1884 v Celju in nazadnje πe v Trstu. Nemπki planinci so
takoj pokazali namen svojega delovanja: zaËeli so markirati pota z
nemπkimi znamenji, postavljati nemπke koËe, nameπËati vodnike,
sicer domaËine, ki so morali govoriti nemπko. Temu so se najprej

Drugi z leve znameniti slovenski alpinist Joæa »op, poleg njega desno
Tone Logonder
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uprli Sokoli, nato kolesarji, najbolj odloËno pa planinci, tako imen-
ovani Piparji. Sklenili so, da se odloËno in organizirano uprejo
planinskemu potujËevanju. Na njihovo pobudo je bilo leta 1893
ustanovljeno v Ljubljani Slovensko planinsko druπtvo. Za predsed-
nika je bil izvoljen znani zgodovinar Fran Oraæen, poleg njega pa je
veliko prispeval k napredku druπtva dr. Fran Tominπek, ki je 1908
prevzel tudi predsedstvo. Na ta naËin so se odzivali na pritiske 
potujËevanja. Za obrambo svojega jezika in kulturo slovenstva so
posamezni domoljubi zastavili ves svoj ugled, med njimi: StaniË,
Tuma, Jug, Mlakar, Tominπek, PotoËnik in drugi. Najbolj odloËen
podpornik druπtva in slovenskega planinstva pa je bil æupnik Jakob
Aljaæ (1845-1927), skladatelj rodoljubnih in planinskih pesmi. Imel
je najveË moralnih in materialnih zaslug za zmago slovenskega
planinstva nad potujËevanjem. Æe leta 1895 je na svoje stroπke
postavil na vrhu Triglava sloviti Aljaæev stolp. Po konËani gradnji pa
je uspeπno premagal πe zemljiπko pravni spor. Istega leta je druπtvo
zaËelo izdajati svoje glasilo Planinski vestnik, ki s prekinitvami v
Ëasu obeh vojn izhaja πe danes. Osrednje druπtvo v Ljubljani je
vzpodbujalo ustanavljanje podruænic, na primer v Kamniku,
Gornjem Gradu, Radovljici, leta 1897 v Pragi, 1912 pa celo na
Dunaju. 

Slovensko planinstvo je izæarevalo skupno energijo na razliËnih
podroËjih dejavnosti. Podpiralo je predvsem umirjeno pohodniπtvo,
Ëeprav je bilo med vidnimi planinci æe nekaj plezalcev - alpinistov,
kot: Anton ©vigelj, Klement Jug, Janko Mlakar, Miha Kos, Fran
Tominπek in drugi. Skupina plezalcev si je 1921 nadela ime
Turistovski klub Skala. Poleg planinarjenja in plezanja so πe kolesa-
rili, smuËali, raziskovali podzemne jame in peËine, se ukvarjali z
umetniπko fotografijo, filmskim snemanjem in planinsko literaturo.
Najvidnejπi planinec in alpinist tega Ëasa je bil Henrik Tuma, ki je
poleg praktiËnih problemov reπeval tudi moralno etiËna vpraπanja

dejavnosti. Ob mnogih drugih alpinistih pa ni mogoËe spregledati
njegovega velikega prijatelja Joæeta »opa, ki je pred drugo svetovno
vojno in po njej v svoji originalnosti preplezal vrsto prvenstvenih
smeri. Po njem se imenuje ena najteæjih v severni steni Triglava
(»opov steber). 

Slovenci smo planinski narod. Leta 1893 je bilo v planinsko druπtvo
vkljuËenih 225 Ëlanov, 1941 æe 11. 169, danes pa jih je 53. 327,
neregistriranih pa vsaj πe nekaj 10. 000 veË. »eprav so bili Slovenci
politiËno razdeljeni (liberalci, klerikalci, nato pa πe delavsko giban-
je), pa je planinsko gibanje tudi potem, ko ni bilo veË nacionalnega
motiva, ostalo v mejah πporta. 

Po drugi svetovni vojni, æe proti koncu 1945, je planinska organi-
zacija ponovno zaËela z delom, 6. 4. 1948 pa ustanovila Planinsko
zvezo Slovenije, ki je nato razvila vrsto dejavnosti: obnovo med
vojno poæganih in poruπenih koË in gradnjo novih; izdelavo nad 
20 planinskih poti, med njimi najdaljπo Slovenska planinska pot;
akcijo Pionir planinec; uvedla sistem izobraæevanja planinskega
naraπËaja; razvila izdajateljsko dejavnost; zaËela z aktivnostmi
Gorske reπevalne sluæbe; varstvom naravne kulturne dediπËine itd.
Zelo odmevne rezultate pa so doma in v svetu dosegli alpinisti.
Posamezniki in nekatere skupine so pri tem priπli v sam svetovni
vrh. 

»e je smuËanje slovenski nacionalni πport, pa lahko reËemo, da ima
tudi planinstvo nekaj adutov, ki jih doslej πe nobena πportna panoga
pri nas ni presegla. 
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Slovenci smo se oprijeli trditve, da je smuËanje naπ nacionalni πport.
»e upoπtevamo bloπko smuËanje, smuËarske skoke in polete, alpsko
smuËanje in teke, v zadnjem Ëasu pa tudi druge smuËarske disci-
pline, potem nekaj razlogov za ponos in podobna Ëustva lahko
imamo. SmuËarji in njihovi trenerji nas od Ëasa do Ëasa z doseæki
navduπijo skoraj do popolnosti. Pa poglejmo, kaj vse se je v pretek-
losti pomembnega dogajalo s πportnim smuËanjem na Slovenskem. 

ZaËetki πportnega smuËanja se pojavijo v drugi polovici 19. in prvi
polovici 20. stoletja. Pravo tekmovanje v tako imenovani klasiËni
kombinaciji (skoki in tek) je bilo organizirano leta 1888 na
Norveπkem. V tem Ëasu so ljudje æe uporabljali smuËi za razvedrilo,
sprehode v zimsko naravo in igre, najprej v Skandinaviji, kmalu
zatem pa tudi v alpskih deæelah. Ing. Aleπ GuËek je v knjigi Po
smuËinah od pradavnine, o pojavih πportnega smuËanja med
drugim zapisal: “Tehnika smuËanja je bila doslej zelo enostavna in
ni doæivljala velikih sprememb. Saj so do tedaj smuËarji veËinoma
hodili in tekli na smuËeh. Znani so bili krajπi skoki in spusti v
smuku naravnost ob ne preveË veliki hitrosti.” Taki so bili zaËetki. 

Na Slovenskem je s πportnim smuËanjem zaËel uËitelj Edmund
»ibej (1861-1954) iz Dola nad AjdovπËino. V dunajskem Ëasopisu
“Welblatt” je prebral novico, da je Norveæan Nansen s spremljeval-
ci na smuËeh preËil Grönland. Pisal je na uredniπtvo in prosil, naj
mu sporoËijo, kje lahko naroËi smuËi. Æe 15. oktobra 1888 je dobil
poπiljko (smuËi) z Norveπke. Bil je slabe volje, ker ni bilo priloæenih
navodil za uporabo. SmuËi ni bil vajen, zato jih je kmalu zlomil,
nato pa pri mizarju po istem vzorcu dal narediti druge. Bil je prvi v
srednji Evropi, ki je naroËil smuËi po Nansonovem pohodu na
Grenlandijo. 

Prva smuËarska tekma v Srednji Evropi je bila 8. marca 1895 na
Dolu (danes Predmeja) nad AjdovπËino. Prirejena je bila gozdarjem,
zato so zanjo pripravili posebna pravila. Tekmovalci - gozdarji so
najprej tekli navkreber na Goljak, nato pa v spustu krmarili med
drevesi do cilja. Do tedaj so na severu Evrope in v Avstriji prirejali
tekme, loËene po disciplinah: skoki, teki, spust. Torej sta tek navkre-
ber in spust v dolino zelo verjetno nastala najprej na slovenskih tleh,
neodvisno od æe znanih smuËarskih tekem v drugih dræavah.
SmuËke, tako imenovane Ëevlje za sneg (sneæke), so Skandinavci
imenovali “ski”. Tone Smuknaprej, zelo verjetno psevdonim za
uËitelja »ibeja, pa je takratne smuËke opisal takole: “Ta jako
priprosta priprava so lesene tanke diljce v πirokosti 7-8 cm in dolgo-
sti 3 m in debelosti 1-3 cm; spredaj so nekoliko navzgor ukrivljene,
kakor sani; blizo sredine je z jermeni pritrjena noga. Moæ ne vzdigu-
je nog, temveË drsa naprej, kakor po ledu. Za lepπo in gotovejo
voænjo rabi se πe dolga palica za porivanje naprej in balansiranje. 
S to nenavadno pripravo se drËi kakor blisk po mehkem snegu, ker
se niË ne vdira. Gotovo je, da ima ta novost jako lepo prihodnost,

SmuËanje po starem
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posebno za alpinske kraje. Letos smo v Trnovski planoti æe skoraj vsi
gozdarji oboroæeni s sneækami. Malokateri πport se Ëloveku tako
hitro prikupi, kakor sneæke. Ti gozdarji bodo kmalu po “luftu” leteli
- je dejala stara Urπa.” 

Prvi smuËarski klub na Slovenskem z imenom Sneæniπki smuËarski
klub Heilo je bil zelo verjetno ustanovljen 1895. Znana je diploma
Ëastnih Ëlanov kluba, ki je napisana na ime E. H. Sechllmayerja in
njegovo æeno z datumom zima 1894/95, s podpisi Ëlanov in pover-
jenikov kluba. Ime in pravila kluba so bila nemπka. Prvi pravi
smuËarski kljub s slovenskimi pravili pa sta ustanovila 1920 Rudolf
Badjura in Ciril Æiæek (I. SSK). 

V prvih letih 20. stoletja je imela najveË zaslug za naËrtno πirjenje
smuËanja in zimske turistike majhna, a zagnana skupina naprednih
planincev, ki je 1907 delovala v okviru Planinskega druπtva
Slovenije, 1908 pa ustanovila druπtvo z imenom Dren. Ustanovni
Ëlani so bili: prof. Pavle Kunaver, dr. Ivan TavËar, Joæe Kunaver,
Rudolf Badjura in Bogo Brinπek, kasneje pa so se jim prikljuËili πe
nekateri ugledni smuËarski delavci. Prva svetovna vojna je nato za
daljπi Ëas zavrla razvoj smuËanja v Srednji Evropi. 

Mednarodna smuËarska zveza je dobila uradno ime FIS na kongre-
su leta 1924. Udeleæenih je bilo 15 dræav, med njimi predstavnica
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Jugoslovansko zvezo je
zastopal LoËan dr. Fran Jesenko. Poleg Frana Jesenka so bili kas-
neje Ëlani FIS πe: Joso Gorec, Franc »eren, dr. Danilo Dolgan in
Janez KocjanËiË, v posameznih odborih in komisijah pa: Ante
Gnidovec, Lado Goriπek, Gregor KlanËnik, Avgust Pohar, Vojteh
Budinek, Svetozar GuËek, Duπan SenËar, Peter Lakota in Tone
Vogrinec. 
Prvo svetovno prvenstvo v klasiËnih disciplinah so organizirali 1925
na »ehoslovaπkem. Æenske do leta 1933 niso nastopale. V alpskih
disciplinah pa so od vsega zaËetka tekmovali moπki in æenske.
KonkurenËno tekmovalno smuËanje se je vseskozi najhitreje razvija-
lo s pomoËjo sodobne opreme in novosti v tehniki voænje. V
posameznih obdobjih so se zlasti uveljavile znane πole smuËanja:
norveπka, avstrijska in francoska, veliko manj pa jugoslovanska,
imenovana “jugoski” (1931). Samosvoje smuËanje pa si je ustvaril
italijanski tekmovalec Zeno Colo. Pri izdelavi smuËarske opreme in
pripomoËkov smo Slovenci imeli, zlasti po drugi svetovni vojni,
pomembno vlogo: smuËi ZapeËnik Pohorje in Elan, Begunje na
Gorenjskem; Ëevlji Alpina Æiri; maæe IsteniË Ljubljana. 

O tehniki, razvoju, organiziranosti in zgodovini smuËanja na
Slovenskem so pisali: Rudolf Cvetko, Joso Gorec, Rudolf Badjura,
Drago Ulaga in Robert Kump, najveË dokumentacije pa zbrali:
Boris Orel, Drago Stepiπnik, Marjan JeloËnik ter oËe Svetozar in sin
Aleπ GuËek. 

Fran Jesenko, sedi prvi z desne
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Po letu 1945 smuËarski skoki, poleti in alpsko smuËanje preseæejo
vsa priËakovanja. Na Gorenjskem, pa tudi drugod po Sloveniji
(Ljubljana, TræiË, Jesenice, Radovljica, ©kofja Loka, Kranj, Jezersko,
Kranjska Gora, Mojstrana, Maribor, »rna na Koroπkem …) je
priπlo do ustanavljanja smuËarskih klubov, ki so vzgojili veliko
odliËnih tekmovalcev in tekmovalk. 

V alpskih disciplinah so vidneje izstopali najprej: Ciril PraËek,
TinËek Mulej, Janko ©tefe, brata Slavko in Matevæ Lukanc, Franc
Cvenkelj in drugi, v VogrinËevem Ëasu pa: Bojan Kriæaj, Boris Strel,
Joæe Kuralt, Jure Franko, Rok PetroviË, Andrej Miklavc, Jure Koπir,
Mitja Kunc … pri moπkih, pri æenskah pa: Slavica ZupanËiË, Majda
Ankele, Mateja Svet, Nuπa Tome, Urπka Hrovat, Nataπa Bokal,
Alenka Dolæan, ©pela Pretnar, Katja Koren, ©pela BraËun, Tina
Maze in druge. 

Omenjeni Tone Vogrinc je za slovensko povojno alpsko smuËanje
naredil najveË. Do leta 1969 je bil tekmovalec, nato direktor
smuËarske alpske πole na Pohorju, leta 1973/74 zvezni trener æenske
in moπke reprezentance, vzgojil vrsto odliËnih tekmovalcev, se
povezal z vrhunskim trenerjem Filipom Gartnerjem, nato pa prevzel
mesto direktorja alpskih reprezentanc. V Mednarodno smuËarsko
organizacijo je vstopil na kongresu v Opatiji 1971, kot Ëlan
Podkomiteja za toËkovanje, 1993 je postal Ëlan Izvrπilnega odbora
za alpsko smuËanje in Odbora smuËarskega sklada. NajveË pa je
prispeval k uveljavitvi Pravilnika o izvedbi smuËarskih tekmovanj
najviπjega mednarodnega nivoja. Tone Vogrinec je izjemna povezo-
valna osebnost, ki je v veË kot 35 letih dela postavil slovensko alp-
sko smuËanje na visoko mednarodno raven. Za svoje sodelavce si je
vedno izbiral tudi najboljπe trenerje, na primer: Filipa Gartnerja,
Jara Kalana, Aleπa Gartnerja, Joæeta DrobniËa in druge. 

K vrhunskim doseækom slovenskega smuËanja je veliko prispevala
tudi ©kofja Loka s SmuËarskim klubom Alpetour; SmuËarskim cen-
trom Stari vrh - Soriπka planina; sodelovanjem kluba z osnovnimi
πolami in starπi; smuËarskimi oddelki na Gimnaziji ©kofja Loka;
tekmovanji za Pokal Loka; vrhunskimi strokovnimi kadri,
funkcionarji in organizatorji tekmovanj in tekmovalci svetovnega
ranga. 

Ivan Kriænar

SmuËanje po starem

Gremo na Ratitovec

SmuËanje za Gradom, 1941
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Kako je bilo v tistih Ëasih, ko smo se zaËeli Slovenci uveljavljati v
smuËarskem skakalnem πportu, predvsem na skakalnicah
velikankah? Imeli smo æe telovadce med najboljπimi na svetu, imeli
telovadna druπtva v vsakem malo veËjem kraju, alpinisti s prekalje-
nim Joæom »opom na Ëelu so premagovali najteæje plezalne smeri,
se udeleæevali letnih in zimskih olimpijskih iger (OI) itd. Leta 1921
smo v Bohinju organizirali jugoslovansko dræavno prvenstvo v
smuËarskih skokih. PoroËilo o tekmi se je glasilo takole: “Najdaljπe
skoke je napravil gospod Kavπek (13 m), æal se ni obdræal v stojeËi
dræi, najlepπe skoke (9 m) pa gospoda PogaËar in Dolenc in sicer
prvi vse tri v brezhibni pokonËni dræi (Sport, 1921, πt. 9, str. 67). 

Porajale so se nove zamisli, kako uveljaviti naπ πport v domovini in
tujini. V spominih Josa Gorca beremo, da bi v doglednem Ëasu
lahko dobili od Mednarodne smuËarske zveze (FIS) pooblastilo za
izvedbo svetovnega prvenstva v smuËarskih skokih. ZaËeli so iskati
kraj, ki bi bil dostopen za mnoæico obiskovalcev, sneæne razmere pa
ugodne. Joso Gorec in ing. Stanko Bloudek sta se odloËila za
Planico. Ko so na seji Jugoslovanske zimsko - πportne zveze razprav-
ljali, kako velika naj bo nova skakalnica, da bo ustrezala predpisom
FIS, je prevladalo mnenje, da naj dopuπËa skoke do 70 m.
Upoπtevaje, da sta Sigmund Ruud, Norveπka in Robert Lymbyrn,
Kanada æe skoËila 80 m, je bil ing. S. Bloudek za skakalnico, ki bi
dopuπËala skoke do 90 m. Ko je pri prisotnih opazil preseneËenje, je
πe dodal, da bo priπel Ëas, ko bodo skakali Ëez 100 m. Zgradili so
prvo velikanko, imenovali so jo mamutska skakalnica, katere
slavnostna otvoritev je bila tretji dan dræavnega smuËarskega prven-
stva, v nedeljo, 4. februarja 1934. PrviË so organizirali poseben
smuËarski vlak iz Ljubljane do RateË. Obisk je bil za tiste Ëase izre-
den, saj se je zbralo okrog skakalnice 2000 gledalcev. Prispeli so tudi
visoki uradni predstavniki, vse od ministra za πport iz Beograda,
bana Dravske banovine, rektorja univerze, komandanta divizije in
direktorja æeleznic. Hvaleæni gledalci so prvi dan videli 21 skokov,
11 veljavnih in 10 s padcem. Nastopilo je 11 tekmovalcev, 9
Slovencev, Avstrijec in Norveæan. Dober mesec pozneje, 25. marca
1934, je Planica ponovno gostila smuËarje - skakalce. Ko je bilo tek-
movanje konËano, so se nastopajoËi ponovno odpravili proti vrhu,
da bi πe enkrat skoËili s polnim naletom za rekord. Tako se je zgodi-
lo, da je Birger Ruud ujel najugodnejπi trenutek odskoka in letel dlje
kot kdorkoli pred njim. DoskoËil je zanesljivo v lep telemark in
postavil prvi svetovni rekord na naπih tleh, 92 m. Gledalci, bilo jih
je 4000, so bili sreËni in ponosni. To je bil veliki trenutek, ko se je
zaËel sloves Planice πiriti po vsem svetu. Idejni pobudnik skakalnice
je bil ing. S. Bloudek, izdelavo naËrta in dograditev pa je opravil
gradbenik Ivan Roæman. 

Prvi veliki uspehi so sproæili vrsto idej, kako πe naprej zagotavljati
dobre skoke in vodilno vlogo Planice v svetu. Ing. S. Bloudek je kot
letalski konstruktor razmiπljal o novi tehniki skakanja na smuËeh,

Stane Stanonik
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ko bi z dræo svojega telesa in smuËi izkoriπËali upor zraka. Mnogo
obetajoËi skakalec iz Bohinja Albin Novπak pa si je postavil na sav-
ski jeæi pri Naklem lastno skakalnico, pokrito s slamo, da je lahko
zaËel s pripravami æe jeseni. Lahko se vpraπamo, ali ni bil to morda
zaËetek skakanja na umetnih snoveh. 

Mednarodna smuËarska federacija, s starejπimi moæmi na Ëelu, je
hotela razvoj skokov in revolucionarja S. Bloudka zaustaviti s
pozivom o zmernosti, nato pa πe s predpisom o obvezni gradnji
skakalnice do 70 m. 

Leta 1936 so v Planici ponovno organizirali smuËarske polete.
Tekmovanja so se udeleæili skakalci iz Jugoslavije, »ehoslovaπke,
©vice in Avstrije. Prispeli so tudi Norveæani, toda s pridrækom, da
bodo sodelovali le izven konkurence, ker je skakalnica prevelika.
Zgodilo pa se je, da je 18-letni Sepp Bradl (Avstrija) kot prvi Ëlovek
preskoËil 100-metrsko znamko (101,5 m). Tudi 1938 je Planica s
strani FIS πe vedno mednarodno ovirana in skokov ni priznavala.
Skakalci pa so kljub temu tekmovali, prireditev pa imenovali “skoki
za trening”. Bradl je postavil nov rekord, materi pa poslal brzojavko:
“Pomisli, skoËil sem 107 m in ostal æiv.” ©e istega leta je na kongre-
su FIS priπlo do razumnih pogledov na polete in do rehabilitacije
Planice. SmuËarski poleti so s tem tudi formalno postali nova tek-
movalna πportna zvrst. Velik premik v doseækih je bil narejen 1941.
Najdaljπe polete so opravili: Gering 118 m, Kraus 112 m, Lehr
111 m in Rudi Finægar 95 m (nov dræavni rekord). Kako je bilo 
s Planico med vojno, pa nam najboljπe ponazori kitica pesmi Otona
ÆupanËiËa. 

V Ërno sem æalost zakopan, 
pa se ozrem v gorenjsko stran, 

in glej:
planine so visoke kakor prej. 

Nemci so hoteli planiπko velikansko vpreËi v svoj propagandni stroj,
pa jim to ni uspelo, kajti brez S. Bloudka in njegovih strokovnih
meritev skakati niso upali. S. Bloudek je bil zaveden Slovenec in je
teæko prenaπal okupacijo, zato v Ëasu vojne niti enkrat ni πel v
Planico. 

»eprav skokov na planiπki velikanki med vojno ni bilo, pa naπi
skakalci niso mirovali. V Cerknem je 20. in 21. januarja 1945 πtab
XXXI. divizije IX. korpusa narodnoosvobodilne vojske in partizan-
skih odredov Jugoslavije organiziral smuËarska tekmovanja v
patruljnem teku, veleslalomu in skokih. Tekmovali so znani smuËar-
ji: Finægar, ©tefe in PotoËnik, med njimi pa tudi LoËani; Ivan Iztok
Franko, Marjan Masterl in Roman Gaber. Nepozaben je bil drugi
dan tekmovanja v skokih. Na prireditvi se je zbralo veË kot 1000
gledalcev, med njimi poveljnik XXXI. divizije Evgen Matejka -

Bloudek leta 1918
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svoje znanje, sposobnosti in Ëas razvoju slovenskega skakalnega
πporta. Na prvo mesto je treba postaviti Bloudka, Gorca, Roæmana,
Dolgana, Kerπtjana, Ulago, DeËmana, MartiËa (5), brata Goriπka in
πe mnoge druge, na primer: ©viglja, KlanËnika, BelopavloviËa,
©elhavsa, Berganta, Ureka, GuËka, Zupana idr. Znani πportni novi-
nar, nekdanji dijak πkofjeloπke gimnazije in tudi sam odliËen
smuËarski skakalec, Oto Giacomelli, je v Ëasopisu Delo pod
naslovom “Okus skakalne duπe” 21. 3. 2005 o pravkar konËanih
poletih v Planici napisal: “V navalu Ëustev, ki jih naπa Planica ne
vzbuja le Slovencem, ampak tudi njenim vse bolj πtevilnim prijate-
ljem, ki skakalni πport po vsem svetu dræijo pokonci, smo na koncu
prejπnjega tedna morda res priredili najveËjo πportno predstavo v
vsej naπi πportni zgodovini.” V letih od 1934 do danes smo bili
veËkrat pred skuπnjavo, da bi izdelali letalnico, ki bo najveËja na
svetu. Pri tem sta nas navdajala strah in pogum hkrati. To se nam
dogaja πe danes, ko razmiπljamo, koliko Ëasa bodo materiali, tehni-
ka in Ëlovek πe zagotavljali polete, ki nam bodo v uæitek.

32

Sto let
1906 : 2006

Pemc, ob njem pa Ëlani ameriπke, angleπke in sovjetske vojaπke mi-
sije. Za slavnostno razpoloæenje je skrbela godba XXXI. divizije z
igranjem partizanskih koraËnic. Sodniki pri skokih so bili: Aæman
in Kræiπnik iz Krope in dr. F. Karlin (Plevnarsk) iz ©kofje Loke. Na
tekmi je zmagal R. Finægar, ki je pred vojno æe skakal v Planici.
Zmagovalci so prejeli pisna priznanja (diplome) in Ëasu primerne
nagrade (brzostrelka, angleπka obleka in æirovski Ëevlji). V Cerknem
je med vojno delovala smuËarska mizarska delavnica, iz katere se je
kasneje razvila svetovno znana tovarna smuËi, πportnega orodja in
plovil, Elan, v Begunjah na Gorenjskem. Za njen zaËetni razvoj, s
tem pa tudi za slovensko smuËanje nasploh in skoke πe posebej,
imata najveË zaslug Tone Aæman in Rudi Finægar. 

Po drugi svetovni vojni so najboljπi strokovnjaki in skakalci vsega
sveta omogoËili silovit napredek v poletih, najprej v Planici
(Jugoslavija, Slovenija), nato pa πe v Kulmu (Avstrija), Obersdorfu
(NemËija), Harahovu (»ehoslovaπka), Vikersundu (Norveπka) in
Ironwoodu (ZDA). Leta 1947 v Planici je bil R. Finægar s 109 m
najdaljπi. Janez Polda pa je v naslednji sezoni pristal æe pri 120 m.
Po 10-ih letih je svoje polete opisal takole: “Skok moraπ imeti
najprej v glavi, potem πele v nogah; v noËeh pred velikimi nastopi je
malo spanja, po glavi se ti motajo samo zagon, miza, doskoËiπËe,
skoki; Ëe sem v bliæini videl Bloudka, sem bil brez skrbi; skakati
pomeni veliko odgovornost, potrebna je zbranost, rad imaπ mir,
pred startom imaπ svoje misli in svoje skrbi; ko stojiπ na vrhu zago-
na in se zavedaπ, da gre za nacion, je koncentracija najmoËnejπa;
vsakega se loti πtartna trema, v organizmu nastopijo spremembe,
apetit te mine, voda sili ven in blato tudi; ko pa pride πtart, je Ëlovek
nabruπen.”

Leta 1954 so polete prviË ocenjevali. Bloudek je neprestano
razmiπljal, kako zagotoviti varne in dolge skoke. Ob novem letu
1958 je æe sporoËil, da so naËrti za 160-metrsko letalnico priprav-
ljeni. 

V Sloveniji smo vsa leta do danes imeli odliËne skakalce in letalce,
take, ki so se uvrπËali v sam vrh svetovnega skakalnega πporta, kot
so: ©raml, Novπak, Finægar, Polda, NorËiË, ©tefanËiË, Debeljak,
Ulaga, Petek (1991 je bil svetovni prvak na 90-metrski skakalnici),
Peterka, BenkoviË in mnogi drugi. Joæe ©libar je bil na primer 1961
v Obersdorfu svetovni rekorder s poletom 141 m, kar je v tej zvrsti
πporta zagotovo naπ najveËji doseæek. Na planiπki skakalnici so
nastopali tudi nekateri LoËani: Stanonik, Æagar, KopaË (v Loki
æiveËi Æirovec). Od tujih, ki so krojili svetovni vrh, pa naj omenimo
le nekatere: Ruud, Bradl, Tschannen, Recknagel, Raπka, Virkola,
Steiner, Bachler, Innauer, Malysz, Hautamaki, Ahonen in svetovni
rekorder Romoren z 239 m dolgim poletom (2005). Ko æe naπteva-
mo πportne junake planiπke velikanke, pa je treba vzporedno z njimi
omeniti vsaj nekaj strokovnih in drugih delavcev, ki so posvetili

Nagib odskoËnega mostu je zelo vaæen element skakalnice. Inæ. Stanko
Bloudek ob merjenju.
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©olski πport predstavlja najviπjo stopnjo organizirane narodove
πportne kulture. Vlada Avstrije, katere sestavni del smo bili tudi
Slovenci, je pod vplivom oktobrske vstaje 1849 leta izdala NaËrt osnovnih
naËel pouka v Avstriji. NaËrt je pomenil formalno uresniËitev πolske
reforme, v kateri se prviË v naπi zgodovine omenja telovadba (πolski
πport). Vpisana je bila med predmeti, ki jim niso pripisovali
znanstvenega pomena. Z reformo gimnazije, realke (tip srednje πole
s predmeti-realijami zemljepis, zgodovina in biologija) in uËiteljiπËa
je bil novi predmet vpisan pod zelo nevtralnim nazivom “telesne
vaje”, za ljudsko πolo in njen podaljπek meπËansko πolo pa “gimnas-
tika”. Vlada je zaradi velikih pritiskov morala sprejeto reformo
ljudske πole preloæiti na kasnejπi Ëas. Zaradi kadrovskih, materialnih
in organizacijskih teæav je priπlo do daljπih zastojev pri uvajanju
novosti. Vse srednje πole so bile pod neposredno upravo Ministrstva
za uk in bogoËastje na Dunaju, zato nobena od kronskih deæel ni
imela avtonomnih pravic pri urejanju πolstva. V novem uËnem naËr-
tu je bila πportna vzgoja neobvezna. Dovoljenje za obiskovanje “telo-
vadnega pouka” je, na proπnjo starπev in dijakov, dal ravnatelj πole.
Prvi uËitelj πportne vzgoje na Slovenskem je bil ©tefan MandiË, ki je
s pouËevanjem zaËel 1851/52, zdræal pa le tri leta. Prelomnica je
nastala πele 1871, ko je vlada uvedla za realke in uËiteljiπËa πportno
vzgojo kot obvezen predmet, Ëe je bilo dovolj prijavljenih dijakov,
hkrati pa uredila razmere tudi na gimnazijah s plaËevanjem hono-
rarjev uËiteljem. Ko je prevzel mesto ravnatelja gimnazije, najprej v
Ljubljani, nato pa πe v Mariboru, Josip Tominπek(1872-1954), pa je
priπlo v πolskem πportu na Slovenskem do velikih vsebinskih spre-
memb. V programe so vkljuËili: pohode, majske izlete, plavanje,
kolesarjenje, drsanje, atletiko in πportne igre (nogomet, odbojka,
rokomet), posebno skrb pa namenili osebni higieni in zdravju. To je
bil prvi veËji napredek na podroËju πolske πportne kulture. Po letu
1900 se je nogomet tako prijel, da so srednjeπolci ustanovili prve
nogometne klube v Ljubljani SDFK Hermes (poslanec bogov) v
Gorici pa SFK Jugoslavija. 

Za vse vrste ljudskih πol je minister za bogoËastje in nauk 2. maja
1883 izdal ukaz o pregledu izvajanja pouka. V πesti toËki tega ukaza
piπe: “Deklice se pouËujejo v telovadbi, ako jih roditelji za to zglase
pred priËetkom πolskega leta. Kolikor mogoËe, naj povsod, zlasti pa
po viπjih razredih ta pouk oskrbujejo uËiteljice.” V 14. toËki pod
naslovom Mladinske igre in telesne vaje pa nadaljuje: “Mladinske
igre naj bodo prikladne krajnim (krajevnim) razmeram; zato se je
ozirati pri deËkih zlasti na igre z æogo in na balinanje, pri deklicah
na okretne igre. Za napravo igraliπË in na ostale stroπke mora skrbeti
πolska obËina. Okrajnim πolskim oblastvom se naroËa, da pazijo ob
vseh danih prilikah, tako ob ustanavljanju πol, ob zidanju novih πol,
ob razπirjanju πolskih poslopij idr., da se pripravijo telovadiπËa in
igriπËa. Pri πolah z veËjimi πolskimi dvoriπËi je delovati na to, da so
dvoriπËa mladini za igranje na razpolago. PredstojeËa doloËila velja-
jo smiselno tudi za gojitev telesnih vaj, zlasti plavanja in drsanja na

UËenke urπulinskega samostana na pohodu

Prva πolska telovadnica na Slovenskem, 1874, za realko v Ljubljani

Knjiga 100 let sporta  8/31/06  8:07 PM  Page 33



34

Sto let
1906 : 2006

ledu.” Zanimivo pri tem je, da ob uvedbi reforme nobena πola πe ni
imela telovadnice. Prva je zrasla πele 1874. leta, med tem pa so æe
ukinili dekliπko πportno vzgojo. 

Po prvi svetovni vojni se v jugoslovanskih ljudskih πolah poloæaj
predmeta ni bistveno izboljπal. Spremembe v uËnih naËrtih so se
pojavile leta 1932, ko so πolsko πportno vzgojo, ki se je do tedaj
imenovala “telovadba in otroπke igre”, preimenovali v “telovadbo po
sokolskem sistemu”. S tem je bil doseæen cilj, da se πolski in  sokol-
ski πport poveæeta. ©portna vzgoja na srednjih πolah in uËiteljiπËih je
hitreje napredovala. V gimnazijah in realkah je bil πportni pouk le
praktiËen, na uËiteljiπËih pa praktiËen in teoretiËen. 

Med okupacijo Slovenije 1941-1945 so Nemci, Italijani in Madæari
prilagajali πolski πport vojnim potrebam. Iz πol so izloËili slovensko
terminologijo, poveËali so πtevilo ur pouka, spremenili oblike dela
in preoblikovali vzgojne smotre. 

Med tem se je 1944. leta æe zaËelo obnavljati πolstvo na osvobojenem in
polosvobojenem ozemlju. Leta 1944 je bil sprejet predmetnik (2 uri
πportne vzgoje tedensko), v zaËetku 1945.leta pa πe uËni naËrt. S
tem je bil postavljen temelj za razvoj πolske πportne vzgoje, ki ga je
po osvoboditvi uveljavilo v πolah ministrstvo za prosveto. 
Po drugi svetovni vojni je bil πport v celoti politiËno in strokovno
dobro podprt. Æal pa zaradi sploπne gospodarske izËrpanosti za
hitrejπi razvoj ni bilo materialnih moænosti. ©ole niso imele telovad-
nic, igriπË, orodja, opreme in uËnih pripomoËkov. Za pouk je pri-
manjkovalo strokovno usposobljenih kadrov. Zato so posameznim
vrstam πol zniæali πtevilo ur πportne vzgoje z dveh na eno, v 7. in 8.
razredu gimnazije pa jo uvedli πele v πolskem letu 1951/52. Da bi
omilili teæave, so Ministrstvo za prosveto FLR Jugoslavije,
Fizkulturna zveza Jugoslavije in Inπtitut za fizkulturo v Beogradu na
novo opredelili vsebinsko, strokovno in metodiËno smer razvoja
πportne vzgoje v πolah. Uvedena so bila tekmovanja za πportno
znaËko ZREN (za republiko naprej), zimske πolske igre v smuËanju,
πportni dnevi, πolska tekmovanja v πportnih panogah in mnoæiËne
πportne manifestacije. IstoËasno so πole dobile pobudo za ustanav-
ljanje πolskih πportnih druπtev in organizacijo plavalnih in
smuËarskih teËajev. Vzporedno z uvajanjem novih vsebin in oblik
dela so potekale intenzivne dejavnosti za izobraæevanje strokovnih
kadrov. Æe 1946. leta je bil organiziran v Ljubljani enoletni teËaj za
uËitelje, ki je 1947/48 prerasel v triletno, nato pa v πtiriletno Srednjo
fizkulturno πolo v Ljubljani. V tem Ëasu je bila ustanovljena πe
Srednja fizkulturna πola v Mariboru z enim oddelkom v Murski
Soboti. Nato so na Pedagoπki akademiji v Ljubljani, kasneje pa πe v
Mariboru, odprli πtudijske oddelke za uËitelje πportne vzgoje. Leta
1953 je priËela z delom triletna viπja πola za telesno kulturo, 1960.
leta pa Visoka πola za telesno kulturo, danes Fakulteta za πport, v
Ljubljani. 

UËenke urπulinskega samostana na drsanju. V ozadju „Kuπtermanova“
opekarna in cerkev pri Sv. Duhu.

©portni dan na gimnaziji ©kofja Loka
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NajveËji napredek πolskega πporta pa zaznamujemo v 80-letih. 
1. Nastopil je Ëas obËinskih in krajevnih samoprispevkov, s katerimi

smo pridobili veliko novih πolskih telovadnic in πportnih dvoran
za potrebe druπtev, klubov in drugih organizacij. 

2. V vse osnovne in srednje πole Slovenije je bil uveden telesnovzgoj-
ni karton. Strokovno so ga pripravili Zavod SRS za πolstvo,
Republiπki sekretariat za prosveto in kulturo in Visoka πola za
telesno kulturo v Ljubljani. Uveljavljen je bil v πolskem letu
1970/71. Z rezultati merjenja in obdelavo podatkov so dobili
starπi, pedagogi in πirπa skupnost na vpogled objektivno ods-
likano stanje psihomotoriËnih in antropometriËnih vrednosti
πolske populacije. PoveËala se je skrb za uËence s podpovpreËnimi
telesnimi in funkcionalnimi sposobnostmi, naraslo pa tudi zani-
manje za sposobnejπe, ki jih je moæno usmeriti v vrhunski πport.
Merjenje in vrednotenje rezultatov ima za uËence znaËaj tek-
movanja, ki ni prestiænega pomena, ampak πola volje, ki temelji
le na izboljπevanju lastnih doseækov. 

3. UËencem, ki so vstopili v celodnevno osnovno πolo (CO©), je
bilo poveËano πtevilo ur πportne vzgoje na eno uro dnevno, poleg
tega pa πe 15-minutni rekreativni odmor in minuta za zdravje.
Brez minimalnih materialnih in drugih pogojev (telovadnica,
πportno igriπËe, veËnamenski prostor, oprema, kadri …) za izva-
janje πportnih dejavnosti πola ni dobila soglasja za uvedbo CO©. 

4. Z reformo osnovnega in srednjega πolstva je bil uzakonjen nov
naËin ocenjevanja πportne vzgoje. Odpravljene so bile πtevilËne
ocene od 1 do 5 in s tem popravni izpiti pri predmetu πportna
vzgoja. ©tevilËna ocena je imela do tedaj selektivno funkcijo in je
bila v popolnem nasprotju z naprednimi pedagoπkimi spoznanji. 

5. V novih uËnih naËrtih za osnovne πole je dobila posebno mesto
πola v naravi. Poudarek je bil na plavanju. Razumljivo, kajti pred
uvedbo πole v naravi je letno utonilo za cel oddelek otrok. Med
nezgodami so bili vse do 1973 na prvih treh mestih prometne
nesreËe, samomori in utopitve. Na prvem mestu so bile vedno
prometne nesreËe, ki so s Ëasom naraπËale, nenehno pa se
zmanjπuje πtevilo utopitev: v letu 1960 jih je bilo 27, 4 %, v letu
1965 17, 5 %, v letu 1975 pa le πe 4, 5 %. »eprav je akcij za
uËenje plavanja veË, pa je imela πola v naravi v prvem obdobju
najveË zaslug pri odpravljanju plavalne nepismenosti. “OËe” πole
v naravi je Joæe BesliË, nekdanji pedagoπki svetovalec πportne
vzgoje pri Zavodu za πolstvo SR Slovenije. 

6. Velika novost novih uËnih naËrtov je bila zdravstvena πportna
vzgoja za bolne, invalidne in razvojno motene uËence, ki so bili
do tedaj πportne vzgoje na πolah oproπËeni. Ti uËenci, bilo jih je
od 2 do 5 %, so bili ustrezne gibalne vzgoje najbolj potrebni.

Dejavnost so organizirale tiste πole, ki so imele vse predpisane
pogoje za vadbo (kadri, prostor, orodja, opremo, pripomoËke in
sodelovanje s πolsko zdravstveno sluæbo). 

7. O πolski πportni organizaciji je potekala πirπa razprava na
Jugoslovanskem kongresu za telesno kulturo æe 1959. Sprejeti
sklepi so vzpodbudili mnoæiËno ustanavljanje druπtev na
osnovnih in srednjih πolah. V πolskem letu 1960/61 smo imeli v
Sloveniji æe 80 πolskih πportnih druπtev (©©D). Po nekaj letih je
priπlo do organizacijske vrzeli pri usmerjanju in nadaljnjem
razvoju celotne dejavnosti ©©D. Zato je bil ustanovljen koordi-
nacijski odbor, nato pa samostojni strokovni organ, Republiπki
center ©©D, s posebnimi nalogami: organizacija tekmovanj v
posameznih πportnih panogah; tekmovanje za najboljπe ©©D; izo-
braæevanje mentorjev in funkcionarjev druπtev; izdajanje Biltena
©©D (revija) in povezovanje πolskega πporta s klubi in druπtvi
zunaj πole. 

8. V to obdobje spada tudi ustanovitev smuËarskih oddelkov na
gimnaziji “Boris Ziherl” v ©kofji Loki. OdloËbo je izdal Zavod
SR Slovenije za πolstvo dne 27. 2. 1978. 

Opisano obdobje lahko imenujemo pedagoπki humanizem v
πportu, zlasti πe, Ëe mu dodamo poveËano skrb za sodelovanje
zdravstvene in pedagoπke sluæbe ter uvedbo novega naËina izobraæe-
vanja uËiteljev πportne vzgoje in πolskih zdravnikov. 

Z osamosvojitvijo Slovenije 1991 je priπlo na vseh podroËjih
druæbenega æivljenja do velikih sprememb. Osnovna πola se je pre-
oblikovala v devetletko 1998. Vsi vzgojnoizobraæevalni predmeti so
doæiveli prenovo (cilji, vsebine, normativi, pogoji dela …), med
njimi tudi πportna vzgoja. Nekatere spremembe so zelo formalne,
med bolj pomembne pa spadajo:
- uvedba 20-urnega teËaja plavanja v 2. ali 3. razredu. Akcije

NauËimo se plavati, Letna πola v naravi, Plavanje za zdravje in pla-
vanje pri rednem pouku so nadgradnje 20-urnega teËaja;

- dodatni πportni programi, ki jih πola lahko ponudi: teËemo, plava-
mo, kolesarimo, πolska tekmovanja, πportni tabori, akcije (Zlati
sonËek, Krpan, Hura prosti Ëas, ©portna znaËka, Mladi Planinec,
©port za zdravje …), plesne in druge dejavnosti;

- πport kot izbirni predmet. UËenci si v tretjem triletju v æelji po
poglabljanju znanja lahko izberejo dodatne πportne vsebine, 

- organizacija in vsebine πportnih tekmovanj in prireditev. ©portna
vzgoja brez tekmovanj bi zgubila na pomenu, motivacija zanjo pa
padla na najniæjo moæno raven. UËenci naj tekmujejo, hkrati z
zmago in porazom je moæno uravnavati njihove vedenjske vzorce.
Program tekmovanj je obseæen, poudarek pa dan vzgoji za
razumevanje πporta, varnosti in zdravju, strpnosti, fair playu,
prizadevnosti in sploπni πportni kulturi. Zelo zanimiv je naËin,
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kako posameznik ali ekipa lahko doseæe zmago. Ni dovolj samo
πportni doseæek, vedenje igralca in ekipe so ocenjeni na igriπËu in
zunaj njega. »e bodo nosilci tekmovanj vztrajali pri doslednem
spoπtovanju in uporabi sprejetih pravil, bo reforma tekmovalnega
programa v osnovnih in srednjih πolah deleæna priznanja;

- tekmovanje za najuspeπnejπo πportno πolo. ©ole, ki doseæejo
izjemne πportne doseæke in mnoæiËno vkljuËevanje uËencev v pro-
grame: Zlati sonËek, Krpan, NauËimo se plavati, Hura prosti Ëas
in πolska πportna tekmovanja, so na sklepni prireditvi πporta otrok
in mladine nagrajene;

- odpiranje πportnih oddelkov na srednjih πolah. Namen ustanav-
ljanja πportnih oddelkov je usklajevanje dejavnosti πole in klubov
ter pomoË dijakom pri premagovanju obveznosti v πoli, na
treningih in tekmovanjih. 

©tudentje so pri svojem πtudiju izpostavljeni nezdravi statiËni obre-
menitvi organizma in bivanju v zaprtih prostorih. Trajno pomanj-
kanje gibanja pa kvarno vpliva na njihove sposobnosti za
poglobljeno intelektualno delo. Zato so na predlog sveta univerze v
Ljubljani v πtudijskem letu 1963/64 prve tri fakultete: medicinska,
strojna in fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, uvedle obvezno
πportno vzgojo za πtudente prvih letnikov. Leta 1969/70 je
Izobraæevalna skupnost SR Slovenije uresniËila sklep Prosvetno kul-
turnega zbora skupπËine SR Slovenije in se odloËila, da bo finan-
cirala obvezno πportno vzgojo πtudentov. Vsem fakultetam so pri-
poroËili, da jo vnesejo v svoje πtudijske programe. VeËina fakultet jo
je uvedla v en letnik πtudija. Leta 1973 je pedagoπko znanstveni svet
Univerze v Ljubljani priporoËil, naj πportno vzgojo uvedejo v vse let-
nike predvsem tiste fakultete, ki izobraæujejo pedagoπke in medi-
cinske kadre. Z leti se je πtevilo ur πportne vzgoje na fakultetah
poveËalo, najveËji interes πtudentov pa je bil za plavanje, odbojko,
koπarko in trimske dejavnosti, ki vsebujejo sploπno telesno pripravo.
Poleg redne πportne vzgoje organizirajo univerze tudi smuËarske in
plavalne teËaje v poËitnicah. NajveËji problem obveznega
πtudentskega πporta je pomanjkanje objektov. 

Ivan Kriænar
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Tek Ëez ovire 1500m, Franci Hafner (35) Bernard ©raj (36)

Silva Bernik, tretja z leve, ob njej svetovna prvakinja v teku na 800m
Vera NikoliÊ
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ORGANIZIRANOST 
OB»INSKEGA ©PORTA SKOZI »AS

Potreba po zdruæevanju vseh πportnih druπtev v nekdanji πkofjeloπki
obËini, ki je obsegala ©kofjo Loko z okolico, Poljansko in Selπko
dolino, je narekovala, da se je leta 1962 ustanovila ObËinska zveza
za telesno kulturo (Ob ZTK). Predsednik Upravnega odbora je
postal Miro ©karabot. 

Namen ustanovitve zveze je bil predvsem v tem, da je usklajevala
programe in finanËne naËrte druπtev in jih predlagala obËini, ki je
zagotavljala sredstva za financiranje. Zveza je redno zaposlila tajnika
Toneta PogaËnika in po njegovem odhodu k vojakom Andreja
Tomina, ki sta skrbela za delovanje zveze. Obenem sta v druπtvih
opravljala vaditeljsko delo, skrbela za vzgojo kadrov, sodelovala pri
organizaciji telovadnih akademij, tekmovanj in podobno. 

Zanimivo je, da je zadnji dokument iz tega obdobja datiran z dnem
20. 5. 1965, ko je bila redna skupπËina Ob ZTK. Kljub poskusom,
da bi priπli do dokumentacije za naslednja leta, nam ni uspelo dobiti
nobenega dokumenta vse do ustanovne skupπËine Temeljne telesno
kulturne skupnosti (TTKS) z dnem 19. 9. 1973. 

Dodamo naj, da se je leta 1970 na obËini zaposlil prvi profesional-
ni trener na Loπkem - Jaro Kalan, ki je v svojem delokrogu imel
treniranje rokometaπev in alpskih smuËarjev. 

Predsednik skupπËine TTKS je postal Miloπ MitiË, predsednik
Izvrπnega odbor (IO) Janez ©ter in tajnica Mila Pintar. TTKS je pre-
vzela vlogo obËine pri financiranju druπtev, saj je sredstva pridobi-

ObËinski πportni delovci 2006 (Zadaj z leve: Joæe Stanonik, Saπka BenediËiË Tomat, Ivan Hafner, Avgust Hartman, Majda Bohinc, Marjan
Kalamar, Sebastjan Rupar, Franci Jamnik. Spredaj z leve: Aleπ Murn, Andrej Franko, Marko PrimoæiË, Matjaæ Bernik, Pavle Oblak)
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vala neposredno iz bruto osebnih dohodkov zaposlenih obËanov.
Obenem je prevzela tudi vlogo Ob ZTK, ki je bila za kratko obdob-
je ukinjena in ponovno ustanovljena 20. 1. 1975. Predsednik
predsedstva Ob ZTK je postal Tone Kemperle. 

Novembra 1975 je skupπËina Ob ZTK sprejela samoupravni spo-
razum o preimenovanju v Zvezo telesno kulturnih organizacij
obËine ©kofja Loka (ZTKO). 

Na prvi seji je predsedstvo ZTKO sprejelo prioritetno razvrπËanje
πportnih panog po vrednosti v obËini. V prvi prioriteti sta bili atleti-
ka in koπarka, v drugi pa sta bila smuËanje in rokomet. To je bil zaËetek
tako imenovanih portoroπkih sklepov, ki so bili kasneje zelo 
kritizirani in tudi nikoli niso zaæiveli, kot so bili zamiπljeni, Vsebovali
pa so za tiste Ëase pomembno novost, da so se sredstva delila med
druπtva po kljuËu 50% za mnoæiËnost in 50% za tekmovalni πport. 

Junija 1976 je skupπËina TTKS izvolila za predsednika skupπËine
Janeza ©tera, za predsednika IO Matjaæa Hafnerja in za tajnika
Toneta PogaËnika. 

V letu 1976 je KS ©kofja Loka razpisala referendum za izgradnjo
osmih razliËnih objektov; med njimi je bila glavna zadeva izgradnja
πportne dvorane. Referendum je uspel predvsem po zaslugi πport-
nikov, ki so z manifestacijo in drugimi aktivnostmi po loπkih ulicah
prepriËali krajane v nujnost izgradnje dvorane na Podnu. Junija
1978 je bila skupπËina TTKS - drugi sklic. Predsednik skupπËine je
ostal Janez ©ter, predsednik IO pa Boris »ajiË; v tem mandatu je
najprej opravljal tajniπke posle Tone PogaËnik, katerega je kmalu
zamenjal Ivan Kriænar, ki je aprila 1981 predal posle Janezu
Nastranu, le - ta je ostal tajnik do konca leta 1995, ko so nastale
nove obËinske zveze. 

V zaËetku 1982. leta se je ZTKO organizacijsko in prostorsko
loËila od TTKS. Ustanovljena je bila delovna skupnost ZTKO, v
kateri so bili zaposleni πtirje trenerji, dva organizatorja rekreacije,
administrator in sekretar. Med njimi je bil tudi Marjan Kalamar, ki
delo organizatorja rekreacije opravlja πe danes. 

Aprila 1982 je bila skupπËina TTKS, na kateri je bil izvoljen za
predsednika Brane Selak. 

IstoËasno se je TTKS preimenovala v Telesnokulturno skupnost
(TKS). Istega leta je skupπËina ZTKO izvolila za predsednika
skupπËine Borisa KlemenËiËa, predsednik predsedstva pa je postal
Ivan Hafner. 

Zanimivo je, da se je o delu TKS sliπalo zelo malo in zasledili smo
samo dokument, da je bila skupπËina novega sklica decembra 1988.
Predsednik skupπËine je postal Tone PogaËnik. Verjetni vzrok za
nastalo situacijo sta bila izredno dobro delo predsednika predsedst-
va ZTKO Ivana Hafnerja in novonastala politiËna situacija. 

Nov mandat so na skupπËini ZTKO junija 1990 zaupali Joæetu
Rakovcu, predsednik predsedstva je ostal Ivan Hafner. V tem man-
datu - junija 1991 je bil sprejet sklep o preimenovanju ZTKO v
©portno zvezo obËine ©kofja Loka. V mandatnem obdobju 1992-
1994 je bil predsednik skupπËine Brane MohoriË, predsednik
predsedstva pa Ivan Hafner, katerega je novembra 1994 zamenjal
Zdravko Krvina. 

Priπel je datum 12. 6. 1995, ko so delegati vseh novo nastalih obËin
na loπkem podroËju sprejeli sklep o “pokopu” ©Z bivπe skupne
obËine ©kofja Loka, zavladalo je obdobje brezvladja, ko se ni vede-
lo, kdo pije in kdo plaËa. 

Koncem leta 1995 je skupina πportnih zanesenjakov predlagala
æupanu, da je ustanovil pri svojemu uradu Komisijo za πport, ki je
skrbela za nemoteno delo druπtev in klubov. Komisija je pripravila
tudi teren za ustanovitev ©portne zveze obËine ©kofja Loka, ki jo je
februarja 1998 ustanovilo 13 druπtev in klubov. Predsednik ©portne
zveze je postal kdo drugi kot dolgoletni πportni funkcionar Ivan
Hafner, ki πe danes opravlja to zahtevno nalogo. 

ObËinski svet obËine ©kofja Loka je julija 1996 ustanovil Zavod za
πport (Z©) za izvajanje nacionalnega in obËinskega programa πporta
ter vzdræevanja πportnih objektov. Skoraj dve leti smo potrebovali,
da je bil sprejet statut Z© in da je priËel delovati Svet Z©. Predsednik
sveta je postal Marko PrimoæiË. Kmalu nato je svet Z© imenoval
direktorja Aleπa Murna, ki je istoËasno postal tudi sekretar ©portne
zveze. 

Boris »ajiË
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Prvo strelsko zdruæenje na svetu so ustanovili 1466 v Luzernu v
©vici. Da je bil strelski πport zelo zgodaj prisoten tudi v Sloveniji in
©kofji Loki, pa nam priËajo: freska Sveta nedelja v Crngrobu Mestni
muzej ljubljanski (hramba tarË in pisnih gradiv), Blaznikova knjiga
©kofja Loka in loπko gospostvo, Oris zgodovine telesne kulture na
Slovenskem in Enciklopedija fiziËke kulture Jugoslavije. 

Strelska dejavnost v srednjem veku pa tudi pozneje ni bila postran-
ska stvar. Dræave so vzpodbujale ustanavljanje strelskih zdruæenj in
druπtev iz patriotskih nagibov in obrambnih sposobnosti. Motivi
posameznih strelcev pa so bili tekmovanja, vaje, enotna oblaËila
(uniforme) ter slovesne parade in nastopi. 

Ljubljanski strelci so ustanovili strelsko zdruæenje leta 1560, dve leti
za tem (1562) pa æe organizirali veliko strelsko tekmovanje. 
V strelskem pravilniku, ki ga je odobrila in objavila takratna oblast
deæele Kranjske, je zanimivo predvsem dvoje: 

- da je strelsko zdruæenje prostovoljna organizacija in da nikogar
ni mogoËe prisiliti, da se udeleæuje vaj in tekmovanj, 

- da se strelska sezona zaËne prvo nedeljo po veliki noËi in traja
dvanajst nedelj zapored. 

Za ustrezno predstavitev strelske dejavnosti v obËini ©kofja Loka
objavljamo skoraj v celoti tri samostojne prispevke iz Loπkih razgle-
dov. 

Marija Æeleznik: Strelska tarËa 
z upodobitvijo loπkega streliπËa

Mestni muzej ljubljanski ima bogato zbirko strelskih tarË. Kar
devetindevetdeset se jih je ohranilo iz razdobja treh stoletij, saj ima
najstarejπa letnico 1719, najmlajπa pa je bila naslikana leta 1940. Na
mnogih tarËah so se avtorji tudi podpisali in med njimi sreËamo
imena znanih slikarjev: F. Kurz von Goldenstein, Jurij TavËar, Pavel
Kunl, Anton Karinger, Henrik Wettach. Do oktobra 1980, ko je
obnemogel v planinah, je bil Deræaj tudi zadnji πe æiveËi slikar tarË. 

Slikarije na tarËah upodabljajo najrazliËnejπe predmete: simbole,
alegorije, kraje, grbe, zastave, æivali, embleme, figure, mitoloπke pri-
zore, lovske scene in πaljive dogodke. Nekaj tarË pa prikazuje tudi
streljanje, strelsko osebje ter strelsko orodje in druge priprave na
streliπËu. Mednje sodi tudi tarËa, ki je za ©kofjo Loko πe posebej
zanimiva. Predstavlja namreË loπko streliπËe. 

TarËa ima premer 61, 5 cm, je lesena, slikarija pa je napravljena v
oljni tehniki. Podpisana ni, paË pa datirana z letnico 1792.
Inventarizirana je v nemπki napis: Das Schiesen in Lack war ein
Rares ding. Die Laibacher haben Geschossen und die Lacker waren

fling. (Streljanje v Loki je bila izredna stvar, LjubljanËani so streljali,
LoËani pa so bili urni). 

Napis torej nedvoumno postavlja tudi naslikani prizor na tarËi v
©kofjo Loko. Predstavljena je pokrajina s hribi v ozadju, s tarËo na
kolu v sredini in s streliπËem na desni v ospredju. Na stojiπËu meri
strelec v tarËo, v notranjosti drugi moæ Ëaka, da pride na vrsto.
Naslikane so podrobnosti, ki dajejo upodobitvi πe veËjo priËevalno
vrednost. Tako je dovolj natanËno izrisana stavba sama. Gre za
leseno pokrito lopo kvadratnega tlorisa s strelno verando in stopni-
cami, ki vodijo na stojiπËe. Jasno je vidna tehnika gradnje. Objekt je
tesarski izdelek, ogrodje iz tramov je zapolnjeno z deskami, vidna je
vezava s Ëepi - zatiËi. Nosilni pokonËni trami so postavljeni na kam-
nite prisekane podstavke, hkrati pa je lopa precej dvignjena od tal.
Okna so naslikana kot odprte strelne line. Veranda ima leseno para-
petno ograjo, streha pa je πtirikapna. Lopa je majhna. »eprav se
najbræ ni mogoËe povsem zanesti na verodostojnost razmerij, pa
figura strelca le kaæe temeljne odnose velikosti. StojeËi strelec sega s
klobukom vred nekoliko pod viπino napuπËa, medtem ko njegov
tovariπ v lopi oËitno sedi, s puπko med koleni. Viπina prostora je
torej pomerjena po velikosti odraslega Ëloveka za nemoteno giban-
je. Parapet na verandi je dovolj visok za varno streljanje iz stojeËega
poloæaja, hkrati pa je gotovo sluæil tudi kot naslon za streljanje kleËe.
Vsekakor je bila lesenjaËa popolnoma prilagojena funkciji.
PosamiËni strelec je meril in streljal na tarËo z verande, ostali so
Ëakali v lopi. Prav lahko pa si mislimo, da je bilo mogoËe streljati
tudi iz odprtih lin, saj je bila najbræ tudi stena na tej strani podob-
ne oblike. Tako streljanja tudi deæ ni zmotil in strelci so nasipali
smodnik na suhem. Pa tudi sami so bili zavarovani, saj je bilo
strelske uniforme πe bolj πkoda kot obiËajne obleke. 

Tudi za dokumentacijo strelskih oblaËil nudi tarËa zgovorne
podatke, seveda v povezavi z upodobitvami na ostalih tarËah. Æal sta
oba strelca upodobljena le od strani oziroma od zadaj in πe to le v
zgornjem delu. Pa vendar lahko ugotovimo, da sta obleËena v zeleno
suknjo na zavihane πkrice. Oba sta pokrita s Ërnim klobukom, ki
ima cilindriËno πtulo in πiroke krajce. SedeËi strelec ima na prsih
naborke, oba pa lase povezane s Ërnim trakom. V kito oblikovani
lasje so znak tedanje mode, πe posebej, ker je videti, da nosi ËakajoËi
moæ periko, saj so lasje beli kot naborki, v razloËek s kostanjevimi
lasmi stojeËega strelca. Enak klobuk in suknja ter enotna zelena
barva pa æe kaæeta na uniformo. Kaj veË o moæni noπi loπkih strel-
cev leta 1792 iz slike ni moæno sklepati, seveda pa tudi ne vemo, ali
sta upodobljena strelca LoËana ali ljubljanska gosta. 

Oroæje je narisano shematiËno. RazloËimo æelezno cev puπke in
leseno leæiπËe pod njo ter naramnik. Zato pa je natanËno narisan
drug predmet iz strelskega pribora. Na kavlje pod napuπËem strelske
lope so obeπene tri posode razliËne velikosti. Posode imajo πirok
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kaæe v nekaj planih rahlo dvigajoËi se hrib, ni mogoËe sklepati na
povsem doloËeno lokacijo v okolici ©kofje Loke. Dovolj jasna pa je
makrolokacija streliπËa. V ozadju so za tarËo naslikani visoki hribi.
To so planine, vidne v daljavi na severni strani mesta. 

Tudi tarËa, v katero meri strelec z verande, skriva pomemben
podatek. V spodnjem delu sta zapisani veliki Ërki I in R. LoËeni sta
z dvopiËjem. Nedvomno gre za zaËetnici imena in priimka, najbræ
naroËnika. Bolj malo je verjetno, da bi se tako podpisal slikar. Ker
je tarËa visela na ljubljanskem streliπËu, je bolj verjetno, da je bil
naroËnik LjubljanËan, Ëeprav ni izkljuËeno, da jo je daroval kdo od
urnih LoËanov. ZaËetnici bi v tem primeru oznaËevali spretnega
loπkega strelca. To so paË ugibanja, vendar jih velja izraziti, saj
æelimo s tem drobnim prispevkom samo opozoriti raziskovalce loπke
zgodovine tudi na loπko streliπËe. 

France ©tukl: ©e o loπkem streliπËu

V Loπkih razgledih 1980/ str. 62, 63, 64 in 65 je izπel prav zanimiv
Ëlanek Marije Æeleznik o strelski tarËi z upodobitvijo loπkega
streliπËa. TarËa je datirana z letnico 1792. VËasih sem mislil, da se je
organizirano strelstvo zaËelo v Loki πele leta 1882, ko so ustanovili
strelsko druπtvo. Ob tisoËletnici Loke nam je Blaznik v svoji knjigi
zapisal precej veË o strelskih zadevah v Loki. Leta 1659 je ob obisku
pozdravil freisinπke odposlance loπki odvetnik z mestnimi svetoval-
ci ter 12 muπketirji v rdeËih suknjiËih. Leta 1778 so LoËani
ustanovili meπËansko kompanijo, ki jo je obljubil vzdræevati loπki
glavar Edling. Kompanijo je sestavljalo 60 strelcev v zelenih suk-
njiËih z rdeËimi naπitki in rdeËimi telovniki. Na glavah so imeli
trirogeljnike s Ëopi. Oboroæeni so bili z muπketami, bajoneti in sab-
ljami. Oficirji so imeli πe svilen Ërno zelen pas. Imeli so 16 - Ëlansko
godbo z bobnarji in piskaËi. Godbeniki so se nauËili igrati pri
rudniπki godbi v Idriji. Dunajski dvor je odobril leta 1779 loπko
meπËansko kompanijo, vendar je gmotno ni podprl in se je æe od
ustanovitve otepala s finanËnimi teæavami. Tudi πkof na veËkratne
Edlingove proπnje kompanije ni podprl. Do leta 1793 πe najdemo
podatke o meπËanski kompaniji, ki je verjetno pozneje zamrla. 

Pri iskanju podatkov o loπkih hiπah sem v terezijanskem katastru v
popisu predmestja Trata ob koncu naπel tudi zapis o loπkem
streliπËu. Ob popisovanju leta 1752 omenja tam mestno streliπËe, v
katerem je imel merilec prosto stanovanje. Stavba je bila obdavËena.
Predmestje Trata je obsegalo vËasih ves predel juæno od mestnega
obzidja od sedanje upravne enote proti gradu in naprej proti jugu
nad sedanjo Poljansko cesto. Po letu 1930 se ta predel imenuje
Grajska pot. Kje na tem prostoru pod Krancljem in ©tangrufom je
bilo streliπËe?
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roËaj na vrhu in so πesterooglate. To so cinasti “vrËi” za smodnik, ki
imajo pokrov z navojem, da je bila vsebina varna pred mokroto in
væigom. Videti je, da je bil iz varnostnih razlogov smodnik spravljen
zunaj lesene stavbe. Posode so bile hkrati groba mera za smodnik. 

Na okroglo tarËo, ki je pritrjena na visokem kolu, so streljali z
verande. Lopa je visoko pritliËna, saj je moËno dvignjena od tal.
Naslikane so tri stopnice, vendar sta povsem doloËljivi vsaj πe dve,
prva in zadnja. Po razmerjih velikosti s figurami bi lahko sklepali, da
so bila tla verande in pokrite lope dvignjene od tal za pet do sedem
stopnic. Podobno kot kozolci je bila lopa podloæena s kamni.
Oblika in konstrukcija kaæeta, da je objekt sluæil namenu obËasno.
Bil je paË oddaljen od mesta, na sploπno nenadzorovan, dvignjen od
tal zaradi divjadi, morda pa bi lahko sklepali na poplavno obmoËje.
StreliπËa so bila navadno na bolj odroËnih krajih, kjer je bilo Ëim
manj ljudi in kjer zemlja ni bila obdelana. Iz naslikane pokrajine, ki
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Pri pregledu zemljiπkih knjig sem na koncu knjige, ki opisuje loπke
in predmetne hiπe, naπel v dodatku podatek, da sta lastnika hiπe v
Karlovcu πt. 52, sedaj Poljanska cesta 25, bila med leti 1848 in 1870
tudi lastnika vrta na Trati, tako imenovanega strelskega vrta. ©e pred
uvedbo katastrskih πtevilk so bili lastniki tega vrta Finfarji s Placa
(Martinova hiπa), danes Mestni trg 27. Pri »emaæarjih je æe
napisana parcelna πtevilka 486 k. o. ©kofja Loka. Za »emaæarji je
priπel ta vrt v last Kandiæeve hiπe iz Karlovca πt. 38, sedaj Kopaliπka
ulica 2. Parcelo πt. 486 je leta 1902 kupilo Vodovodno druπtvo iz
©kofje Loke in je na njej zgradilo vodni zbiralnik, ki je πe ohranjen.
Vrt pod cesto na grad pa je πe v lasti Kandiæeve hiπe. Tako bi uteg-
nilo biti staro streliπËe v πe danes rahlo nakazani dolinici pod rezer-
voarjem, kjer je sicer teren delno spremenjen in zaradi zbiralnika
tudi zasut in nasut, vendar dobro ustreza sliki na tarËi, saj je iz te
lokacije Ëudovit razgled na “Sneænike”, na Kamniπke Alpe, ki jih
kaæe tudi motiv na tarËi. 

France ©tukl: Strelsko druπtvo v ©kofji Loki

V Loki je æe v 80. letih 19. stoletja obstajalo strelsko druπtvo.
Ohranjen je skromen arhivËek, iz katerega pa le marsikaj izvemo.
Najstarejπa, nemπko pisana pravila so iz leta 1883. V glavnem so
dokumenti le slovenski, v nekaj primerih dvojeziËni. 

Pravila druπtva so veËkrat dopolnjevali. »lanov druπtva je bilo od 20
do 40. »lane so delili na izvrπujoËe in neizvrπujoËe; slednji so bili
taki, ki niso streljali in dali dobitkov. Vsako leto so imeli po pravi-
lih obËni zbor, najveËkrat v gostilni pri Deisingerju. StreliπËe so
imeli za hiπama danaπnjega TVD Partizan in Kina Sora na Placu. 

Na obËnem zboru so volili poleg druπtvenih funkcionarjev naËelni-
ka (strelski nadmojster), podnaËelnika (strelski podmojster), tajnika,
blagajnika, odbornika in oskrbnika v eni osebi, pa πe strelnega cilar-
ja in nabasatelja puπk, ki sta bila plaËana “usluæbenca”. 

Druπtvo je imelo svojo hranilno knjiænico pri Okrajni hranilnici in
posojilnici v ©kofji Loki. Leta 1891 so kupili za 35 gld. novo puπko,
stare puπke pa so dali za dobitek pri streljanju. Leta 1923 je bil inven-
tar druπtva æelezna tarËa, lesene planke, æelezno obeπalo z dvema æar-
nicama, gotovina in sreËka RdeËega kriæa (brez vrednosti). 

Strelski veËeri so bili prvotno ob sredah, pozneje ob sobotah in
potem spet ob sredah. Ves Ëas je bil predsednik druπtva loπki notar
Niko LenËek. Tajnik druπtva je bil po obnovitvi od leta 1905 do
svoje smrti naduËitelj Slavko Flis. Iz Ëlanstva v druπtvu je razvidno,
da so bili strelci materialno moËnejπi ljudje iz vrst obrtnikov, trgov-
cev in inteligence. 

Delovanje druπtva so sami delili v dve dobi. Na obËnem zboru leta
1923 je LenËek podal kratko zgodovino druπtva: “Druπtvo obstaja
izza leta 1882 in je od takrat delovalo nepretrgoma do leta 1894.
Potem je poËivalo do zime 1905. Takrat je zopet oæivelo in delova-
lo prav æivahno do spomladi 1914 s svojimi 32 izvrπujoËimi Ëlani.
Prvo streljanje so imeli leta 1883. Leta 1905, ko zaËnejo zopet z vso
resnostjo, najdemo med zanimivimi osebami tudi skladatelja
Oskarja Deva. Med povabljenimi strelci, ki jih je bilo skupaj z red-
nimi druπtveniki tisto leto kar 92, sta tudi Rihard JakopiË in Ivan
Grohar. Leta 1909 je pristopil k druπtvu Gvidon Birolla. Leta 1913
so slovesno praznovali 30-letnico druπtva. Izvolili so 4 Ëastne
slavnostne strelce. 

Vojna je delovanje druπtva zavrla. Po vojni druπtvo ni veË zaæivelo.
Okrajno glavarstvo v Kranju je leta 1923 pisalo Niku LenËku,
notarju in t. Ë. predsedniku kapiËnih strelcev, naj organizira obËni
zbor in predloæi pravila druπtva. Na obËnem zboru leta 1923 so se
obvezali, da bodo pridobili nove Ëlane in priredili pravila in s tem
obnovili druπtvo. V naslednjem obdobju je sreski poglavar πe veËkrat
“urgiral” zaradi registracije druπtva. Leta 1925 so imeli spet obËni
zbor, ki pa je bil le bolj formalnega znaËaja in ni niËesar novega
prispeval. ©e istega leta je sreski poglavar poleg urgence za nova
slovenska pravila nasvetoval tudi razpust starega druπtva in
ustanovitev strelske druæine, “za katero se dobi od vojaπke strani
podporo v municiji”. 

ObËni zbor je leta 1926 druπtvo razdruæil. Kot vzrok je predsednik
navedel, da nimajo lokala, pa tudi med druπtveniki ni bilo veË
pravega zanimanja. Inventar so za primerno ceno ponudili
Sokolskemu druπtvu v ©kofji Loki, ki je nameravalo ustanoviti od-
delek strelcev. IzkupiËek od prodanih stvari in preostalo gotovino so
stari strelci namenili v smislu pravil “Krajnemu πolskemu svetu v
©kofji Loki.” Predstavnik sokolskega druπtva je obljubil, da bodo
dosedanji Ëlani razhajajoËega se druπtva lahko delovali pri
sokolskem strelskem druπtvu, Ëe so seveda Ëlani Sokola.
Prostovoljno razdruæenje so sporoËili sreskemu poglavarstvu v
Kranj. 

Ves Ëas po prvi svetovni vojni so se pripravljali, da bodo prevedli
pravila druπtva. »as jih je prehitel. 
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Vinko Zahrastnik je ob 25-letnici delovanja druπtva med drugim
zapisal: “Pa se je zdramilo tudi naπe mesto. Proti jeseni leta 1905 je
Stevo ©ink, ki je πtudiral v Pragi, sproæil v krogu prijateljev misel, da
bi se tudi v ©kofji Loki ustanovil Sokol. Seveda je bil predlog sprejet
z velikim navduπenjem. ©li so takoj na delo: Stevo ©ink, sedaj notar
v ©kofji Loki; dr. Tone Jamar, zdravnik v Ljubljani; Joπko Ziherl, viπji
sodni oficijal (uradnik) v Ljubljani in Avgust Blaznik, fotograf v
©kofji Loki. Polna sigurnosti je korakala Ëetverica preko
kapucinskega mostu proti Stari Loki k Francu Dolencu. Par besed,
nekaj pojasnila, zadovoljen, pritrjujoË nasmeh na obrazu vedno
æilavega in delavnega Franceta, pa je bila situacija reπena! Kadar je
dobil moËan nezlomljiv steber.” 

Oblikovali so pripravljalni odbor za ustanovni obËni zbor, ki je imel
svoje seje v takratni kavarni Karlin na Mestnem trgu. Z vso vnemo
so pridobivali Ëlane v ©kofji Loki, Kranju ter Selπki in Poljanski doli-
ni. Bili so uspeπni in v kratkem Ëasu pridobili veË deset Ëlanov. Dne
2. februarja 1906 pa so v prostorih »italnice (danaπnja Krona) æe
izvedli obËni zbor druπtva. In tako je Sokol v ©kofji Loki dobil svoj
prvi rojstni dan. Upravni odbor so sestavljali: starosta dr. Karel
Zakrajπek, podstarosta Franc Dolenc, tajnik Ivan ©ubic, blagajnik
Ivan Karlin, knjiæniËar Leopold Dolinar, arhivar Avgust Blaznik,
gospodar Anton TavËar, odborniki pa Konrad Viπner, Valentin
Benedik in Rihard Grundner. Leta 1907 je organizacija druπtva æe
bila v trdnih rokah. To, da je πtevilo aktivnih in podpornih Ëlanov v
enem letu naraslo na 151, pa je treba pripisati tudi dejstvu, da so se
v druπtvo vpisali vsi Ëastniki in podËastniki vojaπnice. Na seji dne 30.
julija 1907 je bila med Sokolskim druπtvom in Ivanom Karlinom
sklenjena pogodba, da Karlin prepusti druπtvu svojo πupo na
Studencu ob Sori kot telovadnico za dobo 5 let. Do takrat je za vse
vadbene skupine potekala telovadba pod kozolcem na travniku
Franca Dolenca v Stari Loki, pozimi pa v prostorih »italnice, v hiπi
Avgusta Suπnika. O telovadbi pod kozolcem je 1931 Ante Gaber
(Ëasnikar, urednik, umetnostni zgodovinar in raziskovalec) zapisal:
“Prav tam ob krvavem znamenju, kjer je nekdaj pod teækim
nemπkim meËem tekla kri slovenskega kmeta, je prviË razprostrl krila
viteæki Sokol. Tam pod vezanim kozolcem - najdraæjim motivom
slovenske umetnosti - ob ponovni Joækovi domaËiji si je spletel svoje
prvo gnezdo Sokol.”

Osmrtnica Franca Dolenca st.

Razvitje sokolskega prapora 1911 v ©kofji Loki

Prvo sokolsko telovadiπËe na prostem na DolenËevem vrtu v Stari Loki,
1906/1907 

Knjiga 100 let sporta  8/31/06  8:07 PM  Page 42



43

Sto let
1906 : 2006

Kljub trdemu delu in prostovoljni disciplini Ëlanstva so v druπtvu
nastajale teæave (pomanjkanje kadrov, prostorov in denarja), zaradi
katerih so bile nekatere dejavnosti moËno ovirane. Za pomoË pri
strokovni vzgoji kadrov je upravni odbor zaprosil Bojana Drenika,
predtelovadca ljubljanskega Sokola. To delo je opravljal tako dolgo,
da so se za vaditelje usposobili Ëlani domaËega druπtva: Konrad
Viπner, Vinko Pristov, Rudolf Horvat, Janko PotoËnik in Franc
Koπca. Vloæena sredstva so se kmalu obrestovala. 

Telovadci in umetniki: Gvido Birolla, Oskar Dev, Janko PotoËnik,
Josip Roπ, Mirko ©ubic in celo Ivan Grohar, ki je bil vrsto let Ëlan
Strelskega druπtva, so strnili moË in lepoto πkofjeloπkega Sokola.
Ustvarjena je bila simbioza πporta in umetnosti, podobna dogaja-
njem v Ëasu antiËnih olimpijskih iger. Pod skupnim imenom Sokol
so πli preko mostu, tega kamnitega lepotca, v naravo, na ©temarje ali
na izlet k bratskim druπtvom. 

Sokoli so neprestano dopolnjevali svoje programe. Bili so polni æiv-
ljenjskega in domovinskega “ognja” ter æelje po napredku. Zanimivi
dogodki so se vrstili zelo hitro drug za drugim. Sokolska druπtva na
Slovenskem so ustvarila z razvejano dejavnostjo in skoraj strastno pri-
padnostjo Tyrπevi ideji pravo ljudsko gibanje. Delovna podroËja
loπkih Sokolov so bila: 

- telovadba (proste, redovne, sestavljene in orodne vaje, nato pa
πe atletika, plavanje, smuËanje, pohodi in igre);

- kultura (dramski, pevski, orkestralni, tamburaπki, rogistovski in
knjiæniËni odsek ter predavanja in kino predstave);

- drugo (πah ter zdravstveni in narodno obrambni odsek). 

©lo je torej za vsestranski razvoj in vzgojo Ëlanstva. Na tem mestu pa
je treba omeniti Vinka Pristova, ki je bil izvrsten naËelnik, telovadec
in organizator, pravi “magnet” za mladino. Pozneje je utonil v
Ameriki, kamor je zbeæal, da se je odtegnil vojaπki dolænosti, “ker ni
hotel sluæiti v nemËurski Avstriji” - kakor se je sam izrazil. Udeleæil se
je vseh pomembnih domaËih in mednarodnih tekem, ki so se vrπile
v tistem Ëasu v Kranju, na Jesenicah, v Ljubljani, Luksemburgu,
Torinu, Pragi, in povsod zasedel odliËno mesto in si priboril Ëastna
priznanja. 

Stevo ©ink v kroju Ëeπkega Sokola v Pragi. Leta 1905 je dal pobudo za
ustanovitev sokolskega druπtva v ©kofji Loki

Prvi praproπËak Joæe ©mid
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Na veliko æalost loπkih Sokolov pa je 26. 5. 1909 umrl Ivan Karlin,
star komaj 27 let, blagajnik in nesebiËni podpornik druπtva. Na
izredni æalni seji so odborniki sklenili, da bodo vsi Ëlani druπtva πli za
pogrebom v sokolskih krojih. Ker pa je bilo glede pravil o pogrebnih
sveËanostih kar nekaj nejasnosti, je upravni odbor prosil za nasvete
najbolj uglednega slovenskega sokola, pravnika in strokovnjaka dr.
Viktorja Murnika (1874-1964). ©e isti dan je poslal o zadevi nasled-
nje pisno mnenje:

Dne 9. julija 1911 je Sokolsko druπtvo ©kofja Loka razvilo svoj pra-
por, najvidnejπi zunanji simbol sokolstva. Slavnosti so se udeleæili
Ëlani Gorenjske sokolske æupe (GSÆ), gostje iz Ljubljane, Medvod,
Selπke in Poljanske doline, najveË pa je bilo domaËinov iz ©kofje
Loke in okolice. NaËrt za prapor je po nasvetih prof. Ivana ©ubica
izdelal Gvido Birolla, akademski slikar v ©kofji Loki, delo pa izvrπila
tvrdka Repπe - Jerπek iz Ljubljane. Kumica je bila dr. Zakrajπkova,
prvi praporπËak pa Joæe ©mid, pivovarnar iz ©kofje Loke. 

Zaradi prve svetovne vojne je bilo od 19. 7. 1914 do 28. 10. 1918
delovanje druπtva ustavljeno. Redki izmed vodilnih Ëlanov so nada-
ljevali delo v letu 1918, ko je bilo treba vzgajati novi rod. Ker je
druπtvo ostalo brez telovadnice, je podstarosta Franc Dolenc v ta
namen vadeËim prepustil salon in bivπo mizarsko delavnico na
©temarjih. V teh prostorih so Sokoli leta 1919 zaËeli vse znova.
Organizirali so æenski in moπki vaditeljski zbor. Vodila sta ga Danica
Dolenc in Janko PotoËnik. Dejavnosti po oddelkih so zaæivele, stek-
le so priprave za prve nastope in tekmovanja. Na odmevnem veËjem
tekmovanju leta 1920 na Jesenicah so πkofjeloπki sokoli zasedli prva
tri mesta. Ne le telovadba, tudi narodna zavest se je krepila, zlasti v
podporo Slovencev, ki so æiveli na sedanji avstrijski strani meje. Leti
1920 in 1921 sta bili za loπke telovadce zelo naporni, saj so vsako
nedeljo organizirali nastope, najboljπi (Viktor Ankele, Franc Mavri,
Joæe Pecher) so tekmovali po Sloveniji, vodstvo druπtva pa je zaËelo s
pripravami za gradnjo sokolskega doma. 

V Zborniku 90 let telovadbe in πporta v obËini ©kofja Loka je Blaæ
Æerko o gradnji doma na strani 31 med drugim zapisal: “Æe 26.
oktobra 1919 so v ©kofji Loki ustanovili odbor za gradnjo sokolskega
doma. Predsednik tega odbora je bil Rafael Thaler, podpredsednik
Matevæ Hafner, blagajnik Humbert Caliari, tajnika Miha Luznar in
Joπko Ziherl; Ëlani pa Franc Dolenc st., Slavko Flis, Josip Deisinger,
Alojz JakliË, Janko PotoËnik, Janez Ziherl, Rudolf Ziherl, dr. Fran
Jerala, Franc Hribernik, Anton Komatar, Anton Hafner, Konrad
Pecher in Anton Kaπman. Eden glavnih vzrokov, da so odbor sploh
ustanovili, je bil ta, da je Avgust Suπnik vzel Ëitalnici prostore pri
Kroni in tako sta bili obe druπtvi vræeni na cesto. Leta 1919 je odbor
kupil dve parceli: gozdno - pri Svetem Oæboltu in parcelo, na kateri
sta stali hiπi πt. 23 in 24 (na Mestnem trgu). Prva je bila namenjena
za pridobivanje lesa, ki je bil potreben pri gradnji novega doma.
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Dogovorili so se, da bodo pod streho novega sokolskega doma vzeli
tudi Narodno Ëitalnico, a le pod pogojem, da bo vse svoje premoæen-
je namenila odboru za plaËilo obeh hiπ. Na predlog Zahrastnika so
izvolili “stavbinski” odsek za zidavo doma, temu na Ëelu pa izvrπni
odbor: predsednik Matevæ Hafner, tajnik Franc Dolenc ml., blagaj-
nik Humbert Caleari in gospodar Janko PotoËnik. Zaradi pomanj-
kanja finanËnih sredstev so organizirali πtevilne akcije, s katerimi bi
zbrali dovolj denarja za izgradnjo doma, vendar brez uspeha.
Poskusili so tudi pri Slovencih v Ameriki, vendar se je tudi ta poskus
konËal klavrno. Leta 1921 so priËeli z ruπenjem starih hiπ, ki so stale
na gradbeni parceli na Mestnem trgu. Ustanovili so πtevilne podod-
seke, ki so pripomogli k hitrejπemu napredovanju gradbenih del.
Dne 6. julija 1922 je bil dom slavnostno odprt in predan druπtvu
Sokol v uporabo.” 

Dom so napolnili telovadci, osrednji prostor na odru pa namenili
veliki umetniπki oljni sliki imenovani “Alegorija πporta”, umetnika
LoËana Mirka ©ubica, takrat πe πtudenta Likovne akademije v Pragi. 

Kaj je pomenil loπki Sokol v tistem Ëasu po prvi svetovni vojni, ko je
general Maister zbiral prostovoljce za obrambo domovine, nam je v
Spominskem spisu 1906 ‡ 1931, str. 89 zapisal telovadec, uËitelj in
borec za severno slovensko mejo Joæe ÆupanËiË. Pa poglejmo del tega
zapisa. 

“Na veËer v zaËetku oktobra 1920 je bila ©kofja Loka nenavadno
æivahna. PosamiË, po dva, po trije so usmerjali svoje korake proti
©temarjem, ki so bile ta veËer vse razsvetljene. Tedaj smo imeli
tamkaj svoj sokolski hram. Pa tisti veËer ni iz salona udarjal akord
orkestra, rezkih povelj vaditeljev ni bilo Ëuti. V majhnih skupinah so
se sklanjale glave in pritajeno πuπljale. Prevladovale so besede:
Koroπka …, Ljubelj …, Celovec …, Vrbsko jezero …, Gospa Sveta
…, plebiscit … Koroπka … plebiscit … nedelja … 10. oktobra …

Mrko je posluπala nabito polna dvorana poroËilo govornika, ki je
pozival πkofjeloπke Sokole za plebiscitne dni na Koroπko, da bodo
naπim slovenskim bratom v moralno oporo za varstvo pred razdivja-
nimi tolpami.” Ob zakljuËku pa je dostavil: “Ne silimo vas na
Koroπko, ker bo tiste dni mogoËe gori hudo in bo priπlo do
spopadov; kdor pa se ne boji nevarnosti in kdor ljubi prelepi
Korotan, ta bo πel z nami!” Razveseljivo dolga vrsta imen je bila na
poli, kamor so se zabeleæili prostovoljci za Korotan; prvi, ki je sproæil
val prijavnikov, je bil druπtveni tajnik brat Vinko Zahrastnik, takrat-
ni πkofjeloπki uËitelj in moj tovariπ. Tisti veËer, ko smo se zbirali za
odhod iz ©kofje Loke, je naπa Ëeta πtela 120 legionarjev - sokolov. Sto
dvajset! Brat Dolenc Francelj mlajπi in brat Vinko Zahrastnik, rezerv-
na oficirja pa sta prevzela poveljstvo.”

Mirko ©ubic: Alegorija πporta, naslikana 1921. leta za novozgrajeni
sokolski dom v ©kofji Loki. Na desni avtor slike.
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V zaËetku (1906 - 1907), ko je druπtvo πe nastajalo, je bila telovad-
ba le ob sobotah in nedeljah, kasneje pa je bila telovadnica vsak dan
v tednu polna. Po letu 1931, ko je bilo Ëlanstva najveË, pa je tudi
πtevilna vaditeljska zasedba komaj zmogla izvajati programe vseh
dejavnosti. Vadbo so izvajali: naËelnik Rudolf Horvat (Ëlani, vojaπki
oddelek in mlajπi moπki), naËelnica Elza Linke (Ëlanice in æenski
naraπËaj), podnaËelnica Anica Ankele (mlajπe æenske), Franc Koπca
(moπki naraπËaj), Janko PotoËnik (vojaπki oddelek), Jaka Koselj (dija-
ki in Ëlani), Franc Mavri (naraπËaj, Ëlani in vojaπki oddelek), Janko
PrimoæiË (Ëlani in dijaki), Stane Jesenovec (moπki naraπËaj), Jure
KlemenËiË (vojaπki oddelek), Danilo Berdon (maljπi moπki), Maks
Mavri (Ëlani) in Fran Poljanec (Ëlani). Nekateri vaditelji so sodelovali
πe v kulturnih odsekih. 

Telovadba na orodju, redovne, proste in sestavljene vaje pa niso bile
edine dejavnosti, ki so jih v druπtvu izvajali. Na rednem obËnem
zboru januarja 1929 je bil ustanovljen smuËarski odsek. Takoj so
organizirali teËaje in s tem izuËili nekaj naraπËajnikov za vaditelje
smuËanja. Leta 1931 je æe bilo vkljuËenih v odsek 85 smuËarjev. V
zimi 1930/31 so v druπtvu uvedli obvezno smuËanje za moπki del
naraπËaja. Gojili so turno smuËanje, tekmovali pa v teku in
patruljnem teku. V ©kofjo Loko so smuËanje prinesli vojaki avstrij-
ske vojske, ki so se pred tem bojevali v Karpatih. 

Slabega pol leta za tem (13. 6. 1929) pa je druπtvo ustanovilo πe
nogometni odsek. Pobudo za ustanovitev je dal Ivo BerËiË, sam vnet
nogometaπ. Vse nadaljnje aktivnosti so potekale zelo hitro in brez
zapletov. Predsednik odseka je postal Zoran Daisinger, podpredsed-
nik Pavle Hafner, tajnik Tine Savnik, kapetan in trener ekipe Marjan
Æigon, gospodar Janko PrimoæiË, Ëlani pa Ivo BerËiË, Joπko Pecher,
Joæe KavËiË, Radovan JosiÊ, Viktor Ankele, Pavle Eræen, Franc
Ankele st., in Franc VraniËar st. Tako kot Sokoli v celoti je tudi
nogometni odsek vse do druge svetovne vojne delal zelo uspeπno. 

Æe zelo zgodaj (1925) sta ugledna loπka zdravnika dr. Joæe Rant in dr.
Vladimir Guzelj v okviru Sokola ustanovila in nato vodila
zdravstveni odsek. Naloga odseka je bila, da zdravnik stalno skrbi za
higieno, zdravje in izobraæevanje telovadeËih. Dr. Joæe Rant je v
poroËilu o delovanju zdravstvenega odseka med drugim zapisal tudi
tele zanimivosti: “Imamo zelo prostorno, zraËno in higieniËno telo-
vadnico. Posluæujemo se pridno prπnih kopeli. TelovadeËe Ëlanstvo se
mora po telovadbi vsak teden enkrat okopati. Kopanje je brezplaËno.
BrezplaËni so tudi vsi zdravniπki pregledi in nasveti. Druπtvo ima
svojo lekarno, ki se je Ëlanstvo po potrebi brezplaËno posluæuje. Mag.
pharm. dr. Oton Burdych nam je dal pri zdravilih vselej nekaj popus-
ta. PrisrËna mu hvala!”

Pred sokolskim domom v ©kofji Loki

TelovadiπËe Sokolov na ©temarjih (na prostoru hotela Transturist in na
strmini proti domu ZB)

Knjiga 100 let sporta  8/31/06  8:07 PM  Page 46



47

Sto let
1906 : 2006

Dne 5. decembra 1929 je bil sprejet Zakon o ustanovitvi Sokola
kraljevine Jugoslavije. S tem aktom je bil Sokol podræavljen.
RazpuπËene so bile vse dotedanje πportne organizacije, med njimi
tudi Jugoslovanska sokolska zveza. Druπtvom, ki se niso podredila
zakonu, so prepovedali nadaljnje delovanje in jim zasegli celotno pre-
moæenje. Sedeæ sokolske organizacije je bil preneπen iz Ljubljane v
Beograd. Da bi loπki Sokol znova zaæivel, so na izredni druπtveni
skupπËini dne 21. decembra 1929 sprejeli sklep, da druπtvo v celoti z
vsemi aktivami in pasivami vstopi v Sokol kraljevine Jugoslavije.
Stareπina druπtva je postal Franc Dolenc starejπi. 

Pa πe to - velika posebnost loπkega Sokola je bilo druæinsko Ëlanstvo.
Najbolj znane πportne druæine so bile: Dolenc, PotoËnik, Balderman,
Grundner, KavËiË in Ankele. Kar nekaj jih je med njimi, ki so
druπtvo tudi vodili. Potomci takratnih druæin so nagnjenje in
usmeritev ohranili in postali vrhunski tekmovalci ali strokovnjaki,
med njimi najbolj vidni Baldermanovi, PotoËnik-Kalanovi,
Ankeletovi, Mlejnikovi in drugi. 

Ivan Kriænar

Nastop orlov in orlic na Mesarjevem travniku

Sokolski dom z vzhodne strani
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je kljub 91-letom poln æivljenjske moËi. Hoja je zanesljiva, proæna,
dovolj hitra in brez teæav z dihanjem. Spremembe v okolju spremlja
pozorno in kritiËno. »e mu razgovor ustreza, se komaj opazno na-
smeji in prisluhne. Razumsko razloæi dogajanje v druæbi in ga
poveæe z razmerami v ©kofji Loki. Svojo æivljenjsko pot je predstavil
od zgodnje otroπke dobe preko Ëasa zorenja in teækih preizkuπenj pa
vse do osamosvojitve in samostojne dræave Slovenije. 

»as otroπtva

“Moja mama je v letih 1900-1920 rodila enajst otrok. Trije so zgo-
daj umrli, rojen kot predzadnji v drugem letu prve svetovne vojne
pa sem komaj preæivel hudo bolezen. 

V ©kofji Loki je bilo tedaj polno vojaπËine, najveË Madæarov. Za
kuæno boleznijo Ërnih koz je umrlo veË kot trideset otrok. Pol leta
je druæino muËil strah, kam se bo bolezen Ërnih koz prevesila: v smrt
ali preæivetje. Vsa teæa nege je bila na mami. Strah, da bi zboleli vsi
otroci, je bil dolgo njen muËni spremljevalec. Neπtetokrat so mi
domaËi kasneje pripovedovali, kako niso mogli verjeti, da bi se bilo
mogoËe reπiti oklepa, ki mi je kot strnjena krasta objemal telo in po
hiπi povzroËal hud smrad. NajmoËnejπa v boju s kruto boleznijo je
bila mama. Kot da bi slutila, me je dojila leto dni in tako krepila
moje telo. Posledice Ërnih koz sem kasneje zaznal le takrat, ko se mi
redna πolska cepljenja niso prijela. 

Prvo vzgojno zavetiπËe, v katerem so brzdali naπo radoæivost, je bil
vrtec pri urπulinkah. Kasneje so poleg redne osnovne πole v
popoldanskem Ëasu za naπo skupinsko vzgojo skrbele πkofjeloπke
gospe in se pobrigale, da smo v popoldanskih urah skupaj opravili
domaËe naloge in se pripravili za naslednji πolski dan. Starπi so za to
plaËevali meseËni honorar. Bolj kot strokovnost je bila poudarjena
disciplina, vendar so druæine tako obliko vzgojnega nadzora rade
sprejemale. 

Moj oËe je kleparsko uËno dobo opravil v Lienzu, pomoËniπki izpit
pa v Gradcu. Za mojstrski izpit je naredil parno lokomotivo, ki je
bila poglavitna zanimivost mojega otroπtva, saj je imela vse funkcije
prave parne lokomotive. OËetova kleparska obrt je imela svoje zani-
mivosti. Bil je strokovnjak za pokrivanje cerkvenih zvonikov, kate-
rih posebnost so predstavljali bakrena jabolka na vrhu zvonika in
strelovodi. DaleË okrog ©kofje Loke, po vseh hribovskih cerkvah, je
imel mnogo opravil s prekrivanjem zvonikov. OËetovo delo pa je
bilo tudi nevarno in na odru crngrobskega zvonika mu je tako spo-
drsnilo, da je padel in pri tem dobil hude telesne poπkodbe. 
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Zorenje

Prebivalstvo se je na prehodu iz Avstrije v Jugoslavijo poËasi væivlja-
lo v spremenjene razmere. Utrip novega Ëasa je pospeπevala tudi
æivahna politiËna dejavnost, ki je zlasti med mladino vnaπala vablji-
vo novost: to sta bili telovadni in prosvetni druπtvi SOKOL in
OREL. Sokol je æe od svoje ustanovitve 1906 povezoval liberalni del
prebivalstva, Orel pa je deloval v okviru katoliπkih organizacij. Moji
trije starejπi bratje so brez pomislekov skoËili v telovadnico Orla, ki
je bila tako rekoË naπ sosed. Æe po treh mesecih so priπli do spoz-
nanja, da to ni njihov pravi duhovni dom. Mami so pojasnili, da
vsega, kar so organizatorji poleg telovadbe vkljuËevali v stranske
obveznosti, ne morejo in noËejo sprejeti, zato so se odloËili za
prestop v telovadno druπtvo Sokol. Mama je njihovo odloËitev
upoπtevala in ni branila. Æe Ëez kako leto ni moglo biti drugaËe tudi
z menoj, ko sem kot Ëlan sokolske dece z veseljem sprejemal nauke
o telesnih veπËinah. 

Privræenost naprednemu razvoju druæbe je domaËi industrijalec
Franc Dolenc starejπi izkazoval s svojo podporo razvoju sokolstva, to
pa smo Ëlani dobro obËutili. Premoæna in delavna DolenËeva druæi-
na je tudi z aktivnostjo sina Franceta in hËerke Danice mnogo
prispevala k razvoju druπtvene dejavnosti. Socialni problemi niso
bili prezrti, zato naπih odnosov niso kalila kakrπna koli razlikovanja.
DolenËeva druæina je gmotno podpirala πiroke sloje prebivalstva. 
Vendar v letih tik pred vojno tudi v domaËem Sokolu ni πlo brez
politike. PopuπËati je zaËela nekdanja povezovalna druæbena vnema.
Nekaj podobnega, kar so v ljubljanskih razmerah v Sokolu pred-
stavljali kot sokolsko levico, se je oblikovalo tudi v loπkem Sokolu.
Zato ni Ëudno, da se je æe 1941. leta v poljanskih hribih borilo
πestnajst mladih sokolov proti nemπkemu okupatorju. 

Program udejstvovanja v druπtvu Sokol je bil razgiban in je zajemal
telovadbo, podprto s teoretiËnimi spoznanji, kar je bilo vselej
povezano s tekmovalnim duhom. Pozimi smo si za tri mesece nadeli
smuËke, v poletnih mesecih pa igrali nogomet, organizirali izlete,
planinske pohode in telovadne prireditve. Nekateri so se veselili
zborovskega petja, drugi tamburaπkega zbora, tretji so popestrili
svojo dejavnost πe z amaterskim gledaliπËem, bolj ali manj pa smo
vsi posegali po knjigah iz bogato opremljene knjiænice. V zimskih
popoldnevih pa smo se udeleæevali πe druπtvenih plesnih vaj,
akademij, gledaliπkih predstav, silvestrovanja, pustovanja itd.
Skratka, napredni uËitelji Debeljak, Horvat, Koπca, Kramar,
Zahrastnik in drugi so nam odpirali nov svet. 

V obdobju med obema vojnama je bilo kulturno æivljenje v ©kofji
Loki izrazito prelomno. Moja generacija je vstopila v povsem nove
kulturno - civilizacijske razmere, v katerih sta se zaËela sreËevati dva
popolnoma razliËna æivljenjska stila. V stari meπËanski ritem æivljenja

Telovadni naraπËaj Sokola

Deca sokolov z vaditeljem
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je pljusknila nova juænjaπka temperamentna razgibanost. Po cestnem
tlaku so ævenketale dolge sablje, s katerimi so se poigravali srbski Ëast-
niki. Pri dekletih so s tem povzroËali vznemirjenje in spogledovanje,
pri fantih pa hudo kri. NaËeti so bili nekdanji æivljenjski vzorci. 

Odhod v partizane

Zase moram reËi, da me je na preizkuπnjo, ki je doletela slovenski
narod, pripravila in zanjo utrdila sokolska telovadnica. V moji
zavesti je bila intimna “OF” æe od prvega dne, ko je okupator stopil
na slovenska tla. Æal napredni del notranje razdvojenih Sokolov, ki
se je vkljuËil v gibanje, s svojim delom organizacije ni bil
usposobljen, da bi samostojno prevzel in vodil organizacijo odpora.
Ko smo se somiπljeniki povezali, ni nihËe podvomil v pravilnost
odloËitve in moralo voditeljev, ki so organizacijo zasnovali. 

V svojem delovnem brlogu, banki, sem se kljub moËni ilegalni
aktivnosti Ëutil dovolj varnega, kmalu pa samokritiËno dojel, da ni

Parada sokolov preko Kapucinskega mostu
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poπteno in moralno vzdræevati uporniπtva v relativnem udobju. Vzel
sem nahrbtnik in jo ubral v zasneæene Polhograjske Dolomite. Tako
se je petero Ëlanov moje druæine vkljuËilo v borbene enote. ©esti,
najstarejπi brat Janko, zaposlen na glavni poπti, je zaradi hude astme
preæivel vojno v skrivaliπËu v Ljubljani, kjer je kmalu po vojni umrl. 

©tiri leta bojev v partizanih so bila huda preizkuπnja v vsakem pogle-
du. Æiveli smo skromno in preprosto, ob enem ali dveh obrokih
hrane dnevno. Navaditi se je bilo treba na higienske razmere, ki jih
lahko ponudi gozd. PonoËi in podnevi smo bili na milost in
nemilost prepuπËeni vremenskim razmeram. Æivljenjsko zaπËito
smo Ërpali πe iz Ëasov sokolske vzgoje in druæbe soborcev. No, ne
glede na to mi v ælahtnem spominu ostajajo Ëustveni veËeri ob
tabornem ognju, ko smo prepevali priljubljene partizanske, ljudske
in borbene pesmi. Brez tega visokega duhovnega poenotenja in
velikega mladostnega poguma borcev bi ostala vpraπljiva uspeπna
pot Slovencev v osamosvojitev. 

Leta po drugi svetovni vojni

S prepriËevanjem o potrebnosti telovadbe in πporta sem bil zasvojen
æe od udeleæbe na vsesokolskem zletu v Pragi leta 1932. Takrat sem
zaËutil neizbrisane simpatije do ponosnega Ëeπkega naroda. Tudi za
zdajπnjo slovensko politiko bi bilo koristno, Ëe bi poleg PleËnikovega
kulturnega prispevka, ki ga je neizbrisno vtkal v slovensko - Ëeπke
odnose, pogledali globlje od Preπerna pa vse do zgodovinske vloge, ki
jo je na narodno - buditeljskem podroËju opravilo sokolstvo æe od
leta 1860 dalje. Prav tako pomembne so bile povezave s »ehi, ki jih
je dosegel Ivan Hribar kot ljubljanski æupan. 

Tako kot mnogi sem bil tudi sam po drugi svetovni vojni moËno
razoËaran nad ukinitvijo slovenske sokolske organizacije. Razlog za
tako odloËitev je bil politiËen in ne strokoven. »as po vojni mi je
ponudil moænosti, da sem πe naprej delal v πportu. Ideje sem Ërpal iz
sokolske vzgoje in potreb ljudi. MnoæiËno udejstvovanje sem imel
stalno pred oËmi, zato sem predlagal tek in zakon o teku Okoli
okupirane Ljubljane, ki se je zaËel 1957 in z razliËnimi imeni ohranil
do danes. Bil sem soustanovitelj πportnega tednika Polet in ga,
prepriËan v dobro naloæbo, moralno in finanËno podprl. Podporo
gibanju sem dajal tudi kot πportni funkcionar. Med drugim sem bil
veË let predsednik Fizkulturne zveze Ljubljana. 

©portna vzgoja je za Ëloveka pomembna in ne razumem mladine, da
jim veË pomeni problematiËna zabava in zdravju πkodljive dejavno-
sti kot pa πport.”

Po besedilu Nika KavËiËa oblikoval Ivan Kriænar
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TELOVADNO DRU©TVO 
OREL V ©KOFJI LOKI

Leta 1894 je bilo v ©kofji Loki ustanovljeno Katoliπko druπtvo
rokodelskih pomoËnikov. Druπtvo je temeljilo na katoliπkih prin-
cipih. Pokrovitelji in predsedniki so bili kaplani ali æupniki. »lani
druπtva so bili samo moπki. Dokler niso imeli lastnega doma, je bil
sedeæ v gostilni “Pri Franceljnu” na Mestnem trgu, danes πtevilka
30. Nakup stare hiπe (1902) in zidavo dvorane na Spodnjem trgu,
kjer je sedaj Loπki oder, je pospeπila zapuπËina France ©ubic, ko je z
darilno listino “popolnoma prostovoljno izroËila hranilno knjiæico
πt. 139716 predsedniku Katoliπkega druπtva rokodelskih
pomoËnikov za dom, ki ga bodo kupili ali zidali”. 

Leta 1903 se je druπtvo preimenovalo v Katoliπko izobraæevalno
druπtvo, nato pristopilo h KrπËansko socialni zvezi, 1907 pa æe
ustanovilo telovadni odsek mladih fantov - Orle. S tem se je zaËelo
πportno merjenje s Sokoli. Predsednik druπtva je bil Evgen Legat, ki
je odobril noπenje uniform. Organizacijsko zgradbo Orla so sestavl-
jali: Orlovska zveza in podzveza, okroæje, srenja in odsek. Leta 1910
je bilo ustanovljeno Orlovsko okroæje ©kofja Loka, imenovano
Krekovo orlovsko okroæje, v katerega so spadali Æelezniki, Selca,
©kofja Loka in Stara Loka, po letu 1920 pa tudi Trata pri Gorenji
vasi in Poljane. Leta 1919 je kaplan TerËelj organiziral πe dekliπki
kroæek in ga imenoval Orlice. Kroæek je deloval samostojno,
nastopal pa velikokrat skupaj z Orli. 

V kriznem letu 1929 Orli in Orlice niso pristopili k Sokolom
Kraljevine Jugoslavije. Zato je obstajala resna nevarnost, da jim
dræava zapleni telovadno orodje, Ëeprav je bilo last Katoliπkega
druπtva. Da se to ne bi zgodilo, so imovino prepisali na Ljudsko
hranilnico. Orli so na ta naËin lahko nadaljevali delo, a se kljub
temu za krajπi Ëas bolj posveËali kolesarjenju, nogometu, plavanju,
pohodom v naravo in smuËanju. Orlice pa so za eno leto prekinile
vse dejavnosti. 

Prvi javni nastop telovadnega odseka je bil leta 1907 na bivπem
Krennerjevem travniku pod sedanjo stavbo gradbenega podjetja
Tehnik. Po letu 1920 so Orli veËkrat gostovali v Puπtalskem gradu,
lastno igriπËe pa zgradili v letih 1931-1934 na prostoru delavnice
Srednje kovinarske in cestno prometne πole na Podnu. Tu so imeli
telovadne nastope in tekme ter trenirali atletiko, gimnastiko in
nogomet, Orlice pa hazeno (igra je podobna rokometu). Velikost
igriπËa je 48 m - 51 m x 30 m - 34 m. Ekipo sestavlja 7 igralk,
obleËenih v πportne majËke s kratkimi rokavi in πirokimi krili. »as
igranja za æenske je 2 x 25 minut, za moπke pa 2 x 30 minut. Leta
1930 je bilo v Pragi organizirano prvo svetovno prvenstvo, na
katerem je Jugoslavija osvojila srebrno kolajno, 1934. leta v
Londonu pa zlato. Leta 1953 so v Jugoslaviji hazeno povsem opustili
in prviË igrali na dræavnem prvenstvu mali rokomet. Orli so pogosto
prirejali mnoæiËne nastope, parade, akademije, tabore, tekme in
izlete. Vezali so jih na pomembne dogodke, obletnice in praznike.

Vodstvo telovadnega druπtva Orel

Nogometna tekma na Martinovem telovadiπËu (telovadiπËe Poden)

Nastop naraπËajnikov
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Najpomembnejπi cilji izvajanja javnih prireditev pa so bili: utrjevan-
je samozavesti in pripadnosti druπtvu, poæivitev druπtvenih
dejavnosti in pridobivanje novih Ëlanov. 

V skladu s to miselnostjo je tajnik druπtva Janko Hafner na obËnem
zboru 1926 izjavil: “Orlovstvo stremi za tem, da okrepi telo in
poplemeniti duha. Prvo skuπa doseËi s telovadbo, drugo pa s teËaji
in predavanji.” Da bi se Ëim bolj pribliæali tem ciljem, je druπtvo
organiziralo sploπna tekmovanja s telovadnim programom: proste
vaje, vaje na orodjih, tek ter skok v viπino in daljino. Ker je bilo tek-
movanje ekipno, so zapisovali na primer, koliko Ëlanov skupine ni
skoËilo v daljino tri metre in ocene za vaje. Netelovadni program
tekmovanja pa je obsegal petje, disciplino in poznavanje Zlate
knjige, kjer so bili zapisani pravila in idejna miselnost organizacije
Orel. 

Vsa ugledna druπtva tistega Ëasa so morala imeti svoj prapor (zasta-
vo s simboli druπtva). Predsednik je na obËnem zboru 1926. leta in
πe nekajkrat kasneje opozoril na prihajajoËo 20-letnico delovanja
druπtva in na aktivnosti, ki so v zvezi z razvitjem prapora potekale v
preteklosti: “Æe leta 1919 se je sproæila misel, da mora Orel dobiti
svoj prapor. Pod mojim predsedstvom se je priËela zbiralna akcija za
orlovski prapor. V teku enega leta smo nabrali precejπnjo svoto, h
kateri nam je veliko pripomogel pri nabiranju Ë. g. kaplan F.
Urbanc. Skozi 6 let se je govorilo in πtudiralo o praporu, kakπen naj
bi bil. Na lanskem obËnem zboru se je izrazila æelja, da naj za dvaj-
set letnico Orel zagotovo dobi prapor …” »etrtega januarja 1927 so
izvolili pripravljalni odbor in ga zadolæili, da pridobi manjkajoËi
denar in primerne naËrte. »eprav so imeli Ëlani odbora veliko dela
in nemalo teæav, so se kljub temu odloËili, da prosijo za izdelavo
naËrtov prapora takrat in πe danes najveËjega slovenskega arhitekta,
pedagoga in pionirja moderne evropske arhitekture prof. Joæeta
PleËnika (1872-1957). Za nasvete, pomoË in navezavo stikov s pro-
fesorjem so Ëlani odbora prosili Orlovsko podzvezo (OP) v
Ljubljani. Akcija je na veliko veselje loπkih Orlov in Orlic odliËno
uspela, o Ëemer priËa dopis Orlovske podzveze o izdelavi prapora z
dne 24. decembra 1927. 

Prav je, da ob tej priloænosti opozorimo na vseslovensko orlovsko
akcijo - gradnjo stadiona v Ljubljani. Orlovska podzveza v Ljubljani
je napela vse moËi, da bi zaËeta dela Ëimprej pripeljali do slavnostne
otvoritve. Ker je naËrt za stadion naredil arhitekt Joæe PleËnik, je
bila gradnja πe toliko bolj obvezujoËa. PredraËun stroπkov je bil zelo
visok, potrebnega denarja pa od nikoder. Zato so nekatera dela
upoËasnili. Da bi gradnjo kljub teæavam pospeπili, so na OP zaËeli z
zbiralnimi akcijami “za stadion”. V ta namen so vsem okroæjem,
srenjam, odsekom in kroækom 24. marca 1924 poslali dopis z
naslednjo vsebino: “Pol leta je æe poteklo odkar vsako delo za zgrad-
bo stadiona poËiva. Toda stadion je za Orlovstvo prepomemben in

Nastop konjenikov

Orli s praporom

Vodstvo orlov

Knjiga 100 let sporta  8/31/06  8:07 PM  Page 53



54

Sto let
1906 : 2006

prepotreben, da bi pustili akcijo πe dalj poËivati. Z bliæajoËo se pom-
ladjo bo treba gradbeno delo zopet zagrabiti. Brez denarja pa je to
nemogoËe. Zato je vaæna in nujna naloga, da se zaËnejo zbirati
potrebna denarna sredstva med vsem katoliπkim ljudstvom. To na-
logo bo moralo zaËeti in jo tudi dovesti do konca disciplinirano in
dela vajeno orlovstvo. Tu je hvaleæno polje, da zastavimo svoje sile
in z vztrajnostjo in ljubeznijo vodimo zbiralno akcijo, da pomaga-
mo voditi mogoËen, sekularen (zapisal I. K. - izjemen, izreden, edin-
stven, stoleten) spomenik skupnosti … Bratje in sestre! Na nas vseh
je - brez izjeme, brez izgovora do poslednjega kroæka in odseka, do
poslednje sestre in brata, da spoznamo sami vaænost in ogromnost
te naloge in tudi med ljudstvom πirimo to spoznanje.”

Iz dokumentacije je zaznati, da so se velikopotezne nabiralne akcije
uspeπno lotili tudi loπki Orli in Orlice. Pri tem so uporabljali zani-
miva gesla: “Pojdimo med ljudstvo, do zadnjega sela, do zadnje
koËe! Ustvarimo tekmo, kdo bo veË nabral! Za vsakih 2. 000 din
zasluæimo Ëastno diplomo! VkljuËimo se v prodajo sreËk za stadion-
sko loterijo! Dohodke od prireditev darujmo za stadion!” in druge. 

Po letu 1920 se je zbrala v telovadnem odseku Orlov in kroæku Orlic
vrsta zelo zagnanih ljudi, ki so ustvarili telovadni preporod v druπtvu
v sploπno zadovoljstvo. Telovadni odsek je æe vzgojil nekaj vrhunskih
telovadcev. Lojze Finægar in Lojze Hartman sta se uvrstila v elitno
slovensko orlovsko telovadno vrsto, ki je uspeπno nastopala tudi na
mednarodnih tekmovanjih. Poloæaj æenske telovadbe pa je bil Ëasu
primeren in ni dosegel podpore, ki so jo imele moπke skupine.
Nekatere posameznike, ki so k delovanju in razvoju druπtvene telo-
vadbe najveË prispevali, pa je le treba omeniti. Za odsek Orlov so
zelo zasluæni: Filip TerËelj, Ciril Grohar, Janko Hafner, Janko
Trdina, Janez Frlic, Joæe Oblak, Franc Piπkur, Tine Pirc, Domine
Bizjak, pa tekmovalca Lojze Finægar in Lojze Hartman. S presojo o
potrebnosti telovadbe pa je Ëlanstvo seznanjal dolgoletni ugledni
Ëlan druπtva Lovro Planina. Pri vodenju Orlic pa so izkazale svojo
poærtvovalnost Francka Bernik, Anica Debeljak, Peca LotriË, Ivanka
Rupar, Marinka in Ivanka Suπnik, Karlina Zaletel in druge. 

Ivan Kriænar

Nastop in parada orlov
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Ob zbiranju gradiva sem naletel na nekaj teæav, ki bi jih bilo dobro
odpraviti. Tako bi bilo zbiranje podatkov ob naslednji okrogli oblet-
nici laæje. Gre za urejenost arhivov druπtev, natanËnost evidentiran-
ja dogodkov, natanËnost pri pisanju imen in podobno. 

Gradiva z opisi dejavnosti druπtev je πe veliko. Odbor ga bo uredil
in oddal v hrambo Zgodovinskemu arhivu Ljubljana, enota ©kofja
Loka. 

Tega gradiva ne bi bilo mogoËe pripraviti brez sodelovanja
druπtvenih delavcev. Nekateri med njimi so imeli veliko dela, da so
zbrali podatke, saj delovanje nekaterih druπtev sega daleË nazaj. Na
tem mestu se vsem za opravljeno delo iskreno zahvaljujem. 

Tone PogaËnik

DRU©TVA, KLUBI IN 
DRUGE ORGANIZACIJE
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VRHUNSKI, REKREATIVNI IN ©OLSKI ©PORT

©ele πtudijski pregled vse πportne dejavnosti pokaæe pravo sliko
razπirjenosti πporta med naπimi obËani. PriËujoËe gradivo prikazuje
izreden razvoj πportne dejavnosti. Od prvih let po drugi svetovni
vojni, ko je bil πport skoncentriran v enem druπtvu, je danes priso-
ten prav povsod. Æe πtevilka, da je v obËini registriranih 76 πportnih
druπtev in ostalih organizacij, pove veliko. ©tevilo vkljuËenih Ëlanov
pa je kronski dokaz, da ©kofjeloËani brez πporta ne moremo. V obËi-
ni ni veËjega naselja brez vsaj ene nogometne ekipe. Krajani pa so
organizirani v druπtvih, πolah, æupniπËih in zasebnih skupinah. 

In kje vse najdemo naπe krajane? Prisotni so v tekmovalnem in
netekmovalnem πportu. NajveË se jih ukvarja z igrami z æogo, sledi-
jo pa πporti na snegu, atletika, borilni πporti, balinanje, kegljanje,
plezanje in avtomoto-πport. Vsaj toliko kot tekmovalci so pomem-
bni tudi rekreativci, ki s svojo dejavnostjo preko πporta skrbijo pred-
vsem za svoje zdravje in razvedrilo. To so planinci, taborniki, skavti
in krajani, ki redno vadijo v druπtvih, kjer gojijo potovanja, aero-
biko, fitnes, jogo in πe kaj. 

Dejavnosti so organizirane za vse starostne kategorije. Predπolske
otroke najdemo v druπtvih in vrtcih, πolsko mladino v πolah, cerkvi
in druπtvih, odrasle v druπtvih. Enako velja za upokojence, ki so
preko druπtva upokojencev, planincev, balinarjev in πe nekaterih
drugih zelo aktivno prisotni v πportu. Izredno pomembno je, da se
v dejavnost vkljuËujejo tudi invalidi. 

Posebej je potrebno omeniti vrhunske doseæke naπih tekmovalcev.
Skozi vsa leta so bili naπi πportniki prisotni pri kreiranju vrhunskih
rezultatov v bivπi Jugoslaviji in samostojni Sloveniji. Izredni so
rezultati zadnjih 20-ih let, ko so naπi krajani bili olimpijski tek-
movalci, svetovni in evropski prvaki, zmagovalci mednarodnih tek-
movanj v Ëlanskih in mlajπih konkurencah in dræavni reprezentanti
v πtevilnih πportnih panogah. PrednjaËijo alpski smuËarji, balinarji
in πportni plezalci. 

Za vso zgoraj navedeno dejavnostjo stoji in deluje ogromno πtevilo
funkcionarjev in strokovnih delavcev. ©tevilo organizacij, ki prosto-
voljno sodelujejo pri delovanju druπtev, ki svoj prosti Ëas namenjajo
πportu, je izjemno visoko. Med njimi so ljudje, ki skrbijo za redno
delovanje druπtev in predvsem zbiranje finanËnih sredstev, ki jih ni
nikoli dovolj, so vaditelji, trenerji in sodniki. Sem spadajo tudi
zdravniki in drugi zdravstveni delavci, ki deæurajo na tekmovanjih.
Z izvajanjem sistematskih in namenskih pregledov skrbijo za dobro
zdravje in varnost πportnikov. 
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Oktobra 1945 leta je skupina zanesnjakov in ljubiteljev avtomobi-
lizma in motorizma s skromnimi finanËnimi sredstvi ustanovila
MotociklistiËno fizkulturno druπtvo Lubnik ©kofja Loka. Zbralo
seje 35 ustanoviteljev, njihov delovni program pa je bil: tehniËna
vzgoja, organiziranje turistiËnih izletov, ocenjevalnih in spretnostnih
voæenj, cestnohitrostnih tekmovanj z motorji in πole za vzgojo
voznikov motornih vozil. 

Ustanovni Ëlani Avto-moto druπtva so bili: Alojz ZupanËiË -
Zmago, Rajko ZupanËiË, Drago VraniËar - Fedja, Franc Luskovec -
Cveto, Slavko Miklavc- Medo, Albert Koritnik, Adolf Kosterov,
Ludvik UrπiË- Marko, Bogdan RajkoviË, Franc Triler, Joæe Podrekar,
Kambe RamadanoviË, Vladimir Ferdin, Vinko Jugovic, Janez
Paulus, Janez Zupanc, Joæe »emaæar, Anton Rakovec, Franc Beπter,
Pavle Podobnik, Miro Mihovec, Franc Bogataj, Stane Zakotnik,
Janez Benedik in Franc Zaletel. 

Ob ustanovitvi je druπtvo razpolagalo z naslednjimi materialnimi
dobrinami: osebni avto Opel, osebni avto Pontiak in motorno kolo
Saks. 

Druπtvo je imelo prvo sejo pri Filaverju, prva avto πola je bila v
Kavarni na Mestnem trgu, kasneje pa so delovali v Miπnici oziroma
v gostilni pri KavËiËevih. 

Hiπa, v kateri domuje in deluje Avto-moto druπtvo ©kofja Loka, je
bila prvotno namenjena domu ljudske tehnike. Vendar so se dela
Ëlani Avtomoto druπtva zagnano lotili in so z udarniπkim delom
od leta 1958 do leta 1960 dogradili stavbo do te faze, da je druπtvo
dokonËno dobilo prvo uËilnico. Prva predavatelja motoroznanstva
sta bila ing. Peter Jenko in Joæe Jereb. Dejavnost priprave kandida-
tov za πoferske izpite je za druπtvo postala zelo pomembna. V Ëasu
najveËjega razmaha je imelo Avtomoto druπtvo ©kofja Loka 17
πolskih avtomobilov in veliko honorarnih instruktorjev. Dejavnost
avtoπole je predstavljala zelo velik vir denarnih sredstev za delova-
nje druπtva. Zakonodaja je kasneje krojila usodo avtoπol. V letih
1990-1991 so se pojavile zasebne avto πole. Nato je leta 1998 izπel
Zakon o varnosti v cestnem prometu. Zaradi zasebnih avtoπol in
zelo strogih zahtev zakona je ta dejavnost v druπtvu praktiËno
zamrla. 

Da bi se druπtvo finanËno opomoglo, so od leta 1996 do leta 1999
z Avtomehaniko, d. d. ©kofja Loka pripravili tridnevno razstavo
avtomobilov pod naslovom “Salon avtomobilov Loka”. V naslednjih
letih se razstavljalci na vabilo niso veË odzivali, zato so s to akcijo
prenehali. 

»lanstvo je po osamosvojitvi dræave Slovenije moËno usihalo. Zato
so v druπtvu zaËeli z akcijo za poveËanje Ëlanstva. Z nekaterimi obrt-

Janez Paulus s sovoznikom Pavletom Podobnikom v ©kofji Loki, 1951

Janez Zupanc, inπtruktor v avtoπoli, 1946
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niki in trgovci so sklenili pogodbe, ki Ëlanom AMD ©kofja Loka
nudijo 10-15 % popusta na storitev z druπtveno izkaznico na
podroËju obËine ©kofja Loka. Ob tem pa ne smemo pozabiti, da so
leta 2002 za potrebe Ëlanstva odprli turistiËno pisarno, kjer je med
uradnimi urami moæno dobiti mednarodno vozniπko dovoljenje,
pridobiti pooblastilo za voænjo tujega motornega vozila, nabaviti
kreditno pismo za potovanje v inozemstvo kot tudi pridobitev
Ëlanstva plus (dodatne ugodnosti pri potovanjih v tujino). 

Z vsemi ugodnostmi AMZS in AMD ©kofja Loka se jim πtevilo
Ëlanstva poveËuje. 

Predsedniki:

1945-1946 Alojz ZupanËiË-Zmago
1946-1951 Franc Luskovec
1951-1959 Adolf Gerjol
1959-1965 Joæe Hauptman
1965-1992 Stane Krapeæ
1992-1994 Janez Zavrl
1994-2000 Anton Rakovec
2000-2004 Cveto PodpeËan
2004-2005 Duπan Jerala

Zelo pomembna dejavnost Avtomoto druπtva ©kofja Loka, ki je zato
vredna posebne pozornosti, je πportna dejavnost. Zaradi te
dejavnosti se je glas o Avtomoto druπtvu in o tisoËletni ©kofji Loki
πiril ne le na sonËni strani Alp, ampak je ime ©kofje Loke obπlo vseh
pet celin, vso zemeljsko oblo. Najboljπi motoristi z vsega sveta so
preizkuπali moËi na cestnohitrostnih dirkah za Veliko nagrade
Loke.

Æe pol leta po ustanovitvi, torej aprila 1946, je druπtvo organiziralo
prvo πportno prireditev. To je bila ocenjevalna voænja od ©kofje
Loke do Æirov. Sodelovalo je 29 udeleæencev, zmagal pa je Ivan
Poljak na takrat atraktivnem BMW 500. Istega leta v juliju je bilo
æe meddruπtveno tekmovanje na cesti Poljane-©kofja Loka.
Sodelovalo je 30 tekmovalcev. ©e eno tekmovanje je bilo leta 1946.
Septembra je bila na lubniπki cesti cestnohitrostna dirka od ©kofje
Loke do Breznice v dolæini 5 km. Nastopilo je 41 tekmovalcev.
©portna dejavnost Avto-moto druπtva ©kofja Loka se je hitro razvi-
jala. 1949. leta so bile prve kroæne cestnohitrostne dirke po
Zgornjem in Spodnjem trgu, po sedanji peπ poti ob Merkurju na
1186 metrov dolgi progi. Nastopilo je 31 tekmovalcev iz osmih
slovenskih druπtev. Najboljπi Ëas je dosegel Leo Ponikvar iz AMD
Ljubljana s povpreËno hitrostjo 64. 068 km/h. Leta 1954 je bila tek-
movalna proga speljana mimo bencinske Ërpalke in tako podaljπana
na 1640 metrov v krogu, ki je bil æe 80 % asfaltiran. PovpreËna
hitrost najhitrejπega kroga je bila 134 km/h. V razvoju πportne

dejavnosti Avto-moto druπtva ©kofja Loka je treba kot naslednji
pomembni mejnik omeniti leto 1960, ko so se cestnohitrostne dirke
preselile iz mesta na 4500 metrov dolgo kroæno stezo Plevna-Stari
Dvor-Trata-Lipica-Hudo polje-Plevna. Tega leta je Edo Dolerenco z
motorjem znamke Gillera 500 ccm dosegel povpreËno hitrost 99.
600 km/h. Æe naslednje leto je LjubljanËan Edo »uden prebil magi-
Ëno mejo 100 km/h. Leta 1962 pa so imeli v ©kofji Loki prviË
dræavno prvenstvo. 

Gotovo gre le zagnanemu in vestnemu delu loπkih avto-moto
delavcev ter seveda izkuπnjam, ki so si jih pridobivali iz leta v leto z
organizacijo motociklistiËnih in rally tekmovanj, zasluga, da se je
sloves loπkih dirk πiril. Leta 1963 je bila v ©kofji Loki prviË Nagrada
Loke z mednarodno udeleæbo Italijanov in Avstrijcev. Ugled loπkih
organizatorjev je rasel in æe naslednje leto, torej leta 1964 je bila v
©kofji Loki dirka na evropski ravni. Takrat je zablestel Morrie Low,
ki je postavil rekord proge pri nepozabni hitrosti 133. 005 km/h.
Æal je bil to njegov zadnji nastop v ©kofji Loki, saj se je πe istega leta
smrtno ponesreËil na tekmovanju v NemËiji. Leta 1960 je dirke
obiskalo 12. 000 gledalcev, leta 1964 æe 35. 000, leta 1971 pa reko-
rdnih 50. 000. Tekmovalci so bili iz 17 dræav. Zadnjo dirko so
pripravili ob 1000-letnici mesta ©kofja Loka. ResniËno so bili dani
vsi pogoji za slavje in zmagoslavje, a usoda je hotela drugaËe.
Italijanskemu tekmovalcu je zablokiral motor in z vso hitrostjo je
zletel med gledalce. ©tirje mrtvi so bili veË kot tehten razlog, da je
bila dirka prekinjena, nedokonËana Velika nagrada Loke pa je bila
zadnja prireditev na odprtih cestah v Sloveniji. 

Motoristi na πtartu, snemalec Peter Pipp
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Avtomoto druπtvo je v letih 1984-1985 organiziralo avto rally
prvenstvo za republiπko in dræavno prvenstvo. Ob tem je prav, da
omenimo, da Avto-moto druπtvo ni bilo samo uspeπen organizator,
temveË je skrbelo tudi za vzgojo in razvoj πportnih kadrov od
druπtvenih do mednarodnih rangov, saj se je v druπtvu kalilo neπteto
tekmovalcev. 

Ne glede na to, da druπtvo nima veË slovitih motodirk, je ta
aktivnost πe vedno na primerni ravni. ©portni funkcionarji vsako
leto organizirajo turistiËno ocenjevalne voænje za Ëlane in ostale.
Prav tako vsako leto skupaj s Svetom za preventivo in vzgojo v ces-
tnem prometu ObËine ©kofja Loka prirejajo za 4. in 5. ter 6. in 7.
razrede obËinsko tekmovanje pod naslovom “Loka kolo”. 

Ob koncu πolskega leta skupaj s Svetom za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu organizirajo πe tekmovanje po mestnih ulicah
©kofje Loke s skiroji za osnovne πole obËine ©kofja Loka in njihove
podruæniËne πole pod naslovom “Loka skiro”. 

Naπi πportni funkcionarji sodelujejo tudi pri varovanju πolskih otrok
v zaËetku πolskega leta. V spomladanskem Ëasu sodelujejo s svojimi
funkcionarji pri izvedbi uËne ure v prometu za 2. in 3. razrede
osnovne πole. 

Najbolj zasluæni Ëlani:

Stane Krapeæ (1923-2003)
Rodil se je 18. 12. 1923 v delavski druæini. Æe v predvojnem obdob-
ju je kot otrok aktivno deloval v naprednem druπtvu Sokol v
Ljubljani. Ob napadu na Jugoslavijo je leta 1941 prostovoljno
vstopil v Soπki odred, pripravljen, da se upre nemπkim napadalcem,
Ëeprav je bil star komaj 17 let. Zaradi sodelovanja v NOB je bil leta
1942 obsojen na osem in pol let zapora. Bil je odpeljan na otok
Sardenio Alegro. Tu je leta 1943 doËakal osvoboditev. Takoj je odπel
v partizane; preko Barija na otok Vis v prekomorsko brigado in se
leta 1945 vrnil v Slovenijo. V tem Ëasu je opravljal razliËne oficirske
dolænosti in bil nazadnje predavatelj na Peπadijski oficirski πoli v
Sarajevu. Po demobilizaciji iz JLA leta 1952 je nastopil sluæbo v
tiskarni Tone TomπiË v Ljubljani, kjer je bil do svoje upokojitve
direktor. 

Leta 1951 se je vkljuËil v Avto-moto druπtvo ©kofja Loka. Leta 1964
je v druπtvu prevzel predsedniπko mesto in ga uspeπno vodil. Zlasti
se je njegovo delo odraæalo pri vodenju mednarodnih motocikli-
stiËnih dirk za Nagrado Loke. Bil je tudi predsednik SkupπËine
Avto-moto zveze Slovenije in Ëlan predsedstva Avto-moto saveza
Jugoslavije

Za svoje delo je prejel neπteto priznanj in odlikovanj tako na
dræavnem kot na republiπkem in obËinskem nivoju. Posebna Ëast pa
ga je doletela s podelitvijo najviπje nagrade s strani Avto-moto zveze
Slovenije. Ob praznovanju 50-te obletnice druπtva je postal Ëastni
Ëlan druπtva. 

Ivan Kriæaj (1933-2005)
Izhajal je iz delavske druæine v ReteËah kot najstarejπi izmed πtirih
otrok. V Avtomoto druπtvu je bil aktivni Ëlan vse od leta 1954 dalje.
Opravljal je razliËne vodilne dolænosti in s svojimi sodelavci veliko
pripomogel k uspehom druπtva. 

Njegovo delo se je zlasti odraæalo pri izvedbi mednarodnih motocik-
listiËnih dirk, kjer je opravljal delo sekretarja. Bil je tudi predsednik
πportne komisije AMD ©kofja Loka in veËletni Ëlan πportne
komisije pri Avto-moto zvezi Slovenije. 

Veliko je tudi prispeval k organizaciji dveh prireditev, ki sta namen-
jeni predπolski in πolski mladini: Loka kolo in Loka skiro. Njegova
velika ljubezen je bila tudi organizacija turistiËnih voæenj v druπtvu
in pobuda akcij na podroËju πportnih dejavnosti. 

Zadnja leta je deloval kot sekretar druπtva, ki je pod njegovim vod-
stvom vse bolj napredovalo in se uveljavilo na osnovi njegovih idej.
Bil je tudi zvezni πportni funkcionar in tako dobitnik izkaznice
zasluænega πportnega funkcionarja. 

Vsa leta pa ni bil aktiven samo v druπtvu, ampak tudi zunaj njega v
okviru obËine in dræave. Dolga leta je bil tudi Ëlan obËinskega Sveta
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Svoje zadovoljstvo pa je
naπel tudi kot Ëlan gobarskega druπtva ©kofja Loka, ki mu je predse-
doval in bil veliko let tudi predsednik gobarskih druπtev Slovenije. 

Izjemno skrb je posveËal tudi pridobivanju Ëlanstva in vzdræevanju
druπtvenega premoæenja. Za vse omenjeno je leta 1995 prejel poseb-
no priznanje s strani AMZS, in sicer zlato plaketo, leta 2001 zlato
priznanje Zavoda za πport ©kofja Loka, leta 2003 sveËano listino
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in veË drugih 
priznanj. 

Ob praznovanju 60-letnice druπtva je prejel najviπje priznanje
druπtva - imenovanje za Ëastnega Ëlana druπtva. 
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Druπtvo je bilo ustanovljeno leta 2001 in goji πprint, podaljπani
πprint, tek na srednje in dolge proge, gorski tek in skok v daljino.
Druπtvo πteje 86 Ëlanov. Od teh je 61 tekmovalcev, 8 rekreativcev,
6 strokovnih delavcev in 11 funkcionarjev. Od vsega zaËetka je
druπtvo vodil Veljko Jan, po petih letih pa ga je zamenjal Igor
Bernik. Tekmujejo na tekmovanjih, ki jih organizira Atletska zveza
Slovenije v dvorani in na prostem, na mitingih in uliËnih tekih po
Sloveniji ter v gorskih tekih. Najmlajπi sodelujejo na mitingih za
Zlato ligo Gorenjske, ki jih klub organizira skupaj z AK Triglav iz
Kranja in AD Æelezniki. 

Najboljπi doseæki so:
- Petra Draksler - 33. mesto na svetovnem prvenstvu v gorskem
teku za mlajπe mladinke 2002 v Innsbrucku, 

- Jurij Demπar - 1. mesto v teku na 60 m na dræavnem prven-
stvu Slovenije za starejπe mladince leta 2005 v dvorani v Novi
Gorici, 

- Anæe Jurgele - 3. mesto v teku na 800 m na dræavnem prven-
stvu za starejπe mladince leta 2004 v Novi Gorici. 

Naπ najperspektivnejπi tekmovalec je Jurij Demπar, ki je postal v letu
2004 dræavni prvak na 60 m v dvorani in na 100 m na prostem v
kategoriji ml. mladinci. V letu 2005 je æe osvojil naslov dræavnega
prvaka na 60 in 200 m v dvorani. Je kategoriziran pri Olimpijskem
komiteju Slovenije. 

AK ©kofja Loka organizira vsako leto 2 tekmovanji za najmlajπe v
dvorani Poden. Udeleæujejo se ga otroci z vse Gorenjske.
Tekmovanje je zanimivo in dinamiËno. Tekmuje se v mnogoboju:
sprint, tek Ëez ovire, skok v daljino, met rakete (æogice). 

Tek po  ulicah ©kofje Loke

Jurij Demπar, odliËen v tekih na kratke proge

Silva Bernik, v sredini spredaj
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Balinanje na Trati se je priËelo 1961 leta, ko je bil ustanovljen
Balinarski klub Trata. Po osamosvojitvi Slovenije se je preimenoval
v Balinarsko druπtvo Trata, ki je osnovnemu imenu lahko dodal tudi
ime sponzorja in se tako sedaj imenuje Balinarsko πportno druπtvo
Lokateks Trata. Prvi predsednik je postal Ivan Breznik. Za njim so
se zvrstili Jaka UπeniËnik, Avgust Jamnik, Emil Berginc, Viktor
Rejc, Marjan Peternelj in Bojan Buden, ki je predsednik od 1984.
leta dalje. 

Cilj druπtva je gojenje vrhunskega balinanja. V druπtvo je vËlanjenih
16 kategoriziranih in 18 registriranih tekmovalcev. Z njimi dela 12
strokovnih delavcev in 10 funkcionarjev. Druπtvo stalno skrbi za
vzgojo lastnega tekmovalnega kadra. Za velike uspehe druπtva je bilo
prelomno leto 1991, ko so organizirali πolo balinanja, ki jo je vodil
Ivan Breznik. Iz te πole so izπli trije bodoËi svetovni prvaki (Damjan
Sofronievski, Davor JanæiË in Jasmin »auπeviÊ). 

Kvalitetno delo in vse veËji tekmovalni uspehi so zahtevali vse boljπe
razmere za igro. Z baliniπË na prostem (med bloki v “dæungli”) so
leta 1981 preπli na πtiristezno baliniπËe v πportnem parku Trata, ki
so ga do 1989. leta pokrili s streho. Zaradi prezasedenosti pokritega
baliniπËa so v letu 1992 poleg pokritega baliniπËa zgradili πe eno
πtiristezno baliniπËe na prostem. Sklep Balinarske zveze Slovenije o
postopnem prehodu tekmovanja v najzahtevnejπi super ligi v zims-
ki Ëas, torej v dvorane, pa je zahteval od kluba, da je priËel z izgrad-
njo balinarske dvorane, ki jo je do leta 2002 tudi zgradil. 

Druπtvo tekmuje na sledeËih tekmovanjih:
- super liga, najviπje tekmovanje v dræavi, 
- evropski pokal dræavnih prvakov, 
- gorenjska Ëlanska in veteranska liga, 
- gorenjska in dræavna prvenstva za Ëlane, mladince in pionirje v

pokalu, enojkah, dvojicah, hitrostnem in natanËnem zbijanju, 
- vsakoletni mednarodni turnir Trata, 
- obrtniπke in delavske igre. 

Balinarsko druπtvo Trata je od osamosvojitve dalje daleË
najuspeπnejπa slovenska balinarska organizacija. NajveË zaslug za to
ima peterica Ëlanov upravnega odbora: Bojan Buden, Bojan BerËiË,
Danilo Bence, Jure ©tancar in Janez Fic, ki vodijo druπtvo æe 25 let.
V letu 2005 je bilo v druπtvo vËlanjenih 192 Ëlanov. 

NajveËji uspehi druπtva so:
- 1984 uvrstitev iz gorenjske v republiπko ligo, 
- 1988 republiπki prvaki in uvrstitev v II. zvezno jugoslovansko

ligo, 
- 1990 1. mesto v II. jugoslovanski ligi, 
- 1992 uvrstitev v super ligo v Sloveniji. 

Balinarji Trate
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Dræavna prvenstva:
- 1997, 1999, 2001, 2002, 2005 so osvojili naslov dræavnih

prvakov, 
- 1997, 1999, 2000, 2001, 2003 so postali pokalni prvaki

Slovenije, 
- 1996, 1999, 2002, 2003, 2004 so postali dræavni prvaki v tek-

movanju parov. 
- v igri v krog, igri posamezno in hitrostnem izbijanju so od leta

1993 do leta 2005 osvojili 31 naslovov dræavnih prvakov.

Evropska prvenstva
- Osvojili so tretje mesto v Evropi v pokalu dræavnih prvakov v

mestu Gapp v Franciji leta 2000.
- Vehar Uroπ je osvojil 1. mesto v Evropi v disciplini natanËno

izbijanje. 

Svetovna prvenstva
a) Prvenstva v posameznih disciplinah
zlata medalja:

- trikrat posamezno mladinci (enkrat Damjan Sofronievski
1997, dvakrat Jasmin »auπeviÊ 1999, 2000), 

- dvakrat natanËno izbijanje mladinci (enkrat Damjan
Sofronievski 1997, enkrat Jasmin »auπeviË 1999), 

- enkrat natanËno izbijanje Ëlani (Damjan Sofronievski 2001), 
- enkrat hitrostno izbijanje mladinci(Uroπ Vehar 1995), 
- enkrat hitrostno izbijanje Ëlani do 23 let (Uroπ Vehar 1998); 

srebrna medalja:
- enkrat natanËno izbijanje Ëlani do 23 let (Damjan Sofronievski

2000), 
- enkrat natanËno izbijanje Ëlani (Uroπ Vehar 1995), 
- enkrat hitrostno izbijanje mladinci (Jasmin »auπeviÊ 2000); 

bronasta medalja:
- dvakrat natanËno izbijanje mladinci (Damjan Sofronievski

1995, 1996), 
- dvakrat natanËno izbijanje Ëlani do 23 let (Uroπ Vehar 1999), 
- dvakrat hitrostno izbijanje Ëlani (Jasmin »auπeviÊ 2000),
- dvakrat igra v krog Ëlani do 23 let (Uroπ Vehar 1998).

Za izredne uspehe so zasluæni trenerji: Jure ©tancer, Bojan BerËiË,
Hasan »auπeviÊ in Damjan Sofronievski. 

Za 40-letno delovanje je druπtvo dobilo obËinsko priznanje
“SveËana listina”. 

Nekaj “cvetk”, ki so se zgodile v Ëasu delovanja druπtva:
- Leta 1996 so bili po rednem delu super dræavne lige daleË pred

vsemi, vendar so v play off-u izgubili ob nabito polnem bali-

niπËu z izkuπeno ekipo Skale. Ko se je tekma konËala, so vsi
takrat πe zelo mladi igralci Damjan, Uroπ in Gregor jokali kot
otroci. 

- Ob osvojitvi prvega naslova dræavnih prvakov v letu 1997 so v
sodelovanju s krajevno skupnostjo pripravili pravo “traπko
feπto”. Povabili so vse krajane in mednje razdelili 800 porcij
golaæa in 200 litrov piva. 

Leta 1998 so bili po rednem delu super lige ponovno prvi in so se
æe priËeli pripravljati na novo “ traπko feπto”. V GosteËah na kmeti-
ji Pri Frlecu so zaarali vola. Play off so igrali s Poljem iz Ljubljane,
izgubili, vol pa je preæivel.

Podpis sponzorske pogodbe
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Balinarsko druπtvo Loka 1000 je bilo ustanovljeno ob 1000. letnici
©kofje Loke v letu 1973 in je delovalo pod imenom Balinarski klub
Loka 1000. Klub je najprej deloval na enosteznem baliniπËu v ©olski
ulici, kjer je delovalo Druπtvo upokojencev. Idejni vodja za izgrad-
njo novega πtiristeznega baliniπËa je bil Franc Strel. Tega so uredili
na zapuπËenem in neurejenem prostoru na Krevsovem otoku ali
“Benetkah”, kot so otok sredi Selπke Sore kasneje poimenovali. Prvi
predsednik je bil Joæe »uπ (Pepe). Za njim pa so klub vodili πe Peter
Avguπtin, Joæe Arhar, Vinko PrimoæiË, Janez Nastran, Ivan
Langerholc in Filip Berce. VkljuËuje 12 kategoriziranih tekmovalcev
in 50 rekreativcev. Z njimi delajo 1 funkcionar in 3 strokovni delav-
ci. Sodelujejo v gorenjski Ëlanski in veteranski ligi ter na
rekreativnih turnirskih tekmovanjih po Sloveniji. 

Za najveËji uspeh πtejejo obnovitev baliniπËa na Krevsovem
otoku”Benetke”, ki je bilo uniËeno v poplavah 1990. leta. Njihov
Ëlan Jasmin »auπeviÊ je leta 2005 osvojil naslov svetovnega prvaka
v enojkah. 
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Druπtvo je bilo ustanovljeno na ustanovnem obËnem zboru januar-
ja leta 1994 na pobudo sedanje predsednice Marije Podnar in Ëlana
Gyan Purija, ki sta se uËila joge po sistemu Joga v vsakdanjem æiv-
ljenju (sistem postopnega osvajanja telesnih poloæajev) v druπtvu
JVVÆ (Joga v vsakdanjem æivljenju) Ljubljana in pri samem avtor-
ju sistema, svetovno priznanem jogiju in mirovniku Parambhas
Swamiju Maheshwaranandi, ki je za svoj sistem in delo dobil πtevil-
na mednarodna in dræavniπka priznanja. Druπtvo je vËlanjeno v Joga
zvezo Slovenije in mednarodno zvezo druπtev JVVÆ. Pri organizaci-
ji strokovnih sreËanj pa sodelujejo tudi z drugimi joga druπtvi.
VkljuËujejo se v razliËne humanitarne projekte (pomoË ærtvam
potresov in cunamija). V druπtvu deluje tudi mini knjiænica z “jogij-
sko” literaturo. 

Po sistemu JVVÆ v veË kakor trideset razliËnih dræavah sveta vadi
nekaj milijonov ljudi. Sama vadba pa je vkljuËena v πtevilne
zdravstvene ustanove, πole, vrtce in druπtva. Prednost vadbe joge po
tem sistemu je njena sistematiËnost. Tako z vadbo lahko priËne vsak
ne glede na telesno pripravljenost in postopoma napreduje skozi
osem razliËnih stopenj z uËenjem sproπËanja, asan (telesnih vaj),
pranajame (dihalnih tehnik), meditacije in koncentracije. Z vadbo
joge se izboljπa telesno zdravje, sprosti um in umirijo misli. Tako se
laæe obvladuje vsakodnevne teæave in skrbi, izboljπa pa tudi koncen-
tracija in uËinkovitost pri delu. 

Skozi vsa leta delovanja se je druπtvo razvijalo in organiziralo zaËet-
no in nadaljevalno vadbo. Potekajo pa tudi posebni prilagojeni pro-
grami: joga za otroke, joga za hrbtenico in teËaji jogijskih tehnik za
starejπe. 

Druπtvo skrbi za vzgojo in izobraæevanje domaËih inπtruktorjev na
mednarodnih seminarjih joge in strokovnih izpopolnjevanjih v
domovini joge, Indiji (pri avtorju). Tako so se izobraæevali sedanji
instruktorji Urban Eræen, Jana »inku, Janja PrimoæiË in nekaj
Ëlanov. 

VkljuËenih je 108 Ëlanov in z njimi dela 7 inπtruktorjev joge.
Upravni odbor pa skrbi za nemoteno izvajanje nalog in programa,
ki ga sprejmejo na vsakoletnem obËnem zboru. 

Leta 2001 so uspeli pridobiti in obnoviti prostore na Trati, kjer v
prijetnem ambientu poteka vsakodnevna vadba za razliËne skupine.
Druπtvo organizira vadbo πe v Gorenji vasi in v Æeleznikih. 
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DRU©TVO NARAVA ©KOFJA LOKA 

Skupina za jogo deluje v okviru druπtva Narava. Delovati je priËela
1995. leta na pobudo takratne ravnateljice vrtcev v ©kofji Loki Olge
Bandelj, ki je æelela svoje sodelavke seznaniti s tovrstnim naËinom
vadbe. Za to zvrst vadbe jo je navduπila njena hËerka, ki se je z njo
seznanila v Zdruæenih dræavah Amerike. V priËetku so vadbo
obiskovale le delavke vrtcev, sËasoma pa so se pridruæile tudi druge
udeleæenke. ©tevilo se vsako leto spreminja in se giblje med 25 in
30. Starostna meja pa sega vse od gimnazijk do upokojenk. Vadijo
enkrat tedensko 2 uri. Vadba je razdeljena na 3 dele. Program vadbe
je prilagojen sposobnostim posameznih udeleæenk. V prvem delu se
izvaja protiboleËinska masaæa, v drugem delu razliËne tehnike
dihanja, v tretjem delu pa osnovne jogijske vaje /asane/, ki vraËajo
hrbtenici, resniËni æivljenjski osi, proænost, umirjajo razdraæene
æivce, sproπËajo miπice, poæivljajo organe in æivËne centre. Vadba se
zakljuËi s sproπËanjem in tehnikami avtogenega treninga. 

Vadbo joge vodi Lea Mlakar, ki se je z njo seznanila na raznih teËa-
jih, predvsem v πoli za Shiatsu masaæo, ki jo je obiskovala v Dobrni
in Laπkem. Shiatsu je tradicionalna japonska zdravilna veda
(fizioterapija-masaæa), ki je nadgrajena s spoznanji o potrebah
sodobnega zahodnega Ëloveka in v dobesednem prevodu pomeni
pritiskanje s prsti na akupunkturne toËke. 

DRU©TVO KI AIKIDO ©KOFJA LOKA 

Druπtvo je bilo ustanovljeno leta 2004. Je torej zelo mlado druπtvo,
v katerega se je doslej vËlanilo 21 Ëlanov. Vso dejavnost druπtva in
tudi treninge vodi mag. Peter BabanoviË, ki ima ustrezno kvali-
fikacijo (shodan - 1. dan). Kot zanimivost naj navedemo, da v tem
πportu tekmovanj ni. 

Aikido je naËin spoznavanja koordinacije uma in telesa v vsakdan-
jem æivljenju. Ni le borbena veπËina, je znanje uporabe naravnih
zakonitosti, je umetnost, nastala iz borbenih veπËin. 
Korenine Ki aikida naj bi izhajale iz veπËin aiki-jutsa, ki izvira iz
Japonske. Veliki poznavalci aiki-jujutsu so bili samuraji, ki so to
tehniko uporabljali v situacijah obrambe neoboroæenega Ëloveka
proti meËu. 

Razliko med ki aikidom in ostalimi borbenimi veπËinami ponazarja
sledeËa zgodbica: V reki stojita dva samuraja. Prvi, mlad in moËan,
dræi v roki oster meË. Vse, kar priplava po vodni gladini proti
njemu, razseka z veliko spretnostjo. Drugi samuraj je precej starejπi.
Svoj neoster meË dræi na viπini vodne gladine in naplavine samo
preusmerja mimo sebe. Prvi samuraj se bo prej ali slej utrudil, meË
se bo skrhal. Drugi sodeluje z naravo, ostrina meËa ni pomembna,
prav tako ne udarci in ne moË. Um in spretnost nadomeπËata moË
in ostrino. In to je ki aikido.
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sti pomembno prispevajo mentorji. Mentorji znajo naËrtovane vse-
bine zanimivo izvesti, ob tem pa upoπtevajo tudi æelje udeleæencev. 

Projekt “Dobimo se ob pol desetih” je bil prviË izveden leta 1995 in
nato vsako leto, vkljuËno z letom 2004 desetkrat. Vanj je bilo
vkljuËenih 1298 otrok, poËitniπke dejavnosti so skupaj trajale 223
dni. Projekta kljub dobri volji in prizadevanju Ëlanov druπtva ne bi
mogli realizirati, Ëe ne bi bilo dobrotnikov, ki so projekt finanËno ali
na drug naËin podprli. Vsa dela, vezana na organizacijo poËitniπkih
dejavnosti in njihovo izvajanje, so opravili Ëlani DPM ©kofja Loka
brezplaËno s prostovoljnim delom. 

DRU©TVO PRIJATELJEV MLADINE ©KOFJA LOKA

ObËani in obËanke ©kofje Loke, ki so æeleli s skupnim delovanjem
doseËi dvig kakovosti æivljenja otrok in uveljavljanje interesov in
potreb otrok, so ustanovili Druπtvo prijateljev mladine ©kofja Loka.
Ustanovni obËni zbor je bil 12. 10. 1976. V druπtvu delujejo Ëlani
prostovoljno, s svojim strokovnim znanjem in hotenjem æelijo
omogoËiti veselo in sreËno otroπtvo otrokom. 

Od ustanovitve druπtva so druπtvo vodili Mira Ponikvar, Pavle
©egula, Marija Lazar in Gregor Cerkvenik. Zadnjih dvanajst let vodi
druπtvo Mara Jelovπek. V tem Ëasu je bil do sredine leta 2001 pod-
predsednik Joæe Peternel, od sredine 2001 pa Olga Bandelj. 
Druπtvo je od leta 2000 vËlanjeno v ©portno zvezo ©kofja Loka, od
2001 leta je Ëlan Zveze za πport otrok in mladine Slovenije. 

Program druπtva je prilagojen pogojem in materialnim moænostim,
v katerih deluje druπtvo. »lani uresniËujejo cilje v okviru razliËnih
projektov, v sodelovanju z uËitelji in uËenci O© Cvetka Golarja, O©
Ivana Groharja, O© ©kofja Loka - Mesto in delno tudi z O© Jela
JaneæiËa ter s strokovnimi delavkami Vrtca ©kofja Loka. 

Program druπtva vkljuËuje: zaπËito otrokovih pravic; v okviru tega so
predavanja za starπe in pedagoπke delavce; otroπki parlament; prazno-
vanja otrok - organiziranje in izvedbo prireditev v okviru veselega
decembra in pustovanje, sodelovanje pri izvedbi Vesele πole; orga-
niziranje letovanja otrok v okviru projekta ZPMS “Pomeæik soncu”;
organiziranje obËinskega πahovskega prvenstva. V okviru druπtva
deluje tudi skupina svetovalk po telefonu za otroke in mladostnike. 

Najpomembnejπi projekt je “Dobimo se ob pol desetih”.
Organiziran je z namenom, da omogoËi uËencem zdravo, sproπËeno
in zabavno preæivljanje prostega Ëasa med poËitnicami. Vanj so
vkljuËeni preteæno uËenci od 1. do 4. razreda. PoËitniπke dejavnosti
so organizirane v juliju, od ponedeljka do petka, vsak dan tri ure na
dveh lokacijah, v ©kofji Loki za uËence O© Ivana Groharja in uËence
O© ©kofja Loka - Mesto, na Trati pa za uËence O© Cvetka Golarja.
Za udeleæence so poËitniπke dejavnosti brezplaËne. Program poËit-
niπkih dejavnosti vkljuËuje: πportno-rekreativne dejavnosti - igre z
æogo, druæabne igre, izlete, taborniπke veπËine, poleg tega tudi vse-
binsko pestre delavnice, prilagojene udeleæencem. 

K uspeπni izvedbi projekta poleg druπtva prijateljev mladine prispe-
vajo tudi Knjiænica Ivana TavËarja, Loπki muzej in taborniki, ki so
pripravili in uspeπno izvedli zanimiv program. Osnovni πoli Ivana
Groharja in Cvetka Golarja omogoËata optimalne prostorske pogoje
za izvedbo πportno-rekreativnih dejavnosti, brezplaËno omogoËata
izvedbo dejavnosti na igriπËih in v telovadnicah. Ustvarjalne
delavnice, ki jih organizirata knjiænica in muzej, , so v prostorih
knjiænice oziroma muzeja. ©portno rekreativne dejavnosti vodijo
πtudentje Fakultete za πport. K uspeπni izvedbi poËitniπkih dejavno-

Gimnastika za najmlajπe
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Druπtvo je bilo ustanovljeno 1998. leta. Nekaj ljubiteljev smuËanja
se je odloËilo, da bo skuπalo ohraniti naπo kulturno dediπËino
smuËanja. Prvi predsednik je postal Aci Novinc, ki je bil glavni
pobudnik za ustanovitev druπtva. Leta 2004 je naloge predsednika
prevzel Brane TavËar. 

V druπtvo je vËlanjenih 30 ljubiteljev starosvetnega smuËanja. Od
tega so trije smuËarski sodniki in trije uËitelji smuËanja. Druπtvo je
najbolj πtevilno v Sloveniji. Nima svojih prostorov, ima pa v gostiπËu
Blegoπ v Javorjah “rovtarsko sobo”. V njej so razstavljeni stari
primerki opreme, pokali in fotografije.

Od ustanovitve organizirajo vsako leto tekmovanje, ki je obenem
tudi druæenje s prijatelji ostalih druπtev iz vse Slovenije in iz tujine.
Prve tekme so bile organizirane na Grebljici na Starem vrhu. Leta
2004 in leta 2005 pa so tekmi z mednarodno udeleæbo organizirali
na poboËju pod πkofjeloπkim gradom. Parada po Mestnem trgu,
sama tekma in zadovoljni πtevilni gledalci so potrditev, da je bila
odloËitev o pripravi tekmovanja v ©kofji Loki pravilna. Ob tekmi
leta 2004 so pripravili v galeriji na loπkem gradu razstavo stare
smuËarske opreme, oblaËil in drugega, kar sodi v to podroËje,
organizirali so predavanje in prikaz filma Bloπko smuËanje, ki sta
ga predvajala oËe in sin Svetozar in Aleπ GuËek. ©tevilni obiskovalci
so lahko spoznali, kakπen je bil razvoj smuËi, vezi, palic, Ëevljev,
oblaËil in tehnik smuËanja. 

Na tekmovanjih smuËanja po starem so tako posamezniki kot ekipa
praviloma med prvimi. To kaæe na smuËarsko usmerjenost prebival-
cev ©kofje Loke in okoliπkih krajev. Sodniki ocenjujejo regularnost
voænje od starta do cilja, skladnost opreme in oblaËil s tehniko
smuËanja in Ëas voænje. Udeleæujejo se tudi mednarodnih tek-
movanj. Leta 2004 so se udeleæili prvega svetovnega prvenstva v
Leogangu (Zell am See) v Avstriji. V okviru druπtva uspeπno sodelu-
jejo s skupino ljudskih pevcev in godcev “Suha πpaga”, ki skrbi za
prijetno vzduπje. S preprostimi starimi glasbili, melodijami, petjem
in oblaËili ohranjajo stara ljudska izroËila. 
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1. Druπtvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika

Druπtvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika deluje nepreki-
njeno od njegove ustanovitve 28. marca 1954 kot samostojna
mladinska organizacija na obmoËju ©kofje Loke. Deluje v skladu z
namenom, principi in metodo svetovnega skavtskega gibanja.
Njegov namen je prispevati k skladnemu osebnemu razvoju mladih
ljudi, doseganju njihovih polnih telesnih, intelektualnih, socialnih,
Ëustvenih in duhovnih sposobnosti kot avtonomnih posameznikov
in odgovornih dræavljanov, angaæiranih in solidarnih Ëlanov svoje
lokalne, dræavne in mednarodne skupnosti. 

Skavtska metoda je sistem stopnjevanega samoizobraæevanja, ki ga
sestavljajo prisega in zakoni, uËenje skozi delo in Ëlanstvo v majhnih
skupinah. VkljuËuje stopnjujoËe odkrivanje, sprejemanje odgo-
vornosti in uËenje samoobvladovanja. Usmerjeno je v razvoj znaËaja
in pridobivanje znanja, samozaupanja, pripadnosti in sposobnosti za
sodelovanje ter vodenje. Stopnjevani programi razliËnih aktivnosti,
ki temeljijo na interesih udeleæencev, vkljuËujejo igre, uporabne
spretnosti in sluæenje skupnosti ter odkrivanje, spoznavanje,
spoπtovanje in zaπËito narave. 

Æe od ustanovitve so Ëlani Zveze tabornikov Slovenije - ZTS, najveË-
je prostovoljne mladinske organizacije v Sloveniji, ki je polnopravna
Ëlanica Svetovne organizacije skavtskega gibanja (WOSM). 

2. Zveza tabornikov Slovenije in Svetovna organizacija
skavtskega gibanja

V zaËetku 20. stoletja sta skavtsko gibanje zaznamovala predvsem
dva pomembna moæa. Prvi - Ernest Thompson Seton - je na svoji
farmi v New Yorku v Ameriki leta 1902 pripravil taborjenje za 42
deËkov iz soseπËine. Drugi - sir Robert Baden Powell - je leta 1907
na Brownsea Islandu organiziral prvi skavtski tabor, ki πteje za
zaËetek skavtske organizacije. Seton je bil celo prvi naËelnik
ameriπkih skavtov. Kasneje je zaradi svojega mirovniπkega prepriËan-
ja πel svojo pot in razvil gozdovniπko organizacijo. Obe gibanji sledi-
ta istemu namenu: vzgoji mladega Ëloveka v dobrega dræavljana s
pomoËjo spoznanj, ki jih skupaj z vrstniki odkrivaπ v naravi.
Skavtstvo se je predvsem zaradi trdno postavljene organizacijske
strukture in naËrtnega pristopa iz Anglije hitro razπirilo v druge
dræave in druge celine. Tudi gozdovniki so svoje organizacije
ustanavljali v razliËnih dræavah po svetu, vendar za razliko od skav-
tov nikoli niso ustanovili mednarodne povezave. Svetovno organi-
zacijo skavtskega gibanja je na pobudo Roberta Badena Powela
ustanovilo 30 nacionalnih skavtskih organizacij leta 1920. Med
ustanovitelji beleæimo tudi skavtsko organizacijo takratne Kraljevine
Jugoslavije. 

DRU©TVO TABORNIKOV 
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V Sloveniji so se najprej - v letu 1922 - pojavili skavti v Celju,
Ljubljani in Mariboru. Leta 1925 je iz skupine skavtov, ki je æe delo-
vala, izπla ideja o ustanovitvi gozdovniπke organizacije. Ustanovila se
je Ljubljani, najbolj razvila pa v Mariboru. Med gozdovniπko in
skavtsko organizacijo v takratni Sloveniji v vsebinskem konceptu
delovanja ni bilo bistvenih razlik. Gozdovniπka je bila organizacijsko
bolj svobodna, gojila in zelo poudarjala je soæitje z naravo, skavtska
pa je bila trdno organizirana in je imela natanËno opredeljen naËin
ravnanja. 

Naziv “tabornik” je bil prviË omenjen leta 1924 v Narodnem
dnevniku. Z njim so poimenovali pripadnika obeh gibanj. Izraz se je
nato pojavil leta 1925 v imenu Zdruæenja slovenskih tabornikov, ki
je bilo Ëisto gozdovniπko usmerjena organizacija. 

Po 2. svetovni vojni, 22. aprila 1951, so nekdanji skavti in gozdovni-
ki skupaj ustanovili organizacijo Zdruæenje tabornikov Slovenije.
Kasneje se je zdruæenje preimenovalo v Zvezo tabornikov Slovenije.
S pestrimi in za mlade privlaËnimi aktivnostmi je hitro narasla od
zaËetnih 783 na preko 15. 000 Ëlanov. Gibanje se je razπirilo in orga-
nizacije so nastale tudi v drugih republikah prejπnje Jugoslavije, nato
pa πe skupna - Jugoslovanska zveza. Ta in z njo tudi ZTS zaradi poli-
tiËnih razmer v prejπnjem sistemu nista bili Ëlanici svetovne organi-
zacije. 

V primerjavi z drugimi je ZTS ohranila svojo taborniπko identiteto,
ki se je izraæala z znaËilnim slovenskim taborniπkim grbom, posebno
organiziranostjo, πegami, poimenovanjem enot in oznak ter z drugi-
mi posebnostmi, ki so jo razlikovale od taborniπkih organizacij v
ostalih republikah. ©ege in navade obeh predvojnih gibanj so se
moËno ukoreninile v ZTS. Poleg tega se je v organizaciji leta 1989
priËel proces vraËanja k izvirnim idejam in uvajanja viπjih skupnih
standardov organiziranosti in delovanja taborniπkih rodov. Vse to je
botrovalo temu, da je bila ZTS leta 1994 sprejeta v polnopravno
Ëlanstvo kot nacionalna skavtska organizacija v Svetovno organizaci-
jo skavtskega gibanja (World Organisation of the Scout movement -
WOSM). Ta zdruæuje preko 28 milijonov skavtov in skavtinj iz veË
kot 216 deæel in teritorijev, od tega 151 dræav. 

V Sloveniji od leta 1990 deluje tudi Zdruæenje slovenskih katoliπkih
skavtinj in skavtov. Namen in skavtska metoda dela sta enaka kot pri
ZTS, oblike delovanja in aktivnosti, ki se jih organizaciji posluæuje-
ta, pa se nekoliko razlikujejo. Zdruæenje se je leta 1996 pridruæilo
Svetovni asociaciji deklet vodnic in skavtinj (World Association of
the Girl Guides and Girl Scouts - WAGGGS), ki zdruæuje dekliπke
skavtske organizacije po vsem svetu. Zaradi skupnih znaËilnosti in
sprejemanja razliËnosti sta se organizaciji odloËili, da bosta sodelovali
in sta o tem sprejeli poseben dogovor. 

Odred svobodnega Kamnitnika

Taborniki pri uËenju
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3. Zveza tabornikov obËine ©kofja Loka

Zaradi laæjega in boljπega zagotavljanja skupnih ciljev in interesov so
se taborniki leta 1965 na obmoËju takratne obËine zdruæili v Zvezo
tabornikov obËine ©kofja Loka - ZTO. Sestavljali so jo taborniki iz
©kofje Loke (Odred svobodnega Kamnitnika, danes Rod svobodne-
ga Kamnitnika in Odred Sorπkega polja, ki je prenehal delovati),
Æirov (danes Rod zelenega æirka), Æeleznikov (Selπki odred, danes
Rod zelene sreËe), Gorenje vasi in Poljan (Odred Ivana TavËarja, ki je
prenehal delovati). V Ëasu njenega delovanja so se zvrstila mnoga
taborjenja, ki se jih je udeleæevalo veliko πtevilo tabornic in
tabornikov. Mnogi se πe spominjajo taborjenj v Faæani, kjer se je v
posameznem letu zvrstilo tudi do sedem tabornih izmen, izmed
katerih so bile nekatere tudi πportne, ki so se jih udeleæevala loπka
πportna druπtva. Loπki taborniki so se v Ëasu prvomajskih praznikov
udeleæevali pohodov po ©kofjeloπkem pogorju, ostali pa so se
preizkusili na dvodnevnem orientacijskem pohodu (pripravah za
republiπko orientacijsko tekmovanje). Le izbrani taborniki, ki so Ëez
vse leto pokazali najveË marljivosti in taborniπkega duha, so se lahko
udeleæili kadrovskega tabora (tabora za vzgojo in izobraæevanje
kadrov) na Grajski planini na Pokljuki. Na kadrovskem taboru so
potekali noËni in dnevni orientacijski pohodi, postavljanje in bivanje
v bivakih iz naravnega materiala, risanje skic, skic in πe enkrat skic,
kuhanje obrokov na odprtem ognju ter druge dejavnosti iz
taborniπkega æivljenja. Tabor je bil razdeljen v tri teæavnostne stopnje,
ki so zaradi kraja, kjer se je tabor odvijal, nosile ime “pokljuka”. V
“prvi pokljuki” so bili udeleæenci razvrπËeni v skupine (vod), ki jih je
ponavadi sestavljalo pet Ëlanov. Vod se je skupaj odpravljal na
taborniπke dejavnosti. Na drugi stopnji sta osnovno enoto sestavljala
dva tabornika, na tretji “pokljuki” pa se je v nalogah na taboru
preizkusil vsak udeleæenec sam. Za vsakega tabornika je bila ena
izmed najhujπih preizkuπenj noËni orientacijski pohod, ki ga je moral
tabornik v “tretji pokljuki” opraviti sam. V Ëasu, ko je prenehala
delovati ZTO, je tudi prenehala organizacija kadrovskega tabora.
Kadrovski tabor so ponovno oæivili leta 1998. »eprav se tabor veË ne
odvija na Pokljuki, se tri teæavnostne stopnje, v katere je organiziran,
zopet imenujejo “pokljuka”. ZTO je delovala vse do konca osem-
desetih let prejπnjega stoletja. 

4. Organizacija, sedeæ in dejavnost rodu

Najviπji organ druπtva je rodov obËni zbor, ki se sestaja enkrat letno.
Na rodovem obËnem zboru sprejmejo Ëlani druπtva z glasovanjem
najpomembnejπe odloËitve, ki zadevajo druπtvo (sprejem letnega
plana dela in letnega poroËila dela, sprejem finanËnega plana in
poroËila, odloËanje o viπini Ëlanarine, sprejem druπtvenih pravil in
njihovih sprememb, odloËanje o prenehanju delovanja druπtva, itd.)
in glasujejo o imenovanju svojih predstavnikov v organe druπtva za

Ob tabornem ognju
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prihodnje leto. Med letom vodi in spremlja delo druπtva rodova
uprava, ki jo sestavljajo naËelnik in stareπina rodu, vsi naËelniki in
stareπine druæin in klubov, blagajnik, tajnik, gospodar, propagandist
in trije drugi Ëlani rodu, ki se sestajajo enkrat meseËno. Rodova upra-
va predvsem sklicuje obËni zbor in zanj pripravlja poroËila in pred-
loge, obravnava in potrjuje letni program akcij, skrbi za finanËno-
materialno poslovanje in za sredstva rodu, opravlja druge naloge ter
skrbi za uresniËevanje ciljev in nalog rodu. Rod zastopa rodov
stareπina, za izvajanje vzgojnega programa rodu pa je zadolæen naËel-
nik rodu. 

Rod ima svoj sedeæ v ©kofji Loki, na sotoËju obeh Sor. Tam se naha-
ja tudi taborniπki dom, kjer se odvija veËina aktivnosti med letom. V
njem potekajo sestanki druæin, rodove uprave in obËni zbor.
Taborniπki dom pa ni namenjen le sestankom, temveË je zelo
primeren kraj za druæenje loπkih tabornikov in tudi tabornikov iz
drugih krajev Slovenije. V njem se namreË odvijajo predavanja z
diapozitivi, Ëajanke, plesi ter razne kulturne in druge delavnice, v
njegovi okolici pa razna taborniπka tekmovanja, golaæijada (tek-
movanje v kuhanju golaæa na odprtem ognju) in druga taborniπka
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sreËanja. Glede na to, da rodovi zapisi kaæejo, da gre za objekt, ki je
bil zgrajen v πestdesetih letih prejπnjega stoletja (kopati se je zaËelo
leta 1962) in gre povrhu vsega πe za montaæno gradnjo - nekateri
menijo, da gre za prvo montaæno hiπo v ©kofji Loki - ni Ëudno, da je
bil taborniπki dom æe dotrajan. Zato so se ga taborniki odloËili
obnoviti. Obnova je potekala skoraj od temeljev. VeËina dela je bilo
opravljenega z lastnim delom in lastnimi prihranki, preostala finanË-
na sredstva pa so prispevali sponzorji in donatorji. Velik del sredstev
je prispevala tudi ObËina ©kofja Loka. 

Taborniπka dejavnost oziroma taborniπke aktivnosti se odvijajo vse
leto, zato mnogim tabornikom taborniπtvo ne pomeni le ene izmed
dejavnosti, temveË naËin æivljenja. Taborniki se med letom sreËujejo
na tedenskih vodovih sestankih, kjer se v manjπi skupini - vod (do
deset Ëlanov podobne starosti) izpopolnjujejo v taborniπkem znanju.
Enkrat, vËasih tudi veËkrat na mesec se veËja skupina tabornikov
podobne starosti - druæina (petdeset do sedemdeset Ëlanov) dobi na
Ëajanki, odpravi na izlet, orientacijski pohod, bivakiranje ali se
udeleæi tekmovanja ali sreËanja z drugimi taborniki. Vsaj dvakrat na
leto se sreËajo taborniki iz vsega rodu. Jeseni gredo na izlet, spomla-
di, natanËneje 22. aprila, pa se zberejo ob dnevu tabornikov (ta dan
je tudi dan Zemlje) pred taborniπkim domom, kjer se najbolj
marljivim in najbolj prizadevnim tabornikom podelijo priznanja,
oznake znanj in nagrade za delo v minulem letu. V Ëasu zimskih
poËitnic se mlajπi taborniki posamezne druæine odpravijo na teden-
ska zimovanja, ki navadno potekajo v prostorih osnovnih πol, najbolj
pogumni izmed starejπih tabornikov pa se podajo na Jelovico na zim-
sko bivakiranje v igluju. 

Krona celoletnega taborniπkega dela je taborjenje. Vsak tabornik je
mnenja, da na taborjenju doæivi najlepπe trenutke taborniπkega æiv-
ljenja. Tam se odvijajo πtevilne dejavnosti: odpravijo se na izlete in
orientacijske pohode, streljajo z lokom, se po reki spustijo s kanuji,
izpopolnjujejo znanje iz æivljenja v naravi, nudenja prve pomoËi,
topografije, orientacije in risanja skic, pripravljajo ognjiπËa za veËerne
taborne ognje in pripravo obrokov na odprtem ognju. Tako izkori-
stijo vse moænosti, ki jih nudi narava za izvajanje taborniπke
dejavnosti. Skoraj ni kraja v Sloveniji, kjer loπki taborniki πe niso
taborili. Do sedaj so bila organizirana naslednja taborjenja: Faæana
('58-'59), Valdoltra ('60-'61), Veruda ('62), Banjole ('63), Faæana
('64-'76), Vinica, »akovci ('77-'78), FuËkovci ('80-'90), leta '91
zaradi vojne ni bilo taborjenja, Pohorje in FuËkovci ('92), Sneænik -
»rni dol in FuËkovci ('93), reka Reka in FuËkovci ('94), Robanov
kot in FuËkovci ('95), ©entrupert in FuËkovci ('96), ©peharji ('97-
'98), ©entrupert in Sneænik - »rni dol ('99), ©entrupert ('00-'01),
FuËkovci ('02), Breg pri Sinjem vrhu ('03-'05), Podgozd pri Dvoru
ob Krki ('05), StavËa vas ('05). 
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Poleg rodovih taborjenj so se loπki taborniki vedno udeleæevali tudi
taborniπkih zletov na Slovenskem in “izvidæaËkih smoter” v
Jugoslaviji. Na prehodu iz leta 1987 v 1988 so se udeleæili jambore-
ja (skavtskega sreËanja) v Avstraliji, vendar le kot opazovalci, saj
Zveza tabornikov Slovenije oziroma Zveza tabornikov Jugoslavije πe
ni bila Ëlanica WOSM. S polnopravnim Ëlanstvom v WOSM so se
lahko uradno udeleæili evropskega jamboreeja na Nizozemskem
('94), svetovnih jamboreejev, ki se jih udeleæi od 20. 000 do 30. 000
udeleæencev z vsega sveta: Nizozemska ('95), »ile ('98-'99), Tajska
('03), sreËanja starejπih skavtov - Moot: ©vedska ('96), Mehika ('00),
in Roverway-a - Portugalska ('03). Udeleæili so se tudi drugih med-
narodnih taborov na Danskem, v Bosni in Hercegovini in drugih
dræavah. 

Taborniki iz Rodu svobodnega Kamnitnika se ne udeleæujejo le
taborniπko-skavtskih sreËanj, temveË so vsakokratni udeleæenci
taborniπkih tekmovanj, kjer posegajo tudi po odliËjih. Redno se
udeleæujejo tridnevnega republiπkega orientacijskega tekmovanja
(ROT), ki se je v preteklosti imenovalo tudi Slovenski taborniπko-
partizanski mnogoboj (STPM). Gre za zelo zahtevno taborniπko ori-
entacijsko tekmovanje, kjer je treba poleg dobrega znanja iz
topografije in orientacije pokazati tudi dobro pripravljenost v drugih
taborniπkih veπËinah (risanje skic, znanje æivljenja v naravi, nudenja
prve pomoËi, signalizacija, postavljanje objekta itd. ). Bolj zahteven
od ROT oziroma STPM je bil le “Jugoslovanski izvidæaËki-partizan-
ski viπeboj” (JIPV), katerega so se lahko udeleæile le najboljπe repu-
bliπke ekipe. Nekatere izmed njih so bile tudi iz Rodu svobodnega
Kamnitnika. Vod “Vpraπaji” so na JIPV zmagali leta 1976 v Srbiji
(Novi Pazar - planina Golja), voda “Mafijci” in “LuËke” sta v letih
1988 in 1989 dosegla drugo in tretje mesto na Kosovu in v
Makedoniji. Poleg udeleæbe na ROT oziroma STPM se redno
udeleæujejo noËnega orientacijskega tekmovanja, kjer so poleg zmag
v posameznih kategorijah osvojili tudi prehodni pokal v trajno last,
saj so tri leta zaporedoma zmagovali v skupni kategoriji, uspeπni pa
so tudi na tekmovanjih, kot so Zimsko noËno orientacijsko tek-
movanje, MoËne ukane, Taborniπko odbojkarsko tekmovanje na
mivki ter druga tekmovanja in mnogoboji. 

Poleg udeleæbe na tekmovanjih so se preizkusili tudi v sami organi-
zaciji. Vsako leto na drugo soboto v januarju organizirajo taborniπko
tekmovanje Glas svobodne Jelovice, ki se ga navadno udeleæi pri-
bliæno 300 tabornikov iz vse Slovenije. V letu 2006 so organizirali æe
petintrideseto po vrsti. Ob 1000-letnici ©kofje Loke so na dræavni
ravni organizirali Republiπko orientacijsko tekmovanje. Po tridesetih
letih, leta 2003, so ga ponovno organizirali. Organizacija tekmovan-
ja je bila prva od aktivnosti, ki so se zvrstile ob praznovanju 50. oblet-
nice delovanja rodu. Praznovanje obletnice so obeleæili z organizaci-
jo πtevilnih aktivnosti za obËane, vrhunec praznovanja pa je bila
slavnostna akademija, na kateri so praznovanje sklenili loπki

taborniki vseh starosti. NaËelnik Zveze tabornikov Slovenije je rodu
ob tem sveËanem trenutku podelil zlato plaketo Zveze tabornikov
Slovenije. Ob tej priloænosti pa so se zahvalili Milku Okornu za 
dolgoletno aktivno delo v rodu, sliπali nekaj pouËnih misli in
ganljivih spominov ene izmed ustanovnih Ëlanic rodu Vere »epin.
Na æalost pa z njimi ni bilo dolgoletne tabornice, æe pokojne
Ljudmile Oman, med taborniπkimi vrstami bolj poznane kot tete
Mile. 

Z leti so si v rodu pridobili visoko raven znanja in izkuπenj. Prav to
pa je pogoj za dobro delo v rodu, zato si prizadevajo, da vsako leto
izobrazijo Ëim veË vodnikov, inπtruktorjev in specialistov, ki vodijo
manjπe ali veËje skupine ter nosijo pomembno vlogo pri organizaciji
in delovanju druπtva. Zagotovo so spodbuda in potrditev za kvalitet-
no delovanje rodu priznanja, ki jih je prejel v obdobju svojega delo-
vanja. Med najbolj prestiænimi sta Bloudkova plaketa (sredi
sedemdesetih let) in srebrni grb, ki ga je druπtvu podelila ObËina
©kofja Loka v letu 2004. Dodatna potrditev, ki je najbolj objektivna
glede na kvaliteto delovanja doloËene organizacije, pa je njeno πtevil-
no in konstantno Ëlanstvo. ©tevilo Ëlanov v Rodu svobodnega
Kamnitnika se æe nekaj let giblje okoli πtevilke 220, od tega je veËi-
na Ëlanov iz vrst osnovnoπolcev in srednjeπolcev. 

Verjamejo, da bodo z dobrim delom nadaljevali tudi v prihodnjih
letih in taborniπko æivljenje in vrednote pribliæali πtevilnim LoËanom
in LoËankam ter tako na svoj naËin prispevali k temu, da bodo æiveli
v prijetnem mestu z lepo naravo. Ponosni so na svojo bogato tradici-
jo, ne bojijo pa se iskati vedno novih izzivov in mladim ponujati
priloænosti, da najdejo in izrazijo svojo osebnost prav v taborniπkih
vrstah. 
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Osnova organiziranega izobraæevanja in povezanosti strokovnih
smuËarskih delavcev sega nazaj v leto 1936, ko je bil ustanovljen
“Zbor smuπkih uËiteljev” v Ljubljani. ZaËetek organiziranega dela
vaditeljev, uËiteljev in trenerjev smuËanja v ©kofji Loki, ki je zajema-
lo sedanjo obËino ©kofja Loka, Selπko in Poljansko dolino, je 19.
december 1974. Takrat je bil ustanovljen “PodroËni zbor vaditeljev,
uËiteljev in trenerjev smuËanja”. Bil je predhodnik sedanjega Druπtva
uËiteljev in trenerjev smuËanja, ki je bilo ustanovljeno 1998. leta in je
osnovna organizacija Zdruæenja uËiteljev in trenerjev smuËanja
Slovenije. V druπtvo so po letu 2002 vkljuËeni le uËitelji in trenerji iz
Selπke doline in ©kofje Loke. VËlanjenih je 62 Ëlanov. Aktivno deluje
43 uËiteljev smuËanja in deskanja ter trije trenerji alpskega smuËanja.
Vodita ga upravni odbor z 9 Ëlani in nadzorni odbor s 3 Ëlani. 

Poslanstvo druπtva je uËenje alpskega smuËanja in deskanja za
otroke in odrasle. Druπtvo organizira teËaje smuËanja za vrtce,
osnovne in srednje πole ter delovne organizacije. ©olam pomaga pri
organizaciji πportnih dni in spremlja uËence na πportnih dnevih
alpskega smuËanja in deskanja. Prav tako druπtvo aktivno sodeluje

pri izvajanju πportnih dejavnosti v πolah v naravi. Delovanje uËite-
ljev in trenerjev smuËanja je bilo in je πe sedaj najbolj prisotno v
smuËarskih druπtvih: SK Alpetour, ©D Domel, ©D Poljane in TVD
Gorenja vas. V smuËarskih centrih Cerkno, Soriπka planina in Stari
vrh organizirajo smuËarske teËaje za odrasle zaËetnike, tudi turiste
(zaËetna in nadaljevalna πola smuËanja). 

Zelo pomembna programska usmeritev je izobraæevanje in izpopol-
njevanje uËiteljev in trenerjev z udeleæbo na regionalnih in dræavnih
seminarjih. Izpopolnjevanje je izredno pomembno predvsem v zad-
njih letih zaradi spremenjene tehnologije izdelave in oblike smuËi,
kar je prineslo velike spremembe v tehniki smuËanja. 

V druπtvu so se izπolali vrhunski trenerji: Jaro Kalan, Aleπ Gartner
in najboljπi slovenski trener mlajπih kategorij Jernej Plajbes. 

V vsem Ëasu delovanja druπtva so bili predsedniki: Ivan Miklavc,
Romana Pintar, Boπtjan GaπperπiË, Mitja ValiË, Janez Dekleva,
Zoran GriËar in Jurij Bogataj, ki ga vodi πe danes. 

Skupina uËiteljev in trenerjev smuËanja

Knjiga 100 let sporta  8/31/06  8:07 PM  Page 73



DRU©TVO UPOKOJENCEV ©KOFJA LOKA

74

Sto let
1906 : 2006

Po pripovedovanju je πportna dejavnost v druπtvu upokojencev
zaæivela æe leta 1982. Med prvimi, ki je med upokojenci πiril πport-
no dejavnost, je bil SreËo Tuπar. Po letu 1992 je πportne aktivnosti
priËela voditi Julija Jenko, roj. MarguË, ki je bila v mladih letih
vrhunska gimnastiËarka. 

Svojim Ëlanom ponuja druπtvo moænost delovanja v balinanju,
πahu, streljanju, kegljanju, smuËanju, namiznem tenisu, plavanju,
pikadu in kolesarjenju. Cilj njihovih πportnih aktivnosti je ponudi-
ti upokojencem moænost rekreativnega πportnega udejstvovanja in
druæenja. Tako je v druπtvo vËlanjenih 289 Ëlanov πportnikov. Med
njimi je 89 tekmovalcev. Za delovanje πportnih sekcij v druπtvu skr-
bijo:

- πportni referent: Julija Jenko, 
- vodji sekcije za πah: Joæe PogaËnik, Ferdinard Pozvek, 
- vodji sekcije za streljanje: Pavle Jereb, Ivanka Prezelj, 
- vodja sekcije za namizni tenis: Jano Rant, 
- vodja sekcije za plavanje: Ivan Hafner, 
- vodja planinske sekcije: Neæa Trampuæ, 
- vodja sekcije za balinanje: Majda Bernard, Ivan Breznik, 

Peter Finægar. 
Vse ostale sekcije vodi Julija Jenko. 

Tekmujejo na obËinskih tekmovanjih in gorenjskih upokojenskih
regijskih tekmovanjih. 
PrvouvrπËeni se uvrπËajo na dræavna tekmovanja. Æe 14 let se
udeleæujejo medobËinskih iger, rekreativno pa se udeleæujejo planin-
skih pohodov, plavajo in kolesarijo. Najboljπe rezultate dosegajo v
πahu, balinanju in streljanju. Zato so predstavljene le te tri sekcije. 

©ahovska sekcija
Tekmovati so priËeli æe leta 1985 na delavskih πportnih igrah v
©kofji Loki, gorenjskih prvenstvih in na festivalih “Iskre”. Na pobu-
do Duπana AmidæiËa so leta 1991 ustanovili πahovsko sekcijo pri
druπtvu upokojencev. 
Rezultati:

- Od 1990. leta do 1999. leta so sedemkrat osvojili naslov 
gorenjskih prvakov. 

- Med leti 1993 in 2003 so πestkrat postali medobËinski 
prvaki na πportnih igrah v ©kofji Loki. 

Balinarska sekcija
Na pobudo Franca Strela, Lojzke KavËiË in Zofije Pagon so v DU
leta 1986 ustanovili sekcijo balinarjev. Zanimivo je, da tekmovalki
Ljudmila Jesenovec in Minka Aæbe pri balinanju vztrajata æe skoraj
20 let. 

Balinanje je priljubljen πport upokojenk

Strelski ekipi sta osvojili prvi mesti na Gorenjskem, 2005
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Rezultati:
- Na gorenjskih regijskih tekmovanjih je æenska ekipa v letih od

1993 do 2004 trikrat osvojila 2. mesto in petkrat 1. mesto. 
- Na dræavnem prvenstvu je æenska ekipa leta 1998 v Mirni na

Dolenjskem osvojila 3. mesto, leta 2004 pa v Solkanu 2.
mesto. 

- Moπka ekipa je na gorenjskih regijskih tekmovanjih 1993.,
1994. in 1999. leta osvojila 2. mesto, na medobËinskih πport-
nih igrah pa so bili leta 1999 drugi, leta 2002 pa so osvojili 1.
mesto. 

Strelska sekcija
V letu 1982 je SreËko Tuπar sestavil ekipo upokojencev, ki se je
priËela udeleæevati strelskih tekmovanj upokojencev z zraËno puπko.
Rudi Fojkar, ki je vodil skladiπËe oroæja teritorialne obrambe, jim je
posojal puπke. Ekipo so sestavljali v glavnem upokojenci, Ëlani
strelske druæine KopaËevina. 
Rezultati: 

- Meπana ekipa (3 moπki in 1 æenska) je leta 1994 na gorenjskem
prvenstvu osvojila 2. mesto. 

- Æenska ekipa je med leti 1996 in 2005 3 x osvojila 2. mesto in
5 x osvojila 1. mesto na Gorenjskem. 

- Moπka ekipa je med leti 1997 in 2005 na gorenjskih regijskih
tekmovanjih trikrat osvojila 2. mesto in πtirikrat 1. mesto. 

- Med posameznicami je Julija Jenko 1998. leta na dræavnem
prvenstvu v ReËici pri Laπkem osvojila 4. mesto. 

V letih 2001-2004 je postala obËinska in gorenjska prvakinja Ivanka
Prezelj. 

Pri moπkih je Pavel Jereb na prvenstvu Gorenjske l. 1997 osvojil 2.
mesto, v letih 2003, 2004 in 2005 je postal gorenjski prvak.
Gorenjski prvak je leta 2002 postal Henrik Peternelj. Vsi rezultati so
bili doseæeni z zraËno puπko. 

Julija Jenko

Motor in gonilna sila dejavnosti je Julija Jenko, ki pravi, da se je v
njej πportni duh prebudil davnega leta 1952 in jo spremlja πe danes.
Leta 1991 se je upokojila in takoj priËela sodelovati na tekmovanjih
za upokojence; najprej v kegljanju, potem pa v πe veË drugih
panogah, saj je po potrebi vskoËila v vsako ekipo, da je ta imela
zadostno πtevilo tekmovalcev. 

Spomladi leta 1992 je v Druπtvu upokojencev ©kofja Loka prevzela
organizacijo in vodenje rekreacije. Tako Ëlane druπtva navduπuje za
sodelovanje na tekmovanjih upokojencev, jih vodi na tekmovanja in
organizira prijateljske, medobËinske, regijske in dræavne tekme

upokojencev. Kot vsestranska πportnica na teh tekmovanjih tudi
tekmuje. Njeni najljubπi panogi sta æe veË kot 30 let kegljanje in
streljanje, kjer dosega najboljπe rezultate. ©e vedno redno trenira in
tekmuje za strelsko druπtvo KopaËevina iz ©kofje Loke. 

Julija Jenko (z vazo), nosilka πportne dejavnosti v druπtvu upokojencev
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DRU©TVO ZA PROSTO LETENJE  - LET ©KOFJA LOKA

Druπtvo je bilo ustanovljeno 1977. leta in goji prosto letenje z
jadralnimi padali in zmaji. Bilo je prvo samostojno druπtvo z
dejavnostjo prostega letenja v takratni Jugoslaviji. V prvem letu
obstoja je πtelo Ëez 80 Ëlanov, ki so prihajali iz vse Slovenije. Zato
druπtvo Let skupaj z zmajarsko sekcijo Delta kluba iz Ljubljane
πtejemo za pionirja organiziranega prostega letenja v Sloveniji in
Jugoslaviji. Druπtvo je vËlanjeno v ©portno zvezo ©kofja Loka,
Zvezo za prosto letenje Slovenije in Letalsko zvezo Slovenije. V vseh
letih obstoja so druπtvo vodili: Milica MitiË, Tone Mrak, Janko
Fajfar, Jurij Franko, Jure PodpeËan, Tone Svoljπak, Roman Tomat in
Andrej Bertoncelj. 

Prosto letenje je vrsta letenja, ki se odvija v nekontroliranem
zraËnem prostoru z uporabo letalnih naprav, teæjih od zraka. Z
njimi lahko letalec vzleti in pristane s pomoËjo energije svojih nog.
Vzleti so moæni s poboËij hribov, z naravnih vzletnih mest

(travnikov) ali umetno narejene rampe. Drug naËin vzletanja, ki v
Sloveniji ni pogost, pa je s pomoËjo vitla, avtomobila in z motornim
zmajem. 
Po kvalifikaciji mednarodne letalske zveze obstaja veË razredov letal-
nih naprav. »lani druπtva uporabljajo letalne naprave razredov 
FAI 1, FAI 3 in FAI 5. 

- FAI 1 je jadralni zmaj s fleksibilnim krilom, ki ga upravlja
letalec s pomoËjo premikanja svojega teæiπËa. 

- FAI 3 je jadralno padalo, ki nima togih sestavnih delov. 
- FAI 5 je jadralni zmaj s togim krilom, ki se upravlja po viπini s

premikanjem teæiπËa letalca, po smeri pa z aerodinamiËnimi
krmili. 

Tekmovanja v prostem letenju v razredih FAI 1, 3 in 5 so v razliËnih
preletih v dolæini od 50 do 200 km. Razdaljo je treba preleteti v Ëim
krajπem Ëasu. V razredu FAI 3 pa se tekmuje tudi v natanËnem pris-
tanku. Disciplina je podobna klasiËnemu padalstvu. Tekmovanja se
odvijajo v okviru Letalske zveze Slovenije. »lani se udeleæujejo sve-
tovnih, evropskih, dræavnih prvenstev in ligaπkih tekmovanj. Pri
prostem letenju obstaja le kategorija Ëlanov. V druπtvo je vkljuËenih
19 Ëlanov, ki so vsi tekmovalci (4 kategorizirani in 15 rekreativcev).
Trije med njimi so strokovni delavci in trije funkcionarji. 
»lani druπtva so dosegli sledeËe najboljπe doseæke:

- Domen Slana - 2. mesto na evropskem prvenstvu v jadralnem
padalstvu - preleti leta 1993 v Cerkljah. 

- Tone Svoljπak - 1. mesto na svetovnem prvenstvu v jadralnem
padalstvu - natanËnost pristajanja - ekipno, leta 2003 v
AjdovπËini. 

- Od ustanovitve dalje so bili veË kot desetkrat dræavni prvaki z
jadralnim zmajem - posamiËno. 

- Od ustanovitve dalje so bili veË kot desetkrat dræavni prvaki z
jadralnim zmajem - ekipno. 

So dræavni rekorderji v sledeËih disciplinah:

Prelet s povratkom 22 km Peter SokliË 1978
Prosti prelet 50 km Tine Kos 1981
Prosti prelet 99 km Viktor Vreπ 1983
Prelet s povratkom 84 km Viktor Vreπ 1983
Prelet s povratkom 134 km Franci Peternel 1990
FAI trikotnik 90 km Sandi ©libar 1990
FAI trikotnik 120 km Franci Peternel 1995
Hitrost trikotnik 100km 38, 3 km/h Matjaæ »ater 2003
FAI trikotnik 165 km Peter Kejæar 2003

»lani druπtva Let na prvem dræavnem prvenstvu
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DRUÆBA ZAKONSKIH PAROV - MI©KO ©KOFJA LOKA

Druæba je bila ustanovljena leta 1990 in zdruæuje zakonske pare v
πportnih aktivnostih: koπarki, hokeju v dvorani in pohodniπtvu. 

V druæbi sodeluje od 10 do 12 zakonskih parov, ki redno vadijo v
telovadnici in ob vikendih hodijo na pohode, predvsem v πkofjeloπko
pogorje. Skupino zdruæuje resna vadba, kjer zakonca v πportnem
boju poravnavata medsebojna trenja. Smeh in sprostitev pri vadbi
veliko pripomoreta k odliËnemu razpoloæenju vseh prisotnih. 
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FLOORBALL CLUB LOKA SPIDERS ©KOFJA LOKA 

Klub je bil ustanovljen v letu 2000 in je vËlanjen v Floorball zvezo
Slovenije. »lanstvo obsega 85 kategoriziranih tekmovalcev, 35
rekreativcev, 6 trenerjev, 2 vaditelja in 3 sodnike. »lani in Ëlanice
tekmujejo v mednarodni ligi in dræavnem prvenstvu na velikem in
malem igriπËu ter v pokalnem tekmovanju. Mladinska ekipa in
ekipa deËkov sodelujeta na dræavnem prvenstvu. Klub vsako leto
organizira mednarodni turnir Floorball Slovenija open in pet
dnevni teËaj uËenja floorballa. 

V letih 2000-2004 so trikrat postali prvaki mednarodne lige in
petkrat dræavni prvaki. 

Floorball je ena najhitreje rastoËih πportnih panog na svetu. Gre za
meπanico hokeja na travi in hokeja na ledu, kjer morata sodelovati
telesna priprava in spretnost v igri. Hitrost, sposobnost obvladanja
æogice in skupinski duh so pri igri najpomembnejπi. Enostavna in
razumljiva pravila pa vodijo do najviπjega nivoja obvladovanja tak-
tiËnih in tehniËnih prvin igre. IgriπËe meri 40x20 m in je omejeno
z ogrado. Hkrati so v igri 5 igralcev in vratar. Igra traja 3x po 20
minut. Prepovedana so vsa dejanja, katerih namen je nepravilno ovi-
rati nasprotnika (dvigovanje in dræanje palice, odrivanje, izbijanje
æogice med nogama, spotikanje, igranje z glavo, roko in skakanje).
Menjava igralcev se lahko izvaja vsak trenutek, omejena pa je na
doloËeno obmoËje. To pomeni, da igralec ne sme zapustiti igralne-
ga prostora kjerkoli. Floorball igro nadzorujeta dva sodnika. 

NajveË zaslug za razvoj Floorballa v ©kofji Loki imata predsednik
kluba Andrej Eræen, ki je vodstvo prevzel æe ob ustanovitvi, in tajnik
kluba Janez Jugovic, ki funkcijo prav tako opravlja od vsega zaËetka. 

DRUÆINSKA REKREACIJA V ©KOFJI LOKI

Na pobudo druπtva LAS (Lokalne akcijske skupine), ki je primarno
usmerjeno v preventivno dejavnost, je bila pred πestimi leti prviË
organizirana druæinska rekreacija v smislu slogana “Æoga je najboljπa
droga” oziroma v smislu prepreËevanja vseh negativnih dejavnikov,
ki jih pred starπe in otroke postavlja sodoben naËin æivljenja.
Dejavnost je potekala enkrat tedensko, ob sobotah popoldan, na
dveh razliËnih lokacijah v ©kofji Loki. Druæenje starπev in otrok je
majhen kamenËek, ki lahko veliko prispeva v mozaiku pozitivnih
odnosov v druæini. IstoËasno pa vpliva na πportno naravnanost
druæin in na njihove gibalne sposobnosti. Edini pogoj za udeleæbo
je in vedno bo: “Starπi in otroci, pridite skupaj!”

V danaπnjem Ëasu je lahko æivljenje v druæini zaradi razliËnih razlo-
gov zelo stresno. Danaπnji svet je poln negativnih pojavov, ki tako
na odraslih kot otrocih puπËajo posledice na telesnem in duπevnem
podroËju. Brezglavo hitenje in πolske ter sluæbene obveznosti nam
puπËajo vse premalo Ëasa za skupno druæenje, zabavo in sprostitev v
druæinskem krogu. Druæina je osnovna celica, kjer otrok pridobiva
temeljne vedenjske vzorce in navade. Zato tudi ni presenetljivo
dejstvo, da je bila druæinska rekreacija izredno pozitivno sprejeta
med prebivalci ©kofje Loke. Vse, kar je znanega o πportu in πport-
no-rekreativnem udejstvovanju, govori v prid vkljuËevanju πportnih
vsebin v æivljenje slehernega Ëloveka, odraslega, mladostnika, otroka
oziroma celotne druæine. ©port lahko veliko prispeva k odpravljan-
ju Ëustvenih napetosti, potrtosti in tesnobe ter k ugodni druæinski
klimi in sistemu vrednot. 

©portna dejavnost nosi s seboj πtevilne pozitivne uËinke. Predstavlja
protiuteæ sodobnemu, vse bolj stresnemu in sedeËemu naËinu æivl-
jenja. Starπi so otroku zgled. Navajajo ga na pomen telesne aktivnos-
ti, otroci pa so najveËkrat tisti, ki starπe vsako soboto spomnijo, da
je potrebno obiskati druæinsko rekreacijo. Sobotne popoldneve
preæivi druæina skupaj, v sproπËenem ozraËju, aktivno in kar je
najpomembnejπe, po konËani vadbi odhajajo nasmejanih in zado-
voljnih obrazov z mislijo: “Prihodnjo soboto se zopet vidimo!”

Namen druæinske rekreacije je doseæen. Druæine so πportno
osveπËene in se strinjajo s preventivno dejavnostjo. Æelijo si πe veË
takih sreËanj. Velik pomen ima tudi brezplaËna udeleæba. Tu gre
velika zasluga druπtvu LAS in ObËini ©kofja Loka. Æelje in cilji so
usmerjeni predvsem v to, da bodo nekoË v prihodnosti otroci na
lestvici svojih vrednot πportno dejavnost uvrπËali na vsaj tako visoko
mesto kot njihovi starπi. 
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Gimnazija v ©kofji Loki je bila ustanovljena leta 1950. V πolskem
letu 2004/2005 gimnazijo obiskuje 736 dijakov, ki jih pouËuje 60
profesorjev. Ravnatelj je prof. Marjan LuæeviË, ki ima veliko
razumevanja za razliËne dejavnosti, prav tako tudi za πport. Dijaki se
lahko vkljuËujejo v razliËne πportne dejavnosti, teËaje tujih jezikov,
raËunalniπtva, govorniπtva in eksperimentalnega dela pri biologiji,
kemiji, fiziki in matematiki. V vseh zgoraj navedenih dejavnostih
tudi uspeπno tekmujejo. 

Dijaki imajo na teden 3 ure πportne vzgoje. Pri njej se seznanjajo z
razliËnimi πportnimi dejavnostmi. V mesecu aprilu opravljajo teste
za πportno-vzgojni karton, kjer se ugotavljajo, spremljajo in vred-
notijo telesne znaËilnosti in gibalne sposobnosti dijakov. Vsako leto
organizirajo tri πportne dneve in 3 πportne tabore. V jeseni gredo na
pohode v sredogorje, pozimi imajo dejavnosti na snegu, spomladi
pa organizirajo orientacijo in πportne igre. Pomembna dejavnost so
πportni tabori. Prvi letnik πportnega oddelka ima 5-dnevni teËaj iz
alpskega smuËanja in teka na smuËeh. Tretji letnik se na Jezerskem
seznanja s plezanjem, pohodniπtvom in gorniπtvom. »etrti letniki
pa v Kostanjevici na Krki veslajo s kajaki in kanuji, kolesarijo, strel-
jajo z lokom ter se spoznavajo z orientacijo. Na πoli delujeta tudi
plesna in navijaπka skupina, ki nastopata na razliËnih prireditvah.
Leta 1976 je πola uvedla v redni program dela tudi smuËarske odd-
elke. Do leta 1997 so bili v πportne oddelke vkljuËeni le smuËarji.
Od 1998 dalje pa πportne oddelke obiskujejo dijaki, ki gojijo
razliËne πportne panoge. 

©PORTNO DRU©TVO 
JANEZ PETERNEL ©KOFJA LOKA

©portno druπtvo Janez Peternel deluje na Gimnaziji ©kofja Loka in
je namenjeno πportnemu udejstvovanju dijakov gimnazije. Druπtvo
je bilo kot ©olsko πportno druπtvo Janez Peternel ustanovljeno leta
1962, v πportno druπtvo pa se je preimenovalo leta 1996. Za dijake
organizirajo redno vadbo v odbojki, aerobiki, plesu in akrobatiki.
Tekmujejo v individualnih in moπtvenih πportih, ki jih organizira
Zavod RS za πolstvo, in v πolski koπarkarski ligi. 
»lani so vsi dijaki, v letu 2005 pa je bilo aktivnih 220. 

Za najveËje doseæke πtejejo:
- 1959. leta so prvi v Sloveniji priËeli izvajati preventivno in

korektivno πportno vzgojo za dijake na srednjih πolah (sedaj
zdravstvena πportna vzgoja). 

- V tekmovanju srednjih πol za najbolj mnoæiËno in
samoupravno organizirano ©©D je druπtvo v sedmih letih zma-
galo trikrat. Lidija Osovnikar je kot mladinka 1968. leta tek-
movala v Ëlanski reprezentanci na atletskem troboju Belgija,
Italija, Jugoslavija. 
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Janez Peternel, najboljπi jugoslovanski kolesar med obema vojnama
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- V πolskem letu 1968/69 so dijakinje sodelovale na srednje-
πolskem prvenstvu. V teku Ob æici okupirane Ljubljane za
srednje πole v Sloveniji so na razdalji 3x 1000 m in 3x 600 m
za dijakinje v sedmih letih osvojile skupno 6 zmag. 

- Atleti in atletinje so v osmih letih dosegli 11 prvih mest in
rekordov Slovenije za mlajπe in starejπe mladince in mladinke. 

- 1969. leta so za svojo dejavnost in uspehe dobili eno najviπjih
priznanj, Bloudkovo plaketo. 

- Ekipe rokometaπic so v letih 1973, 1974, 1975 osvojile naslove
republiπkih prvakinj. 

- Ekipa koπarkaric je leta 2003 osvojila 2. mesto na πolskem
dræavnem prvenstvu in v πolski koπarkarski ligi. 

- Od leta 1996 do leta 2005 je 29 dijakov v razliËnih πportih
osvojilo naslove dræavnih prvakov. Prav tako so osvojili 11
ekipnih zmag. 

Prvi maturanti smuËarskega oddelka Gimnazije ©kofja Loka, 6.6.1980

Nekdanji dijaki Gimnazije ©kofja Loka in Ëlani ©D Janez Peternel
so bili svetovno uveljavljeni πportniki in udeleæenci olimpijskih iger:
Matic Osovnikar - atletika, Saπo Jereb - judo, Boris Strel, Jure
Franko - alpsko smuËanje. 
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KARATE KLUB MLADINA ©KOFJA LOKA

Dejavnost karate kluba Mladina je vadba tradicionalnega karateja,
veπËine, ki Ëloveka nauËi samoobrambe brez oroæja. Nastala je na
Japonskem kot ena od budo veπËin (borilne veπËine). VeπËina se
razvija æe tisoËletja. Tradicionalni karate temelji na tehniËnem kon-
ceptu konËnega udarca. KonËni udarec pomeni uniËiti nasprot-
nikov napad. Pri tem se izkoriπËa telesna in fiziËna moË, usmerjena
proti cilju. Tekmovanja v kumiteju (borbah) so samo do ene toËke.
V borbi, ki traja 1, 5 minute, se napak, nepravilnih akcij, slabe
tehnike, trenutne psihiËne in fiziËne slabosti ne da popraviti. Ker je
telesna teæa brez pomena, v borbah ni teænostnih kategorij. 

Klub je bil ustanovljen leta 1991 in je soustanovitelj slovenske zveze
tradicionalnega karateja (SZTK). V klub je vkljuËenih 25 tekmoval-
cev. Od tega so 3 reprezentanti, 1 trener, 2 instruktorja, 1 vaditelj in
3 dræavni sodniki. 

Udeleæujejo se vseh vrst tekmovanj, od obËinskih, regijskih,
dræavnih in mednarodnih, in to v kategorijah: malËki, mlajπi deËki
in deklice, starejπi deËki in deklice, kadeti in kadetinje, mladinci in
mladinke, Ëlani in Ëlanice, veterani in veteranke. Na evropskih
prvenstvih tekmujejo kadeti in kadetinje, mladinci in mladinke ter
Ëlani in Ëlanice. Na svetovnih prvenstvih pa tekmujejo samo Ëlani. 

V Ëasu svojega delovanja je klub dosegel naslednje najboljπe doseæke:
1. Ernest SefiË je osvojil 3. mesto na 15. evropskem prvenstvu v dis-

ciplini kumite borbe posamezno med mladinci v Skopju leta 2004. 
2. Dino DæananoviË je postal dræavni prvak v disciplini kate

posamezno pri mlajπih deËkih v Kopru leta 2004. (Kate so nizi
karate tehnik, sestavljeni v obliki borbe proti namiπljenemu
nasprotniku, pri katerih se poloæaji in udarci povezujejo po
doloËenem vrstnem redu.)

3. Jure ©ubic je bil Ëlan ekipe SZTK - kategorija Ëlani, ki je v bor-
bah na evropskem prvenstvu leta 2004 v Skopju osvojila 5. do 8.
mesto. V letu 2005 pa so na evropskem prvenstvu na Malti osvo-
jili 3. mesto. 

Vodilna moË v klubu je Mehmed DæananoviË, predsednik in trener
kluba. V ©kofjo Loko je priπel leta 1976 in postal glavni trener pri
obstojeËem klubu Lubnik. Leta 1978 je opravil izpit za mojstra (1.
dan). Leta 1991 je ustanovil Karate klub Mladina. Nadaljeval je z
izobraæevanjem in leta 1996 opravil izpit za karate trenerja na
Fakulteti za πport v Ljubljani, leta 2003 pa za mednarodnega tre-
nerja. V 35-ih letih treniranja je dosegel mojstrsko stopnjo 6. dan,
kar pomeni velik doseæek v tradicionalnem karateju. Od leta 1998
je tudi predsednik kluba. 

Tekmovalci in funkcionarji karateja
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KLUB »ASOMERILCEV LOKA TIMING ©KOFJA LOKA

Uradno je bil registriran januarja 1995. Osnovni namen kluba je
natanËno merjenje Ëasa na πportnih tekmovanjih, kjer je osnovno
merilo uspeπnosti Ëas, v katerem je opravljena zastavljena naloga.
Naπi Ëasomerilci merijo Ëase na tekmovanjih alpskega smuËanja, teka
na smuËeh, deskanja, krosa, gorskega teka, avtomobilizma, motocik-
lizma, rolkanja in πe bi lahko naπli kakπno posebno meritev. Æe nekaj
let pa omogoËajo poleg same meritve tudi objavo rezultatov z
morebitnimi izraËuni ekip oz. kombinacij. 

Zgodovina Ëasomerilstva na Loπkem pa se je priËela æe davnega leta
1970, ko je podjetje Transturist na pobudo in s pomoËjo smuËarskih
delavcev SK Transturist kupilo prvo elektronsko merilno napravo
znamke Omega. Prvi merilci z licenco so bili Franc Poljanec, Jure
Krajnik in Janez Debeljak. Merilna naprava je imela startna vrata,
fotocelice za evidentiranje prihoda v cilj in mehanski kronometer.
'Elektronika' je zagotavljala odtis dnevnega Ëasa starta in cilja na trak.
RoËno se je z odπtevanjem dnevnih Ëasov izraËunal Ëas tekmovalca.
Æe leta 1973 so nekateri dosedanji Ëlani LT priËeli sodelovati z meril-
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no ekipo Omega: prva leta pri izraËunu rezultatov, potem pa tudi pri
samih meritvah. 

V drugi polovici sedemdesetih let je SK Transturist nabavil novo
elektronsko napravo za merjenje Ëasa proizvajalca HEUER. V kom-
pletu sta bili dve napravi: æe izboljπan elektronski kronometer
Centigraph, ki je beleæil dnevne Ëase na trak, in trije Centispliti, ki
so omogoËali merjenje treh Ëistih Ëasov (tako da je bilo naporno
odπtevanje dnevnih Ëasov potrebno le v izrednih primerih).
Funkcionarji SK Transturist so v celoti zaupali upravljanje nove
merilne naprave naπi mladi ekipi. Ekipa se je kalila na tekmovanjih,
ki jih je prirejal smuËarski klub. V letu 1981 pa je prviË merila Ëase
na Pokalu Loka in Mladinskem evropskem prvenstvu. 

V tem letu so s pomoËjo podjetja RIC Alpetour naredili programsko
opremo za obdelavo rezultatov. Oblikovalske predloge biltena, ki jih
je pripravil Matjaæ Hafner, so postale nekak standard za vse bodoËe
biltene smuËarskih tekmovanj v Sloveniji. 

»asomerilska ekipa je postajala vse moËnejπa in samostojnejπa. V prvi
polovici osemdesetih je SK Alpetour kupil novo Ëasomerilno opremo
proizvajalca ALGE. Kar nekaj sprememb je bilo na startnih vratih,
fotocelicah in predvsem na kronometru, ki je postal v bistvu raËunal-
nik. S tem so se tudi poveËale moænosti uporabe Ëasomerilne
opreme: paralelna tekmovanja, grupni starti, izpis rang list itd. 
Leta 1986 so Ëlani Ëasomerilne ekipe na sejmu v Innsbrucku naveza-
li stike s samim proizvajalcem ALGE. Rezultat te naveze je bilo
zastopstvo na naπem trgu, kar je zagotavljalo stik z razvojem in
moænost nakupa opreme po ugodnejπih cenah. V tistih letih so bili
uspeπni tudi pri organizaciji “belih plesov”, ko so uspeli privabiti v
hotel na ples veliko loπkih smuËarjev. 
V zaËetku devetdesetih let so dobili prvi prenosni raËunalnik
TOSHIBA T2300, zato je bilo potrebno pripraviti programsko
opremo za PC okolje. Nova Ëasomerilna oprema je omogoËala
prenos podatkov iz Ëasomerilne opreme direktno v raËunalnik -
odpadli so roËni vnosi in kontrole, zato so bili lahko uradni rezultati
objavljeni kmalu po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj. 

Vse veËja samostojnost Ëasomerilne ekipe je oblikovala pobudo, da bi
ustanovili samostojni klub Ëasomerilcev, ki bi prevzel odgovornost za
to podroËje: od nabave opreme, izobraæevanja Ëlanov do kvalitetne-
ga merjenja Ëasa z objavo rezultatov na vsakem nivoju tekmovanja
tako na klubskih kot na evropskih nivojih. 

Danes ekipa πtirinajstih usposobljenih Ëlanov uporablja pri svojem delu:
- pet kompletov standardnih Ëasomerilnih naprava TDC, 
- dva kompleta Ëasomerilne naprave TIMMY, 
- πtiri semaforje za objavo Ëasov in startnih πtevilk, 
- πtartno uro, 

- prenosni raËunalnik, 
- tiskalnik, 

kar je dokaz, da smo uresniËili pobude. Kljub temu, da je zanje
vsako tekmovanje enako pomembno, saj mislijo, da si vsak tek-
movalec zasluæi kvalitetno izmerjen in objavljen rezultat, s ponosom
omenimo, da so za njimi tudi velika tekmovanja, kot:

vsakoletni Pokal Loka, FIS tekmovanja alpskih smuËarjev, evropski
pokal deskarjev, dræavna prvenstva alpskih smuËarjev, deskarjev in
drugih panog, olimpijski festival mladih, dræavna tekmovanja
uËencev in dijakov v smuËanju, deskanju in gorskem teku. Leta 1994
so bili v okviru ALGE tudi kandidat za merjenje na olimpijskih igrah
v Lillehammerju na Norveπkem. 

»asomerilna ekipa je bila vedno uspeπna predvsem zaradi dobrih
odnosov med Ëlani, ki se kalijo tudi na raznih druæabnih sreËanjih. Iz
tradicionalnega vsakoletnega jadranja Ëlanov ekipe so jadralski
navduπenci leta 2001 ustanovili Jadralsko sekcijo Loka Timing, ki
vsako leto zdruæuje veËje πtevilo ljubiteljev jadranja. 

»lanstvo v sekciji :
- zdruæuje ljubitelje morja, jezer, vetra in sonca iz vse πkofjeloπke

regije in πirπe;
- organizirajo teËaje jadranja, teËaje za voditelje Ëolnov in izpit iz

radiofonije GMDSS;
- organizirajo obiske navtiËnih prireditev in sejmov, predavanj s

temami o jadranju in testiranje plovil;
- sodelujejo na regatah na Hrvaπkem in Sloveniji : VelikonoËna

regata v Vodicah, Middle Adria Cup, Suπac, KrËka regata, Elan
333 Cup v Biogradu, na regatah za slovenski pokal in na
Barcolani;

- organizirajo klubsko regato na J 24 v Izoli in klubsko regato na
J 12 na Bohinjskem jezeru, klubsko smuËarsko tekmo v
veleslalomu na Starem vrhu z viπkom sezone, ki jo predstavlja
druæinska regata v Zadru s 15 posadkami na jadrnicah istega
tipa Elan 333; tako dobijo tudi najboljπo posadko sezone v
kombinaciji veleslaloma in jadranja;

- Ëlani so tudi izkuπeni morski volkovi s plovb po vsem
Sredozemskem morju, Atlantiku, Karibih in Indijskem oceanu. 

Jadralna sekcija je Ëlanica Jadralne zveze Slovenije. 
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KLUB MALEGA NOGOMETA ALF PU©TAL

Kot je æe iz naslova razvidno, goji klub mali nogomet. Ustanovljen
je bil leta 1993, registrirali pa so ga leta 1997. Prvi predsednik kluba
je bil Aleπ Babnik. Za njim je vodenje prevzel Duπan ©kraba, ki ga
vodi πe sedaj. 

Sodelujejo na tekmovanjih v ObËini ©kofja Loka ter sosednjih obËi-
nah Gorenja vas, Æiri in Æelezniki. ObËasno pa gredo tudi na
turnirje v ostale kraje v Sloveniji. Tudi sami so organizatorji
rekreativne lige, v kateri sodelujejo ekipe iz bivπe obËine ©kofja Loka
in Kranja. 

V klub je vËlanjenih 30 Ëlanov. V letih 1996 in 1998 so osvojili
naslov prvakov na medobËinskem tekmovanju, 1998. leta so bili
prvaki v zimski ligi, v letih 1999, 2001, 2002 pa v rekreacijski ligi.
V zadnjih letih pa se usmerjajo predvsem v rekreacijo. Njihov Ëlan
Pavel Peklaj je bil pred poπkodbo eden najbolj perspektivnih
vratarjev malega nogometa v Sloveniji. 
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KLUB MALEGA NOGOMETA STRIPY SVETI DUH

V zaËetku 80-ih let so se fantje iz Svetega Duha in bliænje okolice
priËeli zanimati tudi za mali nogomet. Ob veËerih so se zbirali pred
vaπko trgovino in spoznavali Ëare te vedno bolj priljubljene πportne
panoge. PoËasi se je oblikovala ekipa, ki se je priËela udeleæevati
raznih turnirjev in dosegala vidne rezultate. Zaradi prepoznavnosti je
bilo treba najti ime. OdloËili so se, da se ekipa poimenuje po risani
seriji Stripy. 
Leta 1987 je bil klub tudi uradno registriran. Zaradi uspeπnih
nastopov so rasle ambicije, zato so se priËeli udeleæevati turnirjev tudi
zunaj gorenjske regije. Turnirji v Ljubljani so bili moËnejπi in
kvalitetnejπi, kjer so se marsikaj nauËili, predvsem o taktiËnih zamis-
lih igre. Z znano gorenjsko trmo kljub porazom niso obupali. Æe po
letu dni so tudi na turnirjih v Ljubljani priËeli osvajati mesta tik pod
vrhom. Leta 1993 so se prek regijskih kvalifikacij prviË uvrstili na
dræavno prvenstvo na Kodeljevem v Ljubljani. Izmed osmih ekip so
zasedli zavidljivo 4. mesto. V nepozabnem polfinalnem sreËanju so
jih takrat zaustavili takrat “nedotakljivi” igralci ljubljanske ekipe
Vuko (kasnejπi dræavni prvaki), vendar πele po streljanju kazenskih
strelov, kar je presenetilo celo poznavalce “hakla” iz prestolnice
(“hakl” je æargonski izraz za mali nogomet). Tudi v naslednjih dveh
sezonah 1994 in 1995 so bili udeleæenci dræavnega prvenstva in so
osvojili 5. in 4. mesto. Na prvenstvu v Ljutomeru so prav tako v pol-
finalu klonili πele po kazenskih strelih v æe navidezno dobljeni tekmi.
S kanËkom sreËe bi se na obeh omenjenih prvenstvih lahko povzpeli
πe stopniËko viπe, morda celo najviπe. 
Leta 1995/96 se je dræavno prvenstvo preoblikovalo v ligaπko tek-
movanje najboljπih desetih ekip v Sloveniji. To je bila najuspeπnejπa
sezona v zgodovini kluba, saj so osvojili 3. mesto v dræavi. To so bili
res zlati Ëasi malega nogometa v ©kofji Loki. Na derbi sreËanju proti
ekipi Vuko iz Ljubljane (konËni rezultat 1:3 za Vuko) je dvorana
Poden dobesedno pokala po πivih. 
Leta 1995 je bil tudi ustanovni zbor reprezentance v malem nogome-
tu, ki ga je gostila prav ©kofja Loka, toËneje Gostilna “pri GodËu”
(Sveti Duh). To je bila velika Ëast, da se je reprezentanca “rodila” prav
v domaËem kraju kluba. Z dobrimi igrami v prvenstvu si je vpoklic
na prvi zbor reprezentance prisluæil Andi AhËin in z njo gostoval na
Ëetveroboju reprezentanc v Genku v Belgiji, kasneje pa πe Simon
BogoviË, ki je z njo gostoval v Barceloni pri takratnih evropskih
prvakih ©pancih. Simon BogoviË je bil v krstni izvedbi prvoligaπkega
tekmovanja s 26-imi zadetki celo najboljπi strelec 1. SLMN. 
Naslednja sezona 1996/97 se ni izπla po naËrtih, saj je sledil izpad iz
prve lige. Vsaka zgodba se paË enkrat konËa. Ker klub, ki je deloval
na prostovoljni in volonterski bazi, za seboj ni imel mladih igralcev,
starejπi pa so bili æe malce zasiËeni s tekmovanji in potovanji, so bile
posledice neizbeæne. Tako so se odloËili, da ne bodo nastopili v 2.
SLMN, ampak so opustili tekmovanje. 
Kljub vsemu je ekipa pustila velik peËat v slovenskem prostoru, za
kar so zasluæni predvsem igralci. Ne smemo pa pozabiti Francija
AhËina - trenerja ekipe, ki je πe danes alfa in omega kluba in aktiven

na slovenski malonogometni sceni. Nenazadnje so bili uspehi te
ekipe med najveËjimi v nogometu, kar zadeva ekipe iz ©kofje Loke in
njene bliænje okolice. 
»eprav klub ni veË uradno registriran, pa so igralci πe vedno aktivni
in se uspeπno udeleæujejo predvsem veteranskih turnirjev po vsej
Sloveniji. 
To je zgodba o ekipi, ki je prav gotovo lahko vzor drugim, saj se da
uspeti tudi brez tujih in plaËanih igralcev, z veliko mero potr-
peæljivosti, z gorenjsko trmo, s srËnostjo, prijateljstvom ter medsebo-
jnim spoπtovanjem. Tega pa je na æalost vse manj. 
Uspehi kluba: 

- 3. mesto v 1. SLMN 1996
- 4. mesto na dræavnem prvenstvu, Ljubljana 1993, Ljutomer

1995
- 5. mesto na dræavnem prvenstvu, Ptuj 1994
- zmagovalci mednarodnega turnirja v Mariboru 1994
- zmagovalci preko 50-ih turnirjev po vsej Sloveniji ter veË drugih

in tretjih mest
Za ekipo je v teh letih zaigralo mnogo igralcev, trenutno pa so πe
aktivni:
Bratuπ Lado, AhËin Andi, BogoviË Simon, Feltrin Boris, PotoËnik
Janez, ©varc David, ©tular Florijan, Volgemut Roman, Volgemut
Aleπ, Epih Boπtjan, PogaËnik Rok, Lebar Slavko, Mreæar Damijan in
Jereb Rok. 
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KONJENI©KI KLUB KUROVT RETE»E

Ljubitelji konj so æe dalj Ëasa Ëutili potrebo po druæenju, zato so se
leta 2001 zbrali in ustanovili konjeniπki klub Kurovt. V klub je
vËlanjenih 19 Ëlanov. Med njimi je 8 lastnikov konj. V dveh hlevih
imajo 24 konj. Z njimi delajo trije inπtruktorji. Klub vodi Alfonz
©nuderl, ki se s z vzgojo konj ukvarja æe 15 let. 

Klub ima za svoje konje na voljo 2 hleva, maneæo (ograjen prostor
za treniranje in jahanje konj) in travnik, na katerem se konji prosto
gibljejo. Pripravljajo pa se na izgradnjo πe enega hleva za 17 æivali,
saj je interes skrbi za konje zelo velik. 

Njihova osnovna dejavnost je priprava konj za jahanje. Tako pri
mladih konjih skrbijo za pravilen stik s Ëlovekom, jih vodijo na spre-
hode, navajajo na sedlo in po dveh letih priËno z jahanjem. V letu
2005 so organizirali delavnico, v kateri se je 150 skavtov iz vse
Slovenije spoznavalo s konji. 

©portni program pa obsega sodelovanje na konjeniπkih prireditvah
in pohodih v Sloveniji. Zelo so priljubljeni KmeËke igre v Cerkljah
ter pohodi na Visoko in v Loπko pogorje. 

KLUB ©KOFJELO©KIH ©TUDENTOV ©KOFJA LOKA 

Klub πkofjeloπkih πtudentov oz. njihova πportna sekcija, ki je bila
ustanovljena leta 1994, skrbi za rekreacijo svojih Ëlanov. Ti imajo
moænost sodelovati pri kegljanju, koπarki, nogometu, dvoranskem
hokeju, odbojki, odbojki na mivki in badmintonu. Zanje je orga-
nizirana redna tedenska vadba. Tekmujejo na M©I (medobËinskih
πportnih igrah), obËinskih ligaπkih tekmovanjih in tekmovanjih
med πtudentskimi klubi. V letu 2003 so bili na M©I drugi, v letu
2004 pa so postali absolutni zmagovalci. ©portno sekcijo so doslej
vodili: Boπtjan Jarc, Andrej Eræen, Anæe Arman in Jernej Porenta. 

Udeleæenci medobËinskih πportnih iger
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KO©ARKARSKO DRU©TVO 
LO»ANI VETERANI ©KOFJA LOKA

Koπarkarsko druπtvo LO»ANI VETERANI goji rekreativno
koπarko nekdanjih aktivnih igralcev, ki so stari 35 in veË let. 
Organizacijsko se je druπtvo formiralo leta 1990, v letu 1998 pa se
tudi uradno registriralo. 
PovpreËno je v druπtvu vËlanjenih letno po 15 bivπih igralcev
koπarke. 
V vodstvu druπtva je 5 Ëlanov. Dosedanji predsedniki kluba so bili:
Duπan Balderman, Janez Nastran in Milan VrabiË. 
Posebej je potrebno pohvaliti neumorno delo dolgoletnega blagajni-
ka in gospodarja druπtva Janeza Dolinarja. 

Igranje koπarke poteka tedensko eno uro in pol v telovadnici
O© Cvetka Golarja. 
Druπtvo se tudi udeleæuje in organizira tekme ter turnirje s podob-
nimi druπtvi iz drugih mest po Sloveniji in v inozemstvu. 
Tako je bilo odigranih veË tekem z ekipami veteranov: Trhle veje in
Gotik iz Kranja, Jesenic, Medvod, Litije, Telekoma Slovenije,
Rohrdorfa v Avstriji itd. 
Vsako leto je odigran turnir z ekipami iz Hrastnika in Velenja,
vsakokrat v drugem kraju za prehodni pokal. 

V druπtvu je vzniknila tudi ideja o udeleæbi slovenske veteranske
ekipe nad 50 let na svetovnem prvenstvu veteranov pod
pokroviteljstvom mednarodne zveze FIMBA. Druπtvo je povabilo
bivπe igralce iz vse Slovenije in skupaj z njimi organiziralo
Koπarkarsko veteransko druπtvo SLO 50 PLUS. V tem druπtvu
aktivno igralsko sodelujejo tudi πtirje Ëlani druπtva iz ©kofje Loke
(Janez Nastran, Branko Omahen, Borut Braniselj in Duπan
Balderman), ki so tudi v znatni meri zasluæni za uspehe ekipe SLO
50 PLUS (Montevideo-Urugvaj 1999 bronasta medalja, Ljubljana
2001 zlata medalja, Orlando-ZDA 2003 srebrna medalja,
Christchurch-Nova Zelandija 2005 bronasta medalja). 
Vadba ekipe SLO 50 PLUS poteka enkrat tedensko v Ljubljani. 

Druπtvo LO»ANI VETERANI ima vse sestanke, piknike in ostale
druæabne prireditve v 250 let stari hiπi po domaËe pri Pstotnku na
Luπi. Lastnik Branko Omahen druπtvu ljubeznivo odstopa te
“poslovne prostore” in zraven uËinkovito poskrbi za duπo in telo. 
Æe vrsto let pa se Ëlani druπtva v predsezoni odpravijo na tradi-
cionalno jadranje po Jadranu. 
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KO©ARKARSKI KLUB ©KOFJA LOKA

Koπarka ima v ©kofji Loki dolgo tradicijo, saj se je uradno priËela
igrati v dekliπki πoli pri urπulinkah æe leta 1936. Kot klub pa se je
organizirala leta 1954. V petdesetih letih je klub veËkrat menjal
imena in predsednike, kar je razvidno v opisanem pregledu:
od leta 1954 do leta 1964  TVD Partizan (predsedniki: 

Adolf Gerjol. Franc KavËiË, Igor ©ink)
od leta 1965 do leta 1966  KK Sora (predsednik Franc Poljanec)
od leta 1967 do leta 1976  KK Kroj (predsednik Slavko LampiË)
od leta 1977 do leta 1984 KK Lokainvest (predsedniki:

Ivan Hafner, Ivo Kræiπnik, Boris Peπelj)
od leta 1985 do leta 1988 KK Lokainvest - moπki 

(predsednik Boris Peπelj)
KK Odeja - æenske 
(predsedniki: Miloπ MitiË, ©tefan Æargi)

od leta 1989 do leta 1992 KK Odeja Marmor 
(predsedniki: ©tefan Æargi, Matevæ Oman)

od leta 1993 do leta 1998  KK Loka kava - moπki 
(predsedniki: Matevæ Oman Gorazd ©iberle)
KK Odeja Marmor - æenske 
(predsedniki: Andrej Novak, Miro 
Hafner, Emil Milan Pintar)

od leta 1999 do leta 2000 KK Loka kava-TCG - moπki 
(predsednik: Emil Milan Pintar)
KK Odeja Marmor - æenske 
(predsednik: Emil Milan Pintar)

od leta 2000 do leta 2002 KK Loka kava-TCG - moπki 
(predsednik: Emil Milan Pintar)
KK Odeja - æenske 
(predsednik: Emil Milan Pintar, 

od leta 2003 do leta 2005 KK ©kofja Loka - moπki, æenske 
(predsednik: Majce Andrej)

Kadri in organiziranost:
Najviπji organ kluba je skupπËina, na kateri izvolijo predsednika. 
Na zadnji skupπËini leta 2003 je bilo registriranih 250 Ëlanov:

- 170 igralcev, 
- 11 trenerjev, 
- 20 funkcionarjev, 
- ostali pa Ëlani in simpatizerji. 

Delovanje kluba je usmerjeno tudi na koπarkarsko πolo deklic in
deËkov, ki poteka na O© Cvetka Golarja in O© ©kofja Loka - Mesto.
VkljuËuje pa naslednje skupine:

- osnovna selekcija (otroci od 1. do 4. razreda), 
- mlajπi deËki (otroci od 5. do 6. razreda), 
- starejπi deËki (otroci od 7. do 9. razreda), 
- kadeti (do 16. leta), 
- mladinci (do 18. leta), 
- Ëlani. 

Pionirji loπke klubske koπarke

Biserka Balderman v akciji
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Vadbo otrok prilagajajo tudi kvaliteti posameznika, saj boljπi napre-
dujejo v viπje selekcije. 

Najboljπi doseæki:
»lani: 1968 delili so si 1. -3. mesto v 1. SKL in igrali v Tuzli

kvalifikacije za 2. zvezno ligo Jugoslavije. 
1998-1999 4. mesto v 1. SKL (Slov. koπ. liga) in
uvrstitev v Pokal Radivoje KoraËa. 

»lanice: 1974 - naslov prvakinj Slovenije - igrajo kvalifikacije za
2. zvezno ligo. 
1990/91 - ponovijo uspeh z naslovom prvakinj 1. SKL. 
- Uvrstijo se v 2. zvezno jugoslovansko ligo.

1995 - 2. mesto v slovenskem pokalu in 3. mesto v
dræavnem prvenstvu. 

Mlajπi Ëlani: 2003 - 3. mesto v Sloveniji
Mladinci: 1980 - 4. mesto v Sloveniji

1996 - 5. - 6. mesto v Sloveniji
Mladinke: 1988 - 1. mesto v Sloveniji in 3. mesto v Jugoslaviji

(BeËej)
1995 - 5. mesto v Sloveniji

Kadeti: 1979 - 3. mesto v Sloveniji
1995 - 2. mesto v Sloveniji

Kadetinje: 1989 - 3. mesto v Sloveniji
1995 - 5. mesto v Sloveniji

Pionirji: 1977 - 2. mesto v Sloveniji
1992 - 2. mesto v Sloveniji
1993 - 4. mesto v Sloveniji

Pionirke: 1969 - 1. mesto v Sloveniji
1972 - 5. mesto v Sloveniji
1987 - 1. mesto v Sloveniji

Jugoslovanski reprezentanti: 
Rado Reπek, Tomaæ Dolenc, Mateja Kræiπnik
Slovenski reprezentanti: 
Rado Reπek, Tomaæ Dolenc, Mateja Kræiπnik, Petra Kalan, Polona
MaËek, Branko SaviË, Matevæ Justin, Franci ©ubic, Neva Kalan,
Katarina RistiË, Tina »adeæ, Tadeja Horvat, Sneæana MikanoviË,
Ajda Gabrovπek, Sara Oblak, Marko KarniËar. 

Mednarodna tekmovanja:
»lanice so sodelovale v Pokalu Liljane Ronchetti:

-1993 Kiπinjev (Moldavija) in Miskolc (Madæarska)
-1994 Cesena (Italija)
-1995 Istanbul (TurËija) in Messina (Italija)

»lani so sodelovali v Pokalu Radivoja KoraËa:
-2000 kvalifikacije (©iroki Brijeg - Bosna in Hercegovina),

uvrstijo se v ligo, kjer igrajo z Zagrebom (Hrvaπka), Imola
(Italija) in Fenerbahce (TurËija). 

Tekma

Jurij Krajnik je nezadovoljen s sodnikovo odloËitvijo

Ekipa Ëlanic leta 1988
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Deklice so v letih 1986, 1987, 1988, 1989 sodelovale v francoskem
mestu Saumur, kjer se je pred veliko noËjo odvijal velik mednarod-
ni koπarkarski turnir za mlajπe selekcije (tudi 10 dræav s 16 ekipa-
mi). 
Selekcije mlajπih in starejπih deklic in deËkov so v letih 1994, 1995,
1996 ponovno obiskali Saumur. 
Starejπi deËki so leta 1990 sodelovali na turnirju v St. Quinten
(Francija). 

VeËje organizacije tekmovanj:
- 1998 - kvalifikacije za 13. evropsko prvenstvo za kadetinje
- 2002 - 20. evropsko prvenstvo za mladinke
- 2004 - kvalifikacijska tekma za evropsko prvenstvo - æenske -

Slovenija:Makedonija
- kvalifikacijska tekma za evropsko prvenstvo - moπki - Slovenija:

»eπka
- 2005 - finalni turnir osmerice za Pokal Spar (Union Olimpija,

Pivovarna Laπko, Helios, Koper, Slovan, Savinjski Hopsi,
Elektra in Loka Kava TCG)

- mnogo manjπih turnirjev v okviru KZS 
- uspeπno organizirani tradicionalni dnevi koπarke na Mestnem

trgu

Zasluæni Ëlani:
- Boris »ajiË 
- Avgust Hartman 
- Peter Kafol
- Gorazd ©iberle 
- Igor Dolenc 
- Iris DumenËiË 

Klubska priznanja:
-sveËana listina obËine ©kofja Loka ob 50. letnici kluba
-priznanje KZS ob 50. letnici kluba
-priznanje KZS ob odliËni organizaciji 20. evropskega prvenstva

za mladinke

Anekdota:
Finalni turnir mladinske ekipe leta 1980 je potekal v Slovenskih
Konjicah. V tistih Ëasih πe prevozi niso potekali s kombiji, ampak se
je ekipa odpravila na tekmo s kombiniranim prevozom - avtobus do
Ljubljane, vlak do PoljËan in avtobus do Slovenskih Konjic. Trener
pa “ugotovi”, da je najbliæja postaja do Slovenskih Konjic æe nekaj
prej. Vlak ustavi na postaji, kjer pa nikjer ni bilo avtobusne postaje.
Trener se je znaπel zelo hitro. Stopil je do vaπkega gasilskega druπtva
in njihov kombi nas je pripeljal do Slovenskih Konjic. Æal smo tam
izgubili prvo tekmo z ekipo Celja in nato πe z domaËini. Na tem
turnirju smo vsi prviË videli igrati, morda najboljπega slovenskega in
sicer od nas tri leta mlajπega - Jureta Zdovca.

Njihove ekipe so sodelovale tudi na mednarodnih tekmah. »lanska
ekipa je v letih 1980, 1982, 1983 sodelovala na tekmah na
»eπkoslovaπkem (mesto Kolin), kjer so odigrali veË tekem z
obmoËnimi ligaπi, drugoligaπi in leta 1983 celo z ekipo iz 1.
Ëeπkoslovaπke lige. 
»lanska ekipa je bila tudi na prijateljskem gostovanju v Italiji
(Medicina - predmestje Benetk). 
Sodelovanje z ekipo iz Medicine je v letih 1984 in 1985 nadaljevala
tudi ekipa Ëlanic. 

Sara Oblak, mladinska reprezentantka (v zelenem dresu)

Peter Kafol, igralec, trener, sodnik in delegat
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LOKALNA TURISTI»NA ORGANIZACIJA 
BLEGO© (LTO) ©KOFJA LOKA

LTO Blegoπ je bila ustanovljena leta 2000 z namenom pospeπevan-
ja in razvoja turizma na πkofjeloπkem obmoËju. Ker sta turizem in
πport moËno povezana, je moËno prisotna tudi v πportu. Na
podroËju πporta je organizacija aktivna zlasti pri pripravi in izvedbi
projektov na podroËju aktivnega preæivljanja prostega Ëasa v naravi,
predvsem kolesarjenja in pohodniπtva. Tako je druπtvo v letu 2002
pripravilo nad 300 km dolgo in na 12 etap razdeljeno Loπko kole-
sarsko pot in izdalo karto. Isto leto je priËelo z izvajanjem projekta
oæivitve Rupnikove linije in izdelalo tematsko pohodniπko pot Po
sledeh Rupnikove linije. V letu 2004 je pripravilo 22 tematskih poti
na Loπkem, ki jih je opisane in vrisane izdalo v karti. LTO Blegoπ
organizira πtevilne vodene trekinge, pohodniπke in kolesarske izlete
ter tradicionalno prireditev Kolesarjenje po Loπki kolesarski poti na
Blegoπ, ki poteka v okviru akcije Slovenija kolesari. Za izvedbo in
vodenje programov so izobrazili nad 60 turistiËnih vodnikov.
©portne akcije, ki jih LTO Blegoπ organizira, so rekreativno turi-
stiËnega znaËaja. ©portno turistiËno ponudbo πkofjeloπkega obmoË-
ja vkljuËujejo tudi v vse pomembnejπe nacionalne projekte. 

Organizacijo vodi direktorica mag. Saπa Jereb, poleg tega pa so
zaposlene πe Tanja MohoriË kot vodja produkta, Andreja »ebulj kot
vodja prodaje ter Polona Skok kot vodja turistiËno informacijskega
centra za πkofjeloπko obmoËje. 
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MedobËinsko druπtvo invalidov, v katerem samostojno deluje πport-
na sekcija, je bilo ustanovljeno 1974. leta V letu 2004 je praznova-
lo 30 let delovanja. VËlanjeni so in delujejo v okviru Zveze druπtev
invalidov Slovenije. V druπtvu svojim Ëlanom nudijo moænost
udeleæbe v kegljanju, balinanju, πahu, pikadu, streljanju in alpskem
smuËanju. V druπtvo sta vËlanjena 102 Ëlana. Vsi so rekreativci. Vse
aktivnosti vodijo trije funkcionarji, ki so obenem tudi strokovni
delavci. Gonilna sila vse dejavnosti je sedanji πportni referent
Matevæ Trilar, ki skrbi za organizacijo tekmovanj in druæabnih
sreËanj, za πah, kegljanje in pohodniπtvo. Za balinanje in smuËanje
skrbi Slavko Stanonik, za pikado pa Veronika »erin. 

Na tekmovalnem podroËju so dosegli izjemne uspehe:
- Majda Bogataj 1. mesto na dræavnem prvenstvu v veleslalomu

leta 1999, 
- Joæe Prestor 1. mesto na dræavnem prvenstvu v kegljanju leta

2000 v kategoriji K3, 
- Ivan »erin 1. mesto na dræavnem prvenstvu v kegljanju leta

2000 v kategoriji K4, 
- Slavko Stanonik 1. mesto na dræavnem prvenstvu v veleslalo-

mu leta 1999 v kategoriji K5, 
- Rajko Stræinar 1. mesto na dræavnem prvenstvu v veleslalomu

leta 1999 v kategoriji K3, 
- Rajko Stræinar 1. mesto v kegljanju na dræavnem prvenstvu leta

1999 in 2002 v kategoriji K3, 
- Vinko Zatlar 1. mesto na dræavnem prvenstvu v kegljanju leta

2003 v kategoriji K4. 

Njihov Ëlan Rajko Stræinar je leta 1999 prejel Bloudkovo plaketo,
Joæe Prestor pa leta 2000 plaketo obËine ©kofja Loka. 

©portne aktivnosti so vsa leta vodili: Vlado BlaæiË, Andrej Justin,
Ada Pegam in Matevæ Trilar. 

MALONOGOMETNI KLUB PU©TAL ©KOFJA LOKA

Njihova dejavnost je mali nogomet, hokej v dvorani, koπarka,
obËasno pa se pomerijo tudi v pikadu. Delujejo od 1987. leta.
Tekmujejo pod imenom sponzorja “KrËma Mihol”. V druπtvu je
vkljuËenih 40 Ëlanov. Med njimi je 30 tekmovalcev in10 strokovnih
delavcev in funkcionarjev. So rekreativci, ki se zbirajo zaradi druæe-
nja in so povezani med seboj preko πportnih aktivnosti. 

Rezultati jim niso najbolj pomembni. Kljub temu so v letih 1988 in
1990 na zimskem turnirju v malem nogometu v Kranju osvojili 1.
mesto. Leta 1995 pa so zmagali na podobnem turnirju v Æeleznikih. 

Od priËetka delovanja kluba je predsednik Marjan Jamnik, ki je
obenem trener. Pri treningih mu pomaga πe Marko KlanËar. 
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Mini hotel je profesionalna organizacija, ki nudi krajanom in
drugim moænost vadbe v razliËnih πportih. Z dejavnostjo so priËeli
1967. leta, ko so turistom priËeli nuditi v poletnih mesecih polpen-
zionske storitve. V l981. letu so priËeli s tenisom, leta 1989 zgradili
2 teniπki igriπËi in brunarico, 1998. leta so zgradili igriπËa za squash,
priËeli s fitnesom, aerobiko in koriπËenjem savne. V letu 2000 so
razπirili dejavnost na koπarko, badminton. Sedanja πportna ponud-
ba je dodatna dejavnost k osnovni, ki je oddajanje turistiËnih sob. 

Squash je igra, ki ji pravijo gibalni πah. Je trikrat bolj naporna kot
tenis in se igra v zaprtem prostoru na igriπËu 6, 41m x 9, 75 m.
Lopar je laæji kot teniπki, æogica je iz gume v velikosti teniπke. 

V vse dejavnosti je vkljuËenih pribliæno 200 rednih obiskovalcev, ki
se rekreirajo na treh teniπkih igriπËih, dveh igriπËih za squash, dveh
igriπËih za badminton in na polovici koπarkarskega igriπËa. Redni
gostje so tudi πole, ki na njihovih terenih organizirajo πportne dneve. 

Osnovna dejavnost je predvsem vadba. Tekmovalnega znaËaja pa je
le squash, kjer se njihovi tekmovalci, ki so rekreativci, udeleæujejo
turnirjev za slovensko jakostno lestvico in so organizatorji enega
turnirja letno za prehodni pokal in dveh turnirjev za slovensko
jakostno lestvico. 

Svojo dejavnost æelijo razπiriti z izgradnjo sodobnega πportnega cen-
tra, πportne dvorane in s poveËanjem turistiËnih kapacitet. 

MINI HOTEL METKA DEM©AR, S. P., 
VINCARJE ©KOFJA LOKA

Knjiga 100 let sporta  8/31/06  8:07 PM  Page 93



MODELARSKO DRU©TVO »UK - ©KOFJA LOKA 

94

Sto let
1906 : 2006

ZaËetki modelarstva na ©kofjeloπkem segajo æe v zgodnja 30. leta
20. stoletja. ZaËetnik je bil Æigonov Marjan, prve naËrte letal in
navodila za izdelavo v nemπËini pa je iz Ljubljane prinesel Pavle
Hafner. 30. julija 1934. leta je bil ustanovni obËni zbor Jadralno-
letalskega druπtva ©kofja Loka, ki je πtelo 11 Ëlanov. Prvi predsednik
je bil Franc Kalan. Sestanke so imeli v Sokolskem domu, polete pa
so opravljali na podaljπanem grebenu Kranclja, po domaËe na ©tan-
grufu. Leta 1936 so Franc Kalan, Marko Sovre in Stane Konπtantin
priËeli graditi pravo jadralno letalo tipa Vrabec. Zaradi okupacije so
prenehali z delom in trup letala shranili pri Jatu ©inku. 

Po 2. svetovni vojni je modelarstvo nadaljevalo s svojim delom kot
sekcija v okviru druπtva Ljudska tehnika, ki je zdruæevalo razliËne
vrste ljubiteljske dejavnosti. Prostore so imeli v Labuharjevi hiπi ob
Selπki Sori v bliæini Krevsovega mlina, od 1958 do 1965 pa v Blaæevi
ulici. Sledi neaktivno obdobje. Od leta 1981 do 1988. leta so z
delom nadaljevali v prostorih πkofjeloπke gimnazije. Od 1991. leta
dalje se druπtvo imenuje Modelarsko druπtvo “»uk” ©kofja Loka.
Prostore ima v zakloniπËu v Podlubniku, zaËasno modelarsko stezo
pa na streliπËu v Crngrobu. 

Namen druπtva je πiriti tehniËno kulturo med mladimi, zato vsako
leto organizirajo zaËetni in nadaljevalni teËaj za mladino. 

V druπtvu delujejo 3 sekcije:
1. sekcija za letalsko modelarstvo, kjer izdelujejo vse vrste mode-

lov od jadralnih do motornih. 
2. sekcija za brodarsko modelarstvo, kjer izdelujejo modele Ëol-

nov  nov in jadrnic. 
3. sekcija helikopterjev. 

V druπtvo je vËlanjenih 52 Ëlanov. Od tega je 32 modelarjev, 10
strokovnih delavcev in 6 funkcionarjev. 

Druπtvo s svojimi tekmovalci sodeluje na:
- tekmovanjih za slovenski pokal v kategoriji zraËni boji, 
- tekmovanjih za evropski pokal v kategoriji zraËni boji, 
- tekmovanjih za slovenski pokal v kategoriji jadralnih modelov

F5J, 
- na modelarskih mitingih po Sloveniji. 

Vsako leto so organizatorji treh javnih prireditev:
- tradicionalni modelarski miting za veliko nagrado Loke - med-

narodni nivo, 
- tekmovanje v disciplini zraËni boji-mednarodni nivo, 
- tekmovanje v disciplini F5J jadralni modeli - dræavni nivo. 

Najboljπi rezultati na tekmovanjih so:
- Eskadrilja »uki je vse od leta 2000 dalje v kategoriji zraËni boji

slovenski prvak. 
- Eskadrilja »uki je leta 2003 osvojila 3. mesto v kategoriji

zraËni boji za evropski pokal. 
- Andrej MejaË je osvojil 1. mesto, Primoæ Peternel pa 2. mesto

v kategoriji F5J za evropski pokal na Madæarskem. 

Druπtvo so vsa leta delovanja uspeπno vodili: Franc Kalan, Andrej
JakliË, Duπan Kafol, Stane Reπek in Drago Novak. 

S svojo dejavnostjo se druπtvo vkljuËuje v πole, kjer opravlja promo-
cijo tehniËne kulture in vodi kroæke modelarske dejavnosti. 

In πe en zanimiv dogodek: Model letala, ki je vzletel s streliπËa v
Crngrobu, je nekontrolirano priletel do kraja Drulovka pri Kranju
/pribliæno 7 km/, kjer je nepoπkodovan pristal. Najditelj je letalo po
nekaj dneh vrnil lastniku. 
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Zgodovina igranja namiznega tenisa sega daleË nazaj v Ëase pred 2.
svetovno vojno in v prva povojna leta, ko so mladi fantje priËeli
igrati namizni tenis v Stari Loki, ©kofji Loki in na Trati. 1955. leta
so se vkljuËili v TVD Partizan in delovali naprej kot namiznoteniπka
sekcija. Med leti 1955 do 1960 se je Ëlanski ekipi v postavi: Jano
Mreæar, Rado »uπ, Janez ©ifrer, Ivko Svoljπak in Joæe Mrgole uspe-
lo dvakrat uvrstiti med 8 najboljπih ekip v Sloveniji. Pionirska ekipa
v postavi: Janez Bohinc, Peter Poljanec in Jano Rant pa je leta 1956
postala gorenjski prvak. V Ëasu prenehanja delovanja TVD Partizan
je prenehala delovati tudi namiznoteniπka sekcija. Z izgradnjo
πportne dvorane pa je spet zaæivela. Na priËetku se je igral samo
rekreacijski namizni tenis. Kasneje pa je Jano Rant zbral mlade
igralce, ki so priËeli redno trenirati. Sekcija se je registrirala pri
namiznoteniπki zvezi Slovenije in priËela sodelovati na uradnih tek-
movanjih. Predsednik sekcije je postal Peter Æagar. 

Leta 1997 so se mlajπi igralci odloËili, da se loËijo od sekcije in so
ustanovili namiznoteniπki klub ©kofja Loka. Klub je najprej vodil
Jure SimoniË. Leta 2001 pa je vodenje kluba prevzel Jani Hari. 

V klub je vËlanjenih 36 kategoriziranih tekmovalcev. Z njimi dela-
jo trenerji Jano Rant, Boπtjan Rant in Uroπ Prelovπek. Med
strokovnimi kadri je 12 delegatov in 15 sodnikov. 

Tekmovalci kluba se udeleæujejo πtevilnih tekmovanj, ki so orga-
nizirana za vse kategorije, od najmlajπih do veteranov, v organizaci-
ji slovenskih namiznoteniπkih klubov, obËinske πportne zveze ©kofja
Loka, medregijske namiznoteniπke zveze Ljubljana, namiznoteniπke
zveze Slovenije, mednarodne πportne zveze Alpe- Adria in medna-
rodnih tekmovanj. Najpomembnejπa so:

- gorenjska liga za Ëlane in veterane, 
- druga slovenska liga za Ëlane, 
- dræavno ekipno prvenstvo za kadete in mladince, 
- dræavno prvenstvo za posameznike, dvojice in meπane dvojice

v kategorijah kadetov, kadetinj, mladincev, mladink ter Ëlanov
in Ëlanic, 

- mednarodni turnirji za kadete, mladince in Ëlane do 21 let
(»akovec, Villach, Dobova, Reka in Celovec, 

- evropsko prvenstvo za kadete/inje, mladince/ke posamezno in
ekipno. 

NajveËji uspehi kluba so:
- Klemen JazbiË je leta 2001 v Domæalah pri mladincih osvojil

naslov dræavnega mladinskega prvaka. 
- Dvojica Klemen JazbiË in Danilo Piljak (Petovia Ptuj) je osvo-

jila naslov dræavnega mladinskega prvaka leta 2001 v
Domæalah. 

- Meπana dvojica Nina Strohscak (Rakek) in Klemen JazbiË sta
prejela srebrno medaljo leta 2001 v Domæalah. 

Igralci z leve : Jano Rant, Janez Bohinc in Peter Poljanec
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- Klemen JazbiË je tekmoval za slovensko kadetsko reprezentan-
co na evropskem prvenstvu na »eπkem in mladinsko reprezen-
tanco v Italiji in Rusiji. Slovensko kadetsko in mladinsko
ekipo pa je zastopal πe na mednarodnih tekmah v Linzu,
Velenju, Ljubljani, Bratislavi, Beogradu, Dunaju,
Burglengenfeldu in Vrπcu. 

- Za kadetsko in mladinsko reprezentanco sta igrali Saπa in Nada
PetrovËiË na πportnih igrah treh deæel (Slovenija, Koroπka in
Julijska krajina) v Feldkirchnu, »edadu in Radencih. 

- Leta 2002 je ekipa v postavi Klemen JazbiË, Grega SimoniË,
Rok in Grega Hari osvojila 2. mesto v 2. namiznoteniπki ligi
in se uvrstila na kvalifikacije za prvo ligo. Vendar se tja ni
uspela prebiti. 

Na tem mestu bi radi izpostavili dva druπtvena Ëlana, ki sta vse svoje
æivljenje posvetila namiznemu tenisu. To sta Jano Rant in Ivko
Svoljπak. 

Jano Rant je vodja strokovnega πtaba in glavni trener, pa obenem
gonilna sila v klubu. Æe v zgodnji mladosti je z neverjetno lahkoto
obvladoval æogico pri namiznem tenisu in nogometno æogo. Pri 13.
letih je igral v finalu namiznoteniπkega gorenjskega prvenstva na
Jesenicah, pri 15. letih pa je postal Ëlan prve ekipe TVD Partizana
©kofja Loka. 1966. leta je bil med ustanovitelji namiznoteniπkega
kluba Trata in je bil vrsto let Ëlan ekipe, ki je igrala v drugi sloven-
ski ligi. Kasneje je igral v namiznoteniπki ekipi Kondorja, s katero je
osvojil veliko naslovov obËinskega prvaka ekipno in med
posamezniki. 

Vzporedno z namiznim tenisom je igral tudi nogomet. Pri 16. letih
je zaigral za Ëlansko ekipo LoËana, nogomet pa je igral πe pri
Triglavu iz Kranja, Slaviji iz VevË, Kondorju iz GodeπiËa in Poletu iz
Svetega Duha. Bil je Ëlan pionirske, mladinske, Ëlanske reprezen-
tance Gorenjske in leta 1966 v Münchnu Ëlan mlade nogometne
reprezentance Slovenije. 

Zelo zgodaj je postal tudi trener in je treniral nogometne ekipe NK
LoËan, Kondor in Polet. Sedaj je æe 20 let trener namiznega tenisa,
najprej pri namiznoteniπki sekciji v ©D Partizan in po loËitvi v
namiznoteniπkem klubu (NTK) v ©kofji Loki. V tem Ëasu je vzgo-
jil veliko dobrih tekmovalcev. Leta 1998 je bil vodja slovenske
kadetske reprezentance na igrah treh deæel, Slovenije, Koroπke in
Julijske krajine, v Feldkirchnu. ©e vedno pa aktivno igra namizni
tenis v Ëlanski ekipi NTK ©kofja Loka, veteranski ekipi ©D Partizan
in med upokojenci. 

Tudi Ivko Svoljπak se od namiznega tenisa ni loËil vse æivljenje. Pri
15. letih je bil med igralci, ki so v dvoranici v Centru slepih v Stari
Loki priËeli vaditi. 1955. leta se je vkljuËil v TVD Partizan ©kofja
Loka, kjer je vodil namiznoteniπko sekcijo in bil obenem vrsto let
blagajnik druπtva. Kot tekmovalec se je Ivko prebil med 20
najboljπih slovenskih igralcev, skupaj z ekipo pa dvakrat med 8
najboljπih ekip v Sloveniji. Namizni tenis igra πe sedaj in je v zadnjih
20 letih osvojil veliko prvih, drugih in tretjih mest na rekreacijskih
turnirjih in veteranskih prvenstvih. Vse obdobje je bil aktiven Ëlan
UO NTK ©kofja Loka in s svojo dejavnostjo veliko pripomore k
uspehom kluba. 

Klemen JazbiË
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Zgodovina nogometa v ©kofji Loki
Nogomet se v ©kofji Loki igra æe od leta 1929, ko je bil v okviru
Sokolskega druπtva ustanovljen nogometni odsek, ki ga je vodil
Otmar Sever. Naloge podpredsednika in tajnika je opravljal Ivo
BerËiË, ki je bil kapetan moπtva, trener pa je bil Marjan Æigon.
Travnik za igriπËe jim je na mestu, kjer je danes klavnica, podaril vele-
posestnik Franc Dolenc starejπi. Nasprotnik v prvi nogometni tekmi
je bila ekipa sokolskega kluba iz Kranja, ki so jo premagali z rezul-
tatom 6:2. V naslednjih tekmah so premagovali vse svoje nasprot-
nike, prvi poraz pa doæiveli s sokolsko ekipo Bratstva z Jesenic, kjer
so nogomet igrali æe 15 let. 

Naslednji pomemben datum je leto 1934, ko so iz nogometaπev
prosvetnega druπtva ©kofja Loka ustanovil nogometni klub Sora, ki
je deloval do druge svetovne vojne. Prosvetno druπtvo je za
nogometaπe vzelo v najem travnik na Podnu (na mestu, kjer so danes
delavnice ©ole za strojniπtvo). 

V Ëasu okupacije je nogomet kljub trudu okupatorjev, da bi ga
ohranili pri æivljenju, v pol leta ugasnil. 

Po drugi svetovni vojni leta 1945 so bili nogometaπi soustanovitelji
Fizkulturnega druπtva ©kofja Loka in so v njem delovali kot
nogometna sekcija. Nogomet se je igral na nogometnem igriπËu v
Puπtalu, ki je bilo zgrajeno pred 2. svetovno vojno. Leta 1948 se je
sekcija preimenovala v ©D LoËan. Od 1969. leta do leta 1996 so
nosili ime NK LTH. Po tem letu so se preimenovali v NK LoËan in
to ime imajo πe danes. 

»lanstvo
Vsa leta delovanja so imeli v klubu pionirske, mladinske in Ëlanske
ekipe. Zadnja leta deluje v klubu 8 tekmovalnih ekip, ki so
razvrπËene po starostnih skupinah od otrok do Ëlanov in veteranov.
Danes je vseh Ëlanov kluba 181: 170 aktivnih tekmovalcev, 7 trenerjev
in 4 funkcionarji. 

Tekmovanja in uspehi
Vse ekipe tekmujejo v okviru MedobËinske nogometne zveze
Gorenjske. Tekmovanja se odvijajo po ligaπkem sistemu, v katerem
posamezne ekipe odigrajo letno okrog 26 tekem. 
Klub je bil vsa leta delovanja uspeπen predvsem na podroËju
mnoæiËnega vkljuËevanja mladine v nogometno igro. Odmevnejπi
rezultat je bila uvrstitev v osmino jugoslovanskega pokala leta 1960.
Leta 1969 se je Ëlansko moπtvo kvalificiralo v slovensko consko ligo-
zahod, kjer so tekmovali 7 let. Mladinci pa so v letih 1974 in 1975
igrali v 1. slovenski mladinski ligi. 
V klubu so vzgojili nekaj uspeπnih igralcev, ki so igrali nogomet v
klubih slovenske lige. Izstopali so Peter Poljanec, Feliks Hribernik in
Jano Rant. 

Nogometni sodniki, z leve: Miha Groπelj, Slavko
Boænar in Lojze BenkiË, okoli leta 1965
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pomagal pri pridobitvi telovadiπËa v Puπtalu, na katerem je bilo
tudi nogometno igriπËe. 

- Alojz KmetiË, organizator dejavnosti v nogometnem klubu Sora
po letu 1935. 

- Pred 2. svetovno vojno pa so poleg prej navedenih pomembni
πe:Vilko Gruntner, Pavel Eræen, Marjan Æigon, Joæe KavËiË,
Pavle KavËiË, Drago VraniËar, Darko Scholmajer, Vili Ankele,
Drago Karakaπi, Janko PrimoæiË in Henrik Wimer, 

- po drugi svetovni vojni pa:
- Adolf Gerjol, Andrej Balderman, Ivan Balderman, Martin

Savnik, Valentin Pirc, Janez Jemc, Joæe ©olar, Viljem Medved in
Dore ©tucin. 

S svojim izredno poærtvovalnim delom so izstopali:
- Nikola Mitelπtet, gospodar nogometne sekcije v Ëasu delovanja

v okviru TVD Partizan ©kofja Loka.
- Janez Krajnik je v letih 1960/1967, 1972/1979 in 1989/1994

opravljal funkcijo predsednika. Vse obdobje med leti 1960 in
1994 pa je bil tudi tajnik in organizator nogometne dejavnosti. 

- Franc Zorko je med leti 1960 in 1996 skrbel za nogometno
igriπËe v Puπtalu. 

- Darko in Peter Brdnik po letu 1996 skrbita za objekte in
dejavnost na igriπËu v Puπtalu. 

- Roman Jemec je od leta1975 trener in od 1996. leta predsednik
nogometnega kluba LoËan. 

Klub je leta 2004 ob 75-letnici obstoja dobil priznanje Nogometne
zveze Slovenije. 
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Sodniki in delegati
Pri razvoju nogometne igre je pomembno vlogo odigrala sodniπka
organizacija, ki je pripadala Zvezi nogometnih sodnikov Gorenjske. Z
razvojem nogometne igre, z ustanavljanjem nogometnih klubov se je
pokazala potreba po zelo velikem πtevilu sodnikov. Sodili so tudi mali
nogomet. Ker arhivi ne obstojajo veË, je spodaj navedeni seznam
pripravljen po spominu in se je lahko zgodilo, da je kdo izpuπËen. Na
seznamu so: Franc GoliËiË, Leopold Groπelj, Lado »retnik, Miha
Groπelj, Slavko Boænar, Lojze BenkiË, Aci Novinc, Stane Oblak, Pavel
Oblak, Pavle Rupar, Darko Leban, Cveto Novinc, Bogdan Oman,
Andrej Krajnik, Zoran ÆivkoviË, Daniel Vehar, Izidor Bevk, Ivo
PetrovËiË, Janez Jenko, Franc »ufar, Boπko GveriË, Igor ©ubic, Milan
Celec, Suljo RaπiË, Savo NikoliË, Djole TurkoviË, Abaz Kaltak, Matjaæ
Bohinc, Janez Berce, Rade Radanov, Rajko LonËina. 

©kofjeloËan Janez Krajnik je delegatsko delo opravljal na tekmah
zvezne lige v bivπi Jugoslaviji in slovenski ligi. 2 leti je bil predsednik
tekmovalne komisije Jugoslavije. Slavko Boænar pa je bil delegat na
tekmah slovenske lige. 

Najbolj zasluæni funkcionarji so bili:
- Otmar Sever je bil prvi predsednik nogometnega odseka pri

Sokolskem druπtvu ©kofja Loka. 
- Ivo BerËiË je bil prvi, ki je 1929. leta v ©kofjo Loko prinesel

pravila nogometne igre in je bil tajnik nogometnega odseka pri
Sokolskem druπtvu ©kofja Loka. 

- Franc Dolenc ml., najpomembnejπi donator, ki je pred drugo
svetovno vojno v okviru Sokolskega druπtva ©kofja Loka najveË

Nogometni moπtvi pobratenih obËin Sele na Koroπkem in ©kofja Loka
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ObmoËna obrtna zbornica ©kofja Loka, ki povezuje obrtnike
Poljanske in Selπke doline ter ©kofje Loke, ima svojo πportno sekcijo,
ki skrbi za πportno rekreacijo in tekmovanja svojih Ëlanov in njihovih
druæin. Z rekreativnim πportom se ukvarja pribliæno 300 obrtnikov. 

Dejavnost sekcije je usmerjena v organiziranje in sodelovanje v
razliËnih πportnih dejavnostih, kot so: smuËanje, plavanje, odbojka,
mali nogomet, balinanje, kegljanje, streljanje z zraËno puπko, pikado,
kolesarjenje, tek, πah, badminton in planinstvo. 

Za svoje Ëlane organizirajo redno tedensko vadbo kegljanja in sploπno
vadbo v dvorani Poden. V sodelovanju s turistiËno agencijo pa vsako
leto organizirajo πportno rekreativni vikend /3 dni/ na morju in
smuËanje na Rogli. Svojim Ëlanom redno pomagajo pri nabavi kart s
popustom za smuËanje, plavanje, fitnes in savno, vse s ciljem, da se
Ëim veË Ëlanov vkljuËuje v razliËne πportne aktivnosti. Za potrebe
Ëlanov so veËkrat nabavili πportno opremo, zlasti majice in trenirke. 

Obrtniki so se s πportom ukvarjali in tekmovali æe pred ustanovitvijo
obrtniπke organizacije. Z ustanovitvijo Druπtva samostojnih obrt-
nikov ©kofja Loka leta 1976 so svojo dejavnost le bolj organizirano
nadaljevali. Eden najstarejπih in πe danes aktivnih πportnikov Pavle
Porenta je povedal, da so se πkofjeloπki obrtniki udeleæili tekmovanja
v veleslalomu na Krvavcu æe v zimi 1974/75. Osvojili so zlato
medaljo. Prvo obËinsko tekmovanje v kegljanju, ki so se ga udeleæili
obrtniki, je bilo na kopaliπËu ob Sori. Do leta 1990 so bili stalni
udeleæenci πportnih iger obrtnikov Slovenije, ki so se odvijale na sta-
dionu Slovana v Ljubljani. 

©portna sekcija je æe od leta 1998 dalje soorganizator ©portnih iger
obrtnikov Slovenije, ki na njeno pobudo redno potekajo v ©kofji
Loki. Na tej prireditvi obiËajno tekmuje preko 1000 tekmovalcev v
10 πportnih panogah. Za uspeπno izvedbo se v organizacijo vkljuËuje-
jo policija, gasilci in zdravstveno osebje. Pri izvedbi πportnih tek-
movanj ne gre brez πportnih druπtev, osnovnih πol in dijaπkega doma. 

»lani sekcije se udeleæujejo razliËnih obËinskih tekmovanj, tekmovanj
na medobËinski ravni, regijskih tekmovanj v veleslalomu za obrtnike
in njihove zaposlene delavce v veleslalomu, na republiπkem nivoju pa
slovenskega prvenstva obrtnikov v veleslalomu in πportnih iger obrt-
nikov Slovenije. 

Vidnejπi uspehi so:
-  πtirikrat so bili zmagovalci ©portnih iger obrtnikov Slovenije, 
- so veËkratni zmagovalci slovenskega prvenstva obrtnikov

Slovenije v veleslalomu, 
- ekipa kegljaËev pa je na medobËinskih tekmovanjih v organi-

zaciji ©portne zveze ©kofja Loka vedno osvajala visoka mesta. 

Prvi predsednik sekcije v okviru takratnega obrtnega zdruæenja je bil
pokojni Janez ©ifrer. Bil je pobudnik ustanovitve sekcije. Na njegovo
pobudo so se organizirale πportne igre med upravnimi organi obËine
©kofja Loka in obrtnim zdruæenjem, ki so se odvijale 6 let. Bil je tudi
idejni oËe organizacije druæinskega veleslaloma, majskega pohoda in
piknika obrtnikov skupaj z druæinskimi Ëlani. Njegovo delo je nadal-
jeval Emil ©inkovec, ki je sedaj vodja kegljaËev. Od 1993. leta dalje je
predsednik sekcije Slavko Fojkar. 

Slovensko prvenstvo obrtnikov v πportnih igrah, Ljubljana, 1985
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Igra, imenovana odbojka, je nastala leta 1895. UËitelj πportne vzgo-
je William Morgan iz ZDA se je domislil igre, ki bi jo bilo mogoËe
igrati in organizirati kjerkoli. Oprema naj bi bila enostavna in
poceni, igra pa primerna in dostopna za vse starostne skupine in oba
spola. Napor igralcev naj bi bil v sorazmerju z njihovim znanjem. Pa
je Morgan povezal nekatere prvine priljubljenih iger: koπarke in
tenisa - in rodila se je odbojka. Razvoj igre je bil izredno hiter. NajveË
so k temu pripomogla pravila igre, ki so zagotavljala veliko
dinamiko, moæno ustvarjalnost in resniËno lepoto gibanja. Mag.
Viktor Krevselj pa ugotavlja, da danaπnji model odbojke sledi tudi
olimpijskim vrednotam: duhovnemu bogastvu, moralni Ëistosti in
gibalni popolnosti πporta. 

Odbojka v ©kofji Loki
Med obema vojnama in v prvem obdobju po drugi svetovni vojni je
bil πport namenjen mnoæiËnosti, kasneje pa so se posamezne sekcije
πportnih panog, smuËanje, nogomet, koπarka, rokomet, odbojka,
odcepile od matiËnega druπtva ter se usmerile v kakovost in selek-
tivnost. V tem trenutku je πport v ©kofji Loki dejansko prestopil na
pot dvotirnosti: mnoæiËno rekreativna dejavnost in vzgoja vrhunskih
tekmovalcev. 

NatanËnega datuma, kdaj se je odbojka pojavila v ©kofji Loki,
nimamo. Zanesljivo pa vemo, da so jo najprej igrali sokoli in kopal-
ci v okviru Olepπevalnega druπtva, takoj nato pa v meπËanski πoli
urπulinskega samostana na gradu. Po drugi svetovni vojni so jo igrali
v razliËnih okoljih: osnovne in srednje πole, vojaπnica, dijaπki dom,
kapucinski samostan, πolsko πportno druπtvo Janez Peternel, delovne
organizacije, odbojkarski klubi in TVD Partizan (v ekipi Partizana
sta nekaj Ëasa igrala tudi brata Franci in Janez Meguπar. Franci je bil
nekaj let stalni Ëlan slovenske in jugoslovanske reprezentance). 

Zgodovina kluba
Pod imenom Trim in nato Odbojkarski klub Lubnik je tekmovala
Ëlanska ekipa æe leta 1972. Ekipo je sestavil in vodil zdravnik Janez
Pevc. Vzporedno so v Osnovni πoli Petra KavËiËa igrali enkrat teden-
sko rekreativno druæinsko odbojko. Tam so igrali znani LoËani, na
primer slikar Ive ©ubic, prof. πportne vzgoje France Kalan, ekono-
mist Franc Horvat Feri, ravnatelj Joæe Peternel, Joæe Dolenec in
mnogi drugi. V tem krogu je priπlo na predlog Ivana Kriænarja do
odloËitve, da se priËne delo z mladimi odbojkarji na Osnovni πoli
Petra KavËiËa. V πolskem letu 1978/79 je bila ustanovljena prva pio-
nirska ekipa. Treninge sta vodila Franc Horvat in Ivan Kriænar. 

Uradno je bil klub z imenom Odbojkarski klub Lubnik ©kofja Loka
registriran 5. 10. 1977. Leta 1990 se je preimenoval v Odbojkarski
kljub Termo - Lubnik ©kofja Loka, Ëeprav je bil sponzorski odnos z
delovno organizacijo vzpostavljen æe 1987. leta. Do leta 1997 je v klubu

Ekipa je tekmovala z imenom Trim æe leta 1972. Vodja ekipe je bil
Janez Pevc, stoji Ëetrti z leve

Moπtvo odbojkarskega kluba Termo-Lubnik ©kofja Loka, 1992/93
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potekala dejavnost za moπko in æensko odbojko, nato pa je bil
ustanovljen Æenski odbojkarski klub (ÆOK), ki deluje v okviru
druπtva Partizan ©kofja Loka. 

Organiziranost
Na prvi skupπËini so bili izvoljeni: predsednik kluba, Ëlani izvrπnega
odbora, nadzorni odbor in disciplinska komisija. Izvrπni odbor je æe
po enem letu prenehal z delom, zato je na æeljo Janeza Pevca dolænost
predsednika zaËasno prevzel Ivan Kriænar. 

Klub je Ëlan ObËinske πportne zveze in Odbojkarske zveze Slovenije.
Redno trenirajo vse skupine odbojkarjev, od mlajπih deËkov do
starejπih Ëlanov. Organizirana vadba za mlajπe selekcije poteka na
naslednjih osnovnih πolah: Osnovna πola Cvetka Golarja (tudi
podruæniËna πola ReteËe), Osnovna πola Poljane, Osnovna πola
Orehek in Osnovna πola Preska - Medvode. 

Kadri 
Med kadre πtejemo igralce, strokovne delavce in funkcionarje. Vse tri
skupine so potrebne. »e v verigi manjka samo ena, klub ne more
delovati. Registriranih tekmovalcev je v klubu 76, rekreativcev 99,
strokovnih delavcev (trenerji, sodniki, zapisnikarji, zdravnik) 19 in
funkcionarjev 16 (skupaj 210). Dosedanji predsedniki kluba: 
Janez Pevc - prvo leto, Ivan Kriænar (15 let), Marko Erznoænik (2
leti), Branko Roblek (1 leto), Svarun Terpinc (4 leta) in Roman
©turm (6 let). 

Tekmovanja 
Selekcije kluba sodelujejo na naslednjih tekmovanjih. 
- Mlajπe selekcije: dræavno prvenstvo v odbojki za mlajπe deËke (dve
skupini), dræavno prvenstvo v odbojki za starejπe deËke, dræavno
prvenstvo za kadete in mladince (dvoranska odbojka in odbojka na
mivki), mednarodni Svarunov odbojkarski turnir za mlajπe deËke;

- »lanska selekcija: druga dræavna odbojkarska liga, pokalno tek-
movanje Slovenije, mednarodni Svarunov odbojkarski turnir in
turnirji v odbojki na mivki. 

Doseæki:
1972 - OdloËba o vpisu kluba v register druπtev 10. 11. 1997;
1973 - selekcija mladih igralcev s trenerjem Francem Horvatom

Ferijem je priËela s tekmovanjem v gorenjski ligi 1980;
1974 - druæba Termo je prevzela generalno sponzorstvo 1987;
1975 - drugo mesto v prvi B dræavni ligi (DOL) v sezoni 1996/97;
1976 - izid Zbornika ob 20 - letnici delovanja kluba;
1977 - uvrstitev æenske Ëlanske ekipe v tretjo DOL v sezoni

1997/98;
1978 - Tone Pevc je postal mednarodni sodnik za odbojko na mivki

1998 in dvoransko odbojko 2005;

1979 - preko 280 igralcev in drugih Ëlanov kluba v letu 2000;
1980 - izgradnja dveh igriπË za odbojko na mivki leta 2003 in 2004;
1981 - drugo mesto v drugi DOL;

v sezoni 2003/2004 in uvrstitev v prvo DOL. 

Druge pomembne dejavnosti so:
-poletna odbojkarska πola za mlajπe in starejπe deËke in deklice

(udeleæenih med 28 in 50 uËencev);
-dolgoletno sodelovanje (26 let) s πportnim zdruæenjem BOR iz

Trsta na podroËju odbojke;
-vsakoletni mednarodni Svarunov spominski turnir, na katerem

sodeluje od 5 do 10 moπkih in æenskih ekip. 

Za razvoj klubske odbojke v ©kofji Loki je zasluænih veliko ljudi,
najbolj tisti, ki so bili v vlogi igralcev, strokovnih delavcev in
funkcionarjev, med njimi: Sabina »uk, Matej Fojkar, Janez Gartner,
Franc Horvat, Aleksandra KavËiË, Domen KosmaË, Rudi Koæuh,
Tomaæ Lang, Joæe Logar, Tomaæ Mencinger, Sebastijan Rupar,
Marija Stanovnik, Roman ©turm, Svarun Terpinc, Drago Zgaga ter
druæine Kriænar, Kustec in Pevc. 

Janez Pevc (1940-1997) je obiskoval Gimnazijo v ©kofji Loki,
opravil πtudij medicine v Ljubljani, nato pa πe specializacijo iz interne
medicine. En del poklicne dejavnosti pa je posvetil πportni medicini.
Odbojka mu je bila vedno zelo blizu. Bil je tekmovalec, predsednik
OK Lubnik, sodnik prve dræavne odbojkarske lige, delegat evropske
odbojkarske zveze (CEV), reprezentanËni zdravnik mlajπih selekcij,
predsednik slovenske sodniπke organizacije, sodelavec prof. Vikija
Krevslja pri pripravah jugoslovanske reprezentance za olimpijske igre
v Moskvi in πe klubski zdravnik vrhunske balinarske ekipe Trata,
©kofja Loka. 

Svarun Terpinc (1949-1989), je obiskoval osnovno πolo v Kamniku,
srednjo ekonomsko pa v Ljubljani. V ©kofjo Loko je priπel leta 1973.
Zaposlil se je v Gradbenem podjetju Tehnik, nato pa kot vodja odd-
elka za gospodarstvo na ObËini ©kofja Loka. Svarun je bil πportno
usmerjen in dejaven na mnogih podroËjih. Æe zelo zgodaj je resno
treniral tenis, rekreativno pa plavanje, nogomet in odbojko. V veË
πportnih panogah je bil tudi funkcionar. Odbojkarji se ga spomi-
njamo kot igralca, uspeπnega predsednika kluba in neumornega
pobudnika za izgradnjo πportnih objektov. 

Roman ©turm, rojen 8. 2. 1965 v Kranju, je obiskoval Gimnazijo v
©kofji Loki. Je univerzitetni diplomirani inæenir strojniπtva z dok-
toratom znanosti in nazivom docent. Z odbojko se je sreËal v drugem
letniku gimnazije, pred tem pa igral rokomet. VeË let je bil trener
mlajπih selekcij, sedaj pa vodi ekipo veteranov. Leta 1999 je bil izvo-
ljen za predsednika odbojkarskega kluba Termo - Lubnik ©kofja
Loka. Pod njegovim vodstvom se je Ëlanska ekipa uvrstila v prvo
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DOL. Kot funkcionar je Roman ©turm umirjen, komunikativen in
uspeπen. 

Sebastijan Rupar, rojen 10. 3. 1972 v Kranju, univerzitetni
diplomirani pravnik, zaposlen na Elektro Slovenija. Pri πtirinajstih
letih ga je profesor πportne vzgoje na Osnovni πoli Ivana Groharja J. Pevc
povabil, da se pridruæi πolski odbojkarski ekipi, ker mu je primanjko-
valo igralcev za medπolsko tekmovanje. ©portnik je bil æe takrat in se
je ukvarjal s plavanjem, koπarko in rokometom. Od prvega treninga
1986 pa do danes odbojke ni veË zapustil. Sam pravi: “Odbojka je
postala del mojega æivljenja”. Sodeloval je æe skoraj na vseh podroËjih
delovanja kluba. Bil je igralec, trener, Ëlan upravnega odbora, leta
2000 pa je prevzel mesto πportnega direktorja. Gre za zahtevna
opravila, na primer: pogajanja z igralci, priprava pogodb, sodelovan-
je z obËino, ©portno zvezo, Zavodom za πport, upravo kluba itd.
Delo opravlja vestno, pregledno, brezplaËno in uspeπno. Sodelovanje
z ljudmi mu je pisano na koæo. 

Matej Fojkar, igralec, trener in funkcionar
Rojen v Kranju, 21. 5. 1971, diplomiral na Fakulteti za πport v
Ljubljani, odbojko je zaËel trenirati v sezoni 1985/86, potem ko je
po treh letih prenehal igrati rokomet. Na treninge so ga povabili pri-
jatelji. V letu 1986 je πe prviË nastopil za najboljπo Ëlansko ekipo.
Igral je do sezone 2003/04, ko so se uvrstili v prvo dræavno odboj-
karsko ligo. V letih od 1987 do 1989 je bil Ëlan slovenske mladinske
reprezentance. Poleg dvoranske odbojke je vrsto let tekmoval tudi na
turnirjih odbojke na mivki. S soigralcem Tomaæem Brejcem je na
dræavnem prvenstvu leta 1997 osvojil 6. mesto. Kot trener je v sezo-
nah od 1988 do 1990 najprej vodil æensko Ëlansko ekipo, nato pa vse
do danes mlajπe selekcije deËkov in kadete. V letih od 2001 do 2003
je bil prvi trener in igralec moπke Ëlanske ekipe. 

Drago Zgaga je bil rojen 9. 7. 1948 v kraju Podporezen πt. 1. Z
odbojko se je sreËal 1959. leta v dijaπkem domu na ©temarjih, ko je
obiskoval 5. razred osnovne πole. Tekmoval je najprej v ekipi Trim,
nato pa v odbojkarskem klubu Lubnik ©kofja Loka. Bil je ustanovni
Ëlan kluba Lubnik, danes Termo - Lubnik ©kofja Loka. VeË kot 20
let je bil Ëlan upravnega odbora in dobrih 10 let gospodar in sne-
malec tekem. 

Aktivno je sodeloval pri organizaciji tekmovanj in drugih prireditev.
Najbolj dejaven pa je pri pripravi in izvedbi Svarunovih spominskih
odbojkarskih turnirjev. Rekreativno je tekmoval in bil vodja ekipe na
obËinskih delavskih πportnih igrah. Drago Zgaga je tih in delaven, z
odbojko pa zasvojen kot le malokdo. V odbojko je vkljuËil tudi
hËerko Klavdijo in sina Boπtjana. 

Upravni odbor OK Termo-Lubnik ©kofja Loka, 1997

Nadaljevalna poletna odbojkarska πola. Trener Aleπ KesiË
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Osnovna πola Cvetka Golarja je priËela s svojim delom na lokaciji v
Frankovem naselju 51 v drugem polletju davnega πolskega leta
1962/63. V novozgrajeno πolo so se preselili uËenci iz prostorov
Gorenjske predilnice na Trati in πola se je tedaj imenovala Osnovna
πola Trata. Stavba v takπni obliki in izmerah pa obstaja od leta 1986,
ko se je konËala dograditev povsem novega dela razredne stopnje
skupaj z zakloniπËem in novo telovadnico. 

Na podroËju πportnih objektov ima πola dve telovadnici in zunanja
igriπËa za koπarko ter veËnamensko ploπËad za rokomet ali mali
nogomet. Ni jim pa uspelo dograditi malega atletskega igriπËa, ki ga
vsa leta zelo pogreπajo in so celo edina πola v obsegu bivπe obËine
©kofja Loka, ki takega prepotrebnega veËnamenskega objekta nima. 

V πolskem letu 2004 / 2005 obiskuje πolo 749 uËencev. Razporejeni
so v 29 oddelkov in v 5 oddelkov podaljπanega bivanja ter 7 odd-
elkov na podruæniËni πoli v ReteËah. Zanje skrbi 87 zaposlenih, od
katerih je 73 strokovnih delavcev. 

Na πoli imajo zelo bogato πportno dejavnost. V dopoldanskem Ëasu
potekajo redne ure pouka πportne vzgoje in dodatno tudi ure
zdravstvene πportne vzgoje. Z uvedbo novega devetletnega πolanja

pa uËenci v okviru izbirnih vsebin mnoæiËno izbirajo predmete s
podroËja πporta (πport za sprostitev, πport za zdravje, izbrani πport /
nogomet, odbojka). 

Tudi organizacija πportnih dni je v skladu s predmetnikom v
domeni πportnih pedagogov. Tematske vsebine dejavnosti πportnih
dni so prilagojene letnemu obdobju, v katerem so planirane. V
jeseni so neizogibni planinski pohodi v bliænjo in daljno okolico
©kofje Loke, pozimi alpsko smuËanje in smuËarski tek ter drsanje,
spomladi kolesarjenje, teki in πportne igre. 

Na πoli je zelo pestra dejavnost πol v naravi. Davnega leta 1973 so æe
organizirali letno πolo v naravi za Ëetrte razrede, kjer so se otroci pod
strokovnim vodstvom uËili plavati. Od tedaj pa do danes ta
dejavnost teËe neprekinjeno in uspeπno. Spreminjali so termine (iz
zgodnjega poletja na september), lokacije, vsebine so dopolnjevali,
bogatili programe, v delo z mladimi vkljuËevali strokovnjake tudi z
drugih podroËij, ne le iz πporta (zdravnika, biologa, geografa), vse z
enim ciljem, narediti πolo v naravi varno, uspeπno, nepozabno.
VeËino so nauËili plavati, nekaterih pa tudi ne, ker πola v naravi sodi
v nadstandardni program. 

Nastop plesno-akrobatske skupine Cvetke pod vodstvom Majde Bertoncelj
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GvardjanËiË (odbojka), Davor JanæiË (balinanje), Jasmin »auπeviÊ
(balinanje), Katarina RistiÊ (koπarka), 

V sodelovanju s klubi in druπtvi organizirajo razliËna obËinska in
medobËinska tekmovanja po dogovorjenem programu in urnikih.
©ola sodeluje s πtevilnimi πportnimi druπtvi, klubi in posamezniki,
ki jim nudi moænost uporabe telovadnice za treninge in πportno-
rekreativno dejavnost otrok in odraslih. 

Zelo uspeπno na πoli deluje planinski kroæek, na matiËni πoli na
razredni in predmetni stopnji, na podruæniËni πoli v ReteËah na
razredni stopnji. Vsako leto opravijo (vsaj) 9 planinskih izletov. Na
predmetni stopnji (mentorici sta Jerneja BonËa in Dana Mohar) v
sodelovanju z O© Ivana Groharja in planinskim druπtvom orga-
nizirajo in izvedejo planinski tabor, ki se ga udeleæi povpreËno 30
uËenk in uËencev z obeh πol. Mentorice na razredni stopnji so:
Damjana Kotnik, Zlata Razpet, Nataπa Vene in Bora Zupan. 
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Æe leta 1980 so priËeli z zimsko πolo v naravi za tretje razrede, a ugo-
tovili, da so otroci premladi ter jo zato premaknili v peti razred.
ZaËetki so bili negotovi in tudi udeleæba ne pretirano velika, toda
dobri rezultati dela in spremembe v programih (uvedba A programa
/ alpsko smuËanje in deskanje in B programa / pohodniπtvo, drsan-
je, sankanje, plavanje) so veËali udeleæbo iz leta v leto. 

Danes se lahko pohvalijo, da jim to uspeva æe veË kot dvajset let, a
kar je najvaænejπe, brez poπkodb. Tudi udeleæba je blizu 100%, pa
Ëeprav je to nadstandardni program. ObstojeËim πolam v naravi so
se æe pred leti pridruæili naravoslovni tabori za sedme razrede osem-
letke, danes so to osmi razredi devetletke. Lansko leto so prvikrat
popeljali uËence sedmih razredov devetletke na πportni tabor, osmi
razredi imajo ob koncu πolskega leta πportno-naravoslovni tabor in
πe bi se kaj naπlo. 

UËenci prve triade so vkljuËeni v program znaËke Zlati sonËek,
medtem ko uËenci druge triade opravljajo naloge za πportno znaËko
Krpan. 

Vsako leto izpeljejo testiranja za πportnovzgojni karton, ki se ga
udeleæi veËina uËencev. 

UËenci πole sodelujejo na πolskih tekmovanjih v razliËnih πportnih
panogah in πahu. Vsa tekmovanja se praviloma priËnejo na nivoju
πole, od koder najboljπi posamezniki in ekipe napredujejo na obËin-
ska, medobËinska, regijska tekmovanja pa vse do tekmovanj na
dræavnem nivoju. V zadnjih letih dosegajo najboljπe rezultate v æen-
ski koπarki, rokometu in odbojki. Omeniti je treba tekmovanje
“©KL”, kjer so med najboljπimi v dræavi. Navijaπka skupina
“Cvetke” pa se redno uvrπËa v finale dræavnega tekmovanja, od
koder jih pot vodi na evropska in svetovna prvenstva. V skupino je
vkljuËenih 30 uËenk. Najbolj so ponosni na njihove mednarodne
rezultate. Osvojile so:
- 3. mesto na svetovnem prvenstvu v Ljubljani leta 2000, 
- 2. mesto na svetovnem prvenstvu v Düsseldorfu leta 2001, 
- 6. mesto na evropskem prvenstvu v Helsinkih leta 2002, 
- 5. mesto na evropskem prvenstvu v Manchestru leta 2003, 
- 8. mesto na evropskem prvenstvu v Stockholmu leta 2004, 
- 2. in 8. mesto na evropskem prvenstvu v Moskvi leta 2005. 
- Tjaπa BizoviËar je med posameznicami osvojila 2. mesto, 
S Cvetkami æe 7 let dela prof. πportne vzgoje Majda Bertoncelj. 

Nekateri uËenci πole so se razvili v vrhunske πportnike, svojo
pot pa priËeli v πolskem πportnem druπtvu:
Drago Frelih (kolesarstvo), Ivo »arman (tek na smuËeh), Joæe
Kuralt (alpsko smuËanje), Anja »arman (plavanje), Damjan
Sofronievski (balinanje), Matic Osovnikar (atletika), Brane SaviÊ
(koπarka), Saπo Bertoncelj (gimnastika), Nejc BerËiË, Nejc

Poletna πola v naravi

Tekma, Lovro Mirnik, 7.d O© Cvetka Golarja
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©PORTNO DRU©TVO “CVETKA GOLARJA” ©KOFJA LOKA

©olsko πportno druπtvo na Osnovni πoli Cvetka Golarja je bilo
ustanovljeno πolskega leta 1964/65. Pobudnik je bil uËitelj πportne
vzgoje Tone PogaËnik, znani loπki πportni delavec. UËitelji telovadbe
na πoli so se z leti menjavali. Vsak je v mozaik dodal svoj prispevek
in s tem pripomogel k rasti in razvoju ter rezultatom druπtva. Naj
naπtejem nekatere uËitelje, ki so pouËevali in πe pouËujejo πportno
vzgojo na πoli: Breda Modic, Tone PogaËnik, Jaro Kalan, Janez
Nastran, Stane Kranjc, Jani Janπa, Matjaæ Pretnar; Justina Jocif,
Maja Burjan Strel, ©pela GriËar, Zoran GriËar, Franc Gantar, Borut
RebiË, Majda Bertoncelj. Ne smemo pa pozabiti dolgoletnega rav-
natelja in πportnega pedagoga Ivana Kriænarja, ki jim je v trenutkih,
ko jim ni πlo in so imeli teæave, vedno stal ob strani, jih usmerjal in
spodbujal. 

Do leta 1978 se je πolsko πportno druπtvo imenovalo “Jelovica”, ker
je bila ta delovna organizacija naπ vsestranski sponzor in donator.
Sredi osemdesetih let je sponzorstvo priËelo ugaπati, ©©D pa se je
preimenovalo po kraju v ©©D Trata. V letu 1996 se je druπtvo v
skladu z novo zakonodajo preimenovalo v ©D Cvetka Golarja. 

V okviru ©D poteka vadba v razliËnih πportnih panogah, ki jih vodi-
jo uËitelji O© Cvetka Golarja ali pa zunanji sodelavci iz πportnih
druπtev in klubov (karate, koπarka, rokomet, odbojka, nogomet,
dvoranski hokej, badminton, gimnastika, ples, sploπna πportna
vzgoja za najmlajπe, strelstvo, orientacijski tek, πah). Med poËitnica-
mi izvajajo tudi program “Hura prosti Ëas”. 

Za konec predstavitve dela πportnega druπtva πe nekaj najboljπih
rezultatov iz dræavnih in mednarodnih tekmovanj brez Cvetk, ki
smo jih æe omenili. Pred priËetkom moramo zapisati, da so to le
rezultati zadnjih let. Æe v 70-letih prejπnjega stoletja so uËenci ©©D
dosegali izredne rezultate v æenski gimnastiki in koπarki, v gimnas-
tiki le krajπi Ëas, saj na πoli ni bilo pogojev za kvalitetno delo. Na
koπarkarskem festivalu so bili pionirji 1969. leta prvaki Slovenije,
pionirke pa so 5 let med leti 1969 in 1973 krojile slovenski
koπarkarski vrh. 

- Dræavno prvenstvo v orientacijskem teku /oktober 1999/, ekipa
πole postane drugiË zapored dræavni prvak. Pribori si pravico
udeleæbe na svetovnem prvenstvu. Trener ekipe: Stane Strnad. 

- Svetovno prvenstvo v orientacijskem teku v ASHOD-u v
Izraelu, /14. -18. april, 2000/. Trener ekipe je Stane Strnad. 

- Dræavno ekipno prvenstvo v orientacijskem teku v SemiËu leta
2001-2. mesto. Trener:Stane Strnad. 

- Dræavno prvenstvo v skokih z male proæne ponjave - Nova
Gorica 2002/ ekipa starejπih deklic - 4. mesto. Trener Majda
Bertoncelj. 

- Finale 36. pionirskega festivala v koπarki v ©marju pri Jelπah
2002, ekipa starejπih deklic osvoji 2. mesto. Trener Igor JuriËan. 

- Dræavno tekmovanje v karateju v katah 2002, 3. mesto za Tjaπo
JelovËan. Trener Miha Oblak. 

- Dræavno tekmovanje v πportnem plezanju v Litiji 2002, mlajπi
uËenci brez licence - 2. mesto. 

- Dræavno tekmovanje v odbojki Ëetrtfinale, starejπi deËki 2.
mesto. Trener: Tomaæ Lang. 

- Dræavno tekmovanje v odbojki na pesku, Lendava 2002, 2.
mesto. Trener Tomaæ Lang. 

- Polfinale dræavnega prvenstva v koπarki 2003, mlajπe deklice -
2. mesto. Trenerka Marjana Justin. 

- Finale pionirskega festivala v koπarki za starejπe deklice, marec
2003, ekipa osvoji 1. mesto. Trener Igor JuriËan. 

- Dræavno tekmovanje v plezanju, februar 2004, Rok MarinËiË -
5. mesto. 

- Dræavno tekmovanje v akrobatiki, januar 2004, ekipa mlajπih
deklic - 2. mesto. Trenerka Majda Bertoncelj. 

- Dræavno prvenstvo v nogometu, Ëetrtfinale, dec. 2003, starejπi
deËki - 3. mesto. Mentor Franc Gantar. 

- Dræavno prvenstvo v rokometu, polfinale, starejπi deËki - 4.
mesto. Leto 2000, trener Matej Kejæar. 

- Finale dræavnega prvenstva v koπarki za st. deklice, marec 2004,
3. mesto. Trener Igor JuriËan. 

- Dræavno tekmovanje v plavanju za posameznike, april 2004,
Jure MuπiË - 2. mesto. 

- Polfinale dræavnega tekmovanja v rokometu - st. deËki / marec
2005/, 4. mesto. Trener Matej Kejæar. 

- Dræavno tekmovanje v πportnem plezanju /november 2004/,
Anæe Jerπe osvoji 3. mesto, Miha Bernard pa 4. mesto. 

- Finalno tekmovanje ©KL: Osnovna πola Cvetka Golarja je bila
v letih 2002, 2004 in 2005 razglaπena za najboljπo. Je ena red-
kih πol, ki v ©KL sodeluje v vseh moænih dejavnostih:koπarka
deËki, deklice, navijaπke skupine, navijaπka akrobatika, video
kroæek, novinarski kroæek, likovni kroæek, raËunalniπki kroæek. 

Cvetke so od leta 1999 do leta 2005 πestkrat dræavne prvakinje med
otroπkimi navijaπkimi skupinami in petkrat dræavne prvakinje na
tekmovanju πolske koπarkarske lige v kategoriji navijaπke skupine. 
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“Osnovna πola Ivana Grogarja ©kofja Loka nosi ime po znanem
slikarju - impresionistu Ivanu Groharju. Za znak πole smo si izbrali
Groharjevega Sejalca, saj nas v æivljenje in svet odraslih vodi zrnje,
ki pade iz njegove roke na plodna tla, kali, vzkali in se spremeni v
sonËne æarke,” je povedal ravnatelj Zlatko KoπiË.

V slovenskem prostoru so se s tem imenom pojavili leta 1985. ©ola
je nastala z delitvijo centralne πkofjeloπke πole. ©ola sestavljajo πtiri
enote: matiËna πola v Podlubniku in podruæniËne πole na Bukovici,
v BukovπËici in na Sv. Lenartu. Od πportnih objektov imajo v
matiËni πoli telovadnico, na P© Lenart manjπo telovadnico, ki v
celoti ne zadoπËa normativom, na P© Bukovica in v BukovπËici pa
so za namen πportne vzgoje preuredili uËilnici. 

MatiËna πola v Podlubniku ima ob πoli πportni park, ki po poplavah
izpred nekaj let πe ni doæivel sanacije in je v slabem stanju ter ne
omogoËa ustreznih pogojev za vadbo atletike in drugih skupinskih

UËenke O© Ivana Groharja so bile v πolskem letu 1996/97, dræavne
prvakinje v rokometu
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πportnih dejavnostih ter je potreben celovite obnove. 

Ne morejo se pohvaliti tudi z zunanjimi πportnimi objekti pri
podruænicah na Bukovici in v BukovπËici, saj sta tudi tu obe igriπËi
potrebni celovite obnove. Veliko boljπe je stanje na P© Lenart. 

Na πoli imajo razvito πportno dejavnost. V dopoldanskem Ëasu
potekajo ure πportne vzgoje rednega pouka, kamor πtejejo tudi ure
izbirnih predmetov s tega podroËja. To so πport za sprostitev, πport
za zdravje in izbrani πport. Deluje kar sedem skupin. 

Sposobnosti in razvoj otrok spremljajo z vsakoletnim testiranjem za
πportno-vzgojni karton. Ob pouku realizirajo tudi dneve dejavnosti,
to je πportne dneve. Vsebina πportnih dni je pestra in je usklajena z
uËnim naËrtom in predmetnikom osnovne πole. Le-ta zajema
pohode, orientacijo, zimske aktivnosti na snegu in ledu ter aktivnos-
ti na podroËju atletike in πportnih iger. 

Ponudbo πportne aktivnosti πole dopolnjujejo s πolama v naravi,
naravoslovnim tednom in taborom za najmlajπe. Tako za 4. razred
organizirajo letno πolo v naravi, kjer so vkljuËene razliËne πportne
dejavnosti s poudarkom na plavanju. UËenci 8. razreda so vkljuËeni
v naravoslovni tabor, kjer se ob drugih aktivnostih prepletajo
πportne aktivnosti. Zadnji dve leti so ponudbo dopolnili πe z nar-
avoslovnim taborom za najmlajπe, to je prvoπolce, in zimsko πolo v
naravi za uËence 7. razreda, ki je namenjena smuËanju. 

Omenimo naj πe teËaj plavanja, ki ga organizirajo za 3. razred osem-
letke in 3. razred devetletke s ciljem, da vsi uËenci pred zakljuËkom
obveznega πolanja splavajo. Ob ugodnih sneænih razmerah v naπi
bliænji okolici organizirajo za uËence 2. razreda smuËarski teËaj. 
UËenci razredne stopnje (prva triada) so vkljuËeni v projekt πportne
znaËke Zlati sonËek, uËenci druge triade pa v πportno znaËko
Krpan. UËenci πole so vkljuËeni v ©portno druπtvo Podlubnik
(©DP). ©portno druπtvo Podlubnik je bilo ustanovljeno leta 1986
kot ©©D Podlubnik. Ustanovili so ga po razdelitvi Osnovne πole
Petra KavËiËa na Osnovno πolo Ivana Groharja s sedeæem v
Podlubniku in Osnovno πolo Petra KavËiËa s sedeæem v ©olski ulici.
V letu 1987 se je preimenovalo v ©portno druπtvo Podlubnik. Prvi
predsednik druπtva je bil Marko PrimoæiË. Po njegovem odhodu v
novo sluæbo je mesto predsednika prevzel in ga uspeπno nadaljuje
Joæe Kordiπ. 

Delovanje druπtva je namenjeno vsem uËencem na πoli. Poudarek je
na mnoæiËnosti in vkljuËitvi Ëim veËjega πtevila otrok v razliËne
πportne dejavnosti. V druπtvu je kar 70 % uËencev, ki se redno
ukvarjajo s πportom trikrat ali veËkrat na teden. Ob tem ne izosta-
jajo uspehi. Redno se udeleæujejo tekmovanj v atletiki, badmintonu,

πportnem plezanju, plavanju, alpskem smuËanju, deskanju na
snegu, krosu …

Skupaj s klubi v ©kofji Loki so organizirali in aktivno sodelovali na
tekmovanjih dræavnega nivoja (orientacijski tek, πportno plezanje,
rokomet). Æe ustaljeno organizirajo tekmovanja v badmintonu. 
Pohvalijo se lahko z naslovi dræavnih prvakov v razliËnih disciplinah
na osnovnoπolskem nivoju, kot so: orientacijski tek, πportno plezan-
je, tek na smuËeh, deskanje na snegu, atletika, alpsko smuËanje. 

Izjemne rezultate pa naπi uËenci dosegajo v rokometu, s katerim se
pod vodstvom Bernarde Pohleven in Janija KlemenËiËa ukvarja
preko 120 uËenk in uËencev πole. Rokomet je ena najbolj razvitih in
uspeπnih πportnih panog v ©kofji Loki. UËenci so bili od leta 1986
veËkratni obËinski in nato medobËinski prvaki v rokometu. Od leta
1992 pa izjemne rezultate dosegajo deklice. Uvrstitve na dræavnih
prvenstvih v zadnjih letih so: 1992/93 - 2. mesto na Gorenjskem,
1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97 in 1997/1998 pa 1. mesto.
Osvojile so petkratni zaporedni naslov dræavnih prvakinj. V letu
1999/2000 - 4. mesto, v letu 2001/01 pa spet 1. mesto. 
DeËki so bili vseskozi v polfinalnem dræavnem tekmovanju. Zelo
dobre so njihove uvrstitve v konËnicah tekmovanj v letih
1991/2002 - 2. mesto, v letu 2004/05 pa nastop v finalu. 

Poudariti je treba izjemno delo planinske dejavnosti na πoli. Pod
vodstvom mentorice in vodnice Ivanke Dolenc in mentorice Zofke
Kafol so planinci æe pred dvema letoma praznovali stoti planinski
pohod. Æe nekaj let zapored pa izjemno uspeπno organizirata med
poletnimi poËitnicami planinski tabor za uËence. Za svojo dejavnost
sta dobili obËinski priznanji. 

Stoti pohod uËencev planinskega kroæka O© Ivana Groharja, 1999
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V osnovno πolo Jela JaneæiËa, ki v letoπnjem πolskem letu praznuje
60-letnico obstoja in delovanja, se vkljuËujejo otroci s posebnimi
potrebami s podroËja πtirih obËin ustanoviteljic - ©kofje Loke,
Æeleznikov, Gorenje vasi-Poljane in Æirov, v zadnjih letih pa naraπËa
tudi πtevilo otrok, ki se v πolo vkljuËujejo iz obËine Medvode.
Izvajata se dva programa, in sicer prilagojen osnovnoπolski program
z niæjim izobrazbenim standardom ter posebni program vzgoje in
izobraæevanja. Zelo pomemben sestavni del obeh vzgojno-izobraæe-
valnih programov je podroËje πportne vzgoje. V okviru rednega
pouka se od 1. do 9. razreda prilagojenega πolskega programa izvaja
πportna vzgoja, in sicer v vseh razredih po 3 ure vsak teden. ©portno
vzgojo æe od leta 1973 pouËuje πportna pedagoginja Viktorija
Plajbes. Pouk poteka v skladu z uËnim naËrtom za devetletne
osnovne πole z niæjim izobrazbenim standardom ter v skladu z indi-
vidualiziranimi programi, ki jih πportna pedagoginja izdela za
vsakega uËenca posebej. Vsak uËenec ima tako priloænost, da se v
skladu s svojimi sposobnostmi vkljuËuje v pouk πportne vzgoje in
pri doseganju individualnih ciljev sledi svojemu optimalnemu
razvoju. UËenci se v skladu s svojimi zmoænostmi udejstvujejo tudi
na razliËnih obËinskih, podroËnih, regijskih in dræavnih tekmova-
njih za osnovne πole s prilagojenim programom (badminton, atleti-
ka, nogomet). V okviru rednega pouka se vsako leto za uËence tako
viπje kot niæje stopnje organizira pet πportnih dni z razliËno vsebino
(pohodi, smuËanje, plavanje, atletika). Za dve generaciji uËencev je
vsako leto organizirana πola v naravi, za eno zimska (s teËajem
smuËanja), za drugo pa letna (s plavalnim teËajem). Poleg rednega
pouka πportne vzgoje na πoli potekajo tudi interesne dejavnosti s
πportnimi vsebinami, in sicer πportni kroæek (badminton), nogomet-
ni kroæek in planinski kroæek za viπjo stopnjo, uËenci niæje stopnje
pa se v okviru πportnega kroæka predvsem preko igre navajajo na
πportno aktivnost in udejstvovanje. Gibanje in πportna aktivnost sta
posebej pomembna za uËence, ki so vkljuËeni v posebni program -
v oddelke vzgoje in izobraæevanja. Kot obvezni del programa se izva-
jata gibalno-πportna in glasbeno-ritmiËna vzgoja (do 5 ur tedensko).
Gibalno-πportno vzgojo izvaja πportna pedagoginja Nataπa
Trampuπ. Urjenje motorike telesa in vzdræevanje osnovne telesne
kondicije je za razvoj te populacije otrok vitalnega pomena, saj so
pri mnogih prisotne tudi razliËne zdravstvene teæave. Cilj obliko-
vanja individualiziranih programov za podroËje gibalno-πportne
vzgoje je doseganje optimalnega psihofiziËnega razvoja vsakega
posameznega uËenca glede na individualne sposobnosti ter
zmoænosti. V okviru rednega pouka se za uËence posebnega progra-
ma izvaja tudi jahanje v spomladanskem in jesenskem Ëasu ter pla-
vanje v zimskem Ëasu. Prav tako se uËenci udeleæijo petih πportnih
dni. Pomemben del πportnega udejstvovanja pa so specialne olimpi-
jade, zimske in letne, ki vsako leto potekajo na regijskem in
dræavnem nivoju. Na teh olimpijadah so uËenci vsako leto zelo
uspeπni in dosegajo vidne rezultate. 

UËenke O© Jela JaneæiËa

Nastop uËencev
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©kofja Loka je bila æe v prvi polovici 19. stoletja med redkimi
manjπimi mesti na Slovenskem, ki so imela glavno πolo za deËke in
deklice. Stavba v ©olski ulici je bila zgrajena leta 1932. V svoji
zgodovini je doæivela kar nekaj sprememb. Stavbo so veËkrat
obnovili, nazadnje leta 1985. V svoji zgodovini je nosila veË imen:
O© ©kofja Loka, O© Petra KavËiËa, O© Ivana Dolenca in od leta
2001 dalje O© ©kofja Loka-Mesto. 

Na podroËju πportnih objektov ima πola eno veËjo in eno manjπo
telovadnico. Posebej pa so ponosni, da jim je leta 2001 uspelo
obnoviti πportni park za πolo. 

V πolskem letu 2004/2005 je obiskovalo πolo 807 uËencev.
Razporejeni so bili v 35 oddelkov in 9 oddelkov podaljπanega bivan-
ja. Zanje je skrbelo 87 zaposlenih, od katerih je 70 strokovnih
delavcev. 

Na πoli imajo razvejano πportno dejavnost. V dopoldanskem Ëasu
potekajo ure rednega pouka πportne vzgoje. Z uvedbo devetletke
uËenci mnoæiËno posegajo tudi po izbirnih predmetih s podroËja
πporta (πport za sprostitev, πport za zdravje in izbrani πport). 

V skladu s predmetnikom izvajajo tudi πportne dneve. Vsebina
πportnih dni je razliËna. V jesenskem Ëasu so dnevi namenjeni
planinskim izletom, pozimi smuËanju, drsanju in teku na smuËeh,
v spomladanskem Ëasu pa atletskim vsebinam, orientaciji. 

Gradnja telovadiπËa za O© ©kofja Loka-Mesto

Zimska πola v naravi
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©PORTNO DRU©TVO MLADI ROD ©KOFJA LOKA

©olsko πportno druπtvo Mladi rod na O© ©kofja Loka-Mesto je bilo
ustanovljeno leta 1963. NajveË zaslug za ustanovitev ima Franc
Kalan, takratni uËitelj πportne vzgoje na πoli. V Ëasu delovanja
druπtva so dejavnost usmerjali πtevilni mentorji, med njimi so bili:
Franc Kalan, Zofka Kafol in v zadnjem obdobju Milan Smolej. 

Druπtvo je leta 1986 prejelo srebrno plaketo v tekmovanju za
najboljπe πportno druπtvo. Podelil jo je Center πolskih πportnih
druπtev pri Zavodu za πolstvo v Ljubljani. 

V letu 1996 se je moralo druπtvo preoblikovati po novi zakonodaji
in je postalo ©portno druπtvo ©D Mladi rod. 

V okviru πportnega druπtva poteka vadba v razliËnih πportnih
panogah, ki jih vodijo uËitelji O© ©kofja Loka - Mesto ali pa zunan-
ji sodelavci (atletika, rokomet, odbojka, badminton, ples, πah). V
sodelovanju z druπtvi pa poteka vadba v prostorih O© ©kofja Loka -
Mesto v naslednjih panogah: koπarka, nogomet, πportno ritmiËna
gimnastika. V zadnjem Ëasu je velik poudarek na programu Hura
prosti Ëas, ki se odvija v Ëasu letnih in medletnih poËitnic, bodisi
na πportnem parku za πolo v veËernih urah ali pa med jesenskimi in
zimskimi poËitnicami v telovadnicah O© ©kofja Loka - Mesto.

Organizirajo tudi Cooperjev in Conconijev test za obËane ter v
sodelovanju z ZD ©kofja Loka tudi test hoje. 

Predstavitev najbolj zasluænih posameznikov:

Franc Kalan (1913-1995)
Rojen je bil leta 1913 v ©kofji Loki. Od leta 1945 pa do upokojitve
leta 1973 je bil uËitelj πportne vzgoje, ruπËine in zemljepisa na niæji
in viπji gimnaziji ter na osnovni πoli Petra KavËiËa. NajveË zaslug
ima za gradnjo πportnega igriπËa pri osnovni πoli Petra KavËiËa
(danes Osnovna πola ©kofja Loka-Mesto) in πportnega telovadiπËa
na Podnu. Med prvimi je ustanovil πportni aktiv uËencev, nato pa
leta 1963 skupaj s profesorico πportne vzgoje Zofko Kafol πolsko
πportno druπtvo MLADI ROD. Za uËence je organiziral smuËarske
teËaje, planinske pohode, taborjenja, tekmovanja. Bil je predsednik
aktiva uËiteljev πportne vzgoje obËine ©kofja Loka. 
Za uspeπno opravljeno πolsko in zunajπolsko dejavnost je prejel
πtevilna priznanja.
Poleg πportnih dejavnosti je bil tudi prvi knjiæniËar Ljudske
knjiænice, predsednik Kulturno umetniπkega druπtva, Ëlan
TuristiËnega druπtva, predsednik Ljudske tehnike itd. 
S svojim delom in odnosom do razvoja πportne kulture v obËini
©kofja Loka je mestu in πoli zapustil neizbrisen peËat. 
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Organizirajo tudi πole v naravi, kjer je vkljuËena πportna vsebina.
Poleg letne πole v naravi za 4. razred izvajajo tudi zimsko πolo v nara-
vi za uËence 5. razreda, naravoslovni tabor za 8. razred devetletke,
kjer je v programu veliko πportnih vsebin. 

Na πoli dajejo v zadnjih letih velik poudarek uËenju plavanja, saj
skoraj vsi uËenci, ki zapustijo πolo, znajo plavati. TeËaji potekajo v
1. razredu devetletke, 2. in 3. razredu osemletke. Prav tako je teËaj
plavanja tudi v letni πoli v naravi, ki jo izvajajo ob morju. 

Za uËence drugega razreda devetletke organizirajo v primeru ugod-
nih sneænih razmer tudi teËaj smuËanja. 

UËenci prve triade so vkljuËeni v program πportne znaËke Zlati
sonËek, medtem ko uËenci druge triade opravljajo naloge za πport-
no znaËko Krpan. 
Vsako leto izpeljejo tudi testiranje za πportno-vzgojni karton, ki se
ga udeleæi veËina uËencev. 

UËenci πole sodelujejo na πolskih tekmovanjih v razliËnih πportnih
panogah in πahu. Tekmovanja priËnejo na πolskem nivoju. ©olske
reprezentance in najboljπi posamezniki pa potem sodelujejo na
obËinskih in medobËinskih tekmovanjih. Veliko ekip in tekmoval-
cev pa se uvrsti po teh tekmovanjih na dræavna tekmovanja. V zad-
njih letih dosegajo najboljπe rezultate v atletiki, rokometu, smuËan-
ju (veleslalom in deskanje), lokostrelstvu, koπarki in πahu. 

Najboljπi rezultati: 
2. mesto na dræavnem prvenstvu O© v rokometu za uËenke, 4.
mesto na ekipnem dræavnem prvenstvu v atletiki za O©, 3. mesto v
lokostrelstvu in 4. mesto v πahu, vsi doseæeni v letu 2004, 1. mesto
in dræavni rekord za osnovne πole v πtafeti 4x100m za uËence v letu
2002, so trikratni ekipni dræavni prvaki v veleslalomu za O© v letih
2002, 03, 04, dræavni prvaki posamezno (atletika - met æogice v letu
2003), tretje mesto na dræavnem tekmovanju v rokometu za uËence
v letu 2002. 

©ola je organizator razliËnih πportnih tekmovanj. Najpomembnejπa
med njimi so: dræavna prvenstva v veleslalomu in deskanju za O©
(leta 2001, 02, 03, 04, 05), finale v rokometu za starejπe uËenke za
O© (2004), ekipno dræavno prvenstvo v atletiki za O© (2004). 
Organizirajo tudi razliËna obËinska in medobËinska tekmovanja po
dogovorjenem programu. V sodelovanju s klubi organizirajo tudi
druga tekmovanja (lokostrelstvo). 

©ola sodeluje s πtevilnimi πportni druπtvi, ki jim oddaja tudi telovad-
nico za vadbo najrazliËnejπih panog. 
Od leta 1998 vodi πolo ravnatelj Marko PrimoæiË, ki je tudi profe-
sor πportne vzgoje. 
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Zofka Kafol
Rojena je bila leta 1937 v Besnici pri Kranju. Diplomirala je leta
1965 na Visoki πoli za telesno kulturo v Ljubljani. S pouËevanjem
πportne vzgoje je priËela leta 1958 v Litiji, kjer je bila tri leta. Leta
1961 se je zaposlila v ©kofji Loki, kjer je istoËasno pouËevala na
Gimnaziji in Osnovni πoli Petra KavËiËa. 

Bila je 10 let mentor ©©D. Dolgo vrsto let je vodila veliko πtevilo
kroækov na Osnovni πoli Petra KavËiËa (gimnastiËni kroæek, planinski
kroæek, smuËarske teËaje, πole v naravi), leta 1985 pa je svoje delo
nadaljevala na Osnovni πoli Ivana Groharja v Podlubniku. 

Za svoje delo je prejela zlato znaËko mentorjev ©©D, bronasti in sre-
brni Ëastni znak Planinske zveze Slovenije. Bila je mentorica
planinskega kroæka najprej na Osnovni πoli Petra KavËiËa, od leta
1985 pa tudi na Osnovni πoli Ivana Groharja v Podlubniku, skupaj
kar 15 let. 

Leta 1992 je odπla v pokoj, vendar je nadaljevala z aktivnim delom
na podroËju planinarjenja in je πe danes mentor planinskega kroæka
na Osnovni πoli Ivana Groharja. 

Milan Smolej
Mentor ©portnega druπtva Mladi rod je bil 17 let, od leta 1997 pa
je tudi predsednik in soustanovitelj ©D MLADI ROD kot pravne
osebe. ©portno vzgojo pouËuje æe 25 let. 

S πportom se je zaËel ukvarjati æe kot osnovnoπolec, saj se je leta
1965 vkljuËil v takratni smuËarski klub, kasneje pa je bil odliËen
nogometaπ pri NK LTH. 

Ker ga je πport popolnoma prevzel in je hotel svoje bogato πportno
znanje prenaπati na mlajπe, je leta 1981 konËal πe V©TK (Visoko
πolo za telesno kulturo) in se nato zaposlil na Osnovni πoli Petra
KavËiËa, kjer pouËuje πportno vzgojo πe danes. 

Je vodja pri organizaciji πolskih, obËinskih, medobËinskih in
dræavnih πportnih tekmovanj. 

Za uspeπno delo je prejel srebrno plaketo Zavoda za πport in
©portne zveze ©kofja Loka. 

UËenci se zahvaljujejo mentorici Zofki Kafol za opravljeno delo, 1977
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©est slovenskih domoljubov je 23. junija 1892 na Stolu izreklo:
“Tuja roka zaznamuje pota, postavlja koËe in napravlja na sloven-
skih tleh le nemπke napise in kaæipote. Vzdramimo se in ne odne-
hajmo prej, dokler ne bo ustanovljeno slovensko planinsko
druπtvo.” 10. januarja 1893 je bil v Ljubljani ustanovni obËni zbor
Slovenskega planinskega druπtva. Za prvega naËelnika so izvolili
profesorja geografije Franca Oroæna. ©e istega leta sta bili ustanov-
ljeni πe kamniπka in savinjska podruænica. Na Gorenjskem je bila v
letu 1895 ustanovljena radovljiπka, v letu 1899 pa kranjska
podruænica Slovenskega planinskega druπtva (SPD). ObmoËje
takratnega πkofjeloπkega sodnega okraja je bilo vkljuËeno v kranjsko
SPD. Anton Pfajfar, æupnik v Draægoπah, je zaprosil kranjsko
podruænico SPD, da prepusti loπki sodni okraj selπki podruænici, kar
je bilo 15. januarja 1907 na njihovem obËnem zboru sprejeto. Æe
24. januarja je bil ustanovni shod na »eπnjici, 21. maja istega leta
pa prvi obËni zbor. Za naËelnika je bil izvoljen Anton Pfajfar, æup-
nik v Draægoπah. Novi podruænici je naËeloval vse do aprila 1929. 

V odboru podruænice SPD je bila tedaj æe veËina Ëlanov iz ©kofje
Loke. Zato so sedeæ prenesli v ©kofjo Loko, kjer je bil 12. maja 1929
tudi prvi obËni zbor πkofjeloπke podruænice. Za predsednika je bil
izvoljen dr. Fran Jerala, odvetnik v ©kofji Loki, za namestnika pa dr.
Rudolf Andrejka, namestnik velikega æupana v Ljubljani. 

22. maja 1932 je bila otvoritev prve koËe na Lubniku. 30. maja
1932 je bil za predsednika izvoljen Franc Dolenc, lesni industrijalec
iz ©kofje Loka, ki je podruænico vodil do 15. marca 1937. V letu
1936 je podruænica izdala svoj prvi zemljevid ©kofjeloπkega pogor-
ja, ki ga je narisal Franc Otojac. Na obËnem zboru 15. marca 1937
je bil za predsednika podruænice izvoljen Feliks Hafner, mesar iz
©kofje Loke, od oktobra 1939 dalje pa ing. SreËko ©obec, ravnatelj
mlekarske πole v ©kofji Loki. V letih 1937 do 1939 je bila obnov-
ljena, razπirjena in polepπana tudi koËa na Lubniku, ki je bila 30. 4.
1943 poægana, da ne bi sluæila okupatorju. 26. januarja 1946 je bil
prvi povojni obËni zbor novoimenovanega Planinskega druπtva
©kofja Loka in za predsednika je bil izvoljen Tine Oman. Sledila je
obnova koËe na Lubniku, ki je v letih od 1949 do 1952 prerasla v
Dom na Lubniku. Planincem je bil predan 25. maja 1953. 

Gospodarska dejavnost je bila vedno pomembna. Po izgradnji
Doma na Lubniku je bilo treba zagotoviti pozitivno poslovanje.
ZaËeli so uresniËevati idejo o izgradnji koËe na Blegoπu, ki je bila
uresniËena z otvoritvijo 18. septembra 1977 in z razπiritvijo v letu
1982. V letu 2003 je bilo vanjo pripeljana elektrika, v letu 2004 pa
temeljito adaptirana. Nadaljnji cilj je pripeljati v koËo vodo in zgra-
diti Ëistilno napravo. Dom na Lubniku je bil deleæen manjπih
posegov, zato bo dobil pri obnovi prednost v naslednjih letih. Za
oskrbovanje Lubnika je bila v letu 1987 zgrajena tovorna æiËnica, v
letu 2003 in 2004 pa nadgrajeno in pokrito skladiπËe v Breznici.

Upravni odbor druπtva

Reπevanje ponesreËenca
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V ostreπju skladiπËa je 60 m2 velika dvorana, ki jo bodo za svoje
aktivnosti upravljali planinski vodniki loπkega PD. 

Organizacija in delovanje druπtva
V povojnih letih se je Ëlanstvo v PD hitro πirilo, od 88 v letu 1946
do 1608 Ëlanov v letu 1985. V PD so bili ustanovljeni odseki za
varstvo narave, markacijski odsek, mladinski odsek s sekcijami v vseh
loπkih osnovnih πolah, ustanovili so postajo gorske reπevalne sluæbe,
alpinistiËni odsek, ki je kasneje preπel v svoje Plezalno druπtvo,
komisijo za Loπko planinsko pot, odbor za spominski pohod “Po
poti Cankarjevega bataljona s Pasje ravni v Draægoπe”, Klub
Lubnikarjev in najmlajπi - vodniπki odsek. 

GOSPODARSKI ODSEK ima najdaljπo zgodovino. Imenovan za
izgradnjo doma na Lubniku v letih 1949 - 1952 je izvedel priprave
za gradnjo, nadzoroval gradnjo, poslovanje in vzdræevanje, vzdræeval
oskrbovalno pot in skladiπËe. Poseben gradbeni odbor za izgradnjo
koËe na Blegoπu je uspeπno speljal novogradnjo, Ëez 5 let πe razπiritev
koËe, nato prekritje, namestitev sonËnega generatorja. Odbor za
investicije je v letih 2003 in 2004 uspeπno izpeljal elektrifikacijo koËe
na Blegoπu, njeno temeljito prenovo spodnje etaæe za goste, adaptacijo
in razπiritev sanitarij v domu na Lubniku, nadzidavo in pokritje
skladiπËa v Breznici. 

VARSTVO NARAVE je bilo v PD vedno pomembno. Zato je bila
v letu 1962 pri tedanjem mladinskem odseku ustanovljena gorska
straæa, ki je opravljala tudi fiziËno varovanje planinskega cvetja na
rastiπËih od Golice, Ratitovca, »rne prsti do naπe bliænje Grmade.
Nad 60 Ëlanov je opravilo teËaje za gorskega straæarja. Dober odnos
do naravnega okolja goji PD v vseh svojih aktivnostih in v vseh gene-
racijah Ëlanstva. Prizadevanja rodijo sadove, saj so planinske poti
preteæno Ëiste, cvetje se ne trga, æivalim se puπËa njihov æivljenjski
prostor, posege v prostor omejujemo na najnujnejπe. 

MARKACISTI skrbijo za primerno oznaËevanje planinskih poti. Na
obmoËju loπkega PD je v katastru 22 planinskih poti v skupni dolæi-
ni 144 km. Oznake na poteh se nadzorujejo in obnavljajo. Dræijo se
principa, da je oznaka tam, kjer sluæi pohodnikom za orientacijo na
poti do doloËnega cilja. Preko naπe obËine je speljana evropska
peπpot, na zunanjih mejah pa se sreËujejo πe z drugimi oznaËenimi
potmi. 
Za 1000-letnico ©kofje Loke je bila v letu 1973 speljana Loπka
planinska pot. Obiskati je treba 32 toËk. V obtoku je nad 10. 000
dnevnikov, celo pot pa je prehodilo æe nad 3. 000 planincev. 

MLADI PLANINCI so se v Ëasu gradnje doma na Lubniku orga-
nizirali v mladinski odsek. Pomembno so sodelovali pri gradnji in
druπtvenih izletih. V 50-ih letih zgodovine mladinskega odseka so
bili vzponi in padci do popolne neaktivnosti. Veliko bogastvo za

druπtvo so planinske skupine na vseh osnovnih πolah na razredni in
predmetni stopnji. Vodijo jih prizadevne mentorice. PD jim poma-
ga pri financiranju prevozov, pri vodenju in izobraæevanju mentoric
za planinsko vzgojo. Srednjeπolci se ne povezujejo, s πtudenti so stiki
premajhni. Z osnovnoπolci vrsto let prirejamo skupne letne tabore. 

IZLETNI©TVO je v loπkem PD dobro razvito. Svojim Ëlanom so
vedno nudili zanimive in druæabne izlete, ki so jih vodili najviπji
funkcionarji PD. Joæe »adeæ je bil posebno veπË vodenja, saj je v 20
letih opravil nad 600 izletov, z nad 20. 000 udeleæenci in za vse vodil
evidenco. Vedno veËji poudarek na varnosti nas je prepriËal, da so
organizirali vodniπki teËaj ali se udeleæili drugih teËajev in pridobili
kvalifikacije planinskih vodnikov. 14 je aktivnih in letno izpeljejo od
50 do 60 izletov, mentorice na osnovnih πolah pa πe nadaljnjih od 20
do 30. Izleti so dobro pripravljeni in varno vodeni. Vodniπki odsek je
bil ustanovljen 29. junija 1989 s sklepom UO PD. Vsako leto izda
program izletov. 

Pomemben druπtveni izlet je majski pohod na Blegoπ. PosveËen je
dnevu osvoboditve in poteka v skupni organizaciji PD Gorenja vas
in PD ©kofja Loka. Z zimskim pohodom “»ez Blegoπ na Lubnik”
poveæemo obe naπi koËi z globoko gazjo v snegu. 

Odbor za organizacijo in izvedbo spominskega pohoda Po poti
Cankarjevega bataljona s Pasje ravni v Draægoπe ima za seboj 26
uspeπno izvedenih pohodov z nad 5000 udeleæenci. V posebno Ëast
je bilo organizatorju, da se ga je udeleæil tudi predsednik dræave
Milan KuËan ob svoji 60-letnici, ki jo je praznoval na dan pohoda na
poti s Pasje ravni v Draægoπe. Prvega pohoda v letu 1980 se je
udeleæilo 74 planincev, na sedanjih pa je od 300 do 400 pohodnikov. 

POSTAJA GORSKE RE©EVALNE SLUÆBE je bila ustanovljena 
8. decembra 1978. Prej so reπevalci iz ©kofje Loke sodelovali v
reπevalnih akcijah sosednjih PD, ki so æe imeli postaje GRS. S tem je
bilo pokrito obmoËje πkofjeloπkega in polhograjskega hribovja. Po
potrebi so reπevalci sodelovali tudi v drugih akcijah, ki so v pomoË
obËanom, predvsem ob naravnih nesreËah, iskanju izgubljenih,
ponesreËenih v gozdovih in drugod. Reπevalci loπke postaje GRS so
usposobljeni tudi za helikoptersko reπevanje, ki je hitrejπe in zato bolj
uËinkovito. 

LUBNIKARJI
opravijo letno kar blizu 30. 000 vzponov na Lubnik. Normo 15
vzponov v letu dni opravi nad 400 obiskovalcev Lubnika. Nekaterim
je pot na Lubnik dnevni obrok rekreacije, saj se nanj povzpnejo veË
stokrat. Skoraj polovica je æensk, veliko tudi mladih. Æal pa mnogi
med njimi niso Ëlani planinskih druπtev. Lubnikarstvo bo letos slavi-
lo 30 let od zaËetkov v letu 1975, ko je nekaj zanesenjakov zaËelo
obiskovati loπko “sveto goro”. 
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Obiskovalci Kriæne gore so manj aktivni in manj organizirani. 

Planinski sekciji v Termo in TCG Unitech
Letno organizirata do 10 planinskih izletov, samostojno ali v sodelo-
vanju s PD. Izlete vodijo planinski vodniki loπkega PD, ki so obiËaj-
no tudi zaposleni v teh firmah. Sekcija Termo je aktivna od leta
1978, sekcija Unitech pa od 1982. leta. Upravi podjetij imata
razumevanje za planinstvo in ga finanËno podpirata. 

Vodenje druπtva
Za Tinetom Omanom so loπko planinsko druπtvo vodili in opravili
pomembna dela v svojem mandatu na planinskih objektih PD:

- Miloπ Mrak v letih 1962-1979 - izgradnja koËe na Blegoπu, 
velika izletniπka dejavnost;

- Janko Oblak v letih 1979-1981 - priprave na poveËanje koËe 
na Blegoπu;

- Joæe Stanonik v letih 1981-1987 - najveËje πtevilo Ëlanstva,
poveËanje koËe na Blegoπu, tovorna æiËnica in veËja vzdræeval-
na dela na Lubniku;

- Silvo »adeæ v letih 1987-1991 - najemni druπtveni prostori na
Mestnem trgu;

- Joæe Stanonik v letih 1991 dalje - nakup poslovnih prostorov v
lasti PD nad avtobusno postajo, sanacija strehe, elektrifikacija
in obnova etaæe koËe na Blegoπu, razπiritev sanitarij na
Lubniku, nadgradnja skladiπËa v Breznici. 

Gibanje Ëlanstva
Ob ustanovitvi je podruænica Slovenskega planinskega druπtva za
πkofjeloπki okraj πtela 17 ustanovnih Ëlanov. ©tevilo Ëlanov se je giba-
lo pod 100, nad tem pa le v Ëasu gradnje koËe na Ratitovcu, ko so
potrebovali veË ljudi za pomoË. V zaËetnih desetletjih so se v
podruænico vËlanjevali le bolj premoæni obËani. Po letu 1946 pa je
zaËelo πtevilo Ëlanov PD moËno naraπËati in je doseglo v letu 1985
najveËje πtevilo - 1608. Potem sledi postopno upadanje. Temeljni
razlog je v pogojih, ki so za neËlane praktiËno enaki. »lani imajo le
popust na noËitve v planinskih postojankah in pri nakupu πportne
opreme v nekaterih trgovinah. 

V tabeli so prikazani podatki o gibanju Ëlanov s 5-ali veËletnimi
presledki. Mladih do 26 let je tretjina od skupnega πtevila Ëlanov. 

Pohod "»ez Blegoπ na Lubnik"

Na Kanjevcu, 1997
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Gibanje Ëlanstva po letih z najveËjim in najmanjπim πtevilom Ëlanov
v vmesnem Ëasu:

Priznanja PD
Planinsko druπtvo ©kofja Loka je prejelo za svoje dolgoletno uspeπno
delo veË priznanj:
1974 - Veliko jubilejno priznanje obËine ©kofja Loka, 
1982 - Veliko plaketo obËine ©kofja Loka, 
1982 - ObËinsko priznanje Telesnokulturne skupnosti, 
1982 - Plaketo Planinske zveze Slovenije, 
2001 - Zlato plaketo ZZB NOB Slovenije. 

»lani PD ©kofja Loka so prejeli: 
- 102 bronasta Ëastna znaka, 57 srebrnih in 25 zlatih Ëastnih

znakov Planinske zveze Slovenije, 
- 2 KnafeljËevi diplomi
- 13 srebrnih in 8 zlatih Ëastnih znakov Planinske zveze

Jugoslavije, 
- 102 plaketi in priznanji PD ©kofja Loka, 
- 1 bronasto, 3 srebrne in 3 zlate Bloudkove znaËke, 
- 11 spominskih plaket Planinske zveze Slovenije, 
- 1 sveËano listino Planinske zveze Slovenije, 
- 3 bronaste, 2 srebrni in 1 zlato plaketo ©portne zveze in Zavoda

za πport ©kofja Loka. 

PD je za svoje Ëastne Ëlane imenovalo:
Tineta Omana, Joæeta »adeæa, Lovra Planino, Miloπa Mraka, Janka
Oblaka in Sava ©inka. 

Leto Mladi Ëlani »lani Skupaj najmanj najveË
1907 17 17 ustan. podr. SPD
1920 32 32 17 32
1923 191 191 36 191
1932 59 59 59 102
1946 88 88 ni podatkov
1950 762 762 62 762
1955 97 364 461 376 588
1960 201 574 775 470 840
1965 425 968 1393 928 1393
1970 290 897 1087 1055 1155
1975 350 1114 1464 1184 1464
1980 388 1112 1500 1343 1545
1985 340 1145 1485 1460 1608
1990 600 950 1550 1121 1550
1995 429 861 1290 1284 1452
2000 408 828 1236 1141 1367
2004 279 643 922

Odprtje obnovljene koËe na Blegoπu, 2004. Z leve: Joæe Stanonik, Karol
Jezerπek in Igor Draksler.
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Zgodovina prostega in πportnega plezanja
Pojem prosto plezanje, ki pomeni premagovanje plezalnih teæav
samo s pomoËjo lastnega telesa(tehniËni pripomoËki se uporabljajo
le za lastno varnost), je poznano od leta 1950 dalje iz Yosemitske
doline, ZDA. Od tam se je v 70-ih letih 20. stoletja razπirilo v
Evropo. Pravi razcvet pa je doæivelo, ko so se priËele plezalne smeri
opremljati s svedrovci. S tem je prosto plezanje postalo precej
varnejπe in plezalci so priËeli plezati vse teæje smeri. V tem Ëasu se je
pojavil izraz πportno plezanje, ki zajema razliËne varne oblike
prostega plezanja. V Sloveniji πtejemo za zaËetnika prostega plezan-
ja Iztoka Tomazina in Boruta Berganta, ki sta leta 1978 obiskala
ZDA, tam spoznala prosto plezanje in ga razπirila doma. Predvsem
Tomazin je πiril idejo prostega plezanja in tudi sam preplezal nekaj
teækih smeri. Plezalski “boom” pa se je zgodil v 80-ih letih, ko so bili
vodilni plezalci Tadej Slabe, SreËo Rehberger in Lidija Painkiher.
Slabe je æe leta 1992 v Ospu (Slovenija) preplezal smer “Za staro
kolo in majhnega psa”, ocenjeno z 8c+. S tem je Slovenija dosegla
svetovni vrh v teæavnosti pri moπkih. Slovenke so dosegle svetovni
vrh leta 1997, ko je Martina »ufar preplezala smer z oceno 8b+. 

Tekmovalno πportno plezanje
V 80-ih letih 20. stoletja se je priËel razvoj tekmovalnega πportnega
plezanja. Prvo pravo mednarodno tekmovanje je bilo organizirano v
letu 1985 v Bardonecchi pri Torinu(Italija). Kmalu so se priËela
odvijati tekmovanja za svetovni pokal. Leta 1991 pa je bilo orga-
nizirano prvo svetovno prvenstvo. 

Izoblikovale so se tri tekmovalne discipline:
- teæavnostno plezanje, kjer se za konËni rezultat meri preplezana

viπina, 
- balvansko plezanje, kjer je konËni rezultat odvisen od πtevila

preplezanih balvanov (nizkih umetnih plezalnih sten), 
- hitrostno plezanje, kjer se meri Ëas plezanja smeri. 

V Sloveniji je bilo prvo pravo tekmovanje dræavno prvenstvo v
Ospu leta 1988. Najprej so se tekmovanja odvijala na naravnih ste-
nah, kmalu pa so se preselila na umetne stene, s Ëimer se je πportno
plezanje πe bolj uveljavilo kot tekmovalna πportna panoga in pri-
bliæalo gladalcem. Najbolj zveneËe ime slovenskega tekmovalnega
plezanja je Martina »ufar, ki je poleg veliko odliËnih rezultatov v
letu 2001 osvojila naslov svetovne prvakinje v teæavnostnem plezan-
ju. Pri moπkih ima najboljπi rezultat Aljoπa Grom, ki je leta 1997
osvojil 3. mesto v svetovnem pokalu. 

NaËini vzpona in oblike πportnega plezanja
Med razvojem πportnega plezanja so se med plezalci oblikovala
doloËena pravila, ki so opisovala, na kakπen naËin je bila smer pre-
plezana:

Premagovanje naravne in umetne stene

Knjiga 100 let sporta  8/31/06  8:07 PM  Page 116



117

Sto let
1906 : 2006

- z rdeËo piko:vzpon po predhodnih neuspeπnih poskusih
(“πtudiranje smeri”) ali po predhodnem tehniËnem vzponu, 

- na pogled: vzpon v prvem poskusu v neznani smeri (brez pr
hodnih informacij), 

- na”flash”: enako kot vzpon na pogled, le da predhodno opazu-
jemo drugega plezalca v smeri ali pridobimo ostale informaci-
je o smeri. 

Najbolj cenjen je vzpon na pogled, sledi vzpon na flash in nato rdeËa
pika. 

PoËasi so se razvile razliËne oblike πportnega plezanja:
- klasiËno πportno plezanje (πportno plezanje v nizkih stenah,

plezaliπËih) je najpomembnejπa oblika, ki je privedla do
razmaha πportnega plezanja in njegovega razumevanja v
danaπnjem smislu;

- balvansko πportno plezanje (na balvanih in spodnjih delih sten)
je starejπe kot klasiËno πportno plezanje, najveËji razmah je
doæivelo v zadnjem desetletju;

- πportno plezanje v visokih stenah se odvija v smereh, ki so
daljπe od enega razteæaja (nad 100 m), pogoj pa je, da so daljπe
smeri varovane s svedrovci in urejenimi varovaliπËi. 

Plezanje v ©kofji Loki
Resno delo pri razvoju plezanja se je priËelo 1976. leta, ko je bila pri
Planinskem druπtvu ©kofja Loka ustanovljena alpinistiËna sekcija.
Ta se je 1977. leta preimenovala v AlpinistiËni odsek, 1989. leta pa
je nastalo samostojno plezalno druπtvo, ki se je leta 2003 vkljuËilo v
Planinsko zvezo Slovenije. 
Druπtvo goji alpinizem in πportno plezanje. V Ëasu obstoja so
druπtvo vodili: Tone Hirπenfelder, Franc Bernik, Franc Langerholc,
Damjan Vidmar, Boπtjan Kekec, Brane Krajnik, Franc Balon, Jernej
Hudolin, Uroπ Rupar, Joæe Kordiπ, Betka GaliËiË, Tomaæ Rant,
Marko Vidmar in Roman Krajnik. 

Kadri:
- kategorizirani tekmovalci - 6, 
- ostali tekmovalci - 34, 
- pripravniki - 58, 
- rekreativci - 43, 
- trenerji - 10, 
- inπtruktorji πportnega plezanja - 6, 
- alpinistiËni inπtruktorji - 6, 
- funkcionarji - 15, 
- sodniki - 4, 
- podporni Ëlani - 41, 
Skupaj: 223. 

Na tem mestu je treba posebej omeniti trenerje Romana Krajnika,
Aleπa Strojana, Boruta Svoljπaka in Primoæa Æitnika, ki so najbolj
zasluæni za doseæene uspehe. 

Tekmovanja

- Svetovno prvenstvo: starejπi deËki, deklice, kadeti, kadetinje,
mladinci, mladinke, Ëlani.

- Svetovni pokal: Ëlani.
- Evropski mladinski pokal: starejπi deËki, deklice, kadeti,

kadetinje, mladinci, mladinke.
- Dræavno prvenstvo: vse kategorije.
- ©olska tekmovanja: osnovnoπolci, srednjeπolci.
- Klubska tekmovanja: rekreativci. 

Doseæki:
- solo vzpon Uroπa Ruparja na srednji vrh Kangchenyunge

8475 metrov leta 1991, 
- vzpon Primoæa Æitnika v smeri Tah is Cheap, z oceno 8 C

leta 1998, Miπja PeË (SLO), 
- 2. mesto: Maja Vidmar, svetovni pokal, leta 2002, Aprica

Italija, 
- 2. in 3. mesto: Maja Vidmar, svetovni pokal, leta 2004, Brno

»eπka in Kranj Slovenija, 
- Ines in Janez Skok sta preplezala prvenstveno smer Ali Baba,

teæavnosti 7a A0 dolæine 600 m, na gori Brak-zank (4800m)
v dolini Nangmah, Karakorum, Pakistan. To je bil najveËji
klubski alpinistiËni doseæek v letu 2004. 

- 2. mesto v slovenskem klubskem pokalu za leto 2004, 
- 1. mesto v slovenskem klubskem pokalu za leto 2005, 
- 1. mesto: Maja Vidmar, svetovni pokal 2005, ©anghaj,

Kitajska, 
- 2. mesto: Maja Vidmar, svetovni pokal 2005, Zürich, ©vica, 
- 3. mesto: Maja Vidmar, svetovni pokal 2005, Puurs, Imst,

Marbela, 
- 2. mesto: Maja Vidmar, svetovni pokal 2005 skupno, 
- Maja Vidmar, skalno plezanje, Paieda 8a+(NP) Rodellar

©panija leta 2005, 
- Maja Vidmar, skalno plezanje, Lahko noË Irena 8b(RP) Miπja

PeË Slovenija 2005
- Maja Vidmar, skalno plezanje, Santa Lynia 8b(RP) Santa

Lynia ©panija 2005
- 6. mesto: Lucija Franko, svetovni pokal, Imst 2005, 
- Lucija Franko, skalno plezanje, Campo Amango 8a (NP) El

Chorro, ©panija leta 2005, 
- Lucija Franko, skalno plezanje, SreËa vrtnice 8b (RP) Miπja

peË, Slovenija leta 2005, 
- 1. mesto: Nada Pintar, evropski mladinski pokal, Penne

2005, 
- direktna francoska smer na Alpmayo (5947m) Andi 2005,

Ëlani odprave: Drago Frelih, Matjaæ Kræiπnik, Jernej Eræen. 
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No, DamË in Keka sta splezala Ameriπko smer na Nevado Huandoy,
ki z viπino nekaj Ëez 6300 m dominira nad dolino. Ko sta v mraku
priplezala na vrh, sta se zavedla, da ju Ëaka neusmiljeno bivakiranje
v okolju, kjer se ponoËi temperatura spusti tudi do 20 in veË stopinj
pod niËlo. Ko sta tako obsedela pod skromno bivak vreËo ter so
zobje πklepetali v divjem ritmu, ju je utrujenost od naporov in viπine
kmalu zazibala v kratek, drgetajoË spanec. Kar naenkrat pa k
DamËu v sanjah pristopi popolnoma neznan Ëlovek, ki z nasmehom
na ustih menja mokre DamËeve rokavice za svoje, vabljivo tople in
suhe. Le kdo bi se lahko uprl taki ponudbi?! DamË sunkovito sname
ledene oklepe s svojih rok in jih ponudi neznanemu dobrotniku. 

Epilog: Ko se prebudita, DamËeve rokavice leæijo v snegu zraven
bivak vreËe, on pa na svojih rokah zaman iπËe suhe, ki jih je bil
ponoËi zamenjal z andskim fantomom. 

Ni prvoaprilska πala, Ëisto zares smo se v tem pomladnem mesecu
Grega, Jure, Roman in jaz odpravili v Afriko, natanËneje v Maroko,
kjer naj nas bi poËakale Ëudovite stene in smeri ter veliko sonca in
toplote - pravi balzam za naπe kosti po mrzli zimi. No, realnost pa
je bila nekoliko drugaËna od naπih priËakovanj: veËino Ëasa smo
preæiveli v termovelurjih, v hotelu so zjutraj Berberi zakurili odprt
kamin za boljπe poËutje gostov in πe celo na obisku roba Sahare nas
je ujel peπËen vihar z deæjem. 

Kljub mrzlemu vremenu pa smo plezali res lepe smeri in popoldne
vËasih odπli na pivo v 16 km oddaljeno mesto Tinerhir, nad kater-
im kraljuje prav prijeten hotel v obliki starodavne trdnjave. 
Ko tako nekega dne z Jurjem uæivava ob kozarcu pijaËe, kar
naenkrat pristopi k nama pravi pravcati Arabec, ves odet v njihova
cunjasta oblaËila, z naglavnim pokrivalom. Po prvem obveznem
vpraπanju, od kod prihajava, se komaj zadræiva smeha. '' Le kdo
tukaj pa pozna naπo malo deæelico, '' si misliva, ko mu omeniva
Slovenijo. '' O, Ëudovita pokrajina, '' naju preseneti Arabec in vrta
naprej:'' Iz katerega mesta pa sta, Ëe smem vpraπati?''. Med kar
malce ironiËnim smehom mu izdava ©kofjo Loko. '' O, staro mesto
z velikim gradom, pa Kriæna gora je blizu, pa Joπt, pa Kranj. '' 

Najine oËi dobijo dimenzije Ëajnih skodelic, ko nama prijazni
sogovornik le izda, da je v resnici πvicarski turistiËni vodiË, ki je
Slovenijo obiskal æe veËkrat, da pa ga zunaj Ëaka poln avtobus
zahtevnih turistov, zaradi katerih si v vsaki deæeli obleËe tradicional-
na oblaËila. 

Franc Langerholc - Cac
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Tri kratke - kar tako

Meseca maja leta 1980 sva s prijateljem Zlatom obiskala znan
ameriπki nacionalni park Yosemite, kjer stojijo svetovno znane stene
El Capitana, Half Doma in druge, ki burijo domiπljijo alpinistov in
ostalih popotnikov, ki se mnoæiËno zgrinjajo v to res Ëudovito
dolino. 

Ob najinem prihodu je kar poπteno deæevalo in πe preden sva
postavila svoj πotorËek, æe so nama ostali plezalci ponudili vedritev
pod njihovo platneno streho. To je bil prvi korak k vzpostavitvi pri-
jateljskih odnosov z ostalimi alpinisti, ki so bili v dolini æe Ëisto
domaËi. 

4. maja zjutraj pa nekdo prav nalahno podrgne po najini πotorski
ponjavi ter z rahlo drhteËim glasom pove, da je v Ljubljani umrl naπ
tedanji predsednik dræave Tito. Ta novica naju je kar moËno πokirala
in ves dan sva se smilila sama sebi ter dajala vtis dveh nebogljenih
sirot, ki ne vesta, kaj bo z njima v prihodnje. Ko sva se o podrobnih
razmerah v tedanji domovini pouËila πe v kalifornijskem Ëasopisju,
pa je do naju priπel lokalni plezalec, ki je pol doline zalagal s travo,
ter naju slovesno povpraπal, s katero letalsko druæbo sva iz balkan-
skega kotla priletela v njihovo deæelo blaginje in demokracije. Ker je
v tedanjem Ëasu okno v svet predstavljal le Jugoslovanski
Aerotransport - JAT, sva mu na vpraπanje nemudoma odgovorila.
On pa v krohot. In to v kakπen krohot! '' No more Yugoslav
Airlines. Now Yugoslav Aeroflot, '' nama je odgovoril v svojem
svetem prepriËanju, da bomo Jugosi od tedaj naprej pili le vodko,
doma imeli pridne babuπke, ob kakπni nepravilnosti pa bo sledil
izgon na mrzli Sever. 

Zato: hvala Amerika, da sva se v tistih majskih dneh lahko varno
zatekla v tvoja nedrija in da si naju obranila pred poærtimi Rusi. 

Naslednje besede pa naj bodo zapis o dveh velikih prijateljih:
DamËu in Keki (Damjan Vidmar in Boπtjan Kekec). Skupaj smo
odraπËali, skupaj plezali, se poæenili, imeli otroke in sploh bili fina
druπËina. 

Leta 1982 smo se skupaj odpravili v daljni Peru, da se preizkusimo
v ledu juænoameriπkih Andov. To je bilo Ëudovito popotovanje s pri-
jatelji, ki je bilo πe toliko lepπe zaradi obiska gora, ki smo jih vsi
oboæevali. Utaborili smo se v dolini Paron, ki jo je krasilo
smaragdno jezero, plezat pa smo hodili na visoke vrhove, ki so kakor
venec obdajali to biserno oËesce. 
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Z ukinitvijo Ribiπke zadruge Ljubljana je bila leta 1959 ustanovlje-
na Ribiπka druæina Sora ©kofja Loka. ©e istega leta ji je takratni
obËinski ljudski odbor dodelil v upravljanje πkofjeloπki ribiπki
okoliπ. 

Ribiπka druæina je πportno druπtvo s posebnim pomenom. Zdruæuje
Ëlane, ki prostovoljno zdruæujejo sredstva za upravljanje ribiπkega
okoliπa, kar v praksi pomeni tri osnovne naloge:
gojitev rib in drugih vodnih æivali, ki niso divjad, 
varstvo rib in njihovega naravnega okolja, 
πportni ribolov. 

©portni ribolov pomeni lov rib v skladu z veljavnimi pravili. Vsak
ribiË je torej na nek naËin tudi πportnik. Ni pa bilo v vodah Ribiπke
druæine Sora nikoli tekmovanj, kjer bi ribiËi med seboj tekmovali,
kdo bo pri lovu rib uspeπnejπi. Ribiπka druæina Sora ni nikoli
odobravala takih tekmovanj, saj po mnenju veËine Ëlanov tovrstna
tekmovanja nimajo kaj dosti skupnega s pravim bistvom πportnega
ribolova. 
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in MiËo OjdaniË, Miro in Brane PinteriË, Joæe Galof, Milan Emil
Koplan, Joæe Stanonik, Matjaæ Eræen, Andrej Æargi, Joæe Kosec,
Franc Podnar, Brane MladenoviË, Duπan ©ajna, Avgust Babnik,
Marjan Koæelj, Brane in Anton Koban in drugi. 

Priprave in tekmovanja so potekali na igriπËu v Puπtalu. Pomembno
vlogo pri razvoju loπkega rokometa je odigrala vojaπnica, kjer je bilo
moderno betonsko igriπËe, ki so ga loπki rokometaπi veliko uporab-
ljali. Na njem so odigrali veliko tekem z vojaki πkofjeloπkega garni-
zona. Ti so bili za LoËane obiËajno premoËan nasprotnik, saj so pri-
hajali iz sredin, kjer je bil rokomet æe zelo razvit. Vendar si LoËani
porazov niso gnali preveË k srcu, saj jih je po tekmah potolaæil
odliËen vojaπki pasulj. Vse to je bilo mogoËe, ker je bil takrat
poveljnik vojaπnice major Jovo OjdaniË, oËe Rada in MiËa. Ta
“druæinska naveza” je omogoËila treninge in tekmovanja znotraj
vojaπnice, kljub strogemu reæimu, ki je takrat vladal v krogih jugoslo-
vanske ljudske armade. 

1967. leta so priËela v klubu vaditi tudi dekleta. V sezoni 1967/68 so
prviË nastopila v ljubljanski conski rokometni ligi. Tekmovala so do
leta 1975, ko se je æenski rokomet preselil v Æeleznike. 

Spomladi 1964. leta so se rokometaπi vkljuËili v TVD Partizan kot
rokometna sekcija. Leta 1969 so se osamosvojili in glede na sponzor-
je delovali pod sledeËimi imeni:
1969 - 1974 RK ©eπir
1975 - 1984 RK Jelovica
1984 - 1990 RK Termopol
1990 - 1996 RK ©eπir
1997 - 1998 RD ©kofja Loka
1998 - 2002 RD Termo Jelovica
2002 - RD Termo 

V vsem obdobju delovanja so klub vodili sledeËi predsedniki:
1964 - 1964 Jovo OjdaniË
1965 - 1967 Emil Milan Koplan
1967 - 1968 Marjan Kalamar
1969 - 1970 Anton Posedi
1970 - 1971 Janez Podnar
1971 - 1972 Joæe Stanonik
1973 - 1974 Miro PinteriË
1975 - 1976 Smiljana Oblak
1976 - 1977 Tone Bobnar
1978 - 1980 Andrej BolËina
1981 - 1984 Joæe Bergant
1984 - 1985 Beno Sokolov
1985 - 1988 Duπan »ater
1989 - 1997 Miro DuiË
1997 - 2001 Rajko LotriË

ROKOMETNO DRU©TVO TERMO ©KOFJA LOKA 
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Rokomet, kakrπnega poznamo danes, je razmeroma mlad πport.
Konec 19. stoletja so podobno igro igrali na ©vedskem in jo imeno-
vali handbold. Podobno igro so prinesli πtudentje s »eπke, kjer so
igrala predvsem dekleta in so jo imenovali hazena. Najprej se je razvil
veliki rokomet, ki so ga igrali na nogometnem igriπËu in je bil leta
1936 tudi promocijski πport na olimpijskih igrah v Berlinu, kjer je
naslov prvaka osvojila NemËija. Po drugi svetovni vojni veliki
rokomet vse bolj izgublja na veljavi in v ospredje prihaja mali
rokomet, kot ga poznamo danes. Le-ta pa med ekipnimi πporti danes
zaseda mesto, ki ga lahko postavljamo ob bok nogometu in koπarki. 

Rokomet v ©kofji Loki
Kadar govorimo o priËetkih rokometa v ©kofi Loki, moramo omeni-
ti dva datuma. Prvi sega v leto 1958. Tedaj je sekretar tovarne Motor
(danes TCG UNITECH LTH-OL D.O.O. ) Andrej LeviËnik navduπil
za to igro Joæeta Stanonika. Kmalu je bila sestavljena prva ekipa, v
kateri so tekmovali “motorjevci” Rado »uπ, Lado Terkaj, Oto
Hribernik, Polde Porenta, Tone Mulej in Andrej LeviËnik. VËasih so
se jim pridruæili “koπarkarja” Miloπ MitiË in JanËe Cerkovnik ter
nogometni vratar Rajko Pretnar. Rokometne gole so naredili v
Motorju, za mreæe so uporabili kar stare odsluæene nogometne, vadili
in igrali so tekme na igriπËih v kasarni, v loπki gimnaziji in na
koπarkarskem igriπËu v Puπtalu. Odigrali so nekaj prijateljskih tekem.
Najbolj je ostala v spominu tekma v Medvodah, ki so jo izgubili z
rezultatom 34:3. Zaradi odhoda veËine igralcev na sluæenje vojaπkega
roka in selitve Andreja LeviËnika iz ©kofje Loke se je razvoj rokometa
za nekaj Ëasa ustavil. 

Drugo obdobje rokometa se priËne v letu 1963, ko je tedanji profe-
sor telesne vzgoje Franc Kalan poslal na rokometni teËaj v Rovinj
petnajstletnega dijaka Rada OjdaniËa. Ta je v gimnazijskem πport-
nem kroæku zbral nekdanje igralce, prijatelje in znance, ki so bili
pripravljeni svojo mladostno energijo namesto pri Homanu ali v
kopaliπkem bifeju porabiti na rokometnem igriπËu. To so bili: Rade

Ekipa rokometaπev na igriπËu v Puπtalu, september 1964
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2001 - 2006 Zvonka Koπir
2006 - Albin Nadiæevec

Kadri
V druπtvo so vkljuËene vse kategorije tekmovalcev od mlajπih deËkov
do Ëlanov. V letu 2005 je druπtvo πtelo 271 Ëlanov, in to 198 katego-
riziranih tekmovalcev, 21 strokovnih delavcev, 24 funkcionarjev in
28 drugih. 

Tekmovanja
»lani:

- Tekmovanje v 1. A dræavni ligi in pokalnem tekmovanju repub-
like Slovenije

- Mednarodni evropski pokal EHF /evropska rokometna zveza/
Mladinci, kadeti, starejπi deËki A in B, mlajπi deËki A in B:

- Dræavno ligaπko tekmovanje
- Mednarodni turnirji

Osnovne selekcije:
- Dræavno ligaπko tekmovanje

Najboljπi rezultati:
»lanska ekipa:
1976 - prvaki slovenske lige
1979 - 6. mesto v drugi zvezni ligi Jugoslavije
1993 - 1. mesto v drugi ligi in uvrstitev v 1. a dræavno ligo
1998 - 2. mesto v 1. b ligi in uvrstitev v 1. a dræavno ligo
2002 - 3. mesto v pokalnem tekmovanju Slovenije
2004 - 5. mesto v 1A dræavna rokometna liga (DRL) Slovenije in s
tem prviË uvrstitev v enega od evropskih pokalov
2005 - 4. mesto v 1A DRL Slovenije in uvrstitev v 4. krog pokala
EHF /osmina finala/. V tretjem krogu so izloËili ekipo skopskega
Metalurga, v Ëetrtem krogu pa je bila ekipa poraæena od slovitega
Magdeburga iz NemËije. 

Ostale ekipe:
1978 - mladinci - 
prvaki Slovenije / letnik 1960 in mlajπi - trener Igor Stupniπek

1982 - mlajπi deËki - 
prvaki Slovenije / letnik 1968 in mlajπi - trener Duπan »ater

1983 - mlajπi deËki - 
prvaki Slovenije / letnik 1969 in mlajπi - trener Marjan Kalamar

1985 - kadeti - 
prvaki Slovenije /letnik 1969 in mlajπi - trener Igor Stupniπek

1991 - mlajπi deËki - 
prvaki Slovenije / letnik 1978 in mlajπi - trener Jani KlemenËiË

1995 - mladinci - 
dræavni prvaki /letnik 1976 in mlajπi - trener Srdjan Praljak

1999 - mlajπi deËki B - 
dræavni prvaki / letnik 1987 in mlajπi - trener Jani KlemenËiË

2000 - starejπi deËki A - 
dræavni prvaki / letnik 1985 in mlajπi - trener Jani KlemenËiË

2001 - mlajπi deËki A -
dræavni prvaki / letnik 1988 in mlajπi - trener Jani KlemenËiË

2002 - starejπi deËki B - 
dræavni prvaki / letnik 1988 in mlajπi - trener Jani KlemenËiË

2003 - mlajπi deËki B -
dræavni prvaki / letnik 1991 in mlajπi - trener Jani KlemenËiË

2005 - starejπi deËki A - 
dræavni prvaki / letnik 1990 in mlajπi - trener Jani KlemenËiË

©kofjeloπki rokometaπi na tekmi v Æabnici leta 1963

Dare Rupar, nekoË aktivni rokometaπ πkofjeloπke ekipe, se je po
konËani πportni karieri in nekajletni sluæbi v banËniπtvu zaposlil kot
πportni novinar pri Radiu Slovenija. Lahko reËemo, da se je v teh
letih razvil v kvalitetnega πportnega reporterja, kjer pokriva skoraj
vse πportne zvrsti. Na fotografiji ga vidimo v svojem elementu, kjer
za Val 202 Radia Slovenija intervjuva znanega slovenskega rokomet-
nega reprezentanta Urbana ©ilca, ki je konËal uspeπno πportno pot
prav v ©kofji Loki.
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Poleg naslovov dræavnega in πe prej republiπkega prvaka pa so se
mlajπe selekcije RD Termo veË kot tridesetkrat uvrstile med najboljπe
πtiri ekipe v Sloveniji. 

Rokometno druπtvo Termo je v Ëasu svojega delovanja vzgojilo veliko
πtevilo kvalitetnih rokometaπev, ki so zastopali barve Slovenije na
mednarodnih tekmovanjih in svetovnih prvenstvih v kategoriji
Ëlanov, mladincev, kadetov in deËkov. Med njimi izstopajo:
Franc Peternelj, ki je nastopal za mladinsko reprezentanco
Jugoslavije, Grega Keπe, mladinski reprezentant Slovenije na SP v
Argentini, Miha Keπe, Boπtjan Frelih in Bojan Jakac, mladinski
reprezentantje na SP v TurËiji, Aleπ SmiljaniË, mladinski reprezentant
na SP na Madæarskem in EP v Estoniji - osvojil bronasto medaljo,
Duπan Kuridæa, kadetski reprezentant na EP v Beogradu, 
Jure Dolenec, Anæe Vrbinc, David Boænar in Luka Ævanut, kadetski
reprezentantje na mediteranskih igrah in nosilci bronaste medalje, 
Bojan Dolinar in Anæe Jeras, Ëlana kadetske in mladinske reprezen-
tance, ki je nastopala v kvalifikacijah za velika tekmovanja. 

NajveË zaslug za izredne uspehe imajo poleg predsednikov
funkcionarji:
pokojni Duπan »ater, Joæe Galof, Marko PrimoæiË, Peter Pipp, Dare
Rupar, Milan Emil Koplan, Franci Razdrih, pokojni Mirko Frelih,
Branko in TonËka Celar, dr. Radivoje NikoliË, Nace Kokelj, Bojan
Kunstelj, Rajko Pretnar, Damjan JuraiË, Anton Kemperle, Avguπtin
Peternelj, Miπo Cerovski, Melita RebiË, SreËo BarbiË, Boris TomaπiË
in drugi,

trenerji Ëlanske ekipe:
Radovan OjdaniË, Jaro Kalan, Igor Stupniπek, Stane Vrbinc, Joæe
Galof, Janez Lajbacher, Jure Horvat, Pokojni Joæe ©ilc, Srdjan
Praljak-©jor, Duπan Novπak, Peter Karpov, Antun BaπiË, Rajko
BegoviË, Jani KlemenËiË, Zdenko Mikulin, Ilija PuljeviË, dr. Marko
©ibila, Borut RebiË, Jaka Keπe, Leopold Jeras,

trenerji mlajπih selekcij:
Vanja PotoËnik, France Podnar, Smijana Oblak, roj. ©karabot,
Marjan Kalamar, Brane Jerπin, Marko Berce, Pegi Berce, Tone Justin,
Igor PinteriË, Marjan Kuæel, Marjan Jamnik, Franci Jamnik, Andrej
Zavrπnik, Aleπ Dolinar, Dino Beπter, Jani KlemenËiË, Jaka Keπe,
Iztok Somrak, Mitja BalcojkiË, Marko PrimoæiË, Matej Kejæar,
Marko DeËman, Uroπ MohoriË in drugi. 

Nekaj zanimivosti:
Na prve tekme so morali igralci gole voziti s πolskega igriπËa na igriπËe
v Puπtal z “garami”, ki sta jih posodili Fuπarjeva mama s Spodnjega
trga in Liznkova mama iz Puπtala. Fante so novaËili v rokometne
vrste najveË izpred Homana in kopaliπkega bifeja, kjer so v brezdelju
posedali. Na tekmo v gorenjski ligi v Selca so se fantje odpeljali s

Prvaki Gorenjske v sezoni 1971/72

Ekipa Terma v prvi DRL v sezoni 1993/94

Prvenstvena tekma s Celjem-Pivovarna Laπko. B. Jakac (6) v napadal-
ni akciji proti A. PajeviËu (8), R. StefanoviÊu (10) in D. ©krbiÊu (20)
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konjsko vprego. Jesensko tekmo v Kranjski Gori so igrali v takem
mrazu, da je sendviË, ki ga je imel s seboj Joæe Stanonik, zmrznil. ©ele
dolgotrajno ogrevanje pod puloverjem ga je spravilo v uæitno stanje.
S podaljπanjem koπarkarskega igriπËa v Puπtalu so na njem dobili
domovinsko pravico tudi rokometaπi. Vendar so morali pred vsako
tekmo koπe odstraniti in jih po tekmi postaviti nazaj. Na prvenstveni
tekmi gorenjske lige je bila tekma odigrana v 20 cm snega. Æoga ni
odskakovala in so si jo igralci podajali le iz rok v roke. Posledica so
bili le trije doseæeni goli. 

Leta 1972 se je jugoslovanska reprezentanca pripravljala na olimpi-
jske igre v Münchnu tudi v ©kofji Loki. Na pripravljalni tekmi z
rokometaπi ©kofje Loke je Marko Oblak πestkrat streljal najstroæjo
kazen in dal vseh πest golov takrat najboljπemu vratarju na svetu,
Abasu ArslanagiËu. 

TisoËletna ©kofja Loka je s svojo podobo in dograditvijo πportne
dvorane na Podnu in hotela Transturist nudila gostoljubje πtevilnim
ekipam. Tako so v ©kofji Loki gostovale reprezentance ZDA,
Jugoslavije, Saudske Arabije, Katarja, Japonske, Italije, »eπke,
Avstrije in NemËije. 

Jani KlemenËiË - trener rokometa
Uspehov πkofjeloπkega rokometa si ni moË zamisliti brez omembe
trenerja mlajπih selekcij Janija KlemenËiËa, ki je v klubu æe 27 let.
Najprej je bil igralec, nato pomoËnik trenerja in od 1985. leta samostojni
rokometni trener. V letu 1990 je prevzel generacijo obetavnih mladih
rokometaπev, ki so v svojem razvoju πli tudi skozi veËino slove-
nskih dræavnih selekcij, igrajo pa πe danes v prvem kakovostnem
razredu. V letoπnjem letu je za njim æe 22. sezona trenerskega dela z
mlajπimi selekcijami, s katerimi se je tako s klubskimi kot πolskimi
ekipami 28-krat uvrstil v finale dræavnih prvenstev in z njimi osvojil
do sedaj 7 naslovov dræavnih prvakov. Poleg uspeπnega vodenja
mladih doma je poznan tudi v tujini, saj vsako leto z mladimi selek-
cijami nastopa v razliËnih evropskih dræavah na uveljavljenih turnir-
jih, kjer si organizacije turnirjev brez ekipe iz ©kofje Loke ni moË veË
predstavljati. To pomeni, da skrbi tudi za razvoj igralcev v mednaro-
dnem okolju in promovira mladinski in otroπki rokometni πport tudi
zunaj slovenskih meja. Poleg tega samostojno organizira letos æe 11.
rokometni tabor, pri Ëemer animira tudi starπe, da bi Ëimbolj popu-
lariziral rokomet in socializiral mlade πportnike. ©portni, predvsem
rokometni delavci si æelimo, da bi naπ Jani πe dolgo skrbel za πkofje-
loπki rokometni naraπËaj in uspeπno nastopal na slovenski in
mednarodni rokometni sceni. 

Prvi koraki Logarjevih ËetverËkov v πkofjeloπkem rokometu. Z leve:
Nina, Rok, Jan in Tadej
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SKAVTI

Zgodovina skavtstva in organiziranost

Ustanovitelj skavtskega gibanja je Robert Baden-Powell (Bi-Pi), ki
se je rodil 22. februarja 1857 v Londonu. 
Uspeπen prvi tabor na otoku Brownsea v Rokavskem prelivu leta
1907 ga je opogumil, da je izdal podrobna navodila za izvajanje
skavtstva in jih podal v knjigi “Skavtstvo za fante” (“Scouting for
Boys”). 

Skavtsko gibanje je doæivelo nesluten razvoj dve leti po izidu Bi-Pi-
jeve knjige. Leta 1909 je bil veliki zbor skavtov v Londonu, ki se ga
je udeleæilo 11.000 udeleæencev. Mnoæice mladih po celem svetu pa
so navduπeno sprejemale skavtska naËela za svoja vodila in dandanes
πteje skavtsko gibanje æe preko 38 milijonov Ëlanov. Obstajata dve
svetovni skavtski organizaciji: fantovska in dekliπka. Fantovska se
imenuje WOSM (World Organisation of the Scout Movement) in
ima 28.000.000 Ëlanov iz 216 dræav, dekliπka WAGGGS (The
World Association of Girl Guides and Girl Scouts) pa ima
10.000.000 Ëlanov iz 144 dræav sveta. 

Skavtsko gibanje je razπirjeno tudi med odraslimi. Na svetovnem
nivoju jih zdruæuje organizacija The International Scout and Guide
Fellowship (ISFG). Osnovna ideja je bila ustvariti mednarodno
osnovo za odrasle, ki ne morejo veË sodelovati v mladih gibanjih,
æelijo pa πe naprej ohranjati in razπirjati principe in vrednote skavt-
stva. V letu 2003 je bilo v ISFG vËlanjenih 57 nacionalnih organi-
zacij odraslih skavtov in πe 24 posameznih skupin iz dræav, ki nima-
jo nacionalne organizacije, skupno πteje preko 100.000 Ëlanov. 

REKREATIVCI ZABRAJDA ©KOFJA LOKA 
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V druπtvu, ki je izkljuËno rekreativnega znaËaja, se ukvarjajo s
koπarko in pohodi. Ustanovljeno je bilo leta 1989. Druπtvo ima 16
Ëlanov, ki so med seboj prijatelji in se sreËujejo enkrat tedensko pri
vadbi in igri koπarke. Ime Zabrajda so izbrali zato, ker jih je veËina
doma iz tega kraja. 
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Skavti so se v Sloveniji pojavili oktobra leta 1922, organizacija se je
imenovala ÆUPA SKAVTOV, kasneje pa DRAVSKA SKAVTSKA
SKUPINA. Zaradi vojne so 10. 6. 1941 organizacijo razpustili,
imetje pa izroËili RdeËemu kriæu. Pred koncem delovanja je bilo v
Sloveniji 1380 skavtov iz 16 skavtskih stegov. Skavti so kljub pre-
povedi delovali πe nekaj Ëasa v ilegali, med begunci in izseljenci ter
v zamejstvu. Ponovni razcvet je slovenska skavtska organizacija
doæivela konec osemdesetih let. Takratnih 30 Ëlanov je 31. 3. 1990
ustanovilo ZSKSS - Zdruæenje slovenskih katoliπkih skavtinj in
skavtov. ZSKSS ima 4350 Ëlanov v 72 lokalnih enotah, imenovanih
skavtska skupina oziroma steg. ZSKSS je Ëlanica svetovne skavtske
organizacije WAGGGS. 

V ZSKSS so tri starostne skupine. Najmlajπa starostna skupina se
imenuje volËiËi in volkuljice - VV. Otroci med 8 in 11 leti pa se zbi-
rajo v krdelu, njihovo geslo pa je “kar najbolje”. VolËiËi in volkuljice
razvijajo druæbene in roËne spretnosti, v oporo pa jim je Knjiga o
dæungli avtorja Rudyarda Kiplinga. Naslednja starostna skupina je
veja izvidnikov in vodnic - IV. izvidniki, stari med 12 in 15 let, se
sreËujejo loËeno po spolu, v fantovskih in dekliπkih vodih, vodi sku-
paj pa tvorijo Ëeto. Njihovo geslo je “vedno pripravljen”, obdobje pa
je vezano na æivljenje v naravi in veπËine. Najstarejπa starostna
skupina je veja popotnikov in popotnic - PP, ki zdruæuje mlade med
16 in 21 leti v klanu, njihovo geslo je “sluæiti”, tri znaËilna gesla za
to vejo pa so: pot, skupnost in sluæenje. 

Krovna organizacija odraslih skavtov v Sloveniji je Zveza bratovπËin
odraslih katoliπkih skavtinj in skavtov (ZBOKSS). Kratka kro-
nologija nastajanja odraslega skavtstva v Sloveniji sega v obdobje
med obema svetovnima vojnama, ko so se odrasli skavti sreËevali v
“old” klubih. V devetdesetih letih so se priËela sreËanja na lokalni
ravni, leta 1999 pa je bilo prvo sreËanje odraslih skavtov Slovenije v
Ljubljani, imenovano “pomladni veter”. To sreËanje je bilo povod za
ustanovitev Zveze bratovπËin odraslih katoliπkih skavtinj in skavtov
31. 3. 2001. Danes ZBOKSS zdruæuje 15 bratovπËin, med katerimi
je tudi BOKSS ©kofja Loka. 

Skavti v ©kofji Loki

ZSKSS, steg ©kofja Loka 1, stegovodja Æiga Nastran
Za skavte je prva skupina fantov pod vodstvom Ambroæa Demπarja
izvedela æe leta 1990. ZaËele so se prve akcije, vendar pa je steg
©kofja Loka 1 kot uradno priznana enota ZSKSS zaËel delovati πele
v letu 1991 pod vodstvom Boπtjana Marinπka, ki se mu je pridruæi-
la pri vodenju πe Irena Pustiπek. V letu 1992 so sledile prve slovesne
skavtske obljube in uradna ustanovitev vej popotnikov in popotnic
ter izvidnikov in vodnic. S prihodom Irene v steg se je zaËelo tudi
mednarodno sodelovanje, saj so v Ëisto prvih zaËetkih LuËi miru iz
Betlehema leta 1992 in 1993 na Dunaj kot predstavniki Slovenije
odπli po plamen prav Ëlani stega ©kofja Loka 1. V letu 1994 so odπli
na prvo mednarodno izmenjavo v Italijo, v Rim in ustanovili πe
tretjo vejo - volËiËe in volkuljice, leto kasneje, leta 1995 pa je odπla
odprava na svetovno sreËanje vseh skavtov - Jamboree na
Nizozemsko. V letu 1997 so gostili 1. vseslovensko sreËanje volËiËev
in volkuljic na Podnu v ©kofji Loki, ob 10. obletnici prvih obljub v
©kofji Loki pa so pripravili orientacijsko tekmovanje, na katerem so
gostili veË kot 100 udeleæencev iz vse Slovenije. V letoπnjem letu
skrbi za 84 Ëlanov 9 voditeljic in voditeljev. 

ZSKSS, steg ©kofja Loka 2, stegovodja Tomaæ Paulus
Ideja o ustanovitvi skavtske skupine v Stari Loki se je porodila mese-
ca marca 2001, ko sta se Manca MaretiË in Tomaæ Paulus pogovar-
jala z domaËim æupnikom dr. Alojzem Snojem, ki je idejo podprl.
Prvo sreËanje zainteresirane mladine je bilo 12. 4. 2001, na
velikonoËni Ëetrtek. SreËanja so peπËico novih skavtov vedno bolj
bogatila, razveseljiva zanje je bila novica, da so v februarju 2002
uradno postali del ZSKSS. Po informativnem dnevu, ki je bil 14. 9.
2002, se je Ëlanstvo iz 7 povzpelo na 33. To leto so poleg starostne
veje popotnikov in popotnic priËeli πe s starostno skupino izvid-
nikov in vodnic. Razdeljeni so bili na dva voda: fantovski vod Orli
in dekliπki vod Lisice. V letu 2003/2004 je Ëlanstvo naraslo na 43
skavtov. Februarja 2004 so postali steg, to je polnopravni Ëlani
ZSKSS-ja. Avgusta 2005 so organizirali tabor “drzni si”, ki se je
odvijal v ReteËah. Na njem je bilo 160 udeleæencev iz 41 skavtskih
enot, ki so spoznavali pomen poguma in drznosti pri odloËanju v
zasebnem in druæbenem æivljenju. V septembru 2005 so priËeli s
starostno vejo volËiËev in volkuljic. Trenutno skupino sestavlja
dobrih 50 Ëlanov, ki skavtski duh πirijo od Strmice do Senice ter od
©kofje Loke do Besnice. 
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BratovπËina odraslih katoliπkih skavtinj in skavtov ©kofja Loka,
predsednik Hrovat Janez
Pobuda za nastanek skupine odraslih skavtov je priπla iz vrst stega
©kofja Loka 2; ki so v sodelovanju s stegom ©kofja Loka 1 in naËel-
nikom ZBOKSS so aprila 2003 pripravili predstavitev odraslih
skavtov. Sledil je prvi tabor v Æabji vasi, kjer so preæiveli Ëudovito
popoldne pri postavljanju tabora, z adrenalinsko noËno orientacijo
z ovirami in zahtevno noË s straæo zastave. Registrirani so od 9. apri-
la 2004 kot druπtvo BratovπËina odraslih katoliπkih skavtinj in skav-
tov ©kofja Loka. Aprila 2005 pa so imeli odrasli skavti prve skavtske
obljube na Sv. Oæboltu. 

Poslanstvo
Zdruæenje slovenskih katoliπkih skavtinj in skavtov je mladinsko
vzgojno druπtvo, katerega namen je razvijati celostni osebni razvoj
posameznika in mu s tem omogoËiti, da postane odgovoren
posameznik. Njihovo delo ne sloni na tekmovalnosti, ampak na
skavtski metodi, ki zajema obljubo in zakone, delo v majhnih
skupinah, uËenje z delom, samovzgojo, simbolno govorico, dejaven
odnos med mladimi in odraslimi, dejavnosti na prostem in sluæenje
v druæbi. Pomembno vlogo pri njihovem vzgojnem namenu ima
telesni razvoj posameznika in njegovih spretnosti, prav tako pa tudi
duπevni in duhovni razvoj, ki temelji na krπËanskih vrednotah. V
vzgojni program vkljuËujejo razliËne igre in dejavnosti, ki vsebujejo
fiziËni napor, s katerim se posameznik krepi na podroËju gibanja in
socialnih veπËin. 

Kaj pa odrasli skavti? Zavezani so k ohranjanju in πirjenju skavtskih
vrednot in zakonov skozi vse æivljenje, k podpiranju dejavnosti
mladih skavtov, prinaπanju skavtskega duha v okolje, kjer bivajo,
sodelovanju pri aktivnostih lokalne skupnosti, πirjenju prijateljstva
med Ëlani in bratovπËinami ter spodbujanju spoπtovanja æivljenja in
Ëlovekovih pravic. 

Ustanovitelj Baden-Powell je dejal: “Skavtstvo ni le igra za otroke, je
tudi naËin æivljenja odraslih.” Odrasli skavt poskuπa ohranjati ali pa
priklicati nazaj svojo otroπkost. To je osebnostna lastnost, ki zdruæu-
je preprostost, iskrenost, zaupanje, radovednost, uËljivost …
Lastnosti, ki jih odrasli vse preradi potlaËijo pred svetom, ker se
bojijo zunanjega izgleda ranljivosti ali pa (kar je πe slabπe) nezrelosti. 

Dejavnosti in program
Najstarejπa starostna skupina, imenovana veja popotnikov in popot-
nic (16-21 let), v poletnem Ëasu preæivi potovalni tabor, kar v prak-
si pomeni 5-6 dni hoje v razdalji od 70 do 100 km s 15-20 kg teækimi
nahrbtniki, ki vsebujejo vse potrebno za preæivetje in prenoËevanje
na prostem. Udeleæujejo se tudi orientacijskih tekmovanj s progami
do 15 km in ostalih dejavnosti, ki jih vkljuËujejo v aktivno duhovno
in druæbeno æivljenje. Srednja starostna skupina, imenovana veja
izvidnikov in vodnic (12-15 let), ima poletni tabor, kjer poleg spoz-
navanja æivljenja v naravi svojo energijo sproπËajo v nogometu,
odbojki, plavanju, pustolovski progi preæivetja, teku in jutranji telo-
vadbi. SreËanja med letom so tedenska, enkrat na mesec pa sreËan-
je namenijo πportu (koπarka, nogomet, plavanje, πtafetne igre,
skupinske igre). Najmlajπi, volËiËi in volkuljice (8-11 let), se med
letom sreËujejo tedensko, pozimi in poleti pa se odpravljajo na veËd-
nevne izlete in tabore. Vse njihove aktivnosti temeljijo na igri æivl-
jenja v dæungli (Knjiga o dæungli). 

Odrasli skavti ne delujejo po nekem programu, kot je znaËilno za
mlade skavte. Vsaka bratovπËina se samostojno odloËa za svojo
dejavnost in so zato tudi zelo razliËne. Nekatere so povezane z
dejavnostmi v naravi, primernimi za πirok krog udeleæencev, spet
druge so zahtevnejπe, bolj πportno in adrenalinsko obarvane, tretje
so povezane s karitativno dejavnostjo in pomoËjo pri delu z ljudmi
s posebnimi potrebami. Med veËje dogodke, pri katerih sodelujejo
bratovπËine iz cele Slovenije, pa sodi poletni tabor odraslih skavtov,
orientacijsko tekmovanje Jakec, LuË miru iz Betlehema, mednarod-
na sreËanja skavtov Alpe-Jadran in πe in πe. 

Mladi skavti na zimovanju, Trstenik, 2004
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Po shranjenih zapisih je obstajalo v ©kofji Loki strelsko druπtvo æe v
19. stoletju in se je imenovalo Schutzenverein. Druπtvo je bilo
ustanovljeno 1883. leta in je z nekajletno vmesno prekinitvijo delovalo
do leta 1926. Takrat so se strelci pridruæili Sokolu. Imovino so pro-
dali v prid πolskega fonda. Med ostalim gradivom so se ohranila
pravila druπtva, zapisniki obËnih zborov, sej upravnega odbora in
hranilna knjiæica. 

V letu 1948 so pazniki na loπkem gradu ustanovili Strelsko druæino
bratov KavËiË ©kofja Loka (danes Strelsko druπtvo ©kofja Loka).
Ustanovni predsednik je bil Joæe Pehar. V letu 1953 je vodenje pre-
vzel Ivan Lipar. Sledili pa so Avgust Gorjanc, Ciril Novak, Blaæ
Paulin, Duπan Rus, Janko Platiπa, Samuel Cerovski in v zadnjem
Ëasu Janko Demπar. Namen druπtva je bil vzgoja mladih strelcev,
organizacija tekmovanj in sodelovanje na tekmovanjih. ©tevilo
Ëlanov se je stalno poveËevalo. V letu 1957 je druæina πtela 202
Ëlana. Druæina je v Ëasu svojega delovanja prejela veË priznanj
ObËine ©kofja Loka za razvijanje mnoæiËnosti strelskega πporta in
usposabljanje obËanov za sploπno ljudsko obrambo in druæbeno
samozaπËito. Najviπje je priznanje Strelske zveze Slovenije, ki ga je
druæina v letu 1965 prejela za veËletno uspeπno delo pri razvoju
strelstva v SocialistiËni republiki Sloveniji in za posebne zasluge in
prizadevanja v obËini ©kofja Loka. 

Uspeπna dejavnost SD bratov KavËiË je bila vzpodbuda za ustanav-
ljanje strelskih druæin v drugih krajih ObËine ©kofja Loka. Strelske
druæine: Tabor v Gorenji vasi, Ratitovec v Æeleznikih, Zali Log,
Trebija, Gradis in KopaËevina iz ©kofje Loke so skupaj vkljuËevale
okoli 500 Ëlanov. Leta 1959 je bila z nalogo povezovanja ustanov-
ljena ObËinska strelska zveza, v kateri so imeli najveË zaslug za
razvoj strelskega πporta Avgust Gorjanc, Ivan TavËar, Janez Platiπa in
Anton Oman. 

SD ©kofja Loka je ves Ëas svojega obstoja delalo v teækih pogojih.
Pogosto je menjalo lokacijo: Loπki grad, Blaæeva ulica, gledaliπËe na
Spodnjem trgu, Mestni trg, pekarija Kroπelj, puπtalski grad, πportna
dvorana Poden, opuπËeni prostori nekdanje vojaπnice. NajveËja æelja
se je Ëlanstvu uresniËila leta 1979, ko so v novi πportni dvorani
Poden uredili 10-mestno streliπËe. RazoËarani so se 1991. leta
morali preseliti v zapuπËene prostore bivπe vojaπnice, kjer so kljub
velikim finanËnim teæavam postopoma zgradili 12-mestno streliπËe. 

NajveËji tekmovalni uspeh je v letih 1966 in 1967 osvojen naslov
ekipnega republiπkega prvaka pri pionirjih in mladincih. Leta 1975
je pionirska ekipa osvojila 3. mesto na dræavnem prvenstvu v
Beogradu. Vsi rezultati so bili doseæeni z zraËno puπko. V sedanjem
Ëasu je najveËji uspeh to, da se je druπtvo po veËletni krizi leta 2000
ponovno organiziralo in uredilo odliËno streliπËe v prostorih nekdan-
je vojaπnice. 

Druπtvo zelo dobro sodeluje z O© ©kofja Loka - Mesto, Obrtno
zbornico in Lovskima druæinama Kriæna Gora in ©kofja Loka. 

Pri razvoju strelskega πporta v druπtvu imajo obilo zaslug predani
posamezniki, strelci in strelke, ki dosegajo lepe uspehe na
medobËinskem in dræavnem nivoju. V letu 2004 je bilo v tek-
movalne sisteme vkljuËenih 45 Ëlanov, ki so tekmovali na 44
tekmah. Redno pa skupaj z rekreativci trenira 77 strelcev.

Novo streliπËe v bivπi vojaπnici, 2003

Janko Demπar
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Razvoj druπtvene dejavnosti in organiziranost kluba

Druπtvo je bilo pod imenom Strelska druæina KopaËevina ustanov-
ljeno 1956. leta. Ustanovili so jo rezervni vojaπki Ëastniki, ki so z
lastnim denarjem kupili potrebno πportno oroæje. Z osamosvojitvi-
jo Slovenije se je preimenovala v Strelsko druπtvo KopaËevina. V
okviru druæine so do 1975. leta delovale πe strelske sekcije v
Gradisu, Kondorju na GodeπiËu, Gorenjski predilnici in Jelovici. Po
ukinitvi teh sekcij se je Ëlanstvo prikljuËilo matiËnemu druπtvu. 

Kadri
V druπtvo se najveË vkljuËujejo uËenci O© Cvetka Golarja, ki so jedro
druπtvenih Ëlanov. To so :

- kategorizirani tekmovalci: 16, 
- rekreativci: 24, 
- strokovni delavci: 8, 
- funkcionarji: 9, 
- skupaj: 57. 

Tekmovanja
- 1. dræavna liga za mlade z zraËno puπko in zraËno piπtolo, 
- 1. dræavna liga za Ëlane z zraËno puπko in zraËno piπtolo, 
- dræavna prvenstva z zraËno piπtolo, MK (malokalibrsko) piπtolo

proste izbire, πportno MK piπtolo in revolver velikega kalibra, 
- dræavna in mednarodna tekmovanja z oroæjem velikega kalibra,

serijsko oroæje in ostrostrelno oroæje od 100 do 400 m, 
- dræavno prvenstvo veteranov z zraËnim oroæjem. 

Pomembnejπi doseæki:
- trikrat slovenski prvaki v tekmovanju za Zlato puπËico: Rudi

Fojkar 1969, Henrik Peternelj leta 1970 in leta 1972, 
- slovenske ekipne prvakinje s serijsko MK puπko leta 1968 v

zasedbi Tatjana Likar, Ljubica Menart in Marta Novak, 
- dvakrat slovenski pionirski prvaki s serijsko zraËno puπko v

postavi Pavle Jereb ml., Duπan Krajnik, Iztok Fojkar, Vojko
Kuænik, leta 1970 in 1971, 

- Pavle Jereb in Iztok Fojkar sta leta 1970 in leta 1971 osvojila s
serijsko zraËno puπko 1. in 2. mesto med posamezniki, 

- dvakrat slovenski pionirski prvaki z MK puπko leta 1971 in leta
1972 v enaki sestavi, 

- dvakrat 2. mesto ekipno na dræavnem prvenstvu z MK puπko
pionirji v Beogradu leta 1971 in leta 1972 v enaki postavi, 

- Ignac Kokalj je postal leta 1968 slovenski pionirski prvak z MK
puπko - posamezno, 

- 1. in 2. mesto ekipno na 3 x 20 m z MK serijsko puπko na
slovenskem Ëlanskem prvenstvu v Ljubljani v letih 1981 in 1984
v sestavi: Pavle Jereb st., Henrik Peternelj in Iztok Fojkar. 

- Na istem tekmovanju sta Henrik Peternelj in Pavle Jereb st. z
MK serijsko puπko osvojila 1. in 2. mesto. 

Meπana ekipa na tekmovanju s serijskim zraËnim oroæjem, 1962

Tanja RabiË
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- dvakrat slovenski ekipni Ëlanski prvaki z MK piπtolo proste izbire
v letih 1984 in 1986 v sestavi:Miloπ Djuran, Henrik Peternelj in
Pavle Jereb st. 

- Pavle Jereb st. je na istem tekmovanju z MK piπtolo proste izbire
osvojil 1. mesto, 

- dvakrat 2. mesto na ekipnem dræavnem prvenstvu z MK piπtolo
v Zagrebu in Zenici v enaki postavi leta 1984 in 1986 (ekipa je
tekmovala kot reprezentanca Slovenije), 

- πtirikrat slovenski ekipni Ëlanski prvaki s puπko velikega kalibra
v letih 1984, 1985, 1987 in 1988 v postavi Pavle Jereb st.,
Henrik Peternelj, Iztok Fojkar in Nikolaj »uπ, 

- Pavle Jereb je na istih tekmovanjih postal dvakrat slovenski prvak
in trikrat nosilec naslova strelski mojster, 

- dvakrat 3. mesto ekipno s puπko velikega kalibra na dræavnem
Ëlanskem prvenstvu(slovenska reprezentanca) v Andrijevici in
Tuzli v letih 1986 in 1987 v enaki postavi, 

- v obdobju med 1981. in 1986. letom sta bila Pavle Jereb st. in
Henrik Peternelj stalna Ëlana slovenske reprezentance na tek-
movanjih po Jugoslaviji, Italiji, NemËiji, Avstriji in Madæarski. 

- Tanja RabiË je v letu 1996 postala dræavna mladinska prvakinja
z MK πportno piπtolo. 

- v letih od 1998 do 2005 je ekipa SD KopaËevina s puπko
velikega kalibra in ostrostrelsko puπko nepremagljiva na
dræavnih tekmovanjih. 

Druge pomembne dejavnosti
Druπtvo sodeluje s slovensko vojsko in policijo, tako da s svojimi
strokovnimi delavci in sodniki pomaga pri izvajanju πportnih
aktivnosti. 

Pripravi vsakoletno dræavno tekmovanje z MK oroæjem in oroæjem
velikega kalibra na streliπËu v Crngrobu in izvede najmanj eno kolo
mladinske dræavne lige ter 1. in 2. lige z zraËno puπko in piπtolo na
40-mestnem streliπËu v Ljubljani. 

V vseh 50-ih letih obstoja je druπtvo imelo le 4 predsednike:
- od 1956 do 1970 Anton Oman
- od 1971 do 1984 Rudi Fojkar
- od 1985 do 1988 Anton Oman
- od 1989 do 2005 Pavle Jereb st. 

©e tale zanimivost. Ekipa, ki je leta 1986 do zob oboroæena z oroæ-
jem velikega kalibra na letaliπËu v Sarajevu Ëakala na odhod letala v
Titograd, si je krajπala Ëas s tarokom. Pogovarjali so se slovensko.
Naenkrat so ugotovili, da so obkoljeni z varnostniki in milico, ker so
jih imeli za teroriste. Po razgovoru in pojasnilu, zakaj imajo oroæje, je
bil nesporazum hitro pojasnjen. Varnostniki so jim potem pomagali
pri vkrcavanju v letalo in jim zaæeleli Ëim veË “muπev”(strelov v cen-
ter tarËe) in sreËno pot. 

Strelsko druπtvo KopaËevina je v 50-tih letih vzgojilo odliËne strelce,
ki so in πe sedaj posegajo po medaljah v vseh disciplinah in vseh
starostnih kategorijah. Je prepoznavno v Sloveniji in zunaj nje kot
druπtvo, ki vedno znova preseneti. 

OdliËna ekipa traπkih strelcev v letih 1980-1991. Prvi z leve sedi 
trener Rudi Fojkar, drugi je predsednik OSZ ©kofja Loka, Fedja
VraniËar
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Sredi sedemdesetih let prejπnjega stoletja je bilo na Lesarski πoli
ustanovljeno πolsko πportno druπtvo Lesar. Druπtvo pa zaradi sestave
dijakov, ki so v preteæni meri vozaËi iz bliænje in daljne okolice, ni
nikdar prav zaæivelo. Po letu 1996, ko se je bilo treba organizirati v
skladu z novo zakonodajo, je kot samostojno druπtvo prenehalo z
delovanjem. 

©port na πoli je omejen na ure πportne vzgoje, ki so glede na znanje
in sposobnosti dijakov podlaga za oblikovanje πolskih ekip. Redno
se udeleæujejo tekmovanj v nogometu, odbojki in koπarki, manj pa
v rokometu in atletiki. Kot posamezniki pa uËenci πole redno
obiskujejo tekmovanja v atletiki, streljanju, gorskem kolesarjenju in
πportnem plezanju. 

©olo so v preteklih letih obiskovali πtevilni slovenski vrhunski πport-
niki. Nekateri so dosegali vrhunske rezultate æe v Ëasu πolanja, drugi
pa so se razvili v vrhunske πportnike πele po konËanem πolanju.
Nekdanji dijaki πole so bili veslaËi Iztok »op, Luka ©pik, Gregor
SraËnjek in hokejist Tomaæ Razinger. 

©portni dan dijakov Srednje lesarske πole ©kofja Loka, 2005
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Druπtvo je bilo ustanovljeno leta 1968. PodroËja delovanja druπtva
so socialni programi, prevozi oseb z motnjami v duπevnem razvoju
v ustanove, informacijska dejavnost, organizacija humanitarnih
prireditev in πport. 
V Specialno olimpijado Slovenije se je druπtvo vkljuËilo leta 1992.
V okviru Specialne olimpijade sodelujejo v atletiki, plavanju, bali-
nanju, alpskem in nordijskem smuËanju, kolesarstvu, pohodniπtvu
in krpljanju. 
©portna tekmovanja potekajo na regijskem, dræavnem in mednaro-
dnem nivoju. 
V druπtvo je vkljuËenih 36 tekmovalcev, z njimi pa delajo: 2 trener-
ja, 2 vaditelja, 1 medicinski delavec, 2 zapisnikarja in 30 organiza-
torjev prireditev. Vsi sodelavci delajo izkljuËno na prostovoljni
osnovi. 
Tudi ti πportniki so vredni vsega spoπtovanja in so v svet ponesli glas
o dræavi Sloveniji in obËinah ©kofja Loka, Poljane- Gorenja vas,
Æelezniki in Æiri. 

Tudi sami so organizatorji tekmovanj. Do sedaj so organizirali dve
atletski tekmovanji za gorenjsko regijo v letih 1997 in 2003.
Organizirali so dve plavalni prireditvi Specialne olimpijade v letih
1995 in 2001. V letu 2004 so na Starem vrhu organizirali tek-
movanje v alpskem smuËanju za podroËje Evroazije in se izkazali kot
odliËen gostitelj. S tem so ponesli ime druπtva Soæitje tudi v tujino.

Na tem tekmovanju je sodelovalo 150 tekmovalcev in njihovih
spremljevalcev iz 14 dræav. 

NajveËji doseæki so:
- ROBI KENDA: 4. mesto v plavanju na evropskih igrah

Specialne olimpijade v Atenah 1996. 
- ROBI CAKI»I: zlata medalja v plavanju na evropskih igrah

Specialne olimpijade na Nizozemskem 2000. 
- MARTA FORTUNA: zlata in bronasta medalja (tek, atletika)

na evropskih igrah Specialne olimpijade v Budimpeπti, leta
2001. 

- ELVIS »AU©EVI»: 4. mesto v kolesarstvu na svetovnih letnih
igrah Specialne olimpijade na Irskem, Dublin 2003. 

Druπtvo sodeluje z vsemi ustanovami, v katere so vkljuËeni njegovi
Ëlani, s πportnimi zvezami vseh πtirih obËin ter s ©portno zvezo
©kofja Loka. Pri organizaciji prireditev pa sodeluje s πtudenti defek-
tologije, policijo, skavti, taborniki, gasilci, z gimnazijo in osnovnimi
πolami. Na vsa tekmovanja povabijo tudi znane πportnike in poli-
tiËne predstavnike. 

Predsednik druπtva je Filip MohoriË. Odbor za πport je 12 let vodil
Pajazit CakiËi. Od leta 2004 πportno dejavnost v druπtvu vodi Urπa
Bastarda. 

Odprtje zimskih evroazijskih tekem v ©kofji Loki, 2004
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se trudijo po svojih moËeh pokazati, da nekaj zmorejo in kako so
ponosni, ko za svoj trud dobijo nagrado. Sodelujejo lahko prav vsi,
ne glede na stopnjo invalidnosti. 

Povabili so vse, ki so æeleli sodelovati na πportnih prireditvah in pri
rekreativnih dejavnostih. Razvili so πporte: plavanje, atletika, alpsko
in nordijsko smuËanje, kolesarstvo, balinanje, (pohodniπtvo). Od
takrat do danes so sodelovali na regijskih mitingih, dræavnih
prvenstvih ter evropskih in svetovnih igrah Specialne olimpijade. 

V zaËetku so na regijskih tekmovanjih sodelovali v atletiki, ko pa
so imeli zadostno πtevilo tekmovalcev, so sodelovali tudi na mitingih
dræavnih iger. Po rednih treningih so dosegli tako stopnjo
tekmovalne sposobnosti, da so lahko svoje πportnike predlagali tudi
za evropske in svetovne igre v okviru Specialne olimpijade. Prvi njihov
πportnik na evropskih igrah v SOS kot Ëlan dræavne reprezentance je
bil leta 1996 Robi Kenda, doseæen rezultat v plavanju na 50 m pros-
to je bilo Ëetrto mesto. Leta 2000 so imeli v dræavni reprezentanci
za evropske igre na Nizozemskem Robija CakiËija. Tekmoval je v pla-
vanju 50 in 25 m prosto, dosegel je prvo mesto. Leta 2001 se je njihova
tekmovalka udeleæila tekmovanja v atletiki na Madæarskem in dosegla
prvo in tretje mesto v teku na 200m in 400m. 

Kot rezultat vsega tega je druπtvo imelo tudi udeleæenca na svetovnih
igrah SO v Dublinu na Irskem leta 2003. Elvis »auπeviÊ je tekmoval
v kolesarstvu in dosegel Ëetrto mesto na 500 in 1000m. 

Ne sodelujejo pa samo na takih tekmovanjih, ampak skrbijo
predvsem za mnoæiËno udeleæevanje na raznih tekmovanjih, ki se jih
lahko udeleæi Ëim veË Ëlanov. To so predvsem vsakoletne regijske
igre, kjer sodelujejo vsi Ëlani njihove SOS. 

Druπtvo je do sedaj organiziralo dve regijski tekmovanji (za
gorenjsko regijo): leta 1997, kjer je sodelovalo 190 tekmovalcev in
leta 2003 z 220 tekmovalci. Organizirali so dva dræavna plavalna
mitinga SOS, leta 1995 in 2001. Leta 2004 so organizirali najveËje
tekmovanje za Evroazijo v alpskem smuËanju na Starem vrhu in se
izkazali kot odliËni gostitelji tako velikega πtevila tekmovalcev in
spremljajoËega osebja. 

Na πportnem podroËju sodelujejo z vsemi ustanovami, v katere so
vkljuËeni njihovi Ëlani ter s ©portnimi zvezami vseh πtirih obËin. So
tudi Ëlani ©portne zveze ©kofja Loka. 

V druπtvu skrbijo za izobraæevanje svojih trenerjev, ki vsi opravljajo
svoje delo prostovoljno. 

Tudi πportniki Soæitja so vredni vsega spoπtovanja in so v svet
ponesli glas o naπih obËinah in dræavi. 
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Zanimivosti s posameznih tekmovanj
V GrËijo so potovali s trajektom. Robi se na ladji zaradi dolge voæ-
nje ni poËutil najbolje. Po konËanem tekmovanju je vpraπal, ali ne
bi priπli domov hitreje, Ëe bi plavali. 
Hrana ni bila najboljπa. Jedli so veËinoma ovËetino, ki pa Robiju ni
ugajala. Vpraπal je: “Ali tukaj ne poznajo praπiËev?”
Marta ima doma mnogo pliπastih medvedkov. Kadar je na tek-
movanju, jo vedno skrbi, kaj poËno njeni medvedki. Potolaæijo jo s
tem, da ji reËejo, da pazijo na mamo in pospravljajo namesto nje. 
Tine ima s seboj vedno prijatelja - igraËo Luka. ZveËer, ko so πli
spat, sliπijo iz Tinetove sobe burno debato. Tine svojemu Luku
razlaga, kaj se je dogajalo Ëez dan. 
Martinka izpod Blegoπa je na zimskih dræavnih igrah na Pokljuki na
vpraπanje novinarja, kaj so krplje, odgovorila: “A vi ne veste, kaj so
krplje? Z njimi sta æe moj ata in mama hodila po snegu!” 
Darja je bila izbrana v reprezentanco za evropske igre v Bosni in
Hercegovini. Pa je niso mogli prepriËati, da gre, ker je vztrajno trdi-
la, da je tam vojna. 
Na otvoritvi tekme v alpskih disciplinah za podroËje Evroazije so
sodelovali tudi policisti kot nosilci ognja. Robi je bil zelo ponosen,
da je lahko skupaj s policistom dræal baklo z olimpijskim ognjem. 

MedobËinsko druπtvo Soæitje ©kofja Loka obËin Gorenja vas-
Poljane, Æiri, Æelezniki in ©kofja Loka
Druπtvo je bilo ustanovljeno 6. 6. 1968 z namenom, da poiπËe in
pomaga druæinam, ki imajo osebo z motnjo v duπevnem razvoju. 

V druπtvo je vËlanjenih 105 druæin z 235 Ëlani. Dejavnosti druπtva so:
- prevozi oseb v razliËne ustanove, v katere so vkljuËene 

(razvojni vrtec, O© Jela JaneæiË, VDC, SonËek in Korak), 
- na socialnem in zdravstvenem podroËju, 
- skrbi za povezovanje z okoljem in informira javnost, 
- pomoË druæinam v obliki seminarjev, letovanj, obiskov na

domu ipd., 
- klub starπev, rekreacija in πport, 
- izgradnja bivalne skupnosti v ©kofji Loki. 

Predstavitev πportne dejavnosti v druπtvu Soæitje
S πportom so v druπtvu Soæitje priËeli leta 1992, ko so se prviË
udeleæili zimskih iger Specialne olimpijade na Pokljuki. Takrat sta v
smuËanju nastopila Branko Mislej in Robi Kenda. Istega leta so se
udeleæili tudi plavalnega mitinga na Ravnah na Koroπkem. 

Naslednje leto so se vËlanili v Specialno olimpijado Slovenije (SOS). 
Pomen Specialne olimpijade ni samo treniranje in sodelovanje na
tekmovanjih, temveË πe mnogo veË. Udeleæenci se druæijo med
seboj, uËijo se skrbeti sami zase, postajajo bolj samostojni in
samozavestni. Vsak, ki je kdaj spremljal ali si ogledal katero od teh
tekmovanj, je lahko opazil, s kakπnim navduπenjem sodelujejo, kako
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Pohod slovenskega alpskega smuËanja med najboljπe na svetu je
tesno povezan z razvojem loπkega smuËanja. Prve smuËarje so LoËani
videli æe v letih 1916 in 1917 med prvo svetovno vojno, ko je bila na
vrhu ©tajngrofa postavljena avstrijska vojaπka opazovalnica za letala.
Od tod so vojaki v prostem Ëasu smuËali navzdol prav do Lontrga
(danaπnjega Spodnjega trga). Malokdo ve, da je bil loπki rojak, sve-
tovno priznani botanik dr. Franc Jesenko, ki se je med bivanjem v
©vici in na ©vedskem oprijel smuËarskega πporta, prvi predsednik
SmuËarske zveze Jugoslavije takoj po prvi svetovni vojni. 

Organizirano smuËanje se je v ©kofji Loki priËelo v okviru
Sokolskega druπtva. SmuËarski odsek je bil ustanovljen januarja
1929. V letih pred drugo svetovno vojno so na vadbo in tekme hodili
na poboËja Kranceljna in SmuËarske dolinice, prirejali izlete na
smuËeh preko Sv. Oæbolta mimo »rnega vrha tudi do Æirovskega
vrha s spusti na Visoko, v Poljane, Gorenjo vas ali preko Gabrovega,
mimo Breznice do Javorij in Æetine. Kasneje so zaËeli vaditi na bolj
zahtevnem terenu, kar je bil takrat Sten nad Puπtalom. ZnaËilno za
to obdobje je, da so bili smuËarji zbrani v dveh nasprotnih taborih,
pri Sokolih in Orlih, med seboj pa prijatelji. Ob razsulu stare
Jugoslavije je mladina iz zapuπËene vojaπnice dobila precej smuËarske
opreme, od jesenovih smuËi do “lato” okovja, kar je bila izvrstna
podlaga za zaËetek πportne dejavnosti po vojni, ki so jo priËeli v
okviru telovadnega druπtva Partizan. 

Bolj vnetim smuËarjem so poboËja okrog Loke postala prelahka,
zaradi manj sneæenih zim so tudi ostajala brez snega in zaËeli so bolj
pogosto obiskovati Stari vrh. S prostovoljnim delom in finanËno
podporo je druπtvo septembra 1950 tam zgradilo koËo, ki je ostala v
lasti smuËarjev do februarja 1973, ko je bila prodana podjetju
Transturist. Izgradnja koËe na Starem vrhu je prva prelomnica od
treh, ki so zaznamovale razvoj loπkega smuËanja, mu dale pospeπek
in prinesle svetovno slavo. Druga se je zgodila leta 1970 z otvoritvi-
jo æiËnic na Starem vrhu. Viπek moramo pripisati osvojitvi prve
jugoslovanske in seveda slovenske kolajne v smuËanju sploh Borisa
Strela v veleslalomu na svetovnem prvenstvu v Schladmingu 3. feb-
ruarja 1982. 

Levo Miloπ Mlejnik st., kasnejπi prvak v slalomu, 1932

SmuËarji Alpske πole, 1978

Joæe Kuralt s hËerko Petro
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Obdobje Organizacija Predsednik 
1929 - 1941 Odsek Sokolskega druπtva Franc Dolenc ml. 
1945 - 1950 Sekcija TVD Partizan Adolf Gerjol
1950 - 1953 SmuËarski klub “LoËan” Franc GoliËiË
1953 - 1961 Isto Igor ©ink
1961 - 1964 Sekcija TVD Partizan Gaπper Zakotnik
1964 - 1965 SmuËarski klub “LoËan” Veno Doljak
1965 - 1967 SmuËarski klub “Transturist” Veno Doljak 
1967 - 1976 Isto Janez GaπperπiË
1976 - 1979 SmuËarski klub “Alpetour” Janez GaπperπiË 
1979 - 1982 Isto Franc Poljanec
1982 - 1988 Isto Tone Koπir
1988 - 1990 Isto Matjaæ »epin
1990 - 1994 Isto Matjaæ Hafner
1994 - 1995 Isto Janez Dekleva
1995 - 1995 Isto Janez Konπtantin
1995 - 2005 Isto Janez Dekleva

V petdesetih in πestdesetih letih se je druπtvo ali obËasno tudi sekci-
ja TVD Partizana udejstvovalo v alpskem smuËanju, skokih in tekih.
V Vincarjih je bila æe pred vojno zgrajena 50-metrska skakalnica, po
vojni po naËrtih inæ. Bloudka πe 25-metrska, posveËena spominu
predvojnih skakalcev bratov Paulus, Poldeta in Staneta, ki sta padla v
partizanih. Od leta 1958 je klub skrbel za izvedbo tradicionalnega
tekaπkega tekmovanja v spomin na bitko Cankarjevega bataljona jan-
uarja 1942 v Draægoπah, imenovano “Po stezah partizanske Jelovice”.
V okviru teh prireditev je pozneje prirejal biatlon. 

Kasneje, po odprtju starovrπkih æiËnic, se je mladina raje posvetila
alpskemu smuËanju. PriËenja se Ëas alpske smuËarske πole po vzoru
kranjskogorske in træiπke. Ustanovljena je bila v sezoni 1967/68.
SmuËiπËa na Starem vrhu, ki spadajo med najkvalitetnejπa v Sloveniji,
in s snegom bogata Soriπka planina so loπkemu klubu nudili odliËno
osnovo za razvoj vrhunskega smuËanja. V sedemdesetih letih je
druπËina, zbrana okrog predsednika kluba Janeza GaπperπiËa, neu-
mornega Gaπperja Zakotnika in iznajdljivega Janeza ©tera ustvarila
razmere, ki so klub pripeljali med najboljπe v dræavi. Takrat je πtel
klub 800 Ëlanov. Vzgojo tekmovalcev sta kot profesionalna trenerja
prevzela Jaro Kalan in Jernej Plajbes. V klubu so si ves Ëas prizade-
vali, da bi se tekmovalci ob Ëasovno napornem treningu lahko redno
πolali. Ustanovljeni so bili neformalni smuËarski razredi na Osnovni
πoli Petra KavËiËa in leta 1975 πe smuËarski oddelki na Gimnaziji v
©kofji Loki, ki so jih obiskovali πportniki vseh smuËarskih panog in
tudi iz drugih krajev Slovenije. V osemdesetih letih sta se SK
Alpetour in z njim ©kofja Loka pojavila na svetovnem smuËarskem
zemljevidu. Tekmovalci, kot so bili Boris Strel, Nataπa Bokal, Joæe
Kuralt, Andrej Miklavc, ©pela BraËun, so ponesli slavo majhnega
mesta daleË preko meja Slovenije. To zlato obdobje loπkega 
smuËanja se je nadaljevalo πe v devetdeseta leta, kar je razvidno

Nina MihoviloviË

Knjiga 100 let sporta  8/31/06  8:07 PM  Page 134



135

Sto let
1906 : 2006

iz prikaza najpomembnejπih rezultatov. Æal zaradi omejenega obsega
Ëlanka v tabelah niso zajeti uspehi mladincev in otrok, ki so v svojih
kategorijah osvojili veliko πtevilo dræavnih prvenstev in se proslavili
tudi na mednarodnih tekmah. 

Olimpijske igre
1980 Lake Placid, ZDA 8. Boris Strel, VSL - 13. Joæe Kuralt, SL - 23. Nuπa Tome, VSL
1984 Sarajevo, Jugoslavija 5. Boris Strel, VSL - 13. Joæe Kuralt, SL - 22. Nuπa Tome, VSL 
1992 Albertville, Francija 4. Nataπa Bokal, kombinacija - 13. Nataπa Bokal, VSL - 17. Andrej Miklavc, SL -

24. Andrej Miklavc, VSL - 32. Nataπa Bokal, SVSL 
1994 Lillehammer, Norveπka 10. Andrej Miklavc, SL
1998 Nagano, Japonska 11. Nataπa Bokal, SL - 20. Nataπa Bokal, VSL - 24. ©pela BraËun, SM - 30. ©pela

BraËun, SVSL 

Svetovna prvenstva
1978 Garmisch-Partenkirchen, NemËija 33. Nuπa Tome, SL - 36. Boris Strel, VSL - 38. Joæe Kuralt, VSL - 45. Nuπa Tome,

SM 
1982 Schladming, Avstrija 3. Boris Strel, VSL 
1985 Bormio, Italija 16. Katja Lesjak, VSL - Strel in Kuralt brez uvrstitve 
1991 Saalbach, Avstrija 2. Nataπa Bokal, SL - 12. Nataπa Bokal, VSL - 31. Andrej Miklavc, VSL 
1993 Morioka, Japonska 22. Andrej Miklavc, SL
1996 Sierra Nevada, ©panija 5. Andrej Miklavc, SL - 10. Nataπa Bokal, SL - 17. Andrej Miklavc, VSL
1997 Sestriere, Italija 17. Andrej Miklavc, SL - 18. Nataπa Bokal, VSL - 20. ©pela BraËun, SVSL - 30.

©pela BraËun, SM 
1999 Vail, ZDA 13. Nataπa Bokal, SL - 13. ©pela BraËun, kombinacija - 20. Nataπa Bokal, VSL - 26.

©pela BraËun, SM - 27. ©pela BraËun, SVSL - 31. Anja Kalan, SM

Svetovni pokal - najboljπe uvrstitve
1. mesto Boris Strel veleslalom Cortina 1981

Nataπa Bokal slalom Kranjska gora 1991
Andrej Miklavc slalom Park City 1995

2. mesto Boris Strel veleslalom Adelboden 1980
Nataπa Bokal veleslalom Kranjska gora 1991
Nataπa Bokal slalom Lienz 1999

3. mesto ©pela BraËun smuk St. Moritz 1999

ToËke svetovnega pokala od leta 1979 do leta 2005, nezabeleæene v
zgornji tabeli, so osvajali Boris Strel, Joæe Kuralt, Nuπa Tome, Nataπa
Bokal, Andrej Miklavc, ©pela BraËun in Anja Kalan. 

Medalje na evropskih in svetovnih mladinskih prvenstvih
1977 Kranjska Gora, Jugoslavija 1. Boris Strel v veleslalomu
1985 Jasna, »eπkoslovaπka 3. Katja Lesjak v veleslalomu
1992 Maribor, Slovenija 3. Lea RibariË v superveleslalomu
1995 Lillehammer, Norveπka 3. ©pela BraËun v kombinaciji
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Dræavni prvaki
Slalom Veleslalom Super VSL Smuk Kombinacija
96 A. Miklavc 76 Boris Strel 85 Boris Strel 81 Boris Strel 80 Joæe Kuralt
97 Nataπa Bokal 76 Polona Oblak 92 Nataπa Bokal 84 Nataπa Bokal 84 Luka Knific
98 Nataπa Bokal 77 Boris Strel 95 ©pela BraËun 86 Nataπa Bokal 84 Nuπa Tome

78 Nuπa Tome 96 Tina Bogataj 91 Lea RibariË 86 Nataπa Bokal
80 Joæe Kuralt 98 ©pela BraËun 96 Tina Bogataj 95 ©pela BraËun
81 Joæe Kuralt 99 Anja Kalan 98 ©pela BraËun
83 Boris Strel 00 ©pela BraËun 99 Anja Kalan
84 Boris Strel
92 Nataπa Bokal

V samostojni dræavi Sloveniji je klub obdræal visoko kakovostno raven. Najteæja so bila prva leta, ko so zaradi
slabπih zim smuËiπËa na Starem vrhu veË ali manj samevala. Ko so prevzeli æiËnice domaËini na Ëelu z Matejem
Demπarjem, je Stari vrh spet zaæivel. Zelo zavzeto sta pri tem pomagala Ëlana kluba Janez Dekleva in Janez
©ter. Danes smuËiπËe, opremljeno za zasneæevanje, sodi med najboljπe v srednjem razredu in klubu omogoËa
nemoteno vadbo v zimskem Ëasu. 

Kadri in vzgoja
Proti koncu πestdesetih let je klub s prej omenjeno alpsko smuËarsko πolo vpeljal vzgojo najmlajπih, πe
predπolskih otrok in tak sistem obdræal do danaπnjih dni. Takrat je bila to inovacija v mednarodnem merilu.
Pred tem se je naËrtna vadba veË ali manj zaËela po konËani osnovni πoli. Ob dveh, nekaj let tudi treh profe-
sionalnih trenerjih za vsako starostno kategorijo pomagajo tudi honorarni trenerji. NaËin vadbe je prilagojen
starostnim skupinam. 

Trenerski kader
Profesionalni trenerji Vodje ekip - honorarni PomoËniki - honorarni

1960-1975 Gaπper Zakotnik »I 1967-1970 SreËo Porenta »I
1965-1970 Lojze Vodopivec Teki 1968-1971 Franc Guzelj »I
Aci Novinec A© Matjaæ Hafner A©
Simon Krelj A© Ivan Miklavc A©
Janko Vodopivec A©

1971-1989 Jaro Kalan »I 1975-1997 Rajko Knific PI, »I 1975-1984 Janek Kalan »I
1973-1995 Jernej Plajbes PI Jana Hafner CI 1975-1983 Tone Tome »I
1986-1992 Matjaæ Pretnar CI Franc Rebec CI Duπan Kafol »I
1992-1996 Duπan GraπiË »I Ivan Miklavc CI 1973-1975 Slobodan SibinËiË CI
1993-1996 Tomaæ ©turm PI 1979-1984 Roman Rozman CI Matjaæ Kriæaj
1993-1996 Niko Kalan CI 1980-1985 Mirjam ©ubic CIm 1982-1986 Jure Zakotnik PI
1996- Uroπ Peternel PI 1981-1985 Boπtjan GaπperπiË CI 1983-1986 ©pela Poljanec »I
1997-2001 Igor Svetina »I 1981-1986 Mitja ValiË CI Boπtjan Jugovec »I
2002- Tadej Platovπek »I 1982-1986 Janez Dekleva CI Matjaæ Bohinc »I

1982-1993 Tomaæ ©turm CI, PI 1983-1985 Igor Stanonik »I
1992-2001 Tadeja Dolinar CIm 1983-1993 Urπa Hafner CI
1997-2005 Miha ÆnidarπiË CI 1994-2001 Tina Dolinar CIm
1998-2003 Matjaæ Ovsenek CIm 1994-2001 Mojca Ogris CI
2003- Anja Kalan CI 1994-1996 Grega ©turm PI

1996-2004 Jaka MaËek CI
1997-2000 Jure UrπiË CI
2001- Barbara Kalan PI, CI
2003- Nejc Rebec CI
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Organizacija tekmovanj
Ena od pomembnih aktivnosti, s katerimi se ukvarja klub, je orga-
niziranje tekmovanj, kar ni vedno odlika vsakega slovenskega kluba.
Vsako leto priredi vsaj πest mednarodnih FIS tekem, otroπka tek-
movanja dræavnega in regijskega ranga, rekreacijska in mnoæiËna tek-
movanja, spominske prireditve. Iz tega velikega πtevila je treba izdvo-
jiti 9. mladinsko evropsko prvenstvo v alpskih disciplinah leta 1981,
ki je ob daru narave, enotedenskem sonËnem in mrzlem vremenu,
poæela odobravanje udeleæencev iz 18 evropskih dræav in Kanade.
Posebno mesto zasluæi Pokal Loka, mednarodno otroπko tekmovan-
je, ki je leta 2005 doæivel trideseto ponovitev. Od leta 1973 ob
tisoËletnici Loke so na njem sodelovali otroci iz 45 dræav in s 5 kon-
tinentov: Evrope, Azije, Severne in Juæne Amerike, Avstralije. 

Financiranje
FinanËna sredstva so veËni problem kluba, tako kot v drugih
panogah nasploh. SmuËanje kljub vsemu zahteva veËja vlaganja.
Poudariti je treba, da za razliko od kolektivnih πportov v smuËanju
niti ne pomislijo, da bi tekmovalce plaËevali. Ne glede na razmero-
ma urejeno financiranje s strani obËine tako v stari kot novi dræavi,
med drugim pokriva stroπke profesionalnih trenerjev, je sredstev za
dejavnost vedno manjkalo. Kakor koli æe, sredstva obËine niso
nikdar predstavljala veË od polovice, najveËkrat komaj tretjino
potrebnega. Stalni vir dohodkov je bilo sponzorstvo pokrovitelja,
podjetja Alpetour, pomagala so tudi druga, predvsem πkofjeloπka
podjetja, del sredstev je klub pridobival z organizacijo rekreacijskih
tekmovanj. Deleæ, ki ga prinese Pokal Loka, ni nepomemben, ven-
dar stroπki za organizacijo tega tekmovanja rastejo iz leta v leto.
Starπi morajo poskrbeti za opremo svojih otrok. 

Podjetje Alpetour (leta 1965 πe Transturist)
Podjetje Transturist (sedanji pravni naslednik je Alpetour) je prevze-
lo pokroviteljstvo leta 1965. Njegov takratni direktor Veno Doljak je
tudi vodil klub do leta 1967. V tem Ëasu so imeli smuËarji proste pre-
voze na Transturistovih linijah in smuËanje na Voglu. Opremili so
klub z brezæiËnimi zvezami, πtartnimi πtevilkami, zastavicami za
slalom in veleslalom, s klubskimi puloverji, alpsko πolo pa s trenirka-
mi. OmogoËili so postavitev vleËnic “Grad” in “Dolinca” ter priËeli
s pripravami za izgradnjo smuËarskega centra Stari vrh. V sezoni
1970/71 so pognali æiËnice na Starem vrhu in opremili klub z
eletronsko merilno napravo “Omega”. Danes, po 40-letih in spre-
menjeni gospodarski organiziranosti podjetja, kot pravni naslednik
materialno podpirajo klub, ki nosi njihovo ime “Alpetour”.

Pomembni Ëlani kluba
Poleg Ëlanov, ki so intervjuani posebej, moramo dodati πe nekatere,
ki so pomembni za razvoj in uspehe smuËarskega kluba. RazvrπËeni
so po starosti:

Marijan Masterl, 1917 - 2002 
SmuËati in tekmovati v alpskih disciplinah je zaËel æe pred 2. sve-
tovno vojno, udeleæil se je tudi znamenitega partizanskega
smuËarskega tekmovanja leta 1944 v Cerknem. Bolj kot smuËar je
znan po prostorskih πtudijah, ki jih je predvsem posvetil razvoju
smuËarskih srediπË. ProuËeval je evropska smuËiπËa in spoznanja
prenesel domov ter za veË slovenskih srediπË izdelal tehniËne in
finanËne elaborate. Ukvarjal se je tudi s publicistiko, posebej o
smuËarskih dogodkih in letenju z zmaji. 

Ivan Hafner, 1919 - 2003
Predvojni tekmovalec v alpskih disciplinah in skokih, aktiven
nogometaπ in atlet, organizator smuËarskih tekmovanj, smuËarski
sodnik, Ëlan upravnih odborov kluba. Prejemnik zlate plakete SZJ. 

Miloπ Mlejnik, 1921
Vsestranski predvojni πportnik, uspeπen v alpskem smuËanju in
modelarstvu. Organizator tekmovanj, vaditelj smuËanja in sodnik.
Prejemnik zlate plakete Po stezah partizanske Jelovice, srebrne
medalje dela, zlate plakete SZJ. 

Lojze Vodopivec, 1922 - 2004
Tekmovalec v smuËarskih tekih od leta 1946, vaditelj in trener za
teke, smuËarski sodnik, organizator tekaπkih tekmovanj Po stezah
partizanske Jelovice, graditelj Loπke koËe na Starem vrhu in
skakalnice v Vincarjih, Ëlan upravnih odborov kluba. Prejemnik
zlate plakete SZJ in Bloπkega smuËarja SZS. 

Dr. Franc Leben, 1928 - 2003
Aktivni skakalec od leta 1947, dobitnik srebrne kolajne s
πtudentskega svetovnega prvenstva. Graditelj skakalnic v Vincarjih
in koËe na Starem vrhu. Vodja zbora sodnikov pri SZS, FIS tehniËni
delegat za skoke. Organizator smuËarskih tekmovanj in Ëlan
upravnih odborov kluba. Prejemnik zlate plakete SZJ. Aci je kot
doktor arheoloπkih znanosti v lubniπkem Kevdercu odkril praz-
godovinske ostanke. 

Stane Stanonik, 1929
»lan kluba od leta 1946, aktiven telovadec, slovenski reprezentant
v skokih, pozneje trener, graditelj koËe na Starem vrhu in skakalnice
v Vincarjih, organizator tekmovanj, sodnik za skoke, Ëlan upravnih
odborov kluba. Prejemnik priznanja Bloπki smuËar SZS. 

Peter Pokorn, 1939
Od leta 1961 πportni poroËevalec in fotograf vseh πportov v ©kofji
Loki, smuËarski sodnik, oblikovalec smuËarskih biltenov, razstav in
publikacij. Verni zapisovalec πportnih dogajanj, v zaËetku
koπarkarskih, kasneje smuËarskih, do danaπnjih dni. 
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Jernej Plajbes, 1947
Kot tekmovalec je zaËel v SmuËarskem klubu TræiË. V ©kofjo Loko
je priπel po πtudiju na V©TK v Ljubljani leta 1973. Trener pio-
nirskih vrst SK Alpetour je bil polnih 21 let in v tem zlatem obdob-
ju loπkega smuËanja vzgojil vrsto tekmovalcev, ki so bili ne samo
najboljπi v dræavi, ampak so dosegali zavidljive rezultate tudi v sve-
tovnem merilu. Leta 1994 se je zaposlil na SmuËarski zvezi
Slovenije, kjer skrbi za generacije mladincev in koordinira delo
slovenskih klubov pri organizaciji mednarodnih tekmovanj. 

AnËa Kalan, 1948
Od leta 1964 tekmovalka v alpskih disciplinah, vaditeljica smuËan-
ja, sodnica zveznega ranga, dolgoletni vodja klubskih sodnikov,
najbolj aktivna organizatorka Pokala Ciciban in smuËarskih teËajev
za πolsko mladino, Ëlanica upravnih odborov in nepogreπljiva
sodelavka marketinπkih akcij v klubu. Prejemnica priznanja Bloπki
smuËar SZS. 

Janek Kalan, 1952
Od leta 1964 tekmovalec v alpskih disciplinah, hkrati rokometaπ,
kasneje modelar. PomoËnik glavnega trenerja pri Ëlanih in mladin-
cih v klubu, tudi na zveznem nivoju, serviser, predvsem pa
nepogreπljivi organizator smuËarskih tekmovanj. Prejemnik priz-
nanja Bloπki smuËar SZS. 

Joæe Kuralt, 1957 - 1986
Kot zelo uspeπen tekmovalec v alpskem smuËanju je bil dolgoletni
Ëlan jugoslovanske reprezentance in veËkratni dræavni prvak.
Nastopal je na tekmovanjih za svetovni pokal, sodeloval na dveh
svetovnih prvenstvih (GA-PA, Bormio) in dveh olimpijskih igrah
(Lake Placid in Sarajevo). Odlikoval se je z nenavadno vztrajnostjo,
ki ga je tudi pripeljala tako visoko. Po uspeπnem tekmovanju na
Japonskem leta 1986 se je na poti domov smrtno ponesreËil v
Avstriji.

Ula Hafner, zmagovalka Stari vrh, 2006

Pokali iz zadnjega tekmovanja Joæeta Kuralta na Japonskem
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©D Kovinar deluje na ©oli za strojniπtvo v ©kofji Loki. Ustanovljeno
je bilo leta 1970 pod vodstvom takratnega ravnatelja Petra
Finægarja. Prvi mentor je bil uËitelj πportne vzgoje Duπan ©mid.
Druπtvo je delovalo do leta 1980 v telovadnici TVD Partizana, po
tem letu pa izvajajo dejavnost v πportni dvorani Poden. 

Zgodovino πolskega πporta so na πoli sooblikovali uspeπni πportniki. 

To so bili hokejisti: Zvone ©uvak, Marijan Lah in Boris KunËiË.
Med smuËarskimi skakalci so bili Peter ©tefanËiË, Drago Krolnik,
Matjaæ ©inkovec, Borut Mur, Gorazd Albreht, brata ÆupanËiË,
Marko Bogataj in sedanji trener dræavne reprezentance v smuËarskih
skokih in dobitnik olimpijske kolajne v Calgaryju Matjaæ Zupan. 
Svetovni mladinski prvak v veleslalomu je bil leta 1988 Gregor
Grilc, ki je potem nadaljeval πolanje na Visoki πoli za manegement. 
VeslaË Sadik MujkiË je trikrat osvojil olimpijsko kolajno, in sicer v
Seulu leta 1988 in v Barceloni leta 1992. Imeli so tudi nekaj izvrst-
nih alpinistov, med njimi so bili Aleπ Jensterle, Igor Oblak, Marko
»ufar in Marko »ar, ki se je s spustom s snowboardom z osemti-
soËaka Gaπerbruna leta 1995 vpisal med svetovne ekstremne
smuËarje. 

Tudi v nogometni reprezentanci Slovenije so imeli predstavnika,
Jalna Pokorna, ki sedaj uspeπno igra v tujini. 

©e ko so bili dijaki, so skupaj z ostalimi osvojili naslove πolskih
prvakov in podprvakov: leta 1988 drugo mesto v Sloveniji v koπarki,
leta 1989 so bili slovenski prvaki srednjih πol v malem nogometu,
leta 2001 je Duπan Gartner osvojil na krosu na dræavnem
srednjeπolskem prvenstvu prvo mesto. V letoπnjem πolskem letu je
najveËji uspeh dosegel Damijan BalaæiË z drugim mestom na
dræavnem prvenstvu v deskanju na snegu med nekategoriziranimi
srednjeπolci. 

Vodstvo πole z ravnateljem Martinom Pivkom ima velik posluh za
πportne dejavnosti. Poleg redne πportne vzgoje organizirajo zimsko
in jesensko πolo v naravi. Drugi letniki imajo πolo v naravi s planin-
sko vsebino, ki jo izvajajo v centrih obπolskih dejavnosti (Javorniπki
rovt, Kozjek nad Dravogradom). Tretji letniki imajo zimsko πolo v
naravi, bili so æe v Cerknem, na Golteh, v Avstriji na Arnoldsteinu,
Gerlitzenu in v Nasfeldu. Za dijake so nakupili smuËarsko opremo,
opremo za tek na smuËeh in opremo za deskanje, tako da se lahko
udeleæujejo πole v naravi v veËjem πtevilu. 

©port na πoli ni le tekmovalnost, je veË, je zabava, je uæitek, je
navduπenje. 
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- 1974. leta so postali gorenjski Ëlanski ekipni porvaki, 
- od 1975 do 1978 je Ëlanska ekipa igrala v 3. in 2. slovenski ligi, 
- 14-krat so postali obËinski Ëlanski prvaki, 
- 1992. leta so pionirji postali gorenjski prvaki, 
- Marko Starman je na dræavnem prvenstvu v Novem mestu leta

1992 osvojil 5. mesto v kategoriji mlajπi deËki, 
- v letih 1998, 1999 in 2000 so osvojili naslov gorenjskih ekipnih

prvakov. 
So tudi organizatorji πtevilnih turnirjev, kot so: ob 1000-letnici
©kofje Loke, iskrijade, dræavno prvenstvo gluhonemih, mednarodno
sreËanje treh deæel. Veliko so sodelovali z obËino Sele na Avstrijskem
Koroπkem. 12 let so vodili obËinsko namiznoteniπko ligo. 

Gorski tek in triatlon
»lani druπtva so zelo dejavni v gorskih tekih, kjer se udeleæujejo
tekem za slovenski pokal, tekem v duatlonu in triatlonu. ©e posebej
je med njimi priljubljen triatlon jeklenih v Bohinju, ki se ga redno
udeleæuje veË tekmovalcev iz druπtva. Bohinjski triatlon je sestavljen
iz veslanja po jezeru, kolesarjenja do Rudnega polja in gorskega teka
do Vodnikove koËe. Na tem tekmovanju se obiËajno pomeri okoli
100 tekmovalcev in med njimi so uspeπni tudi Ëlani Kondorja:

- Joæe Hafner je v letih 1994, 1996, 1997 in 1998 osvojil 9., 7.,
11. in 7. mesto;

- leta 1999 je v triatlonu sodelovalo 5 Godeπanov, πtirje so se
uvrstili med prvih 20. 

Vsa leta obstoja so druπtvo vodili le trije predsedniki. Janez Starman
od 1967. do 1997. leta, Domen Kriæaj od1997. leta do leta 2005, od
septembra 2005 dalje pa vodi druπtvo Joæe Hafner. 
V Ëasu obstoja so v druπtvu delovali πe strelci, sankaËi in balinarji.
Vendar je njihova dejavnost zamrla. 

Poleg Janeza Starmana imajo najveË zaslug za uspeπno delovanje
druπtva Domen Kriæaj, Joæe Hafner in Andrej Krajnik. Nekaj besed
o njihovem delovanju:

Pod vodstvom Domna Kriæaja je bilo veË poudarka pri delu z mladi-
no. Bil je organizator πtevilnih akcij. Skrbel je za razpoznavnost
druπtva in zagotavljanje finanËnih sredstev preko razliËnih sponzor-
jev. V Ëasu njegovega predsedovanja se je dejavnost razπirila na gorske
teke, smuËanje in druæabna sreËanja. Uredili so nogometno igriπËe in
preuredili klubske prostore. Druπtvo je tako sedaj posodobljeno in
pripravljeno na nove izzive. 

Joæe Hafner je bil æe 10 let glavni organizator gorskega teka in poho-
da na Osovnik, ki πteje za slovenski pokal. Pod njegovim vodstvom je
postal ena najbolj mnoæiËnih tovrstnih prireditev v Sloveniji, saj se ga
udeleæujejo vsi najboljπi gorski tekaËi in πtevilni ljubitelji pohodniπtva. 

Andrej Krajnik je veË kot 30 let vodil Ëlansko nogometno ekipo. 

©PORTNO DRU©TVO KONDOR GODE©I»
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Kar nekaj let pred ustanovitvijo πportnega druπtva Kondor se je na
GodeπiËu igral nogomet na Produ in namizni tenis v gasilskem
domu. V mesecu maju 1967. leta je godeπka mladina dobila svojo
potrditev v ustanovitvi πportnega druπtva, ki so ga poimenovali
Kondor. Ime druπtva simboliËno povezuje trdoæivost ptice kondor z
vztrajnostjo Ëlanov druπtva. 

Prijetno shajaliπËe krajanov je v druπtvenih prostorih v Mrtanovem
Borπtu. Tu so s pomoËjo samoprispevka zgradili rekreacijski center.
Tu igrajo mali nogomet, tenis in koπarko. ObËasno na njem orga-
nizirajo druæabne prireditve. 

Tekmovalno gojijo nogomet, namizni tenis in gorski tek, rekreativno
pa πe badminton, kolesarjenje, planinstvo, veslanje, drsanje in hokej. 
V druπtvo je vËlanjenih 78 kategoriziranih tekmovalcev, 15
funkcionarjev in 12 podpornih Ëlanov. 

Nogomet
Nogomet je druga najstarejπa πportna dejavnost na GodeπiËu.
Uradno se je sekcija registrirala pri gorenjski nogometni zvezi 1972.
leta in vkljuËila v 2. gorenjsko ligo. Sedaj tekmujejo v kategorijah
mlajπi deËki do 8 let, mlajπi deËki od 8 do 10 let, mlajπi deËki od 10
do 12 let in Ëlani v gorenjskih ligah. Organizirajo πtevilne prireditve
druæabnega znaËaja, kot so tekme med oæenjenimi in neoæenjenimi
in podobno. 

Namizni tenis
Namizni tenis je najstarejπa dejavnost v druπtvu. Uradno so ga igrali
od 1967. leta dalje v mali dvorani krajevne skupnosti. Zgraditev veË-
namenske dvorane, v katero so postavili 4 mize, pa je omogoËila
veËjo mnoæiËnost in kvaliteto. V vsem obdobju so igralci namiznega
tenisa dosegli zelo lepe uspehe:

Tek na Osolnik
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Ustanovljeno je bilo leta 1999. Njegova osnovna dejavnost je
mladim slepim in slabovidnim s podroËja celotne Slovenije ponu-
diti moænost vkljuËevati se v πportno rekreativno dejavnost. Za
svoje Ëlane organizirajo gorniπke ture, letovanja, zimovanja in
razliËne πportne igre, namenjene le tovrstni populaciji. V druπtvo je
vkljuËenih 93 Ëlanov, od tega 1 kategoriziran tekmovalec, 65
rekreativcev, 12 strokovnih delavcev in 15 podpornih Ëlanov. 

Pod okriljem Srednje πole slepih in slabovidnih so se udeleæevali
dræavnih prvenstev /DP/ slepih in slabovidnih ter ob uspeπnih
nastopih na njih napredovali na DP invalidov Slovenije. Sodelovali
so na DP v plavanju, kegljanju, vrtnem kegljanju, atletiki, show-
downu in golballu. Vidnejπe uspehe so od leta 2000 do 2004 tako
fantje kot tudi dekleta nanizali na dræavnih prvenstvih v plavanju
(5 x 1. mesto), v kegljanju (3 x 2. mesto) in showdownu (1 x 3.
mesto). 

Dva specifiËna πporta za slepe in slabovidne, ki sta v tem trenutku
najpopularnejπa v Sloveniji kakor tudi v Evropi in svetu, sta show-
dovn in golball. ZnaËilnost in podobnost obeh iger je v tem, da z
zatemnjenimi oËali ustvarimo enakovredne pogoje vidljivosti, ki je
niËelna. Obe igri se izvajata ob popolni tiπini. Tako se tekmovalci
lahko osredotoËijo na zvok æoge. 

Showdown - je igra, ki ji lahko reËemo v slovenskem jeziku tudi
namizni tenis za slepe in slabovidne. Igrata jo dva igralca, drug
proti drugemu. V rokah imata lesen lopar podolgovate oblike, s
katerim poskuπata doseËi nasprotnikov gol. Igra se s trdo πumeËo
æogico, ki dosega veliko hitrost in ob tem povzroËi boleËine na
Ëlenkih prstov. Zato imata tekmovalca na igralni roki primerno
opremljeno rokavico. Igralna povrπina je ovalne oblike in je omeje-
na s 14 cm visokimi ogradami ter sredinsko tablo, ki dopuπËa le
nizke æoge pod njo. Igra je atraktivna, hitra in ne dopuπËa napak.
Med slepimi je priljubljena in ji popularnost v slovenskem prostoru
naraπËa. 

Golball - je igra, ki sodi med moπtvene igre. Moπtvo sestavljajo trije
igralci, ki branijo 9 metrov πirok gol in skuπajo na nasprotni strani
z moËnimi streli gol tudi doseËi. Igra se z zveneËo æogo in na igriπËu
z oznaËenim izboËenimi Ërtami, po katerih se tekmovalci lahko ori-
entirajo. Igra je æe dobro uveljavljena med slepimi in slabovidnimi
in se æe od leta 1980 igra na paraolimpijskih igrah ter ostalih prven-
stvih. Tudi slovenska reprezentanca se teh tekmovanj redno
udeleæuje. 

Predstavitev pomembnejπih Ëlanov v druπtvu:
Gregor Habjan; predsednik druπtva od zaËetka njegovega obstoja;
povezovalec in vodja razliËnih projektov, vodja poletnih aktivnosti
in sodelujoË na vseh ostalih aktivnostih kot aktiven soustvarjalec

dejavnosti. Po izobrazbi je profesor specialne πportne vzgoje s tiflo
pedagoπko dokvalifikacijo (pedagog za delo s slepimi), ki zadoπËa za
delo s slepimi in slabovidnimi dijaki. 

Katjuπa Koprivnikar; podpredsednica druπtva; vodja zimskih
dejavnosti ter aktivno sodeluje pri vseh aktivnostih druπtva. Po izo-
brazbi je profesorica specialne πportne vzgoje s tiflo pedagoπko dok-
valifikacijo, ki zadoπËa za delo s slepimi in slabovidnimi dijaki. 

Igor MiklavËiË; tajnik druπtva, vodja gorniπke dejavnosti, aktivno
pa sodeluje pri vseh ostalih dejavnostih. Po izobrazbi je ing. geodez-
ije in ima pridobljeno vse potrebno znanje za vodnika skupin v gore. 

Jerneja Jelenc; Ëlanica druπtva aktivno sodeluje pri vseh aktivnos-
tih ©DSS. Po izobrazbi je profesorica πportne vzgoje z opravljenimi
vsemi potrebnimi teËaji, ki jih potrebuje pri svojem delu. 

Zanimivejπih dogodkov je bilo v okviru njihovih aktivnosti æe kar
nekaj. VeËinoma so povezani s tekmovalnimi uspehi. Zanimivo jih
je pogledati na tandemih, na poti v hribe, pri plavanju, pri smuËanju
in tudi pri teku na smuËeh. V kolikor ni vodenje oz. komunikaci-
ja popolna, pride mimogrede do komiËne situacije.

Prikaz dejavnosti druπtev
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Druπtvo je bilo ustanovljeno 1948. leta z namenom, da v πportne
dejavnosti vkljuËi tudi slepe in slabovidne. Deluje na podroËju
celotne Gorenjske in so vanj vkljuËeni tudi slepi in slabovidni iz
©kofje Loke. V letu 2005 je druπtvo zdruæevalo 425 Ëlanov. Iz
obËine ©kofja Loka je pri delu druπtva sodelovalo 83 Ëlanov. Vsa leta
delovanja so druπtvo vodili: Milica Debeljak, Silvo Hostnikar, Ignac
Oπlakar, Emil Muri, Ciril Drinovec, Anton Æakelj in Franci Pirc iz
©kofje Loke. 

Gojijo golbal, showdown (namizni tenis za slepe), veleslalom za
slepe in slabovidne, tek na smuËeh, vrtno kegljanje, kegljanje na
avtomatskem kegljiπËu, atletiko, tenis, plavanje, kolesarjenje v
tandemu, pohodniπtvo, planinarjenje ter πah. 

Udeleæujejo se dræavnih tekmovanj v organizacij Zveze druπtev
slepih in slabovidnih Slovenije in Zveze za πport invalidov Slovenije. 

Nekaj odmevnejπih rezultatov:

SmuËarski teki:
Paraolimpijske igre Geilo, Norveπka 1980: ©tefan Hudolin je bil
Ëlan πtafete Jugoslavije, ki je osvojila 5. mesto. 
Golbal:
Paraolimpijske igre, Seul Koreja 1988: Rajko KopaË je bil Ëlan ekipe
Jugoslavije, ki je osvojila 1. mesto. 
Kegljanje na avtomatskem kegljiπËu:
Prvo prvenstvo Zveze druπtev slepih in slabovidnih Slovenije v keg-
ljanju za Ëlane, Ljubljana 1991: Boris ÆukeviË je osvojil 1. mesto
med posamezniki v kategoriji B-2. 
©ah:
Prvenstvo Zveze slepih in slabovidnih Slovenije, Koper 2004. Silva
PotoËnik iz ©kofje Loke je osvojila 1. mesto med Ëlanicami. 
Vrtno kegljanje:

- Ekipno prvenstvo Zveze druπtev slepih in slabovidnih Slovenije
za Ëlane, Ptuj 2005: 1. mesto - ekipa Kranj-Lubnik (iz ©kofje
Loke so sodelovali Slavko MuhiË, Janez PotoËnik, Mirko
Hribernik in Milan Veselko);

- Ekipno prvenstvo Zveze slepih in slabovidnih Slovenije za
Ëlanice, Ljubljana 2005: 

1. mesto - ekipa Kranj-©marjetna gora (iz ©kofje Loke so sode-
lovale Neæka Veselko, Silva PotoËnik in Milka Jug);

- 24-urni maraton za slepe in slabovidne, Murska Sobota 2004:
1. mesto - ekipa Kranj I. (iz ©kofje Loke so sodelovali Milan
Veselko, Janez PotoËnik, Silva PotoËnik in Slavko MuhiË). 

Plavanje:
- Ekipno prvenstvo Zveze druπtev slepih in slabovidnih Slovenije

za Ëlane, Maribor 2005: 1. mesto ekipa Kranja (iz ©kofje Loke
je v ekipi sodeloval Slavko MuhiË). 

©D Brlog je vaπko druπtvo, ki za svoje krajane organizira rekreacijo
in tekmovanja v namiznem tenisu, floorballu, nogometu, koπarki,
kolesarstvu in aerobiki. Delovati so priËeli 1999. leta. Druπtvo vodi
triËlanski upravni odbor, aktivnosti pa izvajajo po sekcijah. Imajo
32 Ëlanov, od tega 18 kategoriziranih tekmovalcev, 1 strokovnega
delavca in 8 funkcionarjev. 

Udeleæujejo se meddruπtvenih tekmovanj, obËinskih lig, v floorballu,
ki je njihova najpomembnejπa dejavnost, pa tekmujejo v dræavni ligi
in dræavnem pokalu. Njihova Ëlanica je tudi Andreja Dolinar, ki
tekmuje na tekmovanjih paraplegikov v namiznem tenisu in se
udeleæuje mednarodnih turnirjev, evropskih prvenstev in olimpij-
skih iger. 

Najuspeπnejπi so v floorballu, kjer so v sezoni 2003/04 v malem
floorballu osvojili 4. mesto na dræavnem prvenstvu. Andreja
Dolinar je na OI paraplegikov v Sidneyu leta 2000 osvojila 4.
mesto, v paru z Matejo Pintar pa 1. mesto na evropskem prvenstvu
paraplegikov v Zagrebu leta 2003. Udeleæila se je olimpijskih iger v
Atenah, kjer zaradi poπkodbe rame ni dosegla vidnejπega rezultata. 

Najbolj zasluæen za uspehe druπtva je Tone Prevodnik, pobudnik za
ustanovitev druπtva, ki ima glavne zasluge za izgradnjo πportnega
igriπËa in ureditev dvorane v stari osnovni πoli v Gabrku, kjer ima
druπtvo tudi svoje prostore, poleg njega pa πe Franc Prevodnik, ki
druπtvo vodi æe od priËetka delovanja. 

©PORTNO DRU©TVO BRLOG GABRK
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©portno druπtvo A-klub Arnol je bilo ustanovljeno leta 1997.
Deluje v πportno-rekreacijskem centru, ki se nahaja v prekrasni
okolici v vasi Pevno pri ©kofji Loki. Po besedah ustanovitelja centra
in predsednika druπtva Janeza Arnola je center zgrajen z namenom,
da bi tako otroci kot odrasli iz ©kofje Loke in okolice imeli πe
dodatne moænosti za kvalitetno in zdravo preæivljanje prostega Ëasa.
Druπtvo deluje na ekonomski osnovi in v javnem interesu. 

V svoji ponudbi center Ëlanom poleg lepo urejenega in mirnega
okolja nudi moænost igranja tenisa, odbojke, koπarke, plavanja in
jahanja na treh peπËenih teniπkih igriπËih (dve igriπËi sta pozimi
pokriti z ogrevanim balonom), na igriπËu za odbojko na mivki,
koπarkarskem igriπËu (streetball - igranje na en koπ), v bazenu, na
otroπkem igriπËu za najmlajπe ter v urejenih prostorih za oskrbo in
jahanje konj. Dodatna ponudba centra je najem prostora za πportne
prireditve oz. druæinska praznovanja. 

V samem πportno-rekreacijskem centru, kjer so podani odliËni
pogoji za vzgojo mladih igralcev tenisa, deluje teniπka πola za otroke
od 6. do 14. leta starosti. Je prva ter edina teniπka πola v ©kofji Loki,
vËlanjena v Teniπko zvezo Slovenije in s statusom delovanja v
javnem interesu na podroËju πporta, ki ga podeljuje Ministrstvo za
πolstvo, znanost in πport. Teniπka πola zajema tako tekmovalne pro-
grame kot programe za rekreativno igranje tenisa. Treninge vodijo
Domen Knez, Matej Teæak, Mitja Skaza in Peter Seraæin. 
UËence kot tekmovalce vzgajajo v πportnem duhu, ki se odraæa na
vseh podroËjih njihovega æivljenja. 

S strokovnim pristopom tako s trenerskega kot organizacijskega
vidika ter s pomoËjo starπev so vidnejπi v πestih letih delovanja
teniπke πole naslednji rezultati:

- uvrstitev Kaje Podobnik v teniπko reprezentanco do 14 let leta
2002;

- veË uvrstitev v finale odprtega prvenstva Slovenije do 12 let;
- veË uvrstitev v polfinale odprtega prvenstva do 16 let;
- 5. mesto na ekipnem dræavnem ligaπkem tekmovanju v kate-
goriji deklic do 12 let. 

Zadnji vidnejπi rezultat je uvrstitev Kaje Podobnik v polfinale na
zimskem dræavnem prvenstvu 2005 do 16 let ter v Ëetrtfinale na
zimskem dræavnem prvenstvu do 18 let. 

V letu 2005 sta se zdruæila πportno druπtvo A-klub Arnol in teniπki
klub TVD Partizan Medvode, ki teniπko dejavnost izvajata poleti na
svojih terenih, pozimi pa obe druπtvi na terenih A-kluba v Pevnu. 

Prvenstvo Slovenije za deklice do 16 leta, 2002
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Klub je priËel delovati 1970. leta kot sekcija pri TVD Partizanu
©kofja Loka. 1996. leta se je osamosvojil in od takrat se imenuje
©kofjeloπki orientacijski klub. V njem se zdruæujejo ljubitelji ori-
entacije in gibanja v naravi. V klub je vËlanjenih 41 Ëlanov, od tega
28 tekmovalcev, 8 strokovnih delavcev, 13 funkcionarjev in 1 Ëastni
Ëlan. Na razliËne naËine pa se v delo kluba vkljuËujejo tudi starπi in
ostali ljubitelji πporta in rekreacije. Klub deluje tudi v smeri prepoz-
navnosti orientacijskega teka. Zelo pomembno je v klubu delo z
mladimi in sodelovanje z drugimi druπtvi in institucijami pri najraz-
liËnejπih πportnih in drugih aktivnostih (npr. : sodelovanje z
Zdravstvenim domom ©kofja Loka, osnovnimi πolami, Gimnazijo
©kofja Loka in ostalimi srednjimi πolami, z OK Cerklje na
Gorenjskem, OK Jasenica iz Smederavske Palanke - Srbija in »rna
gora in OK Valentin Garkov iz Sofije - Bolgarija in drugimi). Klub
je na ravni lokalne skupnosti vkljuËen v ©portno zvezo obËine ©kofja
Loka, na ravni dræave pa v Orientacijsko zvezo Slovenije in Zvezo za
πport otrok in mladine Slovenije. 

Orientacijski tek je πportna panoga ali rekreativna dejavnost, ki pote-
ka v naravi. Najpogosteje so to gozdovi in njihovi obronki ali mest-
ni parki. Vedno bolj so popularna in atraktivna tekmovanja v starih
mestnih jedrih. 

Tekmovalec (vrhunski πportnik ali rekreativec) mora v Ëim krajπem
Ëasu le s pomoËjo orientacijske karte in kompasa preteËi ali prehodi-
ti svojo pot. Ta je na karti oznaËena z oπtevilËenimi kroæci, ki so med
seboj povezani, v naravi pa je na mestu kontrolne toËke postavljena
oranæno bela zastavica in kodna oznaka kontrole. Poleg zastavice je
kontrolna toËka opremljena z luknjaËem oziroma elektronsko meril-
no kontrolno postajo. Zaporedje kontrolnih toËk je vnaprej

Orientacija v gozdu

SreËo Pirman
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doloËeno in se ga tekmovalec mora dræati. Pot med kontrolnimi
toËkami si tekmovalec izbira sam. Svoj prihod na kontrolno toËko
potrdi s preluknjanjem kontrolnega kartonËka oziroma s prenosom
zapisa iz elektronske merilne postaje na Ëip, ki je vdelan v njegov
naprstnik. Dolæine in teæavnosti prog se razlikujejo glede na spol,
starost, pripravljenost in izkuπnje tekmovalcev po posameznih kate-
gorijah. 

V svetu so se razvile in uveljavile razliËne vrste orientacijskih tek-
movanj, ki so pod okriljem Mednarodne orientacijske zveze
(International Orienteering Federation - IOF). ©kofjeloπki
orientacijski klub goji vse oblike orientacijskega teka, in sicer klasiËni
orientacijski tek, orientacijski tek na smuËeh - ski-orientacija, ori-
entacijo z gorskimi kolesi - mtb-orientacija in precizno orientacijo. 

Tekmovanja v vseh naπtetih zvrsteh potekajo na razliËnih razdaljah.
So individualna in v πtafetah. NajveË tekmovanj je v klasiËnem ori-
entacijskem teku. Ta se organizirajo na dolge proge (12-17 km), na
klasiËne razdalje (5-12 km), na srednje razdalje (2-7 km) in v sprintu
(1-3 km). Na vsakem tekmovanju organizator poleg tekmovalnih
kategorij ponudi tudi rekreativno kategorijo in progo za najmlajπe
(do 10 let). Rekreativna kategorija je namenjena tistim, ki se z ori-
entacijskim tekom sreËajo prviË ali pa njihova trenutna pripravl-
jenost ne dopuπËa izbora daljπe in bolj zahtevne proge. Vsak
udeleæenec ima priloænost izbrati sebi primerno progo po dolæini in
po zahtevnosti. Tekmovanj se lahko udeleæijo tudi tisti, ki nimajo
tekmovalnih ambicij, temveË æelijo v naravi aktivno preæiveti svoj
prosti Ëas. Tako na naπih tekmovanjih lahko sreËate tekmovalce vseh
generacij, od otrok in mladostnikov do tistih, ki so v jeseni svojega
æivljenja, moπke in æenske, vrhunske tekmovalce in rekreativce,
vsakega s svojim ciljem, toda vse skupaj na enem tekmovanju. 

Njihovi Ëlani se udeleæujejo tekmovanj na medobËinski ravni, tek-
movanj osrednje slovenske in primorske lige, ligaπkih tekmovanj na
ravni dræave, tekmovanj za dræavna prvenstva, podroËnih in dræavnih
πolskih prvenstev, mednarodnih tekmovanj (kot npr. : WRE /svetov-
na elitna kategorija/, pokala Alpe Adrija, EWOC /svetovno mladin-
sko prvenstvo/, EYOC /evropsko mladinsko prvenstvo/ ipd). 

Med najveËje doseæke naπega kluba πtejejo:
3. mesto ekipno na mednarodnem tekmovanju Alpe-Adrija 2000, 
1. mesto ekipno na dræavnem prvenstvu v letih1999, 2001 in 2002. 
Tekmovalci so bili: Daniel Lebar, Gregor Anderluh, Janez Pretnar,
SreËo Pirman, Stanislav Strnad, Klemen »adeæ, Miloπ Strle, Petra
Strnad, Petra Kalan, Petra Draksler, Gregor Kalan, Tomaæ Draksler,
Matjaæ Draksler, Matic Pirman, Janez Bernik, Jerica Bernik, Tanja
Pretnar in Primoæ ©ega. V letih 1998 do 2005 so postali dræavni
prvaki v Ëlanskih in mladinskih kategorijah in πolskih dræavnih
prvenstvih. Bili so udeleæenci evropskih in svetovnih prvenstev. 

Klub je bil do sedaj tudi organizator veË tekmovanj za πole, gasilce,
podjetja in zavode, tabornike, planince, razna druπtva, Slovensko
vojsko, za dræavna ligaπka prvenstva. V letih 1996, 1998, 2001,
2002, 2004 in 2005 je bil organizator tekmovanj za dræavna 
prvenstva. 

Za izvajanje svoje dejavnosti klub poleg opreme za postavitev prog in
merilnega sistema potrebuje orientacijske karte, ki predstavljajo
πportno infrastrukturo. ©kofjeloπki orientacijski klub je lastnik veË
kot 20 kart za oæjo in πirπo okolico ©kofje Loke ter nekaterih podroËij
Gorenjske. Vsako leto je dodana kakπna nova karta, stare pa je
potrebno stalno obnavljati in spremembe, ki so v naravi pogoste,
vrisati na novo. 

Najzasluænejπa za razvoj kluba sta oËe in sin, Anton in Daniel Lebar,
ter zakonca Stanislav in Sonja Strnad. 

Anton Lebar je soustanovitelj kluba in starosta orientacijskega teka
v Sloveniji. V 70. letih prejπnjega stoletja je s »eπke in Hrvaπke prene-
sel orientacijski tek v Slovenijo in ga razπiril med mlade. Leta 2001
je dobil najviπje priznanje Mednarodnega olimpijskega komiteja za
prostovoljno delo in je Ëastni Ëlan kluba. 

Daniel Lebar je soustanovitelj kluba, veËkratni pionirski, mladinski
in Ëlanski dræavni prvak. Leta 1992 je izdelal prvo orientacijsko karto
Gorajte. Sodi med najboljπe risarje orientacijskih kart. 

Stanislav in Sonja Strnad sta prav tako soustanovitelja kluba, v
katerem od samega zaËetka tudi aktivno delata, oba pa sta tudi tre-
nerja orientacijskega teka. Stanislav je bil sprva namestnik predsedni-
ka, po odhodu Antona Lebarja v tujino je postal njegov predsednik
in ga æe vrsto let uspeπno vodi. Pod njegovim vodstvom in men-
torstvom so se uËenke in uËenci O© Cvetka Golarja leta 2000 kot
predstavniki Slovenije udeleæili svetovnega πolskega prvenstva v
Izraelu. Njegova æelja je zlasti spodbujati delo z mladimi. 

Njuna zamisel je tudi izvedba Evropskega mladinskega prvenstva
(EYOC 2006) v ©kofji Loki, ki bo tega leta osrednja πportna prired-
itev. Seveda pa tako velikega projekta brez pomoËi ostalih Ëlanov
kluba (SreËo Pirman, Tomaæ in Matjaæ Draksler, Janez Bernik, Irma
in Janez Pretnar in drugi), lokalne skupnosti in sponzorjev ni
mogoËe izpeljati. 

In za konec: orientacijski tek je πport, ki je primeren za najπirπi krog
ljudi. OmogoËa gibanje v naravi in daje priloænost, da jo bolje spoz-
namo. Ko naravo zaËutimo, jo tudi bolj cenimo in spoπtujemo. Velja
si zapomniti, da ni vedno najhitrejπi tisti, ki najhitreje teËe! Pri ori-
entacijskem teku glava pogosto ne dohaja nog in kaj hitro se dogodi,
da takega tekmovalca odnese daleË proË od kontrolne toËke. 
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Beseda ORATORIJ se je uveljavila v zaËetku devetdesetih let za
tedenski, veËinoma poËitniπki program za otroke, katerega namen je
omogoËiti mladim doloËene æupnije, da v svojem kraju aktivno in
koristno preæivijo poËitniπke dneve. Prvi zaËetki tega programa sega-
jo vse tja v drugo polovico 19. stoletja, ustanovitelj pa je bil sv. Janez
Bosko (1815-1888), don Bosko, kot so mu radi pravili. Oratorij so
na Slovenskem poznali æe pred 2. svetovno vojno, po njej pa je vse
skupaj nekako zamrlo. V zadnjih letih pa je priπlo do pravega razcve-
ta, v πkofjeloπkih æupnijah tako aktivno poteka æe od leta 2000. 

Vse dejavnosti na oratoriju v ReteËah potekajo po bolj ali manj zaËr-
tanem programu. Tako kot na njem ne morejo mimo duhovnosti,
kjer za duπo in duha poskrbijo z molitvijo, glasbo, petjem in razni-
mi dejavnostmi, pa tudi ne morejo mimo raznih πportnih dejavno-
sti. Vse skupaj je predvsem igra. Dejstvo je, da so otroci v tem æiv-
ljenskem obdobju zelo telesno dejavni, polni energije, potrebujejo
in si æelijo veliko gibanja, kar je pravilno in jim je pri tem treba
pustiti veliko mero svobode. 

Za te namene imajo na oratoriju v ReteËah v okviru izbirnih
dejavnosti tudi πportne dejavnosti. Te so vedno dobro obiskane in
so namenjene prav tistim, ki si æelijo veË gibanja. VeËinoma so to πe
vedno predvsem fantje. Pri aktivnostih je tu seveda v prvi vrsti in v
najveËji meri zastopan nogomet, ki je πe vedno najljubπi πport veËine
mladih nadebudneæev. To je ponavadi tudi prvi πport, ki osvoji nji-
hova srca in s katerim se zaËnejo ukvarjati. V najveËje veselje in izziv
jim je, da imajo zanimivega nasprotnika. Na oratoriju je to gotovo
tekma, ko igrajo otroci proti vaditeljem, seveda zastopani v
primernem razmerju. Poleg nogometa pa so v zadnjem Ëasu vse bolj
popularne tudi bolj moderne oblike πportnih dejavnosti, kot sta na
primer hokej na rolerjih in floorball (dvoranski hokej s palicami), da

ne omenjamo raznih izpeljank omenjenih aktivnosti, ki si jih otro-
ci kar sami priredijo ali pa postavijo svoja pravila. ©portne dejavno-
sti veËinoma potekajo po æelji otrok. Tako je pobuda za hokej na rol-
erjih letos priπla prav z njihove strani, saj so se æe prej sami veliko
sreËevali na igriπËu in se ukvarjali z njim. V letu 2005 je bilo v naËr-
tu tudi kolesarjenje, vendar je bilo bolj malo interesa med mladimi,
pa tudi zaradi neizkuπenosti in ostalih pomanjkljivosti so se na
koncu raje odloËili, da tega ne izvedejo. 

Da pa na oratoriju tudi ostali udeleæenci ne bi bili prikrajπani pri
telesnih dejavnostih, imajo v programu popoldanske igre, ki so pre-
cej πportno obarvane. Tu se zvrstijo razne aktivnosti, kot so vedno
zanimive “olimpijske igre”, kjer sta v ospredju skupinski pristop in
tekmovalnost. To so neke vrste πtafetne igre, kjer se otroke razpore-
di v veË enakomernih skupin, ki nato tekmujejo v raznih nalogah,
kot npr. skakanje v vreËah, brcanje balonov in podobno. VËasih
potekajo πportne igre, ko si vsak otrok izbere πportno dejavnost, ki
ga najbolj veseli, od nogometa, koπarke pa vse tja do vedno aktual-
nih in kar nekako zimzelenih iger, kot je npr. “med dvema ognjema”
in podobno. 

NajveËje veselje otroka je, da se lahko igra z vrstniki, igra pa je pri
mladih velikokrat povezana s πportom. Ne samo da πport krepi um
in telo, temveË tudi vzgaja, povezuje, zdruæuje, sproπËa in zabava. 
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Z oratorijem smo v ©kofji Loki priËeli leta 2000. 

Oratorij je poËitniπki program za osnovnoπolske otroke, katerega
temeljne elemente najdemo v besedah πola, dvoriπËe, dom in æupni-
ja. ©ola - nauËimo se marsikaj za æivljenje; dvoriπËe - veselje, igra,
navezovanje stikov; dom - sprejemanje vsakega; æupnija - uvajanje in
poglobitev vere. 

Mladi animatorji se na oratoriju trudijo, da bi otroci, ki so jim v
tednu dni zaupani, lahko zaæiveli æivljenje v vsej svoji polnosti.
Skupaj æelijo razvijati celostno podobo mladega Ëloveka, zato na
oratoriju poËnejo marsikaj. Skupaj pojejo, ustvarjajo, molijo,
opazujejo, zelo veliko pa se tudi ukvarjajo s πportom. Ne æelijo
ustvarjati tekmovalnega ozraËja, ampak nudijo prostor, kjer lahko
vsak otrok po svojih zmoænostih razvija svoje sposobnosti, vsak
uspeh pa jim je v veselje. 

Æe od vsega zaËetka je najveËje zanimanje ravno za πportno delavni-
co, vËasih sta bili celo dve delavnici πportnikov. Kolesarjenje, tek,
nogomet, plavanje, tenis, odbojka, plezanje, hokej ..., vse to je
razveseljevalo otroke v πportni delavnici. Vsak dan po kosilu pa se je
razigrala prava nogometna tekma. 

Zadnje dejanje vsakega dne je velika igra. To je igra, v kateri sodelu-
jejo vsi otroci in vsi animatorji. Torej se je letos vsak dan dve uri
igralo kar 280 otrok in animatorjev. VËasih so to igre, kjer otroci po
skupinah opravljajo naloge, skaËejo s kolebnico, meËejo na koπ,
teËejo z zvezanimi nogami, vodijo æogo ... Pomembno je, da lahko
sodelujejo vsi otroci in da se nauËijo sodelovanja drug z drugim, saj
morajo trinajstletniki paziti, da se zaradi prevelike razigranosti
kateremu petletniku kaj ne zgodi. Najbolj zabavna velika igra je
vsako leto, Ëe jo le ne zagode deæ, vodna igra. Æe samo ime pove, da
ni po njej na vsem igriπËu skoraj nobenega suhega udeleæenca. 

V zeËetnih oratorijih so organizirali tudi celodnevni izlet. Prvo leto
so plavali v jezeru v PodpeËi, drugo leto so iskali zaklad po Soriπki
planini. Leta 2003 so animatorji ob sodelovanju s slovensko vojsko
otrokom pripravili orientacijo z nalogo, da pomagajo reπiti Kekca.
Animatorji so jim pripravili naloge: molzenje krave, kviz ..., vojaki
pa so otroke nauËili gledati na zemljevid, uporabljati kompas ter
opazovati znake v naravi in na nebu. 

Vsi, otroci in animatorji, pa tudi starπi, so veseli, da lahko prosti Ëas
uporabijo zato, da se kaj nauËijo in da se kvalitetno druæijo. 
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Upravni organi (zaposleni na upravnih enotah, obËinah, izpostavah
ministrstev, davËni organi, geodetske sluæbe) z obmoËja Gorenjske
so se vsako leto sreËevali na letnih in zimskih πportnih igrah. Na
zaËetku je organizacijo in aktivnosti vodil sindikat. V nekem obdob-
ju se je pojavila potreba po oblikovanju posebnega in neodvisnega
zdruæenja. Gospod Rudi Zadnik je leta 2000 predlagal ustanovitev
druπtva. Dne 18. 01. 2001 se je na ustanovnem zboru zbralo 19
upravnih delavcev, ki so takrat sprejeli statut in ustanovili organe
druπtva. Druπtvo je organizirano po zakonu o druπtvih. Ima svoj
statut in je registrirano na Upravni enoti ©kofja Loka. Organi
druπtva so: obËni zbor, upravni odbor, nadzorni odbor, Ëastno raz-
sodiπËe. Vsi Ëlani druπtva so rekreativci in prostovoljci. Druπtvo
nima lastnih objektov. Ureditev financiranja nastopov na πportnih
igrah (startnina) je bil eden od motivov ustanovitve druπtva. Tako se
druπtvo v celoti financira iz Ëlanarine in dotacij. 

Ustanovni Ëlani so druπtvo ustanovili z namenom popularizacije
πporta in aktivno animiranje zaposlenih v upravnih organih za
rekreacijo in zdravo æivljenje. ©portne igre upravnih delavcev
Gorenjske se organizirajo vsako jesen (letne πportne igre) in zimo,
praviloma februarja (zimske πportne igre). Namen teh sreËanj je
spoznavanje, zabava in rekreacija. Uvrstitev in vrhunski rezultati so
podrejeni druæabnosti. V tem duhu poteka tudi udeleæba Ëlanov
druπtva. Vrste tekmovanj (panoge) so prirejene temu naËelu. Kljub
temu se na tekmovanjih meri Ëas, πtejejo se toËke, ekipe so zmago-
valke ali poraæenke. »lani naπega πportnega druπtva tako posamiËno
kot ekipno na vseh teh tekmovanjih dosegajo odliËne uvrstitve.
Kljub temu, da med letom ne trenirajo redno, paË pa so le zelo
aktivni rekreativci, posegajo nekateri  po prvih mestih, ekipno pa se
vedno uvrstijo med prve tri. Glavna dejavnost druπtva je torej
udeleæba na igrah - sreËanjih upravnih delavcev Gorenjske.
Udeleæenci pozimi smuËajo, teËejo na smuËeh, izvajajo πaljive
nastope (tekmovanje v voænji z zraËnico po snegu med vraticami),
poleti pa igrajo koπarko, odbojko, rokomet, plavajo …

Druπtvo je do sedaj enkrat uspeπno organiziralo zimske πportne igre
na Soriπki planini, dvakrat pa so na igriπËih in terenih mesta
©kofja Loka organizirali letne πportne igre. 

Za uspeπno delo druπtva si najbolj prizadevata Desanka Dopudja in
Boris Peπelj. 

»lani druπtva uspeπno sodelujejo tudi v zdruæenih ekipah na
medobËinskih tekmovanjih. 

Po poti Rupnikove linije
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Druπtvo skrbi za rekreacijo svojih Ëlanov. Njihove dejavnosti so:
pohodniπtvo, kolesarjenje, koπarka, floorball in avtokros. Razen pri
avtokrosu, kjer je pomemben tekmovalni rezultat, jim je v vseh
ostalih dejavnostih cilj druæenje in zdrav duh v zdravem telesu. 

Druπtvo je bilo ustanovljeno 1998. leta in je vanj vkljuËenih 60
rekreativcev in 1 kategoriziran tekmovalec. Prvi predsednik druπtva
je bil Aleksander Zevnik. Sedaj druπtvo vodi Niko Bokal. V vseh
letih dolænosti namestnika predsednika opravlja Gorazd ©porn.
Zelo odgovorno delo v druπtvu opravlja vodja sekcije za avtokros
Jurij Hajnrihar. 

Udeleæujejo se raznih rekreativnih tekmovanj, v avtokrosu tekmuje-
jo na dræavni ravni, sami pa organizirajo tekmovanja:
Pokal ©D Utrip v kolesarjenju obsega 4 tekmovanja. To so: duatlon
na Lubnik (kolesarjenje in gorski tek), kronometer po Sopotnici,
kolesarska dirka na Zavrh nad Zmincem in kroæna dirka po kros
poligonu v Sopotnici. 

Preπernov pohod na Zavrh organizirajo vsako leto 8. februarja.
Pohodniki se zberejo v vasi Zminec in po nezahtevni poti odidejo
proti Zavrhu. Na cilju pohoda izvedejo kulturni program, posveËen
pesniku Francetu Preπernu. Pohod je postal tradicionalen. Vsako
leto je pohodnikov veË. V letu 2005 se je pohoda udeleæilo preko 80
pohodnikov. 

V avtokrosu je Ivo Bokal osvojil veË naslovov dræavnega prvaka.
Tekmovati je priËel leta 1999. V letih 2001, 2003 in 2004 je postal
dræavni prvak, 2002 je osvojil drugo mesto, 2000 pa je bil tretji. V
letu 2005 je priËel tekmovati v relikrosu in osvojil 1. mesto v dræavi. 

Avtomobil Bagi-BMV 3500 ccm v lasti Ivana Bokala
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©portno druπtvo TekaË je bilo ustanovljeno v letu 2002 in goji tek
na smuËeh. V druπtvo je vËlanjenih 16 Ëlanov. Od tega je 1 katego-
riziran tekmovalec, 5 rekreativcev, 3 strokovni delavci in 7
funkcionarjev. »eprav mlado druπtvo je bilo v sezoni 2003/04 orga-
nizator dræavnega prvenstva v tekih na Pokljuki. 

Druπtvo ima v svojih vrstah obetavnega tekaËa na smuËeh Nejca
Brodarja. Leta 1999 je na olimpijskih dnevih evropske mladine v
©trbskem Plesu na Slovaπkem osvojil prvo medaljo v smuËarskih
tekih za 3. mesto. V sezoni 2001/2002 je osvojil 9. mesto na
mladinskem svetovnem prvenstvu v NemËiji. V tekmovanju za
celinski pokal, kjer nastopajo tekmovalci iz srednje Evrope, je poleg
nekaj posamiËnih zmag osvojil tudi skupno 
1. mesto. V sezoni 2004/2005 je na univerzijadi v Innsbrucku 

v disciplini sprint osvojil srebrno medaljo. Ima nekaj naslovov
dræavnega prvaka: v sprintu, 10 km klasiËno in 15 km zasledovalno.
Poleg naπtetih je Nejc dosegel πe nekaj odmevnih rezultatov: 

- svetovni pokal v smuËarskih tekih 2003/2004, Dobiaco, Italija
- 23. mesto v disciplini 30 km prosto, 
- neuradno svetovno prvenstvo do 23. let, 2003/2004, Salt Lake

City, ZDA - 2. mesto v disciplini 30 km prosto, 
- olimpijske igre Torino 2006: sprint - 39. mesto; tek na 50 km

prosto - 31. mesto. 

Pri vzgoji mladih smuËarskih tekaËev sodeluje druπtvo s πolami, kjer
pomaga pri organizaciji smuËarskega teka v πoli v naravi. 

Nejc Brodar (55) na OI v Torinu, 2006
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Druπtvo je bilo ustanovljeno 1997. leta in goji nogomet, koπarko,
smuËanje, kolesarstvo in atletiko. V druπtvu je 25 Ëlanov. Vsi so
rekreativci. Udeleæujejo se rekreativnih tekmovanj v nogometu,
koπarki in smuËanju. Med najveËje doseæke πtejejo: 

- 1997 izgradnjo travnatega nogometnega igriπËa na Luπi, 
- 2001 zmago v rekreativni trim nogometni ligi, v kateri sodelu-

jejo klubi v Selπki dolini, 
- 2002 izgradnjo asfaltnega rokometnega igriπËa ob parkiriπËu na

Starem vrhu. 

Prvi predsednik druπtva je bil Jani Nastran, sedaj pa druπtvo vodi
Tomaæ »emaæar. 

©PORTNO DRU©TVO RITEM - LOG 

©D Ritem je bilo na Logu ustanovljeno leta 2002 in goji plesne
dejavnosti. Za otroke in mladino do 13 let prirejajo plesne teËaje in
vodijo skupinske plese. Za starejπe pa organizirajo vadbo aerobike in
pilatesa. Aerobika je dostopna tudi tistim, ki niso v najboljπi kondi-
ciji. Z njo ogrejejo telo in ga pripravijo na vaje moËi in gibljivosti.
Hkrati poskrbijo πe za zdravo srce in oæilje. Pilates je terapevtska
vadba za telo in duha, ki odpravlja miπiËna neravnovesja in uËvrsti
telo. Vadba ima sprostilni uËinek in najbolj vpliva na miπice, ki pod-
pirajo hrbtenico, zadnjico in trebuπni del. VadeËi priËnejo posluπati
in razumevati svoje telo. Pri tej vadbi je velik poudarek na dihanju,
ki vzdræuje zdrav krvni obtok. 

V druπtvo je vkljuËenih 70 otrok in mladine od 6. do 18. leta in 25
starejπih. Z njimi delajo 4 strokovni delavci in 5 funkcionarjev.
Zanje so organizirani celoletni plesni treningi. Kot tekmovalci se
udeleæujejo tekmovanj za πolski plesni festival in plesnih sreËanj na
obmoËni, regijski in dræavni ravni. Na πolskem plesnem festivalu se
predstavljajo v popularnih plesnih zvrsteh: hip hop, pop in latino.
Za plesna sreËanja priredijo koreografijo za gibanje in zgodbo. S svo-
jimi plesi popestrijo πolske, πportne in kulturne prireditve v
domaËem kraju. 

Druπtvo æe od vsega zaËetka vodi Mateja Tuta. Je organizatorka
druπtvenih aktivnosti in obenem trenerka. Pri trenerskem delu ji
pomaga Samo Klemenc. 
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©portno druπtvo ReteËe je bilo ustanovljeno 22. 01. 1981 na
ustanovnem obËnem zboru, kjer je bil sprejet pravilnik o delovanju
druπtva in program dejavnosti in investicij druπtva v prihodnosti.
Ustanovitev druπtva je bila posledica æelje krajanov po πportnem
druæenju in hotenju, da s skupnimi moËmi zgradijo igriπËa in
objekte, kjer se bodo lahko odvijale πportne aktivnosti. 

©D ReteËe se je po ustanovitvi druπtva prikljuËila sekcija
nogometaπev, ki je bila prej organizirana kot samostojen klub.
Nogometaπi so tekmovali v medobËinski nogometni gorenjski ligi s
Ëlansko in pionirsko ekipo. Poleg nogometaπev, ki so bili najbolj
aktivni, so bili v druπtvu πe igralci namiznega tenisa, pohodniki -
planinci in koπarkarji. Druπtvo je leta 1985 πtelo 75 Ëlanov. 

»e za nogometaπe lahko reËemo, da so imeli æe takrat lepo
nogometno igriπËa z urejeno travnato povrπino, pa so koπarkarji gos-
tovali v ©kofji Loki, zato se je kmalu pojavila æelja, da bi si lastno
veËnamensko igriπËe zgradili tudi v ReteËah. Skupaj s predstavniki
O© Cvetka Golarja in KS ReteËe so izvolili odbor za izgradnjo
igriπËa, ki se je zavzeto lotil naloge. Skupaj so doloËili lokacijo igriπËa
in naroËili izdelavo projekta. FinanËno so izgradnjo igriπËa
omogoËili KS ReteËe, ZTKO ©kofja Loka, OIS ©kofja Loka, O©
Cvetka Golarja in donatorji, ki so prispevali sredstva v obliki mate-
riala. Veliko prostovoljnega dela pa je opravila tudi mladina pri
izkopih in laæjih gradbenih delih. 

3. julija 1987 so ob krajevnem prazniku KS ReteËe igriπËe tudi
slavnostno odprli. Odprtju je sledilo druæabno sreËanje vseh, ki so
sodelovali pri izgradnji, kakor tudi ostalih krajanov. Da je bil objekt
v kraju nujno potreben, lahko vidimo πe danes, skoraj 20 let kasne-
je, saj ne mine dan, da se na igriπËu ne bi zadræevale skupine mladih,
ki se zabavajo ob igranju koπarke, odbojke, malega nogometa, rolan-
ja. V zimskem Ëasu pa se ploπËad spremeni v drsaliπËe. Zadovoljni
obrazi mladih so potrditev, da trud ni bil zaman. Zgledno je urejeno
tudi nogometno igriπËe, kjer rekreativno igrajo nogomet tako
osnovnoπolci kot starejπi rekreativci. 

Iz napisanega je razvidno, da je πportna aktivnost v ©D ReteËe
preteæno rekreativne narave. V prihodnje bo potrebno v druπtvu
vloæiti veË energije tudi v organizirane oblike vadbe. Druπtvo ima za
to vse moænosti, saj je organizirano po sedanjih pravnih predpisih,
ki mu omogoËajo nemoteno dejavnost. Med mladimi je zaznati tudi
veliko æelje po delovanju v druπtvu, zato je priËakovati v prihodnje
veË aktivnosti tudi na πportnem podroËju in s tem nadaljnji razvoj
druπtva. 
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©portno druπtvo Pungert je bilo ustanovljeno v letu 1994 z
namenom nuditi moænost rekreacije svojim krajanom. V druπtvu
sodeluje do 100 rekreativcev. V upravi, odborih in komisijah dela
17 funkcionarjev. Vsako leto organizirajo rekreativno tekmovanje
©portnik in πportnica leta v 10 panogah (πah, veleslalom, kegljanje,
streljanje, tenis, tek na Osolnik, pohod na Osolnik, kolesarsko tek-
movanje, namizni tenis in pikado) in pohodniπko akcijo “Prijatelj
Osolnika”, ki jo uspeπno zakljuËi veË ko 200 ljubiteljev pohodniπtva,
gorskega teka in kolesarjenja. 

Najpomembneje je, da je vËlanjenih v druπtvo veliko πtevilo kra-
janov. Gregor Jamnik je sodeloval na svetovnem prvenstvu v gorskih
tekih leta 1997 na »eπkem. Pred leti so nekajkrat uspeπno orga-
nizirali gorski tek na Osolnik, ki so se ga udeleæevali vsi najboljπi
gorski tekaËi iz Slovenije. 

Predsednika druπtva sta bila Joæe Gaber in Marko Triler, sedaj pa ga
vodi Vinko Bergant. Vse obdobje delovanja je tajnik Drago Brdnik. 

Kolesarski izlet na VrπiË, 2005

Bratranca Pavle in Peter Kalan (prvi in drugi z leve) sta poleg 
gimnastike, veslanja in dviganja uteæi dobro igrala tudi πah
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©portno druπtvo je bilo ustanovljeno leta 1977. Najbolj dejavna in
πtevilna je nogometna sekcija, ki vadi in igra na igriπËu v Gorajtah.
Pred leti so v kulturnem domu Sv. Duh igrali namizni tenis, vendar
sedaj ta sekcija ni veË aktivna. Kulturni dom je sedaj zbiraliπËe igral-
cev badmintona. Na baliniπËu v Gorajtah se vsak dan zbirajo
rekreativni balinarji. Druπtvu pa so se pred leti prikljuËili zagnani
kegljaËi, ki imajo domaËe kegljiπËe na Podnu. V preteklosti so
druπtvo vodili Ivan Oman, Jaka ©ink in Boris Feltrin. Sedaj je
predsednik Luka ©ink. 

Nogometna sekcija
Na travnikih ob robu Sorπkega polja so igrali nogomet æe pred letom
1977, ko je bilo ustanovljeno πportno druπtvo Polet Sveti Duh -
Virmaπe. Zagrizeni medvaπki nogometni boji ob vsakem koncu
tedna so ustvarili veliko zagnanih igralcev nogometa. Na zaËetku je
bilo tako dovolj igralcev za Ëlansko, mladinsko in pionirsko ekipo.
Za prvo nogometno igriπËe so najeli jaso v Ledinah sredi Sorπkega
polja. IgriπËe je bilo premajhno za uradne tekme velikega nogometa,
zato so tam le trenirali. Vse domaËe tekme so ekipe igrale na igriπËu
v Puπtalu. Æelja Ëlanov kluba po pravem domaËem igriπËu se je ure-
sniËila leta 1981. V Gorajtah so prizadevni Ëlani zasuli opuπËeno
“cegunco”, splanirali povrπino, posejali travo in postavili gole. V
naslednjih letih so ob igriπËu zgradili garderobe z vodo in elektriko. 

Ekipa kegljaËev ©D Polet Sv. Duh, 2004
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Nogometna sekcija πteje danes Ëez 200 Ëlanov, ki tekmujejo v kate-
gorijah:

- mlajπi deËki do 8 let, 
- mlajπi deËki od 8 do 10 let, 
- mlajπi deËki od 10 do 12 let, 
- starejπi deËki od 12 do 14 let, 
- kadeti od 14 do 16 let, 
- mladinci od 16 do 18 let, 
- Ëlani, 
- veterani. 

V letu 2002 so priËela s treningi dekleta, ki pa doslej πe niso tek-
movala. 

Med najveËje uspehe sodi osvojitev naslova prvaka Gorenjske v Ëlan-
ski konkurenci leta 1996. V klubu je svojo nogometno pot priËel
Jalen Pokorn, ki je kasneje postal dræavni reprezentant in je zelo
uspeπno odigral æe veË mednarodnih tekem. »lana kluba sta bila
Simon BogoviË, ki je æe nosil dres dræavne reprezentance v malem
nogometu, in pokojni Joæe Kuralt, naπ olimpijec v alpskem smuËanju.

Sedaj za selekcije kluba skrbijo izπolani nogometni trenerji z veljav-
nimi licencami:
Bogdan Stanonik, Andrej Krajnik, Simon BogoviË, Andrej AhËin,
Peter Porenta, Boπtjan KovaË, Boπtjan Porenta, Aleπ Volgemut. 

Trenerji v klubu pa so πe bili:Jano Rant, Boris Oman, Jaka ©ink,
Franc AhËin, Emil Rant, Franc Hafner, Janez Brezovar, Rasto Kos,
Pavel Klobovs, Pavel Kos, Janko Jamnik, Gorazd Jesenovec, Lado
Bratuπ, Boris Feltrin, Primoæ Hafner. 

Kegljaπka sekcija
Sekcija je v okviru ©D Polet priËela delovati v letu 1997. Sedaj tek-
mujejo pod imenom Termo-Polet, saj je delovna organizacija Termo
njihov sponzor. Sekcija ima vËlanjenih 25 registriranih in 30 nere-
gistriranih kegljaËev. 

»lanska ekipa uspeπno tekmuje v gorenjskem pokalu in 2. dræavni
ligi, kamor se je v sezoni 2002/03 prebila iz 3. lige. Zelo uspeπni so
tudi mlajπi kegljaËi, ki imajo v svojih vrstah Jureta Starmana. Ta je v
letu 2003 osvojil naslov dræavnega prvaka. Najboljπi rezultati, ki so
jih dosegli, so:

- sezona 1999/2000: 1. mesto v gorenjski ligi, 1. mesto v borbenih
igrah, 2. mesto na kvalifikacijah in uvrstitev v 3. slovensko ligo. 

- sezona 2002/2003:1. mesto v 3. slovenski ligi zahod, 1. mesto v
borbenih igrah in uvrstitev v 2. slovensko ligo. 

- sezona 2004/2005: 2. mesto v 2. slovenski ligi in pokalni prvaki
Gorenjske. 

Treninge je najprej vodil Zoran Boænar, v sezoni 1999/2000 pa je
trenersko delo sprejel Vinko Cvirn, ki ima najveË zaslug za zelo
uspeπne rezultate. 

Kegljaπka sekcija je tudi organizator turnirja “Pokal Loka”, ki ga æe
8 let organizira s pomoËjo obËine ©kofja Loka in sponzorja Termo.
Na njem sodeluje preko 200 kegljaËev iz Slovenije in Hrvaπke. 

Balinarska sekcija
Deluje v ©D Polet od 1988. leta dalje. Balinajo le za svojo zabavo na
prelepem igriπËu, ki so ga zgradili poleg nogometnega igriπËa v letu
1997. Redno se sreËuje in druæi okoli 20 balinarjev iz okoliπkih vasi.
Pobudnik za priËetek balinanja je bil Ivan TavËar, sedaj pa sekcijo
vodi Peter Bertoncelj. Enkrat letno organizirajo tekmovanje za
Memorial Ivana TavËarja, ki je namenjeno le tekmovalcem iz KS
Sveti Duh. 

Namiznoteniπka sekcija
Bila je ustanovljena v zaËetku 80. let in je aktivno delovala do sredine
90. let prejπnjega stoletja. V dvorani kulturnega doma Ivan Cankar
se je v teh Ëasih zbiralo mlado in staro z namenom, da se s tekmecem
pomerijo v tej prelepi igri s celuloidno æogico. Obisk je bil tako velik,
da so igralci tudi uro in veË Ëakali na odigranje partije. 

Sekcija se je vkljuËevala v razna tekmovanja. Na priËetku je bila
aktivna tudi æenska ekipa, ki je postala celo prvak obËinske lige. V
sezoni 1992/93 je moπka ekipa osvojila zavidljivo 2. mesto v zelo
moËni 1. gorenjski namiznoteniπki ligi. V sekcijo so bili vkljuËeni
zelo dobri posamezniki. Vidne uvrstitve je na veteranskih tek-
movanjih dosegal Emil Rant. Najboljπi pa je bil Andi AhËin, ki je æe
pri pionirjih (takrat πe kot Ëlan NTK Triglav) postal gorenjski prvak.
Kot Ëlan Poleta pa je postal veËkratni mladinski in Ëlanski obËinski
prvak med posamezniki in v parih. 

Sredi 90. let je sekcija prenehala z delom, optimisti v druπtvu pa πe
vedno upajo, da ni veË daleË Ëas, ko bo ponovno oæivela. 

Vodstvo ©D Polet, izvoljeno na obËnem zboru leta 2004, æeli s svojim
delom izboljπati obseg in kvaliteto na vseh podroËjih. Njihova najveË-
ja æelja je ureditev sodobnega πportnega parka, ki bo omogoËil razvoj
vrhunskega nogometa in rekreacijo vsem zainteresiranim krajanom. 

©e nekaj besed o Jaku ©inku, pobudniku in Ëlanu ustanovnega odb-
ora, ki je druπtvo vodil 12 let. Bil je glavni organizator pri izgradnji
nogometnega igriπËa, ki so ga Ëlani uredili z zasutjem bivπih gli-
nokopov v Gorajtah in usposobili za nogometno igro. Kot dolgolet-
ni funkcionar je najbolj zasluæen za kvalitetno in mnoæiËno delova-
nje druπtva. Jaka je πe sedaj dejaven kot velik borec na travnatih
povrπinah in funkcionar.
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Druπtvo je bilo ustanovljeno 1952. leta kot telesnovzgojno druπtvo
Partizan in je nastalo iz Fizkulturnega druπtva ©kofja Loka, ki je pre-
vzelo objekte predvojnega Sokola. V prvih letih delovanja sta bili
najpomembnejπi dejavnosti sploπna telesna vzgoja in orodna telo-
vadba /gimnastika/. V naslednjih letih so se v druπtvo vkljuËevali
avtomotoklub, nogometaπi, smuËarji, odbojkarji, rokometaπi, dvi-
galci uteæi, kolesarji in igralci namiznega tenisa. VeËinoma so v
okviru TVD preæiveli nekaj let, potem pa so se osamosvojili. V letih
od 1966 do 1968 je druπtvo preæivljalo krizo in za 2 leti prenehalo
z delovanjem. Leta 1980 je svoje delovanje preselilo v novozgrajeno
πportno dvorano, v kateri je na novo zacvetelo. Danes je to druπtvo,
v katerega je vkljuËenih 714 Ëlanov, ki delujejo v sledeËih sekcijah:
fit center, lokostrelstvo, teæka atletika, karate, sploπna telesna vadba
Ëlanic, odbojka-æenske, osnovna motorika otrok, namizni tenis,
gimnastika. 

V vseh letih so druπtvo vodili sledeËi predsedniki:
Franc Kalan, Kazimir ©karabot, Adolf Gerjol, Franc KavËiË, Miloπ
MitiË, Igor ©ink, Vili Medved, Tone Lebar, Svarun Terpinc, Andrej
Franko, Borut RebiË, Saπka BenediËiË- Tomat. Pomembno vlogo pa
so po drugi svetovno vojni opravljali naËelniki druπtva in vodniki:
Stane Grundner, Albina Grundner, Mima Balderman, Andrej
Franko, Dominik Bizjak, Janez Hude, Janez Kalan, Poldka ©tiglic in
Tone PogaËnik. 

Druπtvo je 1990. leta prejelo naslov in prehodno zastavico
najboljπega druπtva TVD Partizan v Jugoslaviji. »lana druπtva
Andrej Franko in Ivan Kriænar pa sta prejela Bloudkovo plaketo in
Bloudkovo nagrado. 

Zaradi izredno razvejane dejavnosti ima druπtvo v najemu 12 telo-
vadnic in vadbenih prostorov v πportni dvorani Poden, O© Cvetka
Golarja, O© Mesto, PO© ReteËe, O© Gabrk in kulturnem druπtvu
Senica. 

Druπtvo sodeluje s πolami pri organizaciji interesnih dejavnosti,
novih vadbenih programih in pripravi tekmovanj. Zelo uspeπno je
sodelovanje z zdravstvenim domom, Soæitjem, Fakulteto za πport,
Inπtitutom za πport in ©portno unijo Slovenije. 

Predstavitev sekcij

Fit center
V fit centru delujejo v dveh smereh. Z aerobiko so priËeli 1988. leta,
s fitnesom pa 1995. leta. Njihova dejavnost je izkljuËno rekreativna
in se zato ne udeleæujejo tekmovanj. So pa organizator mnogih
prireditev, kot so: maraton v aerobiki, planinski pohodi, kolesarski
izleti in izobraæevanje za vadeËe, vaditelje in trenerje. Glede na æelje
Ëlanstva izvajajo veË razliËnih smeri aerobike: zaËetna aerobika,

Upravni odbor druπtva

Meta Dagarin v akciji
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plesna aerobika, koreografski izzivi, TNZ program (vadba za tre-
buh, noge in zadnjico), pilates program, vadba za zdravo hrbtenico,
mix-max aerobika, otroπka aerobika, πportna aerobika. 

V letu 2004 so priËeli uvajati tekaπko skupino, ki se je vse poletje in
jesen pripravljala za tek na ljubljanskem maratonu. Uspeli so in zato
s to vadbo nadaljujejo v letu 2005. 30 vadeËih si nabira moËi za
sodelovanje na malem ljubljanskem maratonu. 

Za uspeπno delovanje centra, v katerega se preko leta vkljuËuje okoli
250 Ëlanov, je zasluænih 15 vaditeljev in trenerjev. Vseeno je treba
izpostaviti vaditeljici aerobike Tanjo Zavrl in Jano JelenkoviË; prvo
zaradi strokovnosti in neverjetne energije, ki je prinesla sveæ veter
med vadeËe, drugo pa zaradi motivacijskega dela z mladimi, profe-
sionalnega ter prijateljskega odnosa do vaditeljic in vadeËih. 

Lokostrelstvo
Ustanovitelji in prvi Ëlani lokostrelske sekcije so bili: Lojze Mrak,
Rado in Nikolaj »uπ, Simon Krelj in Domen Slana. ©D Partizan so
se prikljuËili leta 1988. V 17-ih letih obstoja se je sekcija izredno
razvila in je vanjo v letu 2005 vkljuËenih 25 Ëlanov, ki na tekmovan-
jih dosegajo izredne rezultate. 

- Rok Maægon je leta 2004 na svetovnem prvenstvu v Plitvicah
osvojil 2. mesto pri mladincih v disciplini poljsko lokostrelstvo. 

- Najka Tomat je leta 2005 na mednarodnem tekmovanju na
Slovaπkem v meπani kategoriji deËkov in deklic osvojila 2.
mesto. 

- Sekcija je v preteklih letih imela veË slovenskih reprezentantov,
ki so dosegali visoka mesta na tekmovanjih doma in v tujini. To
so bili Lojze Mrak, Breda VakariËiË in Marija Justin. Tudi na
letoπnjem evropskem prvenstvu, ki bo na Rogli, bosta v sloven-
ski reprezentanci naπa dva Ëlana: Rok Maægon in Jernej Selak.
Oba bosta tekmovala v disciplini “poljsko lokostrelstvo”. Rok v
stilu ukrivljeni lok, Jernej pa v stilu sestavljeni lok. 

Sekcija vsako leto organizira od 3 do 4 tekme, ki se jih udeleæuje
veliko πtevilo tekmovalcev iz Slovenije in tujine. 
Redno skrbijo za πolanje vaditeljskega kadra, saj se zavedajo, da so
predvsem od dobrega strokovnega dela odvisni obstoj in uspehi. 

Teæka atletika
ZaËetki dela sekcije segajo v leto 1969, ko so mladi fantje Miro
Mlakar, Milan ©tupnikar in Slavko Fojkar priËeli dvigati uteæi v
prostorih kopaliπËa v DolenËevih toplicah. ZaËetki so bili zelo
skromni, saj so zaËeli praktiËno iz niË. S strokovne plati o naËinu
treniranja in o tekmovanjih niso imeli pojma, zato se je Slavko
Fojkar vkljuËil v Teækoatletski klub Olimpija, kjer si je pod vod-
stvom prof. Janeza Podobnika nabiral znanje in dragocene izkuπnje. 
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Leta 1980 so se kot sekcija prikljuËili πkofjeloπkemu TVD Partizanu
in priËeli trenirati v telovadnici na Mestnem trgu. Po izgradnji
πportne dvorane Poden so v njej dobili svoje prostore. Po letu 1998
pa so se preselili v prostore podjetja Slavko πport, kjer delujejo πe
sedaj. 

Ob solidnih pogojih in dobrem delu tudi uspehi niso izostali. 
- V sezoni 1982/83 so postali zmagovalci 2. zvezne lige zahod, v

kateri so tekmovali klubi iz Slovenije in Hrvaπke. Na kvali-
fikacijah za prvo zvezno ligo so osvojili 1. mesto in tako v
sezoni 1983/84 tekmovali v 1. zvezni ligi, kjer so osvojili 3.
mesto. Za ekipo so tekmovali: Borut Bobnar, Janez Bobnar,
Slavko Fojkar, Miha Habicht, Pavle Kalan, Peter Kalan -
©monËk, Janez KlopËiË, Joæe Misson, Rajko Pirc, Darko
Polanjko, Joæe Satler, Janez Suπnik, Klemen Trojar in Zdenko
Vrbinc. 

- Med posamezniki je mladinec Darko Polanjko leta 1983 postal
mladinski in Ëlanski prvak Jugoslavije. 

- Leta 1990 sta uspeπno tekmovala na prvem tekmovanju v
Sloveniji v triatlonu moËi Slavko Fojkar, ki je bil prvi, in
Primoæ ©tajer, ki je osvojil 4. mesto. 

- »lani sekcije so se v okviru slovenske zveze za triatlon udeleæe-
vali tekmovanj za Donavski pokal. Na »eπkem so leta 1996
nastopili Robert Nastran, Primoæ ©tajer in Slavko Fojkar. Leta
1997 je na Donavskem pokalu v Imelnstadtu v NemËiji
Tomaæ PeËnik v kategoriji do 82,5 kg osvojil drugo mesto. 

- Zadnja leta je stalni dræavni prvak v kategoriji do 67,5 kg
Roman Vene, edini tekmovalec v Sloveniji, ki mu v enem

Prvi upravni odbor TVD Partizan ©kofja Loka, 1952

Z leve trener F. Kalan, S. Grundner, A. Franko, D. ©etina, D. Bizjak,
J. Kalan
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dvigu uspe za 3x preseËi svojo telesno teæo. 
- Tekmovanj v triatlonu moËi se udeleæujeta πe Robert Nastran

in Marjan Fojkar, ki redno osvajata medalje na dræavnih
prvenstvih. 

Najbolj bistveno za obstoj sekcije in dejavnosti je, da je redno
aktivnih okoli 100 Ëlanov. V zadnjem obdobju je aktivnost usmer-
jena bolj v zdrav naËin æivljenja in manj v tekmovalnost. Ne glede
na to pa æe uveljavljenim tekmovalcem sledijo mladi, ki se bodo na
dvigalskih podijih preizkuπali v naslednjih letih. 

Karate 
Karate se je v ©kofji Loki pojavil 1970. leta, ko je priËela trenirati
skupina navduπencev pod vodstvom SreËa Pirmana. 1979. leta je bil
uradno registriran Karate klub Lubnik, ki se je leta 1980 pridruæil
TVD Partizanu ©kofja Loka. Pod vodstvom Pavleta Oblaka in nje-
govih pomoËnikov Braneta Pirca, Mihe Oblaka, Staneta Strnada,
Tadeja Demπarja, Marka KostiËa, Boπtjana Kosa in Matjaæa Gabra
je karate dosegel velik razmah. Glavna dejavnost sekcije se je vsa leta
odvijala v dvorani Poden. Vadili so πe na vseh loπkih osnovnih πolah
in na osnovnih πolah v Gorenji vasi, Æeleznikih, Medvodah, Preski
in Smledniku. V letih najveËjega razmaha so imeli okoli 250 Ëlanov,
zadnja leta pa so dejavnost omejili le na podroËje obËine ©kofja
Loka in imajo vËlanjenih 70 tekmovalcev. 

Uspehi 
- V vseh letih delovanja so dosegli organizacijsko trdnost in

usposobili zadostno πtevilo trenerjev, da bodo aktivnost lahko
nadaljevali. 

- NajveË se posveËajo delovanju s πolsko mladino. 
- Pavle Oblak je izdal uËbenik karate tehnike. 
- Sekcija sodeluje s klubi Gorenjske regije, Slovenije, Furlanije-

Julijske krajine, Avstrijske Koroπke. So Ëlani Karate zveze
Slovenije, Japonske karate organizacije(JKA) in Svetovne
karate organizacije (WKU). 

- Tekmujejo na nivoju Gorenjske, Slovenije, Evrope, udeleæili so
se Svetovnega pokala v Miπkolcu na Madæarskem. 

- NajveËji tekmovalni uspeh so dosegli na svetovnem pokalu v
Miπkolcu, kjer je Marko KostiË pri mladincih do 19. leta v
borbah osvojil 3. mesto. Na istem tekmovanju je bila Sabina
Perko v katah osma. 

- Na dræavnih prvenstvih so osvojili πtiri naslove dræavnih
prvakov med posamezniki: Marko KostiË dvakrat, Teja
Lapanja in Matjaæ Gaber enkrat. 

- 1993. leta so postali ekipni mladinski dræavni prvaki. 
- Leta 2000 so osvojili 2. mesto ekipno na dræavnem prvenstvu

za Ëlane v Novi Gorici. 
- »lanice so leta 1993 na dræavnem prvenstvu osvojile 3. mesto. 

Mladinci TVD Partizan s trenerjem Janezom Kalanom, 1955
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Treninge æenskih vadbenih skupin so v vseh letih delovanja
izvajali:Jani Pevc, Tomaæ Mencinger, Tomaæ Lang, Domen KosmaË,
Sabina »uk, Urπa Kurnik, ©pela Bokal, Mateja Koroπec, Æiva Cof,
Tanja Melihen, Naja Nastran in Simona ©kulj. 

Druπtvo od 1997. leta dalje vodi Aleksandra KavËiË, roj. Karnel,
nekdanja igralka prve ekipe OK HIT Nove Gorice, ki je v Ëasu
igranja tekmovala v 2. jugoslovanski ligi zahod. Pri delu pa ji veliko
pomaga Sabina »uk, ki vodi posle trenerke in blagajniËarke. 

Osnovna motorika otrok
Namen sekcije je, da privzgoji otrokom gibalne navade, ki so zelo
pomembne pri ohranjanju in krepitvi njihovega zdravja. S πportno
vadbo smotrno in naËrtno vplivajo na otrokov motoriËni razvoj.
Otrok se vkljuËuje v skupinske igre in v njih uresniËuje svoje æelje in
potrebe. Otroci so razdeljeni v tri skupine, najmlajπi v starosti od leta
in pol do 3. leta, mlajπi od 3. do 4. leta starosti in starejπi od 4 do 6
let. Vadijo dvakrat tedensko, vadbena ura pa je sestavljena iz treh
delov. V uvodnem delu se otroka psihiËno in fiziËno pripravi na ostali
del ure. Glavni del je namenjen igri in sprostitvi, zakljuËni pa umiritvi
in se konËa z elementarnimi igrami. Sekcijo vodi Breda Boænar.

Namizni tenis
©e do pred sedmimi leti se je ves namizni tenis v ©kofji Loki odvijal
v okviru ©D Partizan. Po loËitvi tekmovalnega dela so v sekciji ostali
le veterani. Redno vadi 20 Ëlanov. Vadba poteka dvakrat tedensko v
πportni dvorani Poden. Z eno ekipo veteranov sodelujejo v
medobËinski veteranski ligi, posamezniki pa se udeleæujejo veteran-
skih tekmovanj na dræavni ravni. Sekcijo vodi Peter Æagar. 

Gimnastika
Interes za gimnastiko je med otroki zelo velik, saj jo kljub slabim
pogojem obiskuje v letu 2005 30 deklic in 5 deËkov. Vadba poteka
dvakrat tedensko, otroci pa so razdeljeni na zaËetno in nadaljevalno
skupino. Njihova dejavnost je predvsem talna akrobatika in skoki z
male proæne ponjave po C -programu mnoæiËne gimnastike. Njihova
vadba ni usmerjena tekmovalno. Le z uËenkami iz O© Cvetka
Golarja in dijakinjami Gimnazije ©kofja Loka se udeleæujejo πolskih
tekmovanj, na katerih dosegajo lepe rezultate. 
Vadbo vodi prof. πportne vzgoje Majda Bertoncelj, ki ji pomaga
πtudentka fakultete za πport Alenka ©ink. Njihova æelja je, da bi v
bliænji prihodnosti tekmovali tudi na klubskih tekmovanjih. To je
tudi interes mladih, ki vadijo. Saj so tekmovanja pozitivna motivaci-
ja, ki dviga kvaliteto dela. Zelo si æelijo telovadnice, ki bi sluæila gim-
nastiki, akrobatiki in plesu. 
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Sploπna vadba Ëlanic
Za vadbo Ëlanic obstaja velik interes in priËetki vadbe segajo daleË
nazaj v priËetke prejπnjega stoletja v okviru Sokola, Orla in TVD
Partizana. Zadnja leta je v vadbo vkljuËenih med 50 in 60 Ëlanic, ki
so stare med 30 in 70 leti. Glede na to, da pri vadbi sodelujejo Ëlani-
ce z zelo razliËnimi telesnimi sposobnostmi, je vadba temu primer-
no prirejena. NajveËji poudarek je na razgibavanju vratnih,
trebuπnih, hrbtnih in noænih miπic ter na razvedrilnih igrah, kot so
odbojka, πtafetne igre in boj med dvema ognjema. Vadijo enkrat
tedensko v telovadnici na O© ©kofja Loka Mesto od priËetka okto-
bra do konca maja. Vadbo zakljuËijo s pohodom na Kriæno goro. 
Kot vaditeljice so v zadnjih letih delovale Martina Kumer, Sonja
Dolinar in Joæica GaliËiË. Vodja in gonilna sila vse dejavnosti pa je
Majda Bohinc, ki je v πportno dejavnost v TVD Partizan vljuËena
æe od svojega 11. leta. 

Odbojka
Odbojkarski klub Termo-Lubnik je ves Ëas delovanja skrbel tudi za
æensko odbojko. Poudarek je bil na mnoæiËni razvedrilni dejavnosti.
Z leti je bilo dobrih igralk vse veË in zahtevale so, da se njihov
poloæaj spremeni. OdloËile so se za kvalifikacije v 3. dræavno odboj-
karsko ligo (DOL) in uspele. Nastale razmere so zahtevale temeljit
premislek kako naprej. Sprejet je bil sklep, da se klub po 20-ih letih
razdeli na 2 dela. Igralke so se odloËile in ustanovile ÆOK ©kofja
Loka. Nosilke akcije so bile Aleksandra KavËiË (nekdanja igralka v
prvi jugoslovanski ligi), Tanja Melihen in Anjes BlaæiË. Same niso
bile kos nastalim problemom. Zato so prosile vodstvo druπtva
Partizan, da jih sprejme kot sekcijo v svoje vrste. Upravni odbor je
proπnjo ugodno reπil in s tem je imel ÆOK reπene kadrovske,
finanËne in organizacijske probleme. 

V sezoni 1997/98 so tekmovale v 3. dræavni odbojkarski ligi zahod
in na koncu osvojile (na preseneËenje vseh) drugo mesto z enakim
πtevilom toËk kot prvakinje. Igralke so bile πe naprej zelo motivi-
rane. Njihova moË volje in kvalitetno delo obeh trenerjev Tomaæa
Mencingerja in Domna KosmaËa so prinesli leta 2005 nov velik
uspeh, uvrstitev v 2. dræavno odbojkarsko ligo. 

Odbojka ni veË le dvoranski πport. Igra se od septembra do maja v
dvorani, ostale mesece pa na mivki. V letu 2001 sta igralki Meta
Dagarin in Taja VerËiË prviË sodelovali na dræavnem prvenstvu v
starostni skupini do 17 let in dosegli 3. mesto. Po dveh letih sta se
uvrstili na evropsko mladinsko prvenstvo v Salzburgu, kar je bil za
tako majhen klub izjemen doseæek. Leta 2004 sta isti igralki postali
mladinski dræavni prvakinji in to ju je ponovno pripeljalo na evrop-
sko prvenstvo. Meta Dagarin se je skupaj z Eriko Fabjan, OK Vital
Ljubljana udeleæila πe evropskega kadetskega prvenstva na Poljskem,
kjer sta osvojili 9. mesto. 
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Zasluæni Ëlani
Vlado Justin je dolgoletni Ëlan izvrπnega odbora. Vse svoje æivljenje
je bil zapisan πportu. Leta 1990 je prejel obËinsko Bloudkovo znaËko.
Leta 1992 je prevzel vodenje lokostrelske sekcije in jo vodi πe danes.
Je aktiven Ëlan Lokostrelske zveze Slovenije, Ëlan sodniπke komisije
in sodnik na dræavnih tekmah v lokostrelstvu. Bil je pobudnik, glavni
organizator in delavec pri izgradnji novega izredno lepega
lokostrelskega poligona za Kamnitnikom. Kot predsednik
lokostrelske sekcije nosi glavno breme pri organizacij tekmovanj v
©D Poden, na poligonu za Kamnitnikom in na tekmi za evropski
pokal, ki jo lokostrelska sekcija pripravi vsako leto na Pokljuki. Vlado
je tudi uspeπen tekmovalec med lokostrelskimi veterani. Leta 1993 je
bil drugi na dræavnem prvenstvu in prvi v Slovenskem pokalu.
Podobnih rezultatov je dosegel πe veliko. ©e vedno je dræavni rekor-
der v disciplini 900 krogov za veterane. 

Sonja Dolinar deluje v IO ©D Partizan æe 30 let. Od tega je bila 10
let vaditeljica rekreativnih programov, 20 let pa je opravljala delo
blagajniËarke. Tako je leta 1986 postala prva vaditeljica aerobike v
©kofji Loki. Ob razπiritvi dejavnosti je Sonja uvajala v vadbo aerobike
nove kadre, jih navduπila za prostovoljno delo in sekcija za aerobiko
je priËela dobivati sedanjo obliko, mnoæiËnost in visoko kvaliteto. Æe
leta 1980 je sprejela delo blagajniËarke v druπtvu. Ob prodaji
Partizanovega doma na Mestnem trgu je imela v pogajanjih z ObËino
©kofja Loka in ©portno unijo Slovenije kljuËno vlogo. 

Miha Oblak, mojster karate πporta, se je priËel aktivno ukvarjati z
omenjeno disciplino pred pribliæno πestindvajsetimi leti. Kot tek-
movalec je sicer dosegel nekaj vidnih uvrstitev, vendar pa se je izkaza-
lo, da ima kot vaditelj in inπtruktor zelo velike sposobnosti. Letos je
minilo natanko 20 let, odkar je Miha prevzel vodenje karate kroæka
v okviru Karate sekcije ©D Partizan ©kofja Loka na O© Cvetka
Golarja v Frankovem naselju. In danes lahko reËemo, da je to eden
najmnoæiËnejπih kroækov, saj ga obiskuje preko 60 osnovnoπolcev
razliËnih starosti. 
Miha zna delati z otroki, ki ga spoπtujejo, najde voljo in Ëas tudi za
malo bolj neokretne, ki v tem kroæku najdejo svojo sredino, svoje pri-
jatelje in svoje vrste πportno panogo, ki jim veliko pomeni. Z orga-
nizacijo in vodenjem otrok na tekmovanja jim zna vliti pravo zdravo
mero motivacije tudi za doseganje zelo dobrih tekmovalnih rezulta-
tov. Pri ©D Partizan bi si æeleli πe kakega tovrstnega vaditelja, saj se
zavedajo, kako pomembno je delo z otroki na podroËju πporta, oben-
em pa so prepriËani, da bo Miha πe naprej s svojo vztrajnostjo, delom
in potrpeæljivostjo pri πportni vadbi vlival otrokom pravo mero
samozavesti. 

Saπka BenediËiË Tomat. Za Saπko bi lahko rekli, da je dekle oziro-
ma æenska, ki kar izæareva svojo energijo in s svojo zavzetostjo zelo
pozitivno vpliva na svoje kolege, kolegice in okolico. ©portu se je

zapisala æe v osnovni πoli kot zelo aktivna smuËarka, kasneje se je na
kranjski gimnaziji zaËela ukvarjati s plesom, ki je bil tudi kasneje ob
πtudiju na Ekonomski fakulteti v Ljubljani rdeËa nit njene res bogate
πportne poti. 

Saπka je æe 20 let vaditelj, inπtruktor, trener, in sicer v plesu, smuËan-
ju, aerobiki, fitnesu, deluje tudi kot osebni trener, saj je æe od leta
1989 samostojni πportni delavec. Od leta 1999 do 2003. leta je bila
upravnik ©D Poden, od leta 2003 je strokovna sodelavka ©portne
Unije Slovenije in Inπtituta za πport za mednarodne projekte ter Ëla-
nica projekta “Clinical Director” Mednarodnega Zdravstvenega pro-
grama pri Specialni olimpijadi. 

Na Saπko so zelo ponosni tudi v ©D Partizan ©kofja Loka, kjer sko-
raj ni rekreativcev in πportnikov, ki je ne bi poznali na podroËju ae-
robike in fitnesa, je “motor” Ëlanica IO Partizan æe 15 let in æe drugi
mandat zapovrstjo predsednica ©D Partizan, ki ima v svojih vrstah
preko 700 aktivnih Ëlanov v devetih sekcijah. Je tudi aktivna
funkcionarka na πirπem πportnem podroËju in æe drugi mandat v IO
©Z ©kofja Loka. 

Saπka ni le πportni delavec, funkcionar, organizator, vaditelj, trener,
je tudi zelo prijetna sogovornica, pozorna oseba, ki vedno priskoËi na
pomoË in najde Ëas za pogovor, Ëeprav je za to potrebno tudi veliko
odrekanja, in upamo, da ji bo njena “πportna druæina” πe vnaprej
stala ob strani. PrepriËani smo, da bo svojo bogato in pestro πportno
pot πe nadaljevala in se ji za dosedanje delo iz srca zahvaljujemo. 
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Teniπko druπtvo Lob Gorenjska je bilo ustanovljeno v letu 2001. V
klub je vËlanjenih 39 Ëlanov. Osnovno druπtveno dejavnost, igranje
tenisa, zdruæujejo na razliËnih teniπkih turnirjih v ©kofji Loki. Za
Ëlane kluba, ki imajo veË tekmovalnega duha, pa je poskrbljeno, da
igrajo v gorenjski teniπki ligi. V tej ligi ima klub 3 ekipe, ki so v letu
2005 dosegle zelo dobre rezultate. Æenski ekipi sta se v gorenjski ligi
uvrstili na 4. in 6. mesto. Tekmovalec Kalman SoËak pa je na
obËinskem prvenstvu osvojil 1. mesto. V druπtvu je vse veË mladih,
ki jim tenis pomeni izboljπano kvaliteto njihovega æivljenja. 

Druπtvo je eno leto vodil Metod Kos, za njim Boπtjan Rant, sedaj
pa je predsednica Nada Nastran, ki opravlja tudi organizacijska,
tajniπka in blagajniπka dela. 

TENI©KI KLUB SIPCA ©KOFJA LOKA 

Teniπki klub Sipca je bil ustanovljen leta 1989 z namenom, da
omogoËi krajanom udeleæbo v razliËnih πportnih aktivnostih. Te so:
igranje tenisa, koπarke, namiznega tenisa in minigolfa na travi. Klub
od vsega zaËetka vodi Lado Trobec. VkljuËenih je 63 Ëlanov. 

Vsa dejavnost je usmerjena v rekreacijo in nima tekmovalnih ambi-
cij. Sami so organizatorji πportnih iger na Sipci, pri katerih se
udeleæenci pomerijo v tenisu, ruskem kegljanju, mini golfu in
metanju trojk na koπ. Skupaj s treking klubom organizirajo kombi-
nacijo kolesarjenja in tenisa. Njihova igriπËa so na voljo vsem, ki
organizirajo πportne dejavnosti in ki jih ti radi izkoristijo. 
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Klub je bil ustanovljen v 1995. letu. Je izkljuËno rekreativnega
znaËaja. Njegova dejavnost je pohodniπtvo, planinarjenje, smuËanje
in kolesarjenje. V druπtvo je vËlanjenih 42 Ëlanov. »lani kluba redno
enkrat meseËno organizirajo izlet v naravo. Udeleæujejo se
rekreativnih kolesarjenj in pohodov, kot so: Maraton Franja,
Maraton Ëeπenj, Juriπ na VrπiË, NoËni pohod v Draægoπe in pohod
Od Litije do »ateæa in drugi. 

Pri svojem delu sodelujejo s TuristiËnim druπtvom ©kofja Loka.
Zrisali in trasirali so zanimivo kolesarsko pot “V zavetju Lubnika”,
ki jo vzdræujejo in vsako leto vodijo po njej skupinsko kolesarjenje.
Zelo pomembna je pomoË kluba lokalni turistiËni organizaciji
Blegoπ pri organizaciji in spremstvu kolesarskega vzpona na Blegoπ. 
Zadovoljni so, ker s prodajo in menjavo koles naredijo veliko korist-
nega predvsem za mlajπe kolesarje. 

V Ëasu 10-letnega delovanja so klub vodili kot predsedniki Matjaæ
Modic dvakrat, Franc ©varc, Lado Kræiπnik, Miloπ »etrtiË. Sedaj pa
je predsednica Nada Nastran. Delujejo samostojno in izkljuËno na
prostovoljni osnovi. 

Treking klub ©kofja Loka je prerasel enoliËnost, nezahtevnost in
lenobnost ! HoËe nekaj veË, poizkuπa pobegniti sivemu vsakdanu, si
zagotoviti kakovostno izrabo prostega Ëasa in æiveti kvalitetno æiv-
ljenje. 
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Turizem ima poleg drugih uËinkov vse veËji pomen v rekreativnem
smislu, saj vpliva na zdravstveno stanje in kulturno raven ljudi. Tega
pomena so se zavedali æe prvi loπki turistiËni delavci, ki so v zaËetku
leta 1873 ustanovili 24-Ëlansko druæbo, ki se je imenovala “©kofje-
loπka kopaliπka druæba”. Njen predstavnik je bil prvi πkofjeloπki
notar Janez Triller. 

Druæba je od mestnega æupnika Primoæa Remica kupila posestvo v
Vincarjih, na katerem je zgradila kopaliπËe s toplo vodo, ob bregu
SelπËice pa trojne lesene “toplice”. V sklopu kopaliπËa je postavila
paviljon v kostanjevem drevoredu, v katerem je igrala godba.
Uredilo pa je tudi sprehajaliπËe, posuto z belim peskom ter oprem-
ljeno s klopmi in mizami. Æal je zaradi nesoglasij druæbenikov druæ-
ba prekmalu prenehala. 

14. septembra leta 1897 je bilo ustanovljeno Olepπevalno druπtvo,
katerega ustanovitelj in predsednik je bil uËitelj Slavko Flis. Druπtvo
je skrbelo za obnovo poti, sprehajaliπË in olepπavo mesta. 
Olepπevalno druπtvo je zgradilo novo kopaliπËe na SelπËici pod graj-
skim obzidjem na poti v Vincarje, predsednik pa je prisotne na
otvoritvi leta 1899 nagovoril: “Pozivam vas, da prav pridno v polet-
nem Ëasu uporabljate kopel v vaπe zdravje in utrjenost …”. 

Druπtvo je napravilo prijetna sprehajaliπËa na poti od Grebenarja Ëez
Kobilo na Stari grad in od Vincarjev do Æegnanega studenca.
SprehajaliπËa so bila opremljena s klopcami in mizami. Sprehajalni
poti za gradom so dali ime “Flisova pot”. 

Julij Slavko Flis ni bil LoËan po rodu. Rodil se je v uËiteljski druæi-
ni v Laπkem trgu, 18. decembra 1851. leta. ©olo je do niæje realke
obiskoval v Laπkem, nato pa se πolal v Celju. Viπjo realko je zakljuËil
v Celovcu, na uËiteljiπËe pa se je vpisal v Mariboru. Sluæboval je po
πtevilnih slovenskih krajih. Od leta 1892 pa je do svoje upokojitve
uËil na deπki ljudski πoli v ©kofji Loki. Aktiven je bil tudi v πkofje-
loπki obËinski upravi kot odbornik in celo obËinski svetnik, bil je
Ëlan loπke Ëitalnice, sokol ter tudi slikarsko nadarjen. 

Olepπevalno druπtvo je po naËrtu Slavka Flisa leta 1898 zasadilo
drevesa Acer Leopoldi na Mestnem trgu, pred sodiπËem in na klan-
cu pod æupnijsko cerkvijo, divje kostanje pa na Grabnu, v parku
Zvezda na Spodnjem trgu in drugod. Organiziral je πtevilne prire-
ditve, med drugim kegljanje za dobitke, streljanje na tarËo z zabav-
nim veËerom, mnoæiËno obiskovana pa je bila prireditev leta 1900,
ki so jo poimenovali “Predstava æivih podob”. 

Velika povodenj 1986. leta je odnesla kopaliπËe Olepπevalnega
druπtva z vsem inventarjem. LoËani so se takrat poslovili od SelπËice
in izbrali lokacijo v Puπtalu na desnem bregu PoljanπËice. Leta 1928
so zgradili leseno stavbo na kolih, v kateri so bili kabine, bife in

Veliki tobogan na kopaliπËu v Puπtalu, 1955

Odprtje kolesarske poti okoli ©kofje Loke (cca 50 km) ob 50 - letnici
TD, 2002
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veranda. Pod kostanji so bile mize in leæalne deske. Na kopaliπËu je
bila tudi Ëolnarna. Obiskovalci so se lahko udeleæili Hermanove
plavalne πole, igrali namizni tenis in odbojko, na mivki pa skakali v
daljino in igrali “koza πprunc”. KopaliπËe v Puπtalu so mnoæiËno
obiskovali LoËani, v ©kofjo Loko pa je LjubljanËane vozil tudi
kopalni vlak. 

Mejnik v razvoju turizma pomeni zgraditev Sokolskega doma leta
1922, kjer so se vrstile prireditve, ki so bile dober vzvod za oæivlja-
nje πkofjeloπkega turizma. Pozimi so bili v Loki organizirani
smuËarska tekmovanja ter smuËarski skoki, Ëez leto pa izleti v
πkofjeloπko pogorje. 

V obdobju med obema vojnama je bila zgrajena vojaπka cesta, ki je
sluæila izletniπkemu turizmu, danes pa jo mnoæiËno uporabljajo
kolesarji. Po vojni pa je nastalo obdobje mirovanja turizma. 

Leta 1952 je bilo ustanovljeno TuristiËno druπtvo ©kofja Loka. Prvi
predsednik je bil notar Stevo ©ink, drugi Ëlani upravnega odbora pa
so bili: Tone Pirc, Vladimir Æuæek, Geza Koloævari, Stane Remπkar,
Janko Regvat, Ivan Brodar, Karl Plestenjak, Franc Reπ, Anton
Ogrin, Mara Pehar, Branko Popov in Radovan TomaniË. Druπtvo je
leta 1955 obnovilo in markiralo poti od Kobile do Starega gradu z
mestno zeleno-rumeno barvo. V tem Ëasu je bil na kopaliπËu v
Puπtalu postavljen tobogan, velika posebnost za tisti Ëas, ki je prines-
la veliko veselja tako mladini kot starejπim kopalcem. 

Po letu 1962 pa za loπki turizem nastopi mlaËno obdobje, saj so na
podlagi sklepa ObËinskega ljudskega odbora prenehala delovati sko-
raj vsa gostiπËa, ki jih je bilo do takrat v Loki 38, s tem pa so bile
zaprte tudi turistiËne sobe. Olepπevalno druπtvo je razpolagalo v letu
1908 s 76 sobami in 132 posteljami samo v gostiπËih, poleg tega pa
je bilo πe veliko zasebnih sob. 

Ponovno turistiËno renesanso je mesto z okolico doæivelo s prazno-
vanjem tisoËletnice mesta leta 1973, z novim modernim hotelom,
æiËnico na Starem vrhu, trimsko stezo za gradom, razvojem
kmeËkega turizma, zimskim bazenom v hotelu in najveËjo priredit-
vijo: izseljeniπkim piknikom na Loπkem gradu. 

Po tem obdobju je TuristiËno druπtvo ©kofja Loka skrbelo predvsem
za kulturno-turistiËne prireditve, turistiËno promocijo, olepπevanje
mesta in træenje turistiËnih storitev, s katerimi si πe danes zagotavlja
lastne prihodke za obstoj in razvoj druπtva in mestnega turizma. 

TuristiËno druπtvo ©kofja Loka je ob praznovanju 50-letnice leta
2002 uredilo kroæno kolesarsko pot “V zavetju Lubnika” in jo z
nekaterimi spremembami trase obnovilo v letu 2004. Po manj
prometnih poteh v okolici ©kofje Loke vodi mimo πtevilnih na-

ravnih in kulturnih znamenitosti in jo lahko prevozijo tudi
kondicijsko manj pripravljeni kolesarji z gorskimi kolesi. 

Maja 1988. leta je druπtvo prviË redno zaposlilo strokovnega delav-
ca Marka Pleπka z namenom hitrejπega turistiËnega razvoja kraja in
organiziranja turistiËne prireditve “SreËanje v moji deæeli”.
Pospeπeno je zaËel nadgrajevati turistiËno ponudbo. 

- Leta 1989 je s pomoËjo zanesenjakov in vojakov oËistil in oæi-
vil kopaliπËe v Puπtalu. 

- Preuredil in opremil je zastarelo pisarno druπtva v prijeten
prostor, primerno zaloæen s promocijskim gradivom in turis-
tiËnimi spominki. V letu 2002 je druπtvo odprlo nov, najbol-
je opremljen turistiËni center na Gorenjskem v Kaπmanovi hiπi
na Mestnem trgu. Obiskovalcem ©kofje Loke nudi vse zaæe-
lene informacije, prospekte, kvalitetne slovenske izdelke
domaËe in umetnostne obrti, loπke spominke, izobraæuje vod-
nike in organizira vodniπko sluæbo za domaËe in tuje skupine
turistov ter organizira turistiËne in druge prireditve. 

- Oblikoval je nove loπke prospekte, razglednice, video filme,
loπke spletne strani ter sodeloval pri oblikovanju zemljevidov,
broπur, knjig, Ëlankov in avdio predstavitev ©kofje Loke.
Najbolj reprezentativna in uporabna sta prospekta
“Starodavna lepotica” in Sprehodi po mestu in okolici” v veË
jezikih. 

- Veliko dela je opravil na podroËju turistiËnih prireditev. Od
leta 1995 dalje je kot pobudnik in avtor sodeloval pri razvoju
poletnih glasbenih veËerov “Pod Homanovo lipo”,
srednjeveπkih prireditev “Venerina pot”, sobotnih kulturnih
dogodkov “Sobotne promenade” in decembrskega dogajanja
“Veseli december”. Leta 2000 je s skupino sodelavcev pripravil
grajski vrt za mnoæiËne prireditve in tam organiziral velike
poletne koncerte “Pod grajsko lipo”. 

- Oæivil je sejemske prireditve - 24 sejmov letno. 
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Z gibanjem in πportom do zdravja in veselja 

Gibalne igre so osnovne otrokove potrebe, zato se prepletajo skozi
vse dejavnosti v vrtcu. Vsi, ki delajo v vrtcu, se moËno zavedajo,
kako je za otroka pomembno, da je za gibanje notranje motiviran,
svoboden in da se poËuti varnega. Otrokovo doæivljanje in doje-
manje sveta namreË temeljita na informacijah, ki izvirajo iz njegove-
ga telesa, zaznavanja okolja, izkuπenj, ki jih pridobi z gibalnimi
dejavnostmi in ustvarjalnostjo v razliËnih situacijah. 

Z razliËnimi gibalnimi dejavnostmi, v katerih se otroci igrajo,
razπirjajo znanja tudi z drugih podroËij. V telovadnicah, igralnicah
in drugih prilagojenih prostorih ob uporabi razliËnih igral in
πportnih pripomoËkov usvajajo nove spretnosti in se uËijo pravil
igre. Po konËani aktivnosti skupaj s pedagoπkimi delavkami in
delavci opazujejo spremembe na svojem telesu, razmiπljajo, kaj
storiti za dobro zdravje in poËutje, hkrati pa se seznanjajo z osnov-
nimi naËeli osebne higiene, za katero v vrtcu po konËani gibalni
dejavnosti poskrbimo, da se dosledno izvaja. 

V okviru dnevnih dejavnosti se zaposlene trudijo, da otrokom
ponudijo veliko moænosti za gibanje, tako v notranjih prostorih kot
tudi na prostem. V enotah Najdihojca in Pedenjped imajo
telovadnici, ki ju glede na potrebe otrok in strokovne odloËitve
pedagoπkih delavk in delavcev opremljajo z razliËnimi πportnimi
rekviziti. Telovadnico v enoti Pedenjped koristijo tudi otroci iz
bliænje enote Roæle, otroci iz enote »ebelica pa uporabljajo malo
dvorano v πportni hali na Podnu. Otroci v enoti Ciciban za
gibanje obËasno uporabljajo dvorano Kulturnega doma pri Svetem
Duhu, ki seveda ni namenska, je pa uporabna ob slabem vremenu.
Sicer pa se otroci veliko bolje in bolj naravno sprostijo v naravnem
okolju, kjer lahko skaËejo, plezajo, teËejo, se drsajo … skratka v
gibanju iπËejo svoje reπitve, hkrati pa se seznanjajo z lepoto in
vrednostjo narave in naravovarstvenim ravnanjem. 

V Vrtec ©kofja Loka je v πolskem letu 2005/2006 vkljuËenih 650
otrok (podobno πtevilo se giblje zadnjih 10-ih letih), kar pomeni,
da je tudi na podroËju gibalnih navad opravljenega veliko siste-
matiËnega in strokovnega dela. PodroËje gibanja se skozi zgodovino
v vrtcu ni bistveno spreminjalo, spreminjale pa so se metode
pouËevanja in uporaba razliËnih sredstev ter varnostnih ukrepov.
Nove generacije otrok so zelo æivahne, nekateri posamezniki se tudi
zelo teæko umirijo. Zato je podroËje gibanja πe kako pomembno,
predvsem v vrtcu, kjer mora res vsak otrok imeti priloænost, da se
gibalno izrazi in izæivi. 

Predπolska stroka je sledila spremembam in jih z uvedbo vzgojnega
programa za vrtce po meri otroka upoπtevala tudi v praksi. 

Na πtartu

Miha koroπec, 5 let: Igra z æogo

Otroπko doæivljanje πporta
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Zadovoljni so, ko vidijo, kako otroci z veseljem in lahkoto osva-
jajo nove gibalne spretnosti in sposobnosti, kako veseli so, ko
zmorejo nove podvige in kako radi osvojeno znanje pokaæejo tudi
starπem. Zato imajo v vrtcu tudi veË sreËanj s starπi, kjer se druæijo
z otroki v neformalnih sreËanjih, delavnicah, igrah na prostem in
ne nazadnje na izletih in razliËnih pohodih. Æe veË let zaporedoma
so zelo uspeπna sreËanja na sankaliπËih, izletih v neznano,
preizkusih rolanja in voænjah s kolesom ter s preprostimi ljudskimi
igrami, kot je “tanc πola”, skrivanje, lovljenje, igre z æogo …

Strokovne delavke in delavci vrtca pa v zadnjih letih æal opaæajo, da
imajo nekateri otroci ob vstopu v vrtec velike teæave z gibanjem v
prostoru. Teæave so najbolj izrazite na podroËju koordinacije telesa,
vzdræevanju ravnoteæja, predvsem pa pri vztrajnosti, zmogljivosti in
gibljivosti. 

Sodobni Ëas in tehnoloπki napredek je prinesel veliko pomanj-
kljivosti, med njimi tudi celo vrsto æe strukturiranih igraË, televi-
zijo, raËunalnik in prezaposlene starπe. Opaæajo, da je le v redkih
druæinah πe priloænost za skupno preæivljanje prostega Ëasa v na-
ravi, v gibanju in brez obveznosti. 

Zato so naloge in poslanstvo vrtca toliko veËji. V letoπnjem letu,
ko se v naπi obËini praznuje 100 - letnica πporta, so gibanje
uvrstili med prednostne naloge vrtca. To pomeni, da so v to na-
ravnali strokovno izobraæevanje pedagoπkih delavk in delavcev
vrtca, dodatno so opremili kabinete s πportnimi rekviziti ter se
dogovorili, da πe dodatno, naËrtno in sistematiËno spodbujajo
otroke h gibanju v razliËnih organiziranih dejavnostih, kot je npr.
pomladni kros za vse otroke, vkljuËene v vrtec, zimski in pomlad-
ni πportni dan in igre πkratov, ki jih bodo izpeljali na igriπËu v
Gorajtah. 

Tako kot æe skoraj tri desetletja tudi letos s starejπimi oddelki
sodelujejo s ©portno zvezo ©kofja Loka in Zavodom za πport v 
programu “Zlati sonËek”. V okviru tega programa se kar nekaj
otrok prviË sreËa z bazenom, hojo na smuËeh, rolanjem in kolesar-
jenjem. Opaæajo, da mnogo otrok zaradi razliËnih okoliπËin nima
priloænosti poizkusiti razliËnih zvrsti πporta. V ta namen imajo v
Vrtcu ©kofja Loka pripravljeno opremo za izposojo, da otroci niso
prikrajπani za razliËno veselje, tako na snegu kot tudi na kopnem. 
S poærtvovalnim in strokovnim delom pedagoπkih delavk in
delavcev so se mnogi nauËili najbolj zahtevnih disciplin in jih kas-
neje v æivljenju moËno vzljubili. 

Vrtec je prostor, kjer ni tekmovalnosti, so pa zdrav duh, veselje in
veliko æelja po gibanju. Veseli so, da to otrokom lahko omogoËijo
vsak dan, v razliËnih vremenskih razmerah. »utijo pa se
odgovorne, da ob vzgoji mladih generacij na vseh starostnih stop-

njah spodbujajo ustvarjalno gibanje ter da otrokom v najzgodnejπem
obdobju ponudijo Ëim veË moænosti za pridobivanje gibalnih
izkuπenj, ki bodo kasneje vplivale na njihov razvoj, na kasnejπe
vkljuËevanje v razliËne πportne zvrsti in nenazadnje tudi na to, da
πport pomeni Ëloveku eno izmed pomembnih sestavin kakovosti
æivljenja v vseh starostnih obdobjih.

Æoga

Igra
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Zdravstveni delavci se zavedajo svojega osnovnega poslanstva - skr-
beti za vsestransko zdravje ljudi. Tudi vsak osveπËen posameznik ve,
da je le dobro duπevno in telesno zdravje vir delovne moËi in vese-
lja do æivljenja, zato bo tudi sam poskrbel za utrjevanje zdravja in s
tem za prepreËevanje poπkodb in bolezni. 

Dobro zdravje je πe posebnega pomena za aktivnega πportnika.
Zato je zgodnje odkrivanje, prepreËevanje in zdravljenje okvar ter
bolezni πe posebnega pomena za zdravo rast in razvoj ter uspeπno
in varno πportno udejstvovanje. 

Zgodovina in izvajanje dejavnosti
Prvo organizirano zdravstveno varstvo πportnikov so v zdravstve-
nem domu v ©kofji Loki opravljali sploπni zdravniki in to vse do
leta 1970. Tedaj je uradno priËel z delom Dispanzer za medicino
dela, prometa in πporta. ©portnike so pregledovali tudi specialisti
medicine dela iz ZD Kranj : dr. Mario KocijanËiË, dr. Tilka Koπir
Praprotnik in dr. Janez Pustovrh. Prva stalna specialistka medicine
dela v ZD ©kofja Loka je bila od 1978. do 1982. leta dr. Mira
Cepuder. Ob njej so kasneje delali tudi dr. Mladen ©ubic, dr.
Radivoje NikoliË in dr. Janez Dolenc. Od leta 1988 je poloviËni
delovni Ëas delala tudi dr. Magdalena Selan. Zadnji trije zdravniki
πe danes opravljajo preglede vrhunskih πportnikov. Aktivni in
vrhunski πportniki imajo glede na vrsto in raven πportne dejavno-
sti predpisane obseg, vsebino in πtevilo pregledov. Æal pa πe danes
ni zakonodajno pravno primerno urejeno zdravstveno varstvo vseh
πportnikov. 

Vsi ostali, otroci in mladostniki imajo redne preventivne siste-
matske preglede, ki jih izvajajo po programu specialisti pediatri,
specialisti πolske medicine in sploπne medicine. Nekateri od
naπtetih specialistov pa πe posebej skrbijo in izvajajo zdravstvene
preglede posameznih πportnikov. Na primer : dr. Alenka KavËiË
Pokorn nogometaπe, dr. ©tefanija Kriænar odbojkarje in razvojno
motene, dr. Milena Novak MediË tabornike, dr. Tone Koπir in dr.
Romana Hafner smuËarje, dr. Urπka Omejc izvaja preventivo v
Druπtvu za zdravje srca in oæilja, pomagajo pa tudi πe nekateri
drugi. 

V ©kofji Loki se odvijajo pomembna obËinska, regijska, dræavna in
mednarodna tekmovanja, na katerih deæurajo tako zdravniki kot
medicinske sestre in tehniki ter reπevalci, kar je za uspeπno organi-
zacijo tekmovanj tudi zelo pomembno. 

Zdravstvena πportna vzgoja
Vsak otrok ima pravico do redne πportne vzgoje v Ëasu vzgoje in
izobraæevanja. Te pa se zaradi zdravstvenih omejitev ne morejo
udeleæevati vsi uËenci. Ravno ti so zaradi primanjkljajev πe bolj
potrebni ustrezne πportne vzgoje, ki jo imenujemo zdravstvena

Loπki zdravniki smuËarji
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πportna vzgoja. V ©kofji Loki je bila ta organizirana æe zelo zgodaj,
in to leta 1962. Za to obliko dejavnosti je potrebno dobro sodelo-
vanje med πolsko in zdravstveno sluæbo ter s starπi in otroki. Prvi
zdravnici, ki sta v ZD skrbeli za to povezavo, sta bili dr. ©tefka
Kriænar in dr. Alenka Pokorn. Sedaj pa bo to dejavnost izvajala dr.
Ida Rus. 

Udejstvovanje zdravstvenih delavcev v πportu
V prostem Ëasu so se vedno udeleæevali in tudi organizirali razliËna
πportna tekmovanja zdravstvenih delavcev na obËinski,
medobËinski in dræavni ravni. Posebno πtevilna je bila udeleæba na
rekreativnih smuËarskih tekmovanjih, kjer so pritegnili tudi
druæinske Ëlane - otroke, æene, moæe in druge. VeË let so bili ne
samo udeleæenci, ampak tudi organizatorji IATROSKY mednaro-
dnega smuËarskega tekmovanja za zdravnike, ki je bilo zdruæeno
tudi s strokovnim sreËanjem. 

Redno se udeleæujejo rekreativnih πportnih prireditev v okviru
ObËinske πportne zveze in sindikata. Naπi delavci tekmujejo v
smuËanju, odbojki, namiznem tenisu, tenisu, badmintonu, keg-
ljanju, teku, kolesarjenju, plavanju, pikadu, streljanju, balinanju,
pa verjetno πe v Ëem. Najuspeπnejπi so pri delavskih igrah v tenisu,
badmintonu, namiznem tenisu in streljanju. 

Na mednarodni ravni so med zdravniki in zobozdravniki zelo
uspeπni v smuËanju dr. Romana Hafner, dr. Matija Jereb, dr.
Andrej ©ubic, dr. Duπan Sedej in dr. Ciril Pleπko. V streljanju z
zraËno in malokalibrsko puπko imajo svetovnega prvaka za leto
2005 in πe nekaj let nazaj, dr. Branka Koπirja. Svetovna podprvak-
inja za æenske pa je pediatrinja dr. Marija Avsenik - v isti disciplini. 

“Menim, da je vzgojno zelo pomembno, da zdravstveni delavci ne
znamo deliti le naukov, ampak da jih tudi sami izvajamo. Saj vsi
vemo, da poleg lepe besede naredi veliko tudi dober zgled. Danes
je tempo æivljenja tak, da mora æe vsak posameznik znati poiskati
vire moËi in energije v skopo odmerjenem prostem Ëasu. »e smo se
zato odloËili za πportno dejavnost, smo æe veliko naredili za svoje
zdravje in s tem tudi za dobro vseh obËanov,” razmiπlja dr. ©tefka
Kriænar. 

Zdravniki smuËarji pred πtartom
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Æensko rokometno druπtvo je priËelo delovati v letu 1992 pod
imenom Lokastar. Ustanovitelji druπtva so bili Miπo Cerovsky,
Avguπtin Peternelj in Anton Kemperle. Dejavnost je igranje
æenskega rokometa. V druπtvo je vËlanjenih 39 mlajπih deklic, 20
starejπih deklic, 30 kadetinj, mladink in Ëlanic. Z njimi so do sedaj
delali trenerji Pegi Berce, Marjan Kalamar, Stane Vrbinc, Marko
Berce, Milija TomπiË, Andrej Zavrπnik in Nada Pohleven. Vse ekipe
tekmujejo v dræavni rokometni ligi. Imajo 2 ekipi Ëlanic. Prva tek-
muje v 1. a dræavni ligi, druga pa v 1. b dræavni ligi. 

Najboljπi rezultati prve æenske ekipe:
3. mesto v 1. a dræavni ligi v sezonah 2000/2001 in 2003/2004, 
2. mesto v Pokalu Slovenije v sezoni 2000/2001, 
3. mesto v Pokalu Slovenije v sezoni 2004/2005, 
4. mesto v Pokalu Slovenije v sezoni 1999/2000. 

Druπtvo so doslej vodili Miπo Cerovsky, Zvonka Koπir in Tanja
Polajnar. 

Rokometaπice Jelovice, 2000/2001
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ALJAÆEV STOLP NA TRIGLAVU V
MEJAH LO©KEGA GOSPOSTVA

Triglav, “kralj” Julijskih Alp, je najviπji vrh v Sloveniji in zadnja
mogoËna gora v jugovzhodnem delu alpskega loka. Podoba gore in
z njo povezana zgodovina sta simbol slovenstva, njena silhueta pa je
upodobljena v slovenskem grbu. O Triglavu in Aljaæevem stolpu je
dr. Pavle Blaznik v Loπkih razgledih πt. 20, letnik 1973, str. 37,
napisal za LoËane izjemno zanimiv prispevek, ki ga posredujemo v
celoti. 

“Gotovo se ne motim, Ëe sodim, da je planincem le malo znanega o
nekdanji povezanosti dovπkega obmoËja z loπkim gospostvom,
Ëeprav sem o tej stvari pred leti æe pisal v strokovnem Ëasopisu. 
Ker je vrh tega omenjeni Ëlanek izπel brez karte, ki je bila po ne-
sreËnem nakljuËju zaloæena, se mi zdi, da ne bo odveË, Ëe se
ponovno vraËam k tej temi. Dovπko ozemlje je bilo namreË dolga
stoletja vkljuËeno v loπko gospostvo. V razliko z vsem drugim
loπkim teritorijem, ki je predstavljalo ozemeljsko povezanost, je bil
dovπki kompleks povsem osamljen - moËno odmaknjen od loπkega
srediπËa. Priloæena karta ponazarja obseg te upravne enote, ki je bila
kot dovπka æupa v 13. stoletju ena izmed 17 loπkih freisinπkih
upravnih enot oziroma ena izmed 19 æup po konËani rovtarski kol-
onizaciji v novem veku. Dovπka æupa je obsegala mimo naselij
Dovjega in Mojstrane πe Belco ter kmetijo SeduËnik pa Zgornjo
Radovno. Na severu je segala do gorskih grebenov z Jepco in Kepo
vse do Hruπkega vrha, medtem ko jo je na vzhodu omejeval potok
DobrËnik zahodno od Hruπice. Od tod je meja krenila proti zaho-
du oziroma jugozahodu vkljuËujoË Zgornjo Radovno, se povzpela
na Jerebikovec, od tam pa na Rjavino in na Triglav, od koder se je
spustila na preval Luknjo, se dvignila na Kriæ (2531 m) in od tam
na Kukovo πpico in Vrtaπki vrh, prekoraËila Savo zahodno od Belce
in nato sledila temu potoku vse do njegovega izvira. 

V loπko dovπko æupo sta torej spadali v celoti dolina Vrata z Bistrico
in dolina Kot. Ozemlje dovπke æupe se je povsem krilo z ozemljem,
ki je bilo cerkveno vkljuËeno v dovπko æupnijo. Na nekdanjem
loπkem teritoriju stoje torej Aljaæev dom, StaniËeva koËa, dom na
Kredarici, pa tudi Aljaæev stolp, ki ga je dal 1895 postaviti dovπki
æupnik Jakob Aljaæ ob strahotnemu nasprotovanju nemπkih krogov,
organiziranih v Alpenvereinu. Svet, na katerem stoji stolp, je bil
skupna last 137 upraviËencev dovπke obËine; med temi je bil tudi
æupnik, saj je bil v æupnijski lasti æe 1291 celo eden od 28 gruntov
na Dovjem. Da je Aljaæ lahko πe samozavestneje nastopil, je kupil
od dovπkih upraviËencev vrh Triglava za 1 goldinar.”

Ivan Kriænar

Vladimir Æuæek (v temnem oblaËilu) s prijatelejm na Triglavu, 1937.
Med njima je mejni kamen, ki je bil postavljen z Rapalsko pogodbo
(1920-1941)
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©kofja Loka z okolico je dala kar nekaj ljudi, ki so se z delom izkaza-
li in vplivali na razvoj slovenske in evropske πportne kulture. Med
njimi se s ponosom spominjamo zasluænega profesorja, znanstveni-
ka, naravovarstvenika, rodoljuba in πportnika dr. Frana Jesenka.
Velikanske so njegove zasluge za razvoj in napredek smuËanja,
planinske kulture in varovanja naravnega okolja. LoËani bi zaradi
Ëasovne odmaknjenosti in neljube povrπnosti njegova prizadevanja in
doseæke na πportnem polju skoraj spregledali. Na sreËo se to ni zgodi-
lo, kajti 100-letni obraËun opravljenega dela je v seznam zasluænih
πportnih ustvarjalcev postavil Frana Jesenka na vidno mesto. »e bi
nanj pozabili, bi bilo slavje 100-letnice πporta zagotovo slavje z
napako in z manj ponosa. 

Pa poglejmo na kratko njegovo æivljenjsko pot. Rodil se je 14. marca
1875 v stari loπki kljuËavniËarski rodbini v Karlovcu, sedaj Kopaliπka
ulica 9. Dobil je oËetovo ime. Bil je zelo nadarjen in se rad uËil, zato
ga je oËe po nasvetu uËitelja vpisal v gimnazijo. Fran je veliko dal na
znanje in osebno urejenost. Ko je bil v πesti gimnaziji, mu je za
pljuËnico umrl oËe in zapustil osem otrok. Od takrat naprej se je
mladi F. Jesenko preæivljal sam, z dohodki od inπtrukcij pa podpiral
πe mater in sestro TonËko, da je lahko konËala uËiteljiπËe. 

Leta 1895 se je odpravil na Dunaj πtudirat naravoslovje. Usposobil se
je za pouËevanje botanike, zoologije, mineralogije in kemije. Dne 9.
julija 1900 je pridobil πe doktorski naziv z znanstveno razpravo
“Odnosi med jakostjo svetlobe in anatomsko zgradbo asimilirajoËih
rastlinskih organov.” 

V letih med 1901 in 1908 je pouËeval, vzgajal in bil perfekt v bogatih
druæinah, med drugimi v druæini perzijskih princev na Dunaju, pri
grofu Merveldta v Belohradu na »eπkem in v druæini Stagni v
Aleksandriji. Z omenjenimi druæinami je prepotoval skoraj vso
Evropo in si pridobil in izpopolnil veliko jezikovnega znanja, tako da
je govoril in pisal nemπko, πvedsko, francosko, italijansko, Ëeπko,
hrvaπko in srbsko ter razumel rusko, angleπko in norveπko. 

Jeseni 1908 se je vrnil na Dunaj in dobil mesto asistenta - demonstra-
torja na rastlinogojski postaji visoke πole za poljedelstvo. Napredoval
je na podroËju znanosti in se posvetil πtudiju rastlinske fiziologije
(veda, ki prouËuje æivljenjske procese, delovanje celic, organov, tkiv in
organizmov). Delal je v inπtitutu Vilmorin v Parizu ter v inπtitutih v
Upsali in Stockholmu. V tem Ëasu je napisal in objavil vrsto svetovno
odmevnih raziskav. NajveË Ëasa in naporov pa je posvetil genetiki
(veda o dedovanju), ki je bila takrat v zaËetku razvoja. O doseækih
kriæanja pπenice in ræi je pisal v uglednih strokovnih revijah in poroËal
na IV. mednarodni konferenci v Parizu 1911. 

Bil je nesreËno poroËen, v vojsko pa vpoklican 1914, od koder se je
po neverjetnih okoliπËinah vrnil 1918. O njegovi vojaπki kalvariji je

Druæinski nagrobni spomenik, 
delo arhitekta Joæeta PleËnika
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prof. France Planina v Loπkih razgledih VII/1960, str. 153-154,
napisal: “V prvi svetovni vojni je bil æe v avgustu 1914 vpoklican in
je sluæil kot Ëastnik do decembra 1918. Prve mesece je presedel v gar-
nizonskem zaporu in bil v sodni preiskavi, ker je bil obdolæen rusofil-
stva. Pozneje je bil na ruski fronti hudo ranjen. Ko so sanitejci
odnaπali ranjence, so mislili, da je mrtev. Ostal je med mrtveci, ko so
jih æe zaËeli pokopavati. Takrat ga je naπel njegov vojaπki sluga in jih
preprosil, da so ga preiskali in odpremili v bolniπnico. Imel je poËeno
lobanjo in se je zavedel πele Ëez veË dni, a se nekaj Ëasa ni niËesar
spominjal. Bil je tudi v ruskem ujetniπtvu, a so ga Rusi kot Ëastnika
vrnili v zamenjavo za svoje oficirje. Po vojni je bil odpuπËen v neak-
tivno stanje, jugoslovanska armada mu je priznala Ëin rezervnega
pehotnega kapetana I. razreda.”

Leta 1921/22 je postal redni prof. botanike na univerzi v Ljubljani.
Zelo si je prizadeval za iskanje slovenskih izrazov za razne pojme
rastlinske anatomije (vede o zunanji in notranji zgradbi rastlin) in
fiziologije. 

Na potovanjih po Evropi je odkrival lepote in pomen narodnih
parkov za razvoj znanosti, ohranjanje narave in turistiko. 

O prizadevanjih Frana Jesenka, da bi Slovenci razglasili Triglavski
narodni park, je ob otvoritvi spominske ploπËe na njegovi rojstni hiπi
prof. France Planina povedal: “Ko je priπel na univerzo v Ljubljani,
je postal eden najbolj vnetih pobudnikov in borcev za uresniËitev
zamisli o narodnem parku v Dolini Triglavskih jezer. Sprva so ta
prizadevanja naletela na priznanja. Æe leta 1924 je bila Dolina
Triglavskih jezer razglaπena za Alpski narodni park za dobo 20 let.
Ministrstvo za gozdove in rude je »eπnjiËanom, ki so do tedaj izko-
riπËali paπo v tej dolini, doloËilo odπkodnino 60.000 din z 
namenom, da v zameno izboljπajo planino Komno. Naravoslovci in
ljubitelji narave so bili prepriËani, da je s tem Triglavski park reπena
stvar. Jesenko je s skupino svojih πtudentov ob sodelovanju
Slovenskega planinskega druπtva in gozdne uprave oznaËil meje
parka med KomarËo in Hribaricami na vzhodni in zahodni strani.
Dve leti nato je v dnevniku Jutro objavil podatke o ustanovitvi,
pomenu in znamenitostih narodnega parka, hkrati pa tudi o grenkih
izkuπnjah, ki jih je doæivel s tem parkom. »eπnjiËani so namreË v letu
1925 spet popasli planino LopuËnico in planino Na kalu in prignali
Ëredo krav prav do KoËe pri Triglavskih jezerih. Pri tem so se sklice-
vali na zakon o planinah, ki je vseboval doloËbo, da je planinski svet
le za paπo in je vsaka trajna uporaba planin v druge namene pre-
povedana. Prof. Jesenko in drugi kulturni ljudje, ki so vedeli, da
znanstvena in turistiËna korist narodnega parka daleË presega gospo-
darsko korist, ki jo ima vas »eπnjica od paπe, so se nato vse do 2. sve-
tovne vojne potegovali za uveljavitev Triglavskega narodnega parka.
Pri 6. triglavskem jezeru je Jesenko najel lovsko bajto za svoje
πtudente, da so tam preæivljali poletne tedne, prirejali pohode po

vseh delih parka do njegovih mejnih vrhov, prouËevali gorsko floro,
hkrati pa opravljali sluæbo gorske straæe, s posveËenih tal narodnega
parka odganjali æivino in opozarjali nedisciplinirane turiste na
doloËila o varstvu narave. Tudi profesor sam je energiËno nastopil, Ëe
je na mizah v planinski koËi opazil πopek zaπËitenega cvetja ali v
drvarnici nasekano vejevje ruπevja ali naletel na planinca, ki je v
parku pobil gada. Druga svetovna vojna je vpraπanja o parku in paπi
potisnila v pozabo, po vojni pa je ljudska oblast to vpraπanje kul-
turno reπila in je sedaj Triglavski narodni park æivo dejstvo. 

KomarËa s slapom Savica in s svojim rastlinstvom, ki je prag za vstop
v narodni park, je prof. Jesenku veljala za viπek gorske lepote. In prav
v KomarËi mu je zla usoda pretrgala nit æivljenja, ko je v juliju 1932
sam in otovorjen s teækim nahrbtnikom πel k svojim πtudentom pri je-
zerih, omahnil v globino, ko se je nagnil za cvetlico, si zlomil hrbteni-
co, da je tri dni kasneje, 14. julija 1932 konËal svoje bogato, moËno
razgibano æivljenje ob kopici πe ne izpolnjenih delovnih naËrtov.”

F. Jesenko pri obËudovanju narave ni bil izbirËen. Verjetno so se tudi
njemu, tako kot prof. D. Ulagi, vsi letni Ëasi zdeli najlepπi. Med
bivanjem v ©vici in na ©vedskem se je navduπil za zimske πporte. Zato
se mu ob vrnitvi v Ljubljano ni bilo teæko pridruæiti pionirjem mo-
dernega smuËanja v takratni dræavi. Bil je prvi predsednik SmuËarske
zveze Jugoslavije, vodil naπo reprezentanco leta 1922 na tekmovanje
v Krkonoπe, se boril za mednarodno priznanje Bloudkove velikanke
in smuËarskih poletov v Planici in prav zaradi znanja tujih jezikov
uspel, planince opozarjal na varstvo narave in kulturno obnaπanje v
naravi, organiziral planinske pohode in pohode s smuËmi in ne
nazadnje svoje πtudente, med njimi naπega rojaka Franceta Planino,
je navduπeval za varstvo narave in gorsko straæo. 

Ljubljana je po Jesenku imenovala Jesenkovo ulico v ©iπki. Po drugi
svetovni vojni so v Mestnem logu ustanovili druæbeno posestvo in
vrtnarijo Jesenkovo. Kmalu po nesreËi so mu smuËarji in planinci
vzidali spominsko ploπËo v KomarËi, ob vznoæju ©iπenskega hriba pa
so mu prijatelji postavili spominski kamen v priznanje njegovemu
prizadevanju za ohranitev ljubljanskega Tivolija. Leta 1966 so mu
πportni prijatelji postavili spominsko obeleæje v BotaniËnem vrtu v
Ljubljani. Biotehniπka fakulteta Ëasti Jesenkove zasluge in od leta
1973 na njegov rojstni dan podeljuje Jesenkova priznanja kot najviπja
Ëastna priznanja za doseæke na biotehniπkem podroËju, za pedagoπko
in raziskovalno delo ter za uspehe pri gospodarskem in druæbenem
napredku. ©kofja Loka je v znak spoπtovanja zasluænemu rojaku na
tolikih podroËjih 1976. leta odkrila na njegovi rojstni hiπi spominsko
ploπËo. 

©portni delavci naπega mesta pa mu za opravljeno delo prviË izraæa-
mo hvaleænost s tem skromnim zapisom. 

Ivan Kriænar
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Znano je, da je bil dr. Ivan TavËar pisatelj, publicist, advokat, politik
in posestnik. O njegovi povezanosti s πportom pa vemo zelo malo ali
skoraj niË. Zato je prav, da na kratko opiπemo tudi ta del njegove
dejavnosti. 

TavËarju v Ljubljani in na Visokem ni manjkalo razvedrila in spro-
stitve po napornem poklicnem, pisateljskem, politiËnem in drugem
delu. Bil je sokol, planinec, lovec, ribiË, jahal konje in igral tenis. Ni
znano, ali je kot Ëlan Juænega sokola v Ljubljani obiskoval praktiËni
program telovadbe, vemo pa, da je bil funkcionar in govornik na
sokolskih nastopih in zletnih prireditvah. Dne 27. junija 1912 je bil
kot ljubljanski æupan vodja delegacije na vseslovenskem sokolskem
zletu v Pragi, kjer je bil tudi slavnostni govornik. 

TavËar je rad obiskoval mestna in podeæelska sokolska druπtva, na
prireditvah pa vzpodbujal priloænostna tekmovanja. V Æabnici je na
primer organiziral fantovsko tekmovanje za zlato uro v hitrostnem
plezanju po mlaju (drevo brez lubja s posekanimi vejami in vencem
visoko pod vrhom). Zmagovalcu je osebno Ëestital, iz æepa vzel svojo
zlato uro in jo izroËil kot nagrado za zmago. 

Ivan TavËar je bil velik ljubitelj πporta. Na Visokem je imel dovolj
prostora, na katerem si je lahko privoπËil sprostitev in razvedrilo.
Zgradil si je pravi πportni park, znotraj katerega je bilo teniπko igriπËe

in maneæa (jahalna steza z ovirami za konje). Æe prej pa so na tem
prostoru igrali kriket. IgriπËe je leæalo na travnati ravnici pod grobni-
co. Pred leti so ljudje, ki so πe v æivo spremljali æivljenje na Visokem,
pripovedovali, kako je izgledalo igranje tenisa ter jeæa in preskako-
vanje ovir s konji. Za tenis je veljalo, da je to zabavna igra gospode z
natanËnim kodeksom vedenja in oblaËenja. Metod in Andrej
Klemenc sta v knjigi Sto let tenisa na Slovenskem o tem napisala:
“Dame so igrale tenis v dolgih, stisnjenih oblekah, nosile so klobuk
in v levici dræale pahljaËo. Moπki so nosili dolge Ërne hlaËe, srajco z
dolgimi rokavi, kravato in bili obuti v Ërne nizke Ëevlje. »rne teniπke
æogice brez filca so pobirali deËki v posebne koπarice. »e je moπki
æelel zavihati rokave na srajci, je moral dobiti privoljenje svoje
soigralke. Skrajπana rezana æoga je pomenila neπportno potezo in
takega igralca o imeli za nevzgojenega.” Pri jeæi pa so se dræali nasled-
njih pravil: moπki so imeli Ërne hlaËe in suknjiË, belo srajco, πkornje
in rokavice; æenske pa do tal dolge æidane (svilene) obleke s
klobuËkom na glavi. Na konju so sedele enostransko (obe nogi sta
bili spuπËeni v isto stran) in niso preskakovale ovir, ob konju je hodil
vodiË. 

Predsednik Evropske teniπke zveze Francseco Ricci Bitti je v Ëestitki
ob 100 - letnici tenisa v Sloveniji med drugim zapisal tudi tole: “Leta
1897 je znani slovenski pisatelj dr. Ivan TavËar na Visokem pri ©kofji
Loki odprl teniπko igriπËe. Tri leta zatem je bil ustanovljen prvi
slovenski teniπki klub in zgrajenih je bilo πe veË igriπË. To je bil
zaËetek dolge in bogate tradicije tenisa v Sloveniji.” Po vsem tem
lahko reËemo, da je dr. Ivan TavËar “oËe” slovenskega tenisa. 

Ivan Kriænar

Pogreb dr. Ivana TavËarja na Visokem, 1923
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Med zanimivosti loπkega πporta spada tudi πportna vzgoja v zaseb-
ni urπulinski dekliπki πoli in zasebnem æenskem uËiteljiπËu urπulink
v ©kofji Loki. Opis se nanaπa na Ëas med obema svetovnima vojna-
ma 1918-1941. ©oli sta bili internatskega tipa, Ëeprav vse uËenke
niso bivale v zavodu. V obeh πolah je πportno vzgojo pouËevala
Pavla Bahovec, uËiteljica, usposobljena za ljudske πole in πportno
vzgojo v srednjih πolah. 

Kratek æivljenjepis m. Angele Bahovec, rojene Pavla Bahovec
Pavla Bahovec je bila rojena v trgovski druæini januarja 1894 v
Ljubljani. Zgodaj ji je umrla mama. Vzgojo so ji najprej dale sestre
Ljube Gospe v ©mihelu, potem pa loπke urπulinke, kjer je 1912
zakljuËila uËiteljiπËe. Svojo redovno pot je zaËela s preobleko 29.
julija 1912 z imenom Angela. VeËne zaobljube je opravila 29. juli-
ja 1917. Pavla Bahovec je prva leta pouËevala v osnovni πoli, v
notranji in zunanji, ter pomagala pri nadzorstvu v urπulinskem
zavodu. Nekaj let je bila prefekta na uËiteljiπËu. Imela je izpit iz
italijanπËine. Dolga leta je bila profesorica πportne vzgoje z dræav-
nim izpitom. 

Vojne razmere so urπulinsko skupnost razgnale na vse strani. Zato
se je Pavla Bahovec 15. julija 1942 preselila v Rim, kjer je do svoje
smrti nudila pomoË skupnosti generalata. Umrla je 24. marca
1982. 

Pavla Bahovec je bila med vidnejπimi pedagogi πportne vzgoje tis-
tega Ëasa na Slovenskem, Ëeprav je πele ob 100-letnici πporta v
©kofji Loki prviË priπlo do æivega zanimanja za njeno delo. Z nje-
nim imenom je odloËilno povezana πportna dejavnost v obeh
zasebnih πolah. ©portno vzgojo je izvajala vestno in jo dopolnjevala
z novimi spoznanji domaËe in tuje πolske prakse. V medsebojnih
odnosih je izæarevala visoko raven pedagoπke kulture. UËenke Pavle
Bahovec, Minka Bevk, Vera »epin in Draguπka Kalan, vse æe v
visoki starosti, jo omenjajo z velikim spoπtovanjem. Pravijo, da je
bila sposobna in prijetna. V πoli ni nikoli uporabljala neprimerne-
ga ravnanja. Bila je dostopna in z njo so se lahko pogovarjale tudi
o neπolskih stvareh. Bila je redoljubna in pri pouku je vse dosegla z
lepo besedo. ©portno vzgojo je pouËevala sodobno. Ure pouka so
bila dobro sestavljene in bi jih brez velike zadrege lahko izvajali πe
danes. Svoje znanje je dopolnjevala s tujimi strokovnimi spozna-
nji. Posamezne uËne ure je popestrila z elementarnimi in πportnimi
igrami: koπarko, odbojko in z igro “med dvema ognjema”. V
zgodovinskem arhivu Slovenije, enota za ©kofjo Loko, je πe ohra-
njenih nekaj πolskih dnevnikov, v katerih so njeni vpisi o sestavi
posameznih uËnih ur. Leta 1938 prviË zasledimo v πolski doku-
mentaciji uporabo izraza telesna vzgoja, Ëeprav se je predmet takrat
uradno imenoval telovadba. S tem je prof. BahovËeva vlogo pred-
meta razπirila iz vadbe telesa tudi na vzgojo in tako naredila velik
miselni premik o pomenu πolskega πporta. 

UËenke urπulinskega samostana na Selπki Sori
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O materialnem poloæaju πportne vzgoje pri urπulinkah pa najveË
pove poroËilo za πolski leti 1937/38 in 1938/39, kjer piπe: “Za
telesno vzgojo je na naπi πoli naravnost razkoπno poskrbljeno. Poleg
mogoËnega lipovega drevoreda, parka in prostranega dvoriπËa ima
πola dve telovadnici in poletno telovadiπËe na prostem. UËenkam je
na razpolago 246 razliËnih kosov telovadnega orodja, ki je last
urπulink v ©kofji Loki. Ob vsakem letnem Ëasu imajo dovolj
priloænosti, da pridno goje turizem, plavanje, sankanje, smuËanje
in vseh vrst iger, kot so npr: kroket, koπarka, odbojka, ping - pong
in drugo. Tekem ne prirejajo. Zavod razpolaga z lastnim
kopaliπËem ob reki PoljanπËici in ima za gojenke dovolj kopalnic s
toplo in mrzlo vodo. ©olska telovadba se vrπi v polnem obsegu po
predpisih uËnega naËrta. Razen tega je na πoli 37 uËenk, ki so Ëlani-
ce Sokola oz. Prosvetne zveze, kjer nastopajo tudi na javnih prired-
itvah. Podmladkarice pridno vadijo igro za zdravje. K navedenemu
smo dolæni dodati πe tiste dejavnosti uËenk, ki jih letna poroËila ne
zajemajo, to so: drsanje, pohodi, sprehod na prostem med odmori

pouka (danes bi rekli rekreativni odmor) ter priprave na nastope in
sami nastopi. Skoraj vse uËenke so bile vkljuËene v “druπtvo trezne
mladine.”

Takih pogojev bi se danes loπke πole zelo razveselile. Ko se
vpraπamo, kje vse so razlogi za tako visok standard πolske πportne
vzgoje, sta odgovora samo dva:

- izjemna osebna zavzetost in sposobnost prof. Pavle Bahovec;
- prikrito konkurenËno tekmovanje s πolami urπulinskega

samostana v Ljubljani in strah pred ukinitvijo uËiteljske πole s
strani dræave. 

Pogled v delo prof. Pavle Bahovec na podroËju πolskega πporta ni
popoln, zato je lahko ob drugi priloænosti ponovno predmet odkri-
vanja in razkrivanja. 

Ivan Kriænar

UËenke urπulinskega samostana pri rekreativnem odmoru
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KopaliπËe v Puπtalu je zgradilo Olepπevalno druπtvo 1927. leta. Bilo
je moderno, lepo urejeno in primerno za starejπe in mladino.
Kopalci so prihajali od blizu in daleË. Ker v knjigi kar nekajkrat
omenjamo kopaliπËe v Puπtalu, bomo na tem mestu povzeli kratek
zapis iz Kronike æupnije ReteËe o kopalnem vlaku, ki je v vroËih
poletnih mesecih vozil kopalce iz Ljubljane v ReteËe in ©kofjo Loko. 

“Gostje iz Ljubljane in okolice so se namreË, ob odkritju izvrstnega
kopaliπËa v ReteËah, vedno πtevilËneje odloËali za kopanje v reki
Sori. Ker v letu 1927 skoraj poldrugi mesec ni bilo deæja, vroËina pa
huda, so prihajali vsak dan, zaËenπi z julijem. ©tevilo je naraπËalo
tako, da jih je vsak dan od 400 do 500 izstopilo na postajaliπËu, ob
nedeljah pa gotovo do 1000. Da so bili LjubljanËani nad reteπkim
kopaliπËem πe kako navduπeni, izraæa tudi Ëasopisni Ëlanek, objav-
ljen v Slovenskem narodu.” 

Takole piπe: “Tako pripraven kraj za weekend, kakor je v ReteËah ob
Sori, je teæko najti. To znajo mnogi LjubljanËani ceniti, ki se leto za
letom vedno pogosteje zatekajo v ta idiliËni kotiËek Sorπkega polja.
In da si je bil ta kraj pred par leti popolnoma neznan v svetu, je
danes sam po sebi, brez vsake reklame zaslovel kot najlepπi in
najprimernejπi kraj za taborjenje in kopanje. Vsi, ki prviË pridejo v
ReteËe, se ne morejo dovolj naËuditi, kako da æe prej niso vedeli, da
obstaja v bliæini Ljubljane tako prijetno letoviπËe. Za kopanje je reka
Sora ena najboljπih rek, ker je zelo topla, tako da znaπa razlika med
Savo in Soro po pribliæno od 8 do 10 stopinj Celzija. Rajni πkofje-
loπki, πirom Gorenjske znani zdravnik dr. Arko je pravil, da je Sora
tudi zdravilna, posebno za revmatiËne, ki sicer ne smejo v premrzlo
vodo in pa za bolne, trudne oËi. Sora je tudi zelo Ëista in vsebuje
precej æeleza v sebi, je torej zelo zdrava voda za kopanje”, nato pa
nadaljuje: “Mivke in peska za solnËenje in za igranje za deco je ob
Sori v izobilju. Voda je globoka okoli enega metra, na veË krajih pa
tudi po dva, tri in veË, tako da je ustreæeno deci in odraslim.”

»asopis Jutro pa je ohranil spomine na Soro. V njem je bila leta
1927 objavljena fotografija mladih kopalcev. Kopalna oprema
takratnih otrok je bila kaj preprosta. Za kopanje v vroËih dneh so
namreË uporabljali kar predpasnike in tako zakrivali svojo
srameæljivost. 

Ivan Kriænar

TEKMOVANJE ZA ©PORTNO ZNA»KO
ZREN (ZA REPUBLIKO NAPREJ)

MnoæiËnost in vsestranska dejavnost ljudi v Jugoslaviji sta bila glav-
na poudarka πportnega gibanja po drugi svetovni vojni. S takim
pristopom je dræava æelela doseËi naslednje cilje: izboljπati zdravje,
obrambne sposobnosti, vrhunske πportne doseæke in delovne
sposobnosti posameznikov in druæbe v celoti. Da bi aktivnosti na
terenu stekle Ëim hitreje, so se πportni strokovnjaki posluæili
preizkuπenih metod in oblik dela takratne dræave Sovjetske zveze. Po
njihovem vzoru so se v Sloveniji uveljavile naslednje dejavnosti: tek-
movanje za πportno znaËko, kasneje imenovano πportna znaËka
ZREN; mnoæiËna tekmovanja v krosu; zletne prireditve ter mnoæiË-
na πportna tekmovanja v delovnih organizacijah, πolah, druπtvih in
Jugoslovanski ljudski armadi. 

Tekmovanje za znaËko ZREN je bilo ambiciozno zastavljeno.
Poudarek je bil na mnoæiËnosti, raznovrstni πportni ponudbi in
motivaciji nastopajoËih. Program tekmovanja je bil prilagojen πolski
mladini in odraslim. Razdeljen je bil na πtiri zahtevnostne stopnje:
odrasli so tekmovali za zlato, srebrno in bronasto znaËko, otroci in
mladina do 17. leta pa za znaËko podmladka. Tekmovalci vseh
skupin so morali obvladati: plavanje, smuËanje, korakanje, tek
preko naravnih ovir, vztrajnostni tek in streljanje, nato pa πe
razumeti naloge “fizkulture” v Jugoslaviji, poznati osnove πportne
higiene in obvladati preprosta kmeËka opravila. Tekmovanje pa je
potekalo v atletiki (teki, skoki, meti), πportni gimnastiki, plezanju,
kolesarjenju in pohodu z obremenitvijo. Tekmovanje na republiπki
ravni je usmerjal Fizkulturni odbor Slovenije. V ©kofji Loki pa je bil
zadolæen za organizacijo profesor Franc Kalan. 

Tekmovanje je potekalo od 1946. do 1949. leta. Ukinjeno je bilo
zaradi sprejete resolucije Informbiroja (1948), v kateri je bila izraæe-
na zahteva o druæbeno-politiËnemu podrejanju Jugoslavije Sovjetski
zvezi. Vodstvo komunistiËne partije na tak poloæaj Jugoslavije ni
pristalo, zato je bilo sodelovanje tudi na podroËju telesne kulture
med dræavama prekinjeno. 

Ivan Kriænar
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Umetnostni zgodovinar in likovni kritik MilËek Komelj je v Novi
reviji letnik XXIV, 2005 imenitno predstavil Franceta Novinca kot
pedagoga in slikarja. Opisal je njegov ustvarjalni talent, vztrajnost,
sproπËenost in sijaj njegovih slik. Umestil ga je v πirπi duhovni pros-
tor velikih slikarjev (Aæbe, Grohar, GvardjanËiË, Jesih, MiheliË,
Stupica, Sedej, ©ubici…) ©kofje Loke in z njo povezane Poljanske in
Selπke doline, nato pa zapisal:

“Franc Novinc naravo dojema tako intimno, kot bi bila zanj vsak
dan kresna noË. Obenem pa jo obËuti v njeni ægoËi dnevni inten-
zivnosti kot usodno domovanje Ëloveπkega prizadevanja, o katerem
priËajo sledovi kmeËkega dela. Med njimi so tako kopice in bale
sena ali piramide gnoja kot poËivajoËi ali s senom naloæeni lojtrski
vozovi ali vsakodnevni predmeti, kakrπni so gnojni koπ ali koπare,
zaboji in vile in πe druga kmeËka orodja; prave trdnjave ali dvorci
takega kmeËkega kraljestva pa so zanj domaËije in kozolci, skednji,
svisli, drvarnice in mlini.”

Nato pa MilËek Komelj opisuje slikarjev poklon naravi πe z obrisi
pernatih praproti s Ëudeæno moËjo, Ëipkasto cvetoËe njive z ajdo,
neprehodna moËvirja, obloæena s starimi drevesi, skrivnostni let
kresnic, pa vse tja, do prostora, napolnjenega s pticami, ki letajo
visoko nad nami. 

Franc Novinc je o svojem ravnanju in odzivih v javnosti nenavadno
skromen, kar je pogosta odlika velikih ljudi. Morda je prav ta
znaËajska lastnost kriva, da tako malo ali skoraj niË ne vemo o nje-
govi πportni dejavnosti, Ëeprav je vredna spomina in πe kako spada
v zgodovinski zapis πportne kulture obËine ©kofja Loka. 

V Zdravniπkem vestniku, april 2002, str. 261-267 sem prebral,
da si bil 1979 v himalajski odpravi jugoslovanskih alpinistov.
Ali to pomeni, da si navezan na planinstvo in alpinizem?
“©porta sem se navzel æe zelo zgodaj. Vleklo me je v razliËne panoge.
»eprav sem bil v himalajski odpravi, pa alpinizem ni bil moj prvi
πport.”

Praviπ, da so bili tvoji πportni interesi zelo razprπeni in da si se
ukvarjal z nogometom, streljanjem, smuËarskimi skoki in
namiznim tenisom. Pa me kljub temu zanima, kaj ti je poveda-
lo mogoËno gorovje Himalaje?
“Potovati z GodeπiËa na Himalajo ni kar tako. Zato sem vzel vso
stvar zelo resno in se dobro pripravil na obveznosti in napore, ki so
me Ëakali tam daleË, visoko v snegu, vetru in mrazu. 
Najprej sem opravil psiholoπki test, πel na cepljenja, zbiral slikarski
pribor in barve, pripravljal oblaËila in Ëevlje, iskal sponzorje,
vzporedno pa skrbel za psihofiziËno pripravo: hoja in tek na Lubnik
in Osolnik, igral sem tenis in nogomet, delal poskoke, poËepe,
sklece in druge vaje moËi, gibljivosti in vztrajnosti. Samo sklec sem

Franc Novinc, lastnik smuËk s katerimi je skakal v Planici Sepp Bradl
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v pripravljalnem obdobju naredil veË tisoË. Zame je himalajska
odprava pomenila potovanje v popolnoma neznani svet. Vrhunski
alpinisti, πerpe, razseænosti prostora, barve..., vse me je spremljalo z
nekim magiËnim realizmom. 
»lani odprave so bili alpinisti: Tone ©karja - vodja, Stane Belak -
©rauf, Stipe BoæiË, Viki Groπelj, Tomaæ Jamnik - Miπo, Stane
Klemenc, Marjan Manfreda - Marjan, Andrej ©trempfelj, Marko
©trempfelj, Jernej Zaplotnik - Nejc in πe 11 drugih; zdravnika:
Evgen Vavken, Igor TekavËiË; spremljevalci: radijska poroËevalca
Matjaæ Culiberg, dopisnika Rade KovaËeviÊ in Marjan Raztresen,
slikar Franc Novinc, TV snemalec Slavko Vajt in zvezni oficir.”

Kako si priπel v to elitno skupino slovenskih, jugoslovanskih in
svetovno znanih alpinistov?
“Bil je razpis, javil sem se in bil sprejet. Poleg mene so se priglasili πe
πtevilni raziskovalci in znanstveniki, ki pa so bili zavrnjeni.”

V skupini vas je bilo 29. Ali je toliko ljudi moæno obvladati in
jih voditi v tako nenavadnem okolju? Zanima me, kako je celot-
na odprava funkcionirala?
“Od doma smo bili tri mesece in pol. Pristop je trajal tri tedne, v
ledu in snegu pa smo bili dva meseca in pol. Napori so se stopnje-
vali. Ko je bil zrak redkejπi, je zaËelo zvoniti v glavi. Zaradi vzponov
in spustov so nekateri bruhali. V odpravi smo bili razliËni ljudje po
znanju, sposobnostih in znaËajih, vsi pa v glavnem individualisti.
Zato je v medsebojnih odnosih prihajalo do manjπih nesporazumov,
ki pa jih je vodja Tone ©karja uspeπno reπeval. Vladala je vojaπka dis-
ciplina in to se je obneslo.”

Ali je v razmerah visokega alpinizma prisotna tekmovalnost?
“Je. Vsak æeli svoj cilj doseËi in Ëe ga ne, to povzroËa na nek naËin
napetosti in izbruhe negativnih Ëustev: nevoπËljivost, jezo, zamero,
æalost in πe marsikaj. Razumljivo, kajti nekateri postanejo slavni in
pridejo v zgodovino alpinizma, o drugih pa niË.”

France, v odpravi si bil kot slikar. Povej mi, ali je na viπini 6000
metrov moæno slikati? 
“V Himalajo sem πel zato, da bom slikal v spremenjenih pogojih. Za
niæje leæeËe kraje sem naËrtoval akvarelno tehniko, za viπje pa oglje
in tuπ. VËasih, ko se sonce upre, je zelo toplo, ko pa zaide, se hitro
ohladi. Zgodilo se mi je, da sem papir z akvarelom preganil in vode-
na barva je zletela z njega kot tanka ledena ploπËica. Ugotovil sem,
da na tak naËin ne bo πlo in sem priËel s seboj jemati tuπ, ki sem ga
dræal v rokavici, da mi ni zmrznil. Vreme je bilo zelo spremenljivo.
»e je bilo lepo, sem se umaknil niæje in skiciral “ledene katedrale”.
Naπel sem tudi ostanke odprav, ki so nesreËno konËale in ostale v
veËnem snegu in ledu. VeËkrat so me priπli gledat alpinisti, ki so se
spuπËali v dolino. NekoË pa sem delal na vzpetini in zaËutil treplja-
nje po glavi. Nisem odreagiral, potrepljalo me je πe enkrat. Obrnil

Pogled na bazni tabor (najviπja toËka okrog 6000m), risba s tuπem

Ledene Katedrale v Himalaji, akril, 1979
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sem se misleË, da mi je priπel delat druæbo Ëlan odprave. Nikogar ni
bilo, Ëista samota. Ko sem se ozrl viπje, sem zagledal krokarja, ki se
je oddaljeval. OËitno je priπel pogledat, ali sem æe zmrznil in bi mu
bil lahko za hrano. 
Ob luni, ki je tam zelo svetla, si lahko zaznal gibanje. Pa to ni bil Jeti
(domnevni sneæni Ëlovek, ki naj bi æivel v Himalaji), ampak so se
premikale ledene gmote. Ob pomanjkanju zraka delujejo moægani
drugaËe in z malo fantazije lahko Ëlovek vidi marsikaj. »loveku pri-
hajajo iz podzavesti doæivetja, ki jih je æe zdavnaj pozabil. Ne vem,
ali je to posledica pomanjkanja kisika, nostalgija po domu ali pa
preveË novih moËnih draæljajev. Zgoraj je vse grobo, tam Ëlovek
obËuti bliæino smrti; karkoli se zgodi, se zgodi zelo hitro in je
nevarno. VËasih je vse monotono, v trenutku pa se svod razpre in na
nebu se pojavi lepota oblakov posebne svetlobe in barve.
Spominjam se sonËnega zahoda, ko sem opazoval kilometre in kilo-
metre dolgo barvno sliko; nisem vedel, kaj je zgoraj in kaj spodaj,
vrtinËilo se je, sama barva, æarki, ki so pronicali skozi to barvo.
Izginevalo je in se na novo rojevalo in to tako hitro, da se ni dalo
ujeti s fotoaparatom. Tak pojav Ëlovek le doæivi in ga spravi v
spomin, kasneje pa iz njega Ërpa.”

France, poznam te in vem, da delo visoko ceniπ. Zanima me,
koliko si slikal in kaj si prinesel domov?
“Nastalo je veliko slik, πtevilne pa so bile narejene le napol. VËasih
se je svetloba tako hitro spreminjala, da nisem mogel dokonËati
slike, kot bi æelel. NajveËkrat sem napravil hitre skice, zapiske, dese-
tine akvarelov, s tuπem in ogljem veË kot 150 del, doma pa v nasled-
njih mesecih πe nekaj deset slik na platno.”

Vrniva se s Himalaje v Slovenijo, ©kofjo Loko in GodeπiË.
Morda najprej k smuËarskim skokom. Kakπen so bile tvoje
izkuπnje s to πportno disciplino?
“SmuËarski skoki so atraktiven πport. Janez Polda je æe 1948 kot za
πalo preskakoval domaËe in tuje tekmece. Planiπka junaka Rudi
Finægar in Janez Polda, imenovali so ga planiπki orel, sta s svojimi
doseæki navduπevala mlade πportnike za skoke. O planiπki velikanki
sem na tihem razmiπljal tudi sam. Skoki so mi bili v veliko veselje,
zato sem se vpisal v smuËarsko skakalno πolo Janeza Polde. »eprav
sem s skoki kmalu prenehal, pa imam ta πport v lepem spominu in
ga spremljam. 
Sepp Bradl spada med najveËje smuËarske skakalce vseh Ëasov.
SmuËke, s katerimi je skakal v Planici, sem kupil od prijatelja
skakalca Staneta Bernarda iz ReteË, on pa od smuËarskega skakalca,
tekaËa, planinca, alpinista in uglednega πportnega delavca Gregorja
KlanËnika. Pred tremi leti jih je druπtvo Rovtarji - smuËanje po
starem, razstavilo v galeriji na loπkem gradu. SmuËke hranim doma
kot veliko dragocenost.”

Bil si odliËen strelec in Ëlan strelske druæine Bratov KavËiË
©kofja Loka. Postal si gorenjski mladinski prvak v streljanju z
zraËno puπko in slovenski mladinski podprvak v streljanju z
malokalibrsko puπko proste izbire. Ljudje mislijo, da je ta πport
po zahtevnosti nekje vmes med πahom in drugimi πporti. Kaj
misliπ o takem razmiπljanju?
“Kdor tako misli, je v zmoti. Res je tekmovalec na strelskem mestu
zelo statiËen, toda dræati puπko z rokami v viπini ramen in pri tem
ostati v popolni zbranosti najmanj uro in pol paË ni lahko. Da to
vzdræiπ, je potrebno veliko treninga, moËi in koncentracije. Strelski
maraton z malokalibrsko puπko proste izbire v trojnem poloæaju pa
traja celo 5 ur in 15 minut. Tudi v Ëlanski konkurenci sem imel dobre
rezultate in dosegel naziv mojster strelec. V strelski druæini Bratov
KavËiË je bilo v tistem Ëasu kar nekaj odliËnih strelcev na primer:
Rado »uπ (na treningu je dosegel rezultat svetovnega prvaka), Andrej
Pagon, Tone Ramovπ, Lojze Stræinar, Rado UrbanËiË itd.”

Kaj pa drugi πporti. Kakπen je tvoj sedanji odnos do nogometa
in namiznega tenisa?
“PrepriËan sem, da se ljudje nikoli ne bomo odpovedali igri. Za
svojo rekreacijo πe danes zelo rad igram nogomet; to je ob strelja-
nju moj najljubπi πport. Nogomet in namizni tenis lahko igram
rekreativno za sprostitev, med tem ko smuËarskih skokov, plezanja
in drugih tveganih πportov za varnost in zdravje v mojem programu
ni veË.”

France, povej mi, kako gledaπ na πport danes?
“V πportu je potrebna vztrajnost in disciplina. OdliËno sem proti
lenobi, mehkuænosti in πkodljivim razvadam. »lovekova vitalnost je
pomembna. ©port je najboljπi zdravnik, ki ga nam je dala narava.”

Franc Novinc je dobil za delo in doseæke naslednja pomembnejπa
priznanja: 

- naziv MOJSTER STRELEC, podelila Strelska zveza Slovenije;
- kot udeleæence 7. himalajske odprave Orden zaslug za narod z

zlato zvezdo, odlikoval predsednik SFRJ Josip Broz Tito;
- ÆupanËiËeva nagrada Ljubljana 1973;
- nagrada Preπernovega sklada 1984;
- Groharjeva nagrada 1987. 

Pogovor je nastal 8. 10. 2005. 
Ivan Kriænar
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Olimpijske igre so najveËji πportni dogodek na svetu. Prirejajo jih
vsaki dve leti, izmeniËno letne in zimske. Zbor πportnikov, trener-
jev, sodnikov, πportnih zdravnikov, funkcionarjev, novinarjev in
gledalcev v tekmovalnih arenah je najveËja manifestacija mladosti.
PrizoriπËa tekmovanj so univerzalna, vseobseæna in æivopisna podo-
ba sveta v malem. Tekmovalni koledar traja najveË 16 dni.
Medsebojna merjenja πportnikov so v veliki æelji po uspehu polna
pretresljivih dogodkov. Solze sreËe in razoËaranja teËejo istoËasno na
istih prizoriπËih. Clive Gifford bi rekla: “Olimpijske igre namnoæijo
na stotine trenutkov, vrednih spomina: o zmagah, nesreËah, pogu-
mu, prijateljstvu in πportnem duhu.”
©portniki, ki se kot tekmovalci udeleæijo olimpijskih iger, se imenu-
jejo olimpijci. Æelja vseh πportnikov je, da bi dosegli to Ëast in priπli
med najboljπe na svetu. Med æeljami in resniËnostjo pa so leta
napornih treningov in nepopustljiva vztrajnost. V naπi obËini so ta
æivljenjski cilj in sodelovanje na olimpijskih igrah prigarali naslednji
πportniki: 

- Alpsko smuËanje: 
Nataπa Bokal, ©pela BraËun, Joæe Kuralt, Andrej Miklavc,
Boris Strel, Nuπa Tome*;

- smuËarski tek: 
Ivo »arman, Nejc Brodar, Milena Kordeæ*;

- biatlon: 
Tomaæ Tomas GloboËnik*;

- smuËarski skoki: 
Primoæ KopaË*;

- smuËanje po grbinah: 
Nina Bednarik;

- atletika - teki: 
Brigita Langerholc, Matic Osovnikar;

- namizni tenis: 
Andreja Dolinar, Mateja Pintar (zlata medalja na paraolimpi-
jskih igrah v Atenah 2004 v namiznem tenisu);

- plavanje: 
Branko Ziherl, Anja »arman. 

* Nekaj med njimi jih je, ki niso rojeni LoËani, æivijo ali delajo pa v
©kofji Loki ali pa so bili Ëlani loπkih klubov. 

Branko Ziherl, brat Borisa Ziherla, je del svoje mladosti preæivel v
©kofji Loki, kasneje se je druæina preselila v Ljubljano, kjer je
Branko tudi treniral. Bil je skakalec v vodo z deske in stolpa. Leta
1936 je nastopil na OI v Berlinu. Po vojni smo v Sloveniji po njem
poimenovali priznanja πportnikom za vrhunske doseæke in prizna-
nja πportnim delavcem za dolgoletno uspeπno delo v telesni kulturi. 

Ivan Kriænar

Nejc Brodar

Tomas GloboËnik
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je bila ena veËjih πportno - politiËnih manifestacij Jugoslavije po
drugi svetovni vojni. Pobudo zanjo je dala zvezna mladinska organi-
zacija æe 1945, program in praktiËno izvedbo pa so prevzele dræav-
na, republiπke in obËinske πportne organizacije. 

Vzorec za Titovo πtafeto je verjetno bila Petrova πtafeta, ki so jo orga-
nizirali v Ëast kralju Petru æe v prvi Jugoslaviji, med obema svetov-
nima vojnama. ©e en dokaz veË, da je politika v vseh zgodovinskih
obdobjih izkoriπËala πport za svoje potrebe. 

Titovo πtafeto so prinaπali iz razliËnih krajev, pomembnih iz narod-
no osvobodilne borbe. Pogosto so je poimenovali po nosilcih na
primer: planinska, brodarska, letalska, kolesarska … πtafeta. ©tafet-
na palica je bila vedno lepo oblikovana. Z njo so prinaπali Titu
najboljπe æelje in voπËila za rojstni dan. V vsakem malo veËjem kraju
so prebrali poslanico, nato pa izvedli πe πportni in kulturni program
s politiËnim govorom. LoËani so najveËkrat sprejem πtafete pripra-
vili na Mestnem trgu ali telovadiπËu v Puπtalu. Vsako leto jo je
prenaπalo po Jugoslaviji veË sto tisoË uËencev, dijakov, delavcev,
vojakov, brigadirjev in πportnikov. Na rojstni dan Josipa Broza Tita
25. maja (imenovan Dan mladosti) pa je bila na stadionu druπtva
Partizan v Beogradu impozantna manifestacija z nastopom πportne
mladine vseh republik Jugoslavije. VeËkrat so na teh prireditvah
nastopali tudi πportniki ©kofje Loke. Poslanico in πtafetno palico so
Titu izroËali najbolj zasluæni mladi πportniki, udarniki, kulturni ust-
varjalci, vojaki in drugi. 

Po smrti Josipa Broza Tita 1980 je nastala glede pomena noπenja
πtafete neka praznina. Slovenska mladinska organizacija je za to
javno opozorila na nepotrebno podaljπevanje kulta osebnosti in z
dejavnostjo prenehala. 

Ivan Kriænar
©tafetne palice
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Ing. Stanko Bloudek velikan slovenskega πporta

Razvoj slovenskega, jugoslovanskega in svetovnega πporta je neloËlji-
vo povezan z ing. Stankom Bloudkom. Bil je πportnik po duhu in
telesu. Zavzemal se je za πportno vzgojo otrok in mladine.
Zagovarjal je take programe, ki bi omogoËali gibalne dejavnosti vsak
dan. Trdil je, da mladi ljudje s πportom veliko pridobijo, brez njega
pa zgubijo. Ukvarjal se je s smuËanjem, drsanjem, kotalkanjem, pla-
vanjem, atletiko in nogometom. Bil je udeleæenec OI, funkcionar,
trener in organizator πporta, konstruktor in graditelj letal in πport-
nih objektov, od smuËarskih skakalnic, kotalkaliπË in drsaliπË do
πportnih dvoran in bazenov. Bil je prvi predsednik Jugoslovanskega
olimpijskega komiteja, leta 1948 pa kot edini Slovenec do tedaj Ëlan
MOK. 

Stanko Bloudek se je rodil 11. februarja 1890 v Idriji. Po materi je
bil Slovenec, po oËetu pa »eh. V druæini je bilo 5 otrok, Stanko in
πtiri sestre. Zaradi zgodnje oËetove smrti so se Bloudkovi teæko
preæivljali. Stanko je osnovno πolo obiskoval na »eπkem, gimnazijo
pa na »eπkem, v Kranju in Ljubljani, kjer je 1908 maturiral. V
mladih letih se je nauËil skromnosti in tak je ostal tudi pozneje, ko
je postal premoæen. Ukvarjal se je z marsiËem (obiskoval je zasebno
slikarsko πolo pri mojstru Rihardu JakopiËu), najraje pa s takim
poslom, da je lahko razvijal svoje izjemne zamisli pri izumiteljskem
in konstruktorskem delovanju. Bil je uspeπen podjetnik in tovarnar,
toda komercialnost ni bila njegova odlika. Skoraj ves svoj denar je
vloæil v πport in pomoË drugim. Med okupacijo je sodeloval z NOB,
po vojni pa vrsto let vodil gradbeno komisijo pri Fizkulturni zvezi
Slovenije in Projektivni biro ©portne zveze Slovenije. 

Slovencem se sem in tja rado primeri, da kakπnega svojih sonarod-
njakov, ki so se uveljavili tako doma kot na tujem, potisnemo v
pozabo, in to vËasih zaradi politiËnih razlogov, vËasih pa kar tako. Z
inæ. Stankom Bloudkom, znamenitim πportnikom, donatorjem,
izumiteljem, uËiteljem, naËrtovalcem in graditeljem πportnih ob-
jektov, se na sreËo to ni zgodilo. ©e veË, pet let po njegovi smrti
(26. novembra 1959) je takratna Zveza za telesno kulturo Slovenije
zaËela podeljevati priznanja Stanka Bloudka najbolj zasluænim
πportnikom in organizacijam za izjemne doseæke na podroËju πporta
v Sloveniji. V seznamu prejemnikov je kar nekaj LoËanov in or-
ganizacij, ki so za svoje delo in doseæke prejeli to ugledno dræavno
priznanje. 

Dobitniki plaket
©olsko πportno druπtvo “Janez Peternel” ©kofja Loka (1969), Marko
Erznoænik (1972), Franc Kalan (1972), Pavle ©egula (1973),
SmuËarski klub Transturist ©kofja Loka (1973), Tone PogaËnik
(1975), Zveza tabornikov ©kofja Loka (1976), Boris Strel, Joæe
Kuralt (1979), Cirila in Janez GaπperπiË (1980), Peter Kafol (1981),

Slavko Hribar (1982), Gaπper Zakotnik (1985), Rajko Stræinar
(1999), Brigita Langerholc (2000), Marko PrimoæiË (2001), Andrej
Franko (2004), Blaæa KlemenËiË in Mateja Pintar (2005). 

Cirila in Janez GaπperπiË sta edini zakonski par v Sloveniji, ki je
dobil Bloudkovo priznanje. 

Dobitniki nagrad
Odbor “Po poteh partizanske Jelovice” ©kofja Loka (1969), Ivan
Kriænar (1979), Boris Strel (1982), Nataπa Bokal (1991), Jaro Kalan
(1994), Pavle ©egula (1995). 

Ivan Kriænar

Marko PrimoæiË prejema Bloudkovo priznanje
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Trimska steza je izvirna zamisel ©vicarjev. Dejavnost so najprej
uvedli v zavarovalnici Vita Parkur. V Slovenijo pa sta idejo o trim-
ski stezi, istoËasno in neodvisno drug od drugega, prinesla v
Ljubljano pisatelj Marjan Roæanc, v Celje pa znan telesnokulturni
delavec Niko GorπiË. Novost je pritegnila pozornost naËrtovalcev
πportne rekreacije. Zato je Mestna πportna zveza Ljubljane (Janez
Virk) poslala v ©vico tri sodelavce (Janeza ©mona, Lojzeta MavriËa,
Viktorja Jurco), da bi ocenili praktiËno vrednost in moænost uvedbe
dejavnosti tudi v Sloveniji. Strokovno mnenje je bilo pozitivno in
kmalu so zaËeli postavljati trimske steze, prvo v Celju, drugo v
Ljubljani, tretjo pa æe v ©kofji Loki. 

V ©kofji Loki je postavitev trimske steze prevzelo turistiËno druπtvo
ob znatni finanËni podpori obËine. Otvoritev je bila v poËastitev
praznovanja 1000-letnice Loke 1973. Z loπko trimsko stezo Za
gradom pa je povezanih tudi nekaj zanimivosti. 

O dolæini poti, πtevilu vadbenih postaj in opisu nalog na
posameznih postajah sta pripravila strokovno gradivo in mnenje
profesor Drago Ulaga in Ivan Kriænar. 

Jurij Svoljπak je na trimsko stezo in Flisovo pot vodil slepe in
slabovidne iz srednje πole Centra slepih in slabovidnih ©kofja Loka.
Na podlagi izkuπenj, ki jih je pri tem dobil, je vzpodbujal vodilne
ljudi v turistiËnem druπtvu, da bi posamezne postaje opremili za
napisi v Braillovi pisavi, da bi potem slepi lahko sami vadili na tem
πportno - rekreacijskem objektu v naravi. 

Trimsko stezo so obiskovali πportniki in sluËajni sprehajalci od blizu
in daleË. Telovadnica v naravi je bila prva leta veliko preseneËenje. 

Kar nekajkrat v tem Ëasu so bile trimske naprave poπkodovane. Leta
1977 sta bili dve tabli uniËeni, iz zemlje pa izruvani posamezni
betonski nosilci drogov. 

TuristiËno druπtvo je po 10-ih letih opustilo skrb za trimsko stezo in
jo leta 1983 izroËilo v upravljanje Zvezi za telesno kulturo ©kofja
Loka. 

Sestanka v ©kofji Loki, na katerem je tekla beseda o trimski stezi, se
je udeleæil tudi prof. Drago Ulaga, ki je za zakljuËek πe dodal:
“Trimska steza je po ravnem, navkreber in navzdol speljana pot z
vmesnimi postajami za gimnastiko. Na njej bo dovolj prostora za
vadbo, zato jo priporoËam vsem ©kofjeloËanom.”

Ivan Kriænar
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Mario ©uπtarπiË, novinar in ugleden telesnokulturni delavec v Trstu
in Sloveniji, nas je s krajπim prispevkom spomnil na dolgoletne stike
med πportniki in druπtvi Trsta in ©kofje Loke in zapisal: “Trst in
©kofja Loka, ali ©kofja Loka in Trst, to ni le igra besed. To je dokaz,
da imata ti dve mesti nekaj skupnega. Bilo je avgusta 1979, ko so
odbojkarji in odbojkarice ©portnega zdruæenja Bor iz Trsta izbrali to
tisoËletno mesto za svoj petnajstdnevni zaËasni dom, kjer so imeli
atletske priprave za novo tekmovalno sezono. Seveda pri odbojki kot
tudi pri drugih πportnih panogah petdeset πportnikov ne preæivi
neopazno. Tako se je dogodilo tudi borovcem. Kaj kmalu so se
pojavili predsednik in posamezni odborniki novoustanovljenega
Odbojkarskega kluba Partizan, ki je kasneje nastopal z imenom
sponzorja Termo - Lubnik ©kofja Loka. Prijateljske vezi so ostale do
danaπnjih dni. Vsako leto se πportniki in πportnice dobijo enkrat v
©kofji Loki na Svarunovem memorialu, kasneje pa v Trstu na med-
narodnem turnirju. Ta sreËanja so dragocena za oboje, zato jih
bomo vzdræevali in razvijali πe naprej.”

V medijih pa zasledimo, da so πportni stiki med ©kofjo Loko in
Trstom nastajali æe veliko prej. Spletal jih je Ivan Dolinar (1840-
1886), Ëasnikar, urednik, politik, slikar in Sokol. Rojen je bil v
©kofji Loki, 1865 pa priπel v Trst, kjer je deloval vse do svoje smrti.

O Ivanu Dolinarju pa je kulturni in πportni delavec Bojan PavletiË
v knjigi Træaπki Sokol in njegov dolgi let med drugim zapisal tudi
tole: “Prvi javni poziv za ponovno ustanovitev Sokola v Trstu je bil
priobËen (13. 5. 1882) v træaπki Edinosti (urednik Ivan Dolinar),
Ëasopisu, ki je zaËel izhajati (kot πtirinajstdnevnik) leta 1876 in ki je
imel izreden pomen za tedanje politiËno in narodno æivljenje pri-
morskih Slovencev. »lanek je vabil rodoljube in prijatelje na pogo-
vor o ponovni ustanovitvi druπtva Sokol v mestu. UpraviËeno lahko
sklepamo, da je bilo vabilo zgolj formalno, dejansko pa je tekla
ustanovitvena akcija æe mnogo prej in je bila dobro pripravljena. Le
tako je mogoËe, da je priπlo pet dni kasneje (18. 5. 1882) v dvorani
Delavskega podpornega druπtva (Stadionova ulica 11/I., danes
Battistijeva ulica) do ustanovnega sestanka (uradno so ga predstavili
kot privatni pogovor, ne pa kot obËni zbor), na katerem so izvolili
zaËasni odbor ter doloËili za starosta Ivana Dolinarja, za odbornike
pa Fr. Sakserja, Fr. Keræeta, Fr. Jerπeta in An. ©kabarja. Dolinar je æe
dan kasneje o ustanovitvi druπtva obvestil c. k. policijsko direkcijo v
Trstu ter ji dostavil imena Ëlanov zaËasnega odbora. Odborniki so
odloËno poprijeli za delo in so predloæili c. k. namestniku v Trstu, v
predpisanih petih izvodih, v odobritev tako pravila kot opis
druπtvene zastave in oprave, spremenili pa so tudi ime, ki se je zdaj
glasilo Telovadno druπtvo Træaπki Sokol. Namestniπtvo se je s pred-
loæeno dokumentacijo strinjalo, 8. 7. 1882 pa pod priloæena
druπtvena pravila pripisalo …, spriËuje se, da Træaπki Sokol v Trstu
zakonito obstoji na podlagi obstojeËih pravil.”

Naj dodam, da nas veË kot 140 let prijateljskih Ëustev med πportni-
ki ©kofje Loke in Trsta resniËno obvezuje. 

Mario ©uπtarπiË

Odbojkarski ekipi ©D Bor iz Trsta na Svarunovem turnirju v ©kofji
Loki
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Republiπka telesnokulturna skupnost in zveza telesnokulturnih
organizacij SR Slovenije sta leta 1976 zaËeli uvajati tekmovanja za
πportno znaËko. Tekmovanje priËenjajo predπolski otroci, postopo-
ma pa se vkljuËujejo πe ostale starostne kategorije. Za vsako kate-
gorijo in stopnjo so bile predpisane naloge, ki jih morajo udeleæen-
ci tekmovanja uspeπno opraviti in za uspeπno opravljene naloge
prejmejo ustrezno znaËko. 
Leta 1978 se je tudi takratna Zveza telesnokulturnih organizacij
©kofja Loka prikljuËila tej vseslovenski akciji in vrtcu ©kofja Loka
ponudila moænost, da starπem predstavi program πportne znaËke.
Vse do leta 1995 so otroci iz vrtcev, ki so delovali v takratni obËini
©kofja Loka (vrtci ©kofje Loke, Lenarta, Æirov, Æeleznikov, Gorenje
vasi, pozneje πe vrtca v Selcih in Poljanah), izvajali dejavnosti, ki so
bile predpisane v okviru πportne znaËke. Po letu 1995 pa se je pro-
gram preimenoval v ZLATI SON»EK, ki poteka πe danes. 
Program se je izvajal v oddelkih priprave na πolo. Da bi bil potek
programa ob vseh drugih nalogah, ki so bile doloËene, Ëim laæji, so
se posamezne dejavnosti, zlasti izleti in dejavnosti z æogo, odvijale æe
pri otrocih v oddelkih starejπih sredincev (4-5 let). 

OdloËitev za program πportne znaËke 1. skupina je bila v vrtcih
utemeljena s spoznanjem, da je predπolsko obdobje temelj gibalne-
ga razvoja otrok. Tudi pedagoπko osebje se je zavedalo, da je vse
tisto, kar otrok zamudi v zgodnjem otroπtvu, kasneje teæko nado-
mestiti. Veseli smo bili, da smo otrokom lahko ponudili s πportno
znaËko πe nekaj veË od vsakodnevnih gibalnih dejavnosti, ki so se
odvijale v prostoru in na prostem. Vsako leto so bile realizirane vse
naloge, ki so jih narekovala pravila. Predvsem pa je bilo pomemb-
no, da so bili v dejavnosti vkljuËeni Ëisto vsi otroci - mali πolarji. 

S ponosom lahko reËemo, da nam je uspelo izvajati program tudi
pri tistih malih πolarjih, ki so obiskovali skrajπane programe priprave
na πolo. Tu je bilo sicer potrebno veË podpore s strani starπev, ki so
jo vsa ta leta tudi dajali. 

Ob tem se je potrebno zavedati dejstva, da so bili kadri tisti, ki so
bili nosilci dejavnosti. Vzgojiteljice in pomoËnice vzgojiteljic so bile
dovolj motivirane za dejavnosti, ki so se odvijale v okviru “πportne
znaËke”, kasneje programa”zlati sonËek”, ki poteka od leta 1996,
vendar v akciji sodelujejo le otroci vrtcev obËine ©kofja Loka. 
Razumljivo je, da je dejavnost, ki ni bila obvezna, sprejelo in pod-
prlo tudi vodstvo vrtcev kot potrebno in koristno v dobro otroka.
Brez dobrega sodelovanja s ©portno zvezo ©kofja Loka in njenim
strokovnim sodelavcem v vseh teh letih seveda ne bi πlo. 

Navajanje otrok na πportno vzgojo, na igro z æogo, kotalkanje, spoz-
navanje narave - s pohodi, kolesarjenje, smuËanje in plavalno “opis-
menjevanje” je obogatilo mnoge generacije. 
ZakljuËne slovesnosti - druæenja na Ermanovcu, Slajki, Kriæni gori,

Marjan Kalamar, nosilec izvajanja dejavosti πportne znaËke

Æiv-æav na otroπkem igriπËu
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Svetem Andreju itd., kamor nam je uspelo zvabiti po veË sto otrok
in starπev, ostajajo udeleæencem v trajnem spominu. Bilo je vedno
lepo, tudi slovesno in nikoli se nismo spraπevali, koliko naporov je
bilo potrebnih za uspeπno zakljuËene dejavnosti, ki so potekale v
πolskem letu. Pomemben je bil cilj - s privlaËnimi vsebinami obo-
gatiti gibalno oziroma πportno vzgojo v vrtcu in ta je bil vedno
doseæen. 

©tevilo otrok na tekmovanjih za πportno znaËko - Zlati sonËek
Zu. pri. 

leto podelitev Kekec na πo. 
podelitve v krajih Pedenjped ReteËe Najdihojca »ebelica Ciciban Roæle ©k. Loka skupaj
1996 Stari vrh 73 36 67 40 24 - 59 299
1997 Kriæna gora 72 - 70 93 25 23 31 314
1998 Mestni trg 47 - 69 69 25 22 106 339
1999 Kriæna gora 47 - 96 72 24 25 85 349
2000 Stan Bled 44 9 96 73 25 23 56 326
2001 Ermanovec 47 12 89 70 26 24 44 312
2002 Mestni trg 24 - 113 49 - - 36 212
2003 Slajka - - 45 71 - - - 116
2004 Sveti Andrej 40 7 64 39 8 4 - 161
2005 Kriæna gora 41 12 81 24 24 16 - 189

• V letih od 1996 do 2002 so v akciji sodelovali tudi otroci, ki
niso bili v vrtcih, so pa zadnje leto pred vstopom v 1. razred
sodelovali v skupinah zunanje priprave na πolo, zato je skupno
πtevilËno stanje veËje. 

• 1997. leta so bila prviË podeljena nova priznanja - namesto
znaËk medalje Zlati sonËek. Tekmovalne knjiæice so dobile
novo likovno podobo, dodatno otroci za opravljene naloge
lepijo modre sonËke in so pogoj za pridobitev male modre
kolajne. 

Izvajanje programa Zlati sonËek v 1. razredu devetletke

O©. Ivan
leto mesto podelitve Cvetko Golar Grohar Mesto ReteËe skupaj
2002 Osnovna πola Cvetka Golarja 75 - - 21 96
2003 Mestni trg 53 52 - 15 126
2004 ©D Poden 77 76 72 15 240
2005 Osnovna πola Cvetka Golarja 50 69 87 13 219

• Otroci v 1. razredu devetletke za opravljene naloge lepijo
modre sonËke, ki so pogoj za pridobitev male zlate kolajne. 

• Program “zlati sonËek” izvajajo tudi otroci 2. razreda, kjer prej-
mejo za opravljene naloge veliko modro kolajno, v 3. razredu
pa veliko zlato medaljo. 
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Izvajanje programa plavanja je za ©portno zvezo ©kofja Loka in
njeno strokovno sluæbo postala najpomembnejπa naloga, ne glede
na to, da ni bilo primernih objektov. Leta 1990/91 smo zaËeli izva-
jati osnovni program plavanja v bazenu centra slepih, kjer je 180
otrok iz vseh vrtcev takratne obËine ©kofja Loka prejelo plavalno
priznanje. 

Z uvedbo novega πportnega programa Zlati SonËek je plavanje
pogoj za pridobitev male modre ali zlate medalje. Plavanje smo s
pomoËjo vrtca ©kofja Loka priËeli izvajati æe pred uvedbo novega
programa in ga neprekinjeno izvajamo æe dobrih 15 let. Po spre-
membi πolskega sistema - prehod na devetletno πolanje - je ©portna
zveza ©kofja Loka priËela nuditi pomoË tudi pri organizaciji plaval-
nih teËajev za 1. razred, ki izvajajo program zlatega sonËka. 

Plavalni teËaji v bazenu centra slepih
1990/1991 180 otrok prejelo priznanja 
1991/1992 200 otrok prejelo priznanja 
1992/1993 220 otrok prejelo priznanja 
1993/1994 166 otrok prejelo priznanja
1994/1995 125 otrok prejelo priznanja
1995/1996 115 otrok prejelo priznanja
1996/1997 236 otrok prejelo priznanja
1997/1998 210 otrok prejelo priznanja
1998/1999 287 otrok prejelo priznanja
1999/2000 278 otrok prejelo priznanja
2000/2001 265 otrok prejelo priznanja
2001/2002 193 otrok prejelo priznanja
2002/2003 233 otrok prejelo priznanja
2003/2004 179 otrok prejelo priznanja
2004/2005 192 otrok prejelo priznanja

Prva tri leta so plavalni teËaji potekali pod vodstvom strokovnega
delavca in vzgojiteljic, ki so bile za to usposobljene. UËenje plavanja
v bazenu in nato priprava otrok za vrnitev v vrtce je bilo prenaporno
delo za vzgojiteljice. Od 1993. leta pa plavalne teËaje izvajajo
strokovni kadri z ustrezno diplomo. 

Leta 1978/79 smo vzporedno z uvajanjem programa v vrtcih uvedli
program ©portna znaËka. 

2. skupina je za 1., 2., 3. in 4. razred osnovne πole. Akcijo je podprlo
vseh 6 osnovnih πol v takratni obËini, nekoliko prilagojen program
pa so izvajali tudi uËenci in uËenke O© Jela JaneæiËa. Program se je
leta 1996 preimenoval v Zlati sonËek, ki na tej stopnji ostaja πe
vedno priljubljen. 

1982. leta je ©portna zveza ©kofja Loka zaËela uvajati ©PORTNO
ZNA»KO za tretjo skupino za 5., 6. in 7. razred. V zaËetku je bil
odziv otrok zelo dober, kasneje se je πtevilo vkljuËenih otrok
zmanjπalo. 

Od leta 1999 dalje je program postal bolj zanimiv pod imenom
Krpan in je del nacionalnega programa πporta. Namenjen je
uËencem in uËenkam drugega triletnega obdobja devetletne
osnovne πole in je dopolnitev in obogatitev programa, ki ga pred-
pisuje uËni naËrt. Po uspeπno opravljenih nalogah in rezultatih, ki
so zabeleæeni v tekmovalni knjiæici, prejmejo uËenke in uËenci v 4.
razredu bronasto medaljo, v 5. srebrno in v 6. razredu zlato medaljo. 

Marjan Kalamar

ZakljuËek Zlatega sonËka
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je bila sokolica in Ëlanica druπtva TVD Partizan ©kofja Loka.
Telovadbe izpred 80 let in veË se πe zelo æivo spominja. Dogodki, ki
jih je razgrnila, so za zgodovino loπkega πporta zelo zanimivi in
dragoceni. 

“OËe je bil po rodu »eh. Bil je navduπen telovadec in sokol, zato ni
Ëudno, da je tudi nas otroke (5) æe zelo zgodaj vpisal v sokolsko
druπtvo. Kmalu sem postala navduπena gimnastiËarka, z osemnajsti-
mi leti pa naËelnica æenskega oddelka. Nato sem πla v Beograd na
enoletni teËaj, kjer sem pridobila izobrazbo πportnega vaditelja,
nekakπnega pedagoga, kar sem kasneje koristno uporabila pri
desetletnemu delu uËiteljice telesne vzgoje. Po vojni sem delala v
TVD Partizan, danes pa sem zaradi poπkodbe kolka v domu
starejπih obËanov v ©kofji Loki. PoËutim se dobro in kljub 92. letu
πe vedno telovadim najmanj 1 uro dnevno. 

Najprej bom povedala nekaj o sokolski organizaciji in sokolih, ki so
jo vodili. Druπtvena vzgoja je imela na Ëlanstvo moËan vpliv.
Poudarek je bil na medsebojnem spoπtovanju in prijateljstvu, disci-
plini, zdravju, povezovanju telovadbe s kulturo in Ëistem amateriz-
mu. Pri sokolih ni πlo samo za miπice, ampak za mnogo veË. »lani
druπtva so bili iz revnih in bogatih druæin, pa tega ni nihËe poudar-
jal. Funkcionarji so socialno πibkim celo pomagali z opremo in
denarjem. Tak naËin dela je bil najboljπa reklama za sokole v ©kofji
Loki. Prav je, da imenujem nekaj najbolj zasluænih funkcionarjev in
telovadcev. Franc Dolenc je bil mecen in dobroduπen voditelj
druπtva, njegov sin Franc Dolenc pa odloËen in redoljuben. Ni
dovolil, da bi kdo telovadil umazan. Parket, copati in telovadna
obleka, vse je moralo biti urejeno in Ëisto za nastop. Marsikomu je
rekel, da telovadba v umazaniji ne sluæi zdravju. 

Ko smo zaËeli z vajami za nastope je bila disciplina v druπtvu na
viπku. Lahko reËem, da je bil praktiËno pri vsaki drugi hiπi vsaj kdo
Ëlan Sokola ali pa so bili Ëlani vsi. 

Po drugi svetovni vojni sem trenirala mladinke. Bila sem zahtevna,
dekleta pa delavna. Na ekipnih tekmovanjih v Sloveniji so bile veË
let zapored prve, uspeπno pa nastopale tudi po Jugoslaviji. ObËasno
me obiπËejo, potem pa premlevamo, kako smo trenirale in tek-
movale. Rada se spominjam tistih Ëasov. 

Danes pravijo telovadnici na Mestnem trgu Kristalna dvorana. To je
dobro, da sluæi vsaj kulturi, toda v moji glavi je to πe zmeraj telovad-
nica. Tak je moj spomin nanjo, v njej sem telovadila skoraj pol æiv-
ljenja. V sluæbo sem hodila 30 let, v telovadnico pa 45. Moje
prepriËanje je πport. 

Ivan Kriænar

MIMI BALDERMAN

SreËanje nekdanjih telovadk in telovadca Andreja Franka s trenerko
Mimi Balderman, 1995
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Minka, bili ste orlica in navduπena igralka hazene. Kje ste
igrale in kako je vsa stvar izgledala? Vera »epin, rojena
Podlipnik, pravi, da ste bili odliËna igralka z moËnim metom
(“πusom”) æoge na gol in dodaja, Ëe je katera od igralk dobila
tak “πus” v telo, nogo ali roko, je na tistem mestu Ëutila potem
boleËino in imela modrico. Kaj pravite na to?
“Hazeno smo punce res rade igrale. S Podlipnikovo Vero sva se
dobro razumeli. Bila je moja trenerka in Ëe pravi, da sem imela
moËan met æoge, potem je to æe res. Igrale smo na travnatem telo-
vadiπËu Poden (na prostoru delavnic πole za strojniπtvo). VeË let
sem igrala bosa, kasneje pa kupila copate BATA za 29 din, kar ni
bilo malo. IgriπËe je bilo ograjeno z deskami, namesto tribun pa je
bila postavljena vrsta lesenih klopi. »eprav je bilo vse skupaj
skromno, pa smo pri vhodu kljub temu imeli ograjeno blagajno.
Umivat smo se hodile na Selπko Soro zraven “Krevsovih Benetk”. 

Ali so v Ëasu vaπe mladosti poleg orodne telovadbe in hazene v
©kofji Loki obstajali tudi drugi πporti?
“Nogomet, namizni tenis, odbojka, planinstvo, plavanje in
smuËanje so bili tipiËni loπki πporti. Fantje so igrali nogomet. Zelo
æivo se spominjam Soræovega Zorana. Bil je “golman”, obleËen v
pumparice, debel pulover, kapo s πËitkom in teæke gojzarice. Loπki
nogometaπi so bili v posameznih obdobjih zelo uspeπni, tekme pa
dobro obiskane. 

Rada se spominjam smuËanja za gradom. UËitelj naπe vrste je bil
Tine Oman - »ikov. Peljal nas je na hrib nad Grebenarjem, od
koder smo se spuπËali in delali kristjanije. Vse dneve nas je uËil
samo kristjanije. SmuËal je v πirokih pumparicah in klobuku. 

Nepozabna pa je bila otvoritev vojaπnice leta 1928. K slovesnosti se
je zbralo ogromno domaËinov, Ëastnih gostov v lepih oblekah in
oficirjev (Ëastnikov). Pred drugo svetovno vojno so imeli Ëastniki v
druæbi velik ugled. Izobrazba, plaËe in uniforma so bile njihovemu
stanu v ponos. Nastop so izvajali Donski kozaki s konji. Najprej je
bila parada in mimohod, nato preskakovanje ovir in na koncu
cirkuπki program jezdecev. Govorov pa se ne spominjam.”

Po vaπi pripovedi je bilo pred drugo svetovno vojno πportno
æivljenje v ©kofji Loki zelo razvito in pestro. Kaj pa med vojno
v letih 1941 - 1945?
“Bili smo zdruæeni brez prejπnje politiËne pripadnosti. V letih
1941-1942 in v prvi polovici 1943 je nekaj dejavnosti πe potekalo,
seveda v zmanjπanemu obsegu in brez druπtvene organiziranosti.
Nemci so se zelo trudili, da bi z nami πportno sodelovali. S tem
namenom so organizirali nogometne tekme med njihovimi vojaki
in naπimi fanti. 

MINKA BEVK 
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Pripoveduje o telovadbi in πportu z duπo in telesom. Ne manjka ji
æivljenjske sile in spominov na Ëase Orla in druπtva Partizan.
Dogodke pripoveduje æivahno in jih povezuje v zgodbo. Opise
ljudi in dejavnosti pa smo kljub temu zaokroæili v nekaj vpraπanj,
na katera je odgovorila zbrano in æivahno. 

Minka, kdaj ste se prviË sreËali s telovadbo?
“Najprej v prvem razredu osnovne πole, nato pa pri nunah v
meπËanski πoli urπulinskega samostana na loπkem gradu. Osnovo in
veselje za telovadbo sem dobila v meπËanski πoli.”

V Zborniku Odbojka v ©kofji Loki (1997) omenjate prof.
πolske telovadbe Pavlo Bahovec. Pravite, da se je spominjate s
hvaleænostjo in spoπtovanjem. Ali lahko dopolnite takratno
pripoved?
“O Pavli Bahovec lahko reËem vse najboljπe. Bila je zelo izobraæena
in priljubljena. UËenke smo jo nazivale Ëastita. Velik ugled je imela
tudi v uËiteljskem zboru, to se je videlo. Bila je razumljiva v pogo-
voru in razlagi. Navduπila nas je za orodno telovadbo (kroge,
bradljo, drog, plezala …) in igre (hazena, koπarka in odbojka). Na
njeno pobudo smo se skoraj vse uËenke vpisale v druπtveno telo-
vadbo. V ©kofjo Loko je okrog leta 1937 prinesla koπarko, ki smo
jo potem igrale pri rednem pouku in v diviziji. Igrale smo tudi
odbojko. Na sv. Joæefa, 19. marca, smo vsako leto imele redni letni
nastop za starπe. Gledalci so bili na galeriji in v telovadnici. Proste
vaje smo izvajale na odru, obleËene v bele bluze in kratka plisirana
Ërna krila. UËenke smo se delile na notranje in zunanje. Notranje
so bivale in se prehranjevale v samostanu, zunanje (mestne) pa smo
hodile samo k popoldanskemu uËenju in πportu.”
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Stane Reπek - Strup je bil zaveden Slovenec in je teæko prenaπal
okupacijo. Zato se je odloËil, da bo na naslednji tekmi z grobim
πtartom nemπkemu vojaku zlomil nogo. To se je tudi zgodilo. Ker
je vojak imel poziv za na fronto, mu je poπkodba priπla zelo prav.
Vojak je ostal v ©kofji Loki na zdravljenju, Stanetu pa se je za zlom
noge celo zahvalil. 

Nemci so bili navduπeni smuËarji. OmogoËili so nam, da smo
nekajkrat odpotovali na tekmovanje v Avstrijo. Meni so ponudili
celo smuËarskega trenerja. Leta 1943 pa smo LoËani prenehali z
vsemi πportnimi aktivnostmi.”

Kaj pa po vojni, ali ste πe bili v πportu?
“Æe 1945 sem se vkljuËila najprej v Fizkulturno druπtvo, 1952 pa
v Telesnovzgojno druπtvo Partizan ©kofja Loka. Prav kmalu sem

zaπla med funkcionarje. Ko je bil izvoljen za predsednika Partizana
dr. Adolf Gerjol, so me izvolili za druπtveno tajnico, Miro Bernik
pa za administratorko Partizana in Planinskega druπtva. »eprav
Gerjol ni bil strog, pa ga pri izpolnjevanju dogovorjenih nalog
nismo nikoli razoËarali, tako smo ga spoπtovali.”

Minka, ali πe spremljate loπki in slovenski πport?
“Seveda ga, spremljam vse pomembnejπe akcije, namenjene 100-
letnici πporta v ©kofji Loki. Gledam prenose tekmovanj in redno

prebiram πportno rubriko Dnevnika. Zanima me vse. Na televiziji
najraje gledam smuËanje, od iger pa nogomet. 

Ivan Kriænar

Nogometni moπtvi ©kofje Loke in nemπkih vojakov pred tekmo
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Vera »epin, rojena Podlipnik, 4. 2. 1910, je o πportu v svoji mla-
dosti povedala:

“Orlica sem postala na æeljo svoje sestre Georgine, Ëeprav sem imela
veË prijateljev pri sokolih. Kmalu sem se væivela v druæbo in
dejavnosti. Telovadili smo dvakrat tedensko po dve uri. Igrali smo
hazeno, drsali, nastopali na akademijah in tekmovali. NajveË veselja
sem imela s planinstvom. Pogosto sem hodila v Gornjesavsko
dolino. Na Mojstrovko sem πla vsako leto vsaj enkrat. Plezala sem z
Mihom PotoËnikom in Joæem »opom, pojmom vrhunskega
alpinizma na Slovenskem. Takrat je bila oprema za plezarijo zelo
draga in teæko dostopna. Ob neki priliki me je Joæa »op povabil na
Grossglockner in mi celo posodil svoje dereze. Plezali smo v
Sloveniji in Avstriji, v Italiji pa takrat zaradi politiËnih razmer,
nismo smeli. 

Omenila sem tudi drsanje na ledu. Na Podnu smo imeli Orli telo-
vadiπËe, ki smo ga v zimskem Ëasu spremenili v drsaliπËe. Pobudnik
in zaËetnik drsanja pri πkofjeloπkih Orlih je bil dr. Viktor KocjanËiË.
O njem lahko reËem, da je bil vnet πportnik, navduπen telovadec in
drsalec. Zavzemal se je za dobre medËloveπke odnose in zdravje vseh
ljudi. 

Hazeno smo orlice igrale na telovadiπËu z mehko podlago. Obuvala
s “πtofelci” na podplatih nam je izdeloval K. BozoviËar KorlËek. VeË
let smo samo “pulale” (domaËi loπki izraz za æoganje), nismo pa tek-
movale. 

Lepe spomine imam tudi na telovadbo v meπËanski πoli pri
urπulinkah. Prof. BahovËeva je bila zelo sposobna, prijetna in
dostopna æenska, za πport nas je navduπila in veliko nauËila.”

Ivan Kriænar
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Z Albino Grundner sem se sreËal v njenem domu, v sobici z
najlepπim pogledom na Mestni trg in Homanovo hiπo. Sprejela me
je preprosto brez vnaprejπnjih priprav. Beseda je v trenutku stekla o
druπtvu Sokol, ki ga je 86-letna Albina predstavila zelo natanËno in
doæiveto. »lovek komaj verjame, da je v teh letih πe moæno zbrati
toliko æivljenjske energije. 

Gospa Albina, zdi se mi, da imate o telovadbi in πportu dobro
mnenje. 
“Seveda! Telovadbi sem se zapisala æe kot otrok. Bila sem sokolica,
nato Ëlanica telovadnega druπtva ©kofja Loka, danes pa sama telo-
vadim doma. Le telovadbi se lahko zahvalim, da sem πe æiva. Kar
poglejte, kako se dræimo starejπi LoËani - telovadci, na primer: Mima
Balderman (92 let), Minka Bevk (85 let), Vera »epin (96 let), Cirila
GaπperπiË (84 let), Stane Grundner (84 let), Draguπka Kalan (94 let),
Urh Kalan (84 let), Niko KavËiË (91 let), Miloπ Mlejnik (85 let),
Vera Jercog (82 let), Mira Bernik (83 let) in drugi.”

Zelo prepriËljivo in podrobno pripovedujete o sokolski organi-
zaciji. Zakaj?
“©e danes æivim s spomini na tisti prekrasni Ëas. Sokol je imel prave
vrednote, zato me je prevzel in ga cenim πe danes. ©lo je za navdih
duha in telesa. »e te πport prevzame, ne moreπ veË ven.”

S Ëim vas je Sokol tako navduπil?
“Sokol je bil zelo preprosta in uspeπna organizacija. Imel je poπtene,
sposobne, poærtvovalne in kulturne voditelje, ki se niso pretvarjali.
Naj jih nekaj omenim: Ivo BerËiË, Danica Dolenc, Franc Dolenc
starejπi in mlajπi, Rudolf Horvat, Franc Koπca, Elza Linke, Janko
PotoËnik, Joæe Rant, Vinko Zahrastnik, Tine Zaletel in mnogi drugi.
Skratka, navduπili so me ljudje, prijateljstvo, nastopi in potreba po
gibanju.”

Sokoli ste imeli tudi svojo himno in uniformo?
“Na himno in kroje smo bili sokoli zelo ponosni. Himno znam na
pamet. S petjem himne in nastopi v krojih smo na slavnostih ustva-
rili med ljudmi razpoloæenje, kakrπnega si danes teæko predstavljam.” 

PESEM SOKOLSKIH LEGIJ (himna)

Le naprej, brez miru za sokolskim praporom, 
dokler boj ni konËan za svobodo, za naπ dom. 
Naj vihar le hrumi, vsak na svojem mestu stoj!
V æilah kri nam kipi, udri na sovraæni roj!

Sokol vsak je junak, da za dom æivljenje rad. 
Kdor Slovan, mu je drag, po jeziku, duhu brat. 
Kakor lev v bojni gnev na sovraga planemo, 
Fügner naπ, oËe naπ, za Teboj vsi stopamo!

V roki meË, æar v oËeh, v æilah polje rdeËa kri:
mir s teboj, dragi dom, Ëe sovraænik ti preti;
do viπav, k soncu gor dvigne krila sokol tvoj, 
Tyrπev duh vodi nas, pelji nas v junaπki boj!
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Kdaj po vaπem mnenju pri Ëloveku nastopi πportna zrelost?
“Ko zaËuti potrebo po telovadbi in ko teæko Ëaka naslednjo vadbeno
uro.”

Vrsto let ste bila vodnica dece in Ëlanic. Kako ste se znaπla v tej
vlogi?
“Vedno sem bila rada v druæbi mladih. Z ljudmi v druπtvu nisem bila
nikoli v slabih odnosih. Ko sem sprejela mesto vodnice, sem se
veËkrat spomnila verzov Lali Wrischer:

V oËeh odkrit znaËaj, na ustnicah smehljaj, 
v govoru modrost, v delih poπtenost

in zagotovljen uspeh, bo vedno pri ljudeh. 

Moje vzgojno naËelo pa je bilo: bodi toËen, govori glasno in glej v
oËi!”

Vaπ spomin deluje skoraj brezhibno. Dogodkov, vrednih zapisa,
imate mnogo veË, kot je zanje prostora v tem intervjuju. Pa kljub
temu; povejte nam πe nekaj o vsesokolskem zletu v Pragi!
“Spomin me na sreËo res πe ni zapustil. Tudi vsesokolski zlet v Pragi
1948 je ostal za vedno v moji glavi in srcu. To je bila mogoËna
prireditev. »ehi so jo imenovali zlet prijateljstva med narodi. 

Pisana povorka sokolov v krojih razliËnih dræav, ki se je vila po mostu
preko reke Vltave, je napovedovala nekaj velikega. Telovadce je
spremljalo okrog 100 pihalnih godb. Nastopi na osrednjem mest-
nem stadionu Strahov so bili zares enkratni. V posameznih toËkah je
nastopilo 10. 000, 20. 000 in celo 28. 600 telovadcev. Pogled na to
velikansko urejeno mnoæico je bil mogoËen. 

Na zletu smo sodelovali tudi Jugoslovani. Nastopa Ëlanic in mornar-
jev sta bila zelo odmevna in ocenjena za najboljπa. Vaje Ëlanic in
Ëlanov so predstavljale napad na Jugoslavijo v drugi svetovni vojni,
boj s sovraænikom, zmago in na koncu zedinjenje vseh republik v
novo dræavo Jugoslavijo. Iz ©kofje Loke smo se zleta udeleæile Lojzka
BerËiË, Poldka ©tiglic in jaz. Da pa smo se uvrstile v skupino za
nastop, smo morale pred komisijo opravljati neke vrste izpit, ki je
vseboval tehniËno znanje, vaje in izraznost gibanja. »eprav smo vajo
znale, smo nato πe veË kot pol leta dvakrat na teden hodile v Kranj,
kjer smo nadaljevale piljenje posameznih gibov. Mesec dni pred
odhodom v Prago pa smo se vse udeleæenke jugoslovanskih republik
zbrale πe v Ljubljani. Usklajevale smo podrobnosti in se sonËile za
lepπo polt in boljπi videz. 

Naπ nastop ni bil le πportna prireditev. Telovadci smo Ëutili nelagod-
je in politiËni pritisk na naπe vodstvo. Kljub temu smo bili samoza-
vestni in izvedli vrhunsko predstavo. »ehi so nas vzpodbujali in na
koncu celo zahtevali, da vajo ponovimo. To je bil preseæek vseh

doæivetij desetdnevnega bivanja v Pragi. Osebno zadovoljstvo pa so
mi dopolnili gledalci, ki so πe dolgo po tem, ko smo stadion zapustili,
ploskali in se navduπevali nad prikazano vajo.”

©e kratko vpraπanje. Gospa Albina, kaj vam je dala telovadba?
“Lepe spomine in lepo starost.”

Ivan Kriænar

Zlet sokolic v Pragi, 1948
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sokolica, pedagoπka delavka in slikarka

Ob 91-letnici rojstva, danes jih ima 94, je o sebi med drugim
povedala: “Skoraj ves svoj vek sem πportno aktivna. OËe Janko
PotoËnik me je zelo zgodaj vpisal v loπki Sokol. Tam sem se nauËila
reda in pridobila potrebo po gibanju. Rada hodim, balinam in
pleπem, dvakrat na dan pa tudi telovadim. Pomislite, ob 90-letnici
sem dobila pokal za uspehe v balinanju. Skratka, πport mi πe danes
veliko pomeni.”

Draguπka, pravite, da vam πport veliko pomeni. Povejte, s Ëim
vse ste se ukvarjali v druπtvu Sokol. 
Veselje do telovadbe in πporta mi je bilo poloæeno v zibelko - mama
in oËe sta bila sokola. Sankanje, smuËanje, drsanje, orodna telovad-
ba in hazena so bili moji najljubπi πporti. Drsanja me je nauËil
smuËar, alpinist, gorski reπevalec, okoljevarstvenik, izumitelj in
pisatelj France AvËin. V πportu se razvija pripadnost skupini, ustvar-
jajo se nova prijateljstva, simpatije pa celo prave ljubezni. Meni je
πport vsadil v srce Sokol - hvala ti, ptica junaπka!

Sedaj ste v domu starejπih obËanov v Stari Loki. Kako se poËu-
tite, kaj delate?
Imam se odliËno. Obiskov mi ne manjka. »eprav so v mojem pro-
gramu le krajπi sprehodi v bliænjo okolico ter jutranja in veËerna
telovadba, mi to zadoπËa. Ob tem se veËkrat spomnim besed pokoj-
nega moæa Franceljna, ki je rekel, da potrebujemo zelo malo, da bi
imeli veliko. ©portne prenose na televiziji gledam le obËasno.
Veselim se vrhunskih doseækov tudi zaradi ugleda naπe mlade
dræave. SreËna sem, Ëe so uspeπni, Ëe pa jim spodleti, se mi smilijo.

©port preplavlja svet v vseh oblikah pojavnosti, na primer: πport
za zdravje in ohranjanje sposobnosti, πport za vzgojo in prosti
Ëas, πport za doseæke, za zasluæek so le najvidnejπe oblike. Kaj
mislite, v katero smer se bo πport razvijal v naslednjih letih?
Kako bo s πportom v naslednjih letih, ne vem. Mnenja pa sem, da
sta Leon ©tukelj in Drago Ulaga nakazala pravo smer. ©port bo
reπeval zablode tega sveta. PrepriËana sem, da bodo mnoge bolezni
duha in telesa v rokah πporta.

Draguπka, povejte za zakljuËek πe kaj po svoji æelji. 
Kadar sem sama, razmiπljam o marsiËem: o mojem Franceljnu,
otrocih in njihovih potomcih, o ©kofji Loki, slikarstvu, o svojih
nekdanjih uËencih, prijateljih pa tudi o politiki. Ko je Joæe PleËnik,
naπ najveËji arhitekt, ocenjeval politiËne razmere svojega Ëasa, je
predlagal, da bi molili za zdravo pamet Slovencev. S tem je povedal
vse tudi za danaπnji Ëas. Razmiπljam pa tudi o 100-letnici πporta v
©kofji Loki in o morebitni svoji 100-letnici. Hvala starπem, da so
me tako zgodaj vkljuËil v πport.

Ivan Kriænar
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SMU»ANJE MI JE POMENILO NAJVE»

Urh Kalan (rojen 8. julija 1922) je z desetimi leti zaËel telovaditi pri
Sokolu. Ukvarjal se je z atletiko, igral odbojko, postal dober
nogometni vratar, potem so ga prevzele gore, postal je navduπen pla-
ninec in kmalu tudi smuËar. Med vsemi omenjenimi πporti ga je
najbolj prevzelo smuËanje. 

S Sokolom je sodeloval na veËini telovadnih nastopov, pomagal je
tudi pri gradnji telovadiπËa v Puπtalu, 50-metrske in kasneje 25-
metrske skakalnice v Vincarjih. Med letoma 1946 in 1949 je telo-
vadil pri Partizanu. Kot nogometni vratar je sodeloval na tekmah 1.
slovenske lige po vsej nekdanji republiki. Takrat je æe tekmoval v
veleslalomu v republiπkem merilu. Leta 1954 je opravil teËaj za
smuËarskega uËitelja. Ker je bil navduπen planinec in alpinist, je na
Komni leta 1961 opravil izpit za vaditelja turnega smuËanja. Med
leti 1954 in 1975 je kot smuËarski uËitelj organiziral in vsako
sezono vodil veË teËajev (skupaj najmanj 25) za predπolske otroke,
πolsko mladino, vajence in πtudente. Vodil je tudi teËaj za nove
vaditelje smuËanja na Voglu. 

V zgodovino πkofjeloπkega πporta pa se je zapisal tudi kot glavni
pobudnik in predsednik gradbenega odbora za gradnjo smuËarske
koËe na Starem vrhu, ki so jo s prostovoljnim delom leta 1950
zgradili v πestih mesecih. Od takrat se na Starem vrhu vrstijo razliË-
na smuËarska tekmovanja, od klubskih do mednarodnih tekem.
Dvajset let je delal kot tajnik ali gospodar smuËarskega kluba
Transturist za razvoj smuËanja na πirπem πkofjeloπkem obmoËju.
Leta 1982 se je upokojil, toda v πportu je ostal aktiven do operacije
kolka leta 1987. 

Za svoje delo je prejel πtevilna priznanja: leta 1954 priznanje
Partizana Jugoslavije za uspeπno delo in razvoj organizacije, leta
1973 Zlato plaketo smuËarske zveze Jugoslavije, leta 1979 prizna-
nje smuËarskega kluba Alpetour za dolgoletno delo in leta 1987
zlato Bloudkovo znaËko. 

S πportom ste se zaËeli ukvarjati æe pred drugo svetovno vojno.
Kakπni Ëasi za πport so bili takrat?
Ko sem bil star deset let, sem zaËel telovaditi pri Sokolu, imenovali
smo se “deca”. Imeli smo bele hlaËke in rdeËe srajËke. Takrat me je
to resniËno veselilo in vedel sem, da je πport zdrav. Moj stari oËe je
bil soustanovitelj sokolskega druπtva, zato sem se navduπil za telo-
vadbo. Imeli smo veliko nastopov po vsej nekdanji obËini, nanje
smo se vozili z “lojtrnikom”. Potem smo dobili koπËek “pasje
radosti” in kruh in bili smo zadovoljni. Sokolski duh nas je kar
nesel. Ker mi je oËe zgodaj umrl, je sokolski dom, sedaj je v njem
steklena dvorana, postal moj drugi dom. Tam sem veliko telovadil
in tudi radio smo æe imeli, zato sem ga posluπal po telovadbi. Takrat©tart bob voænje na Pepetovem klancu, 1953. ©tarter Urh Kalan
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sem bil star okrog 15 let in sem nato postal naraπËajnik. Na zadnji
akademiji, ki je bila v sokolskem domu leta 1940, sem bil kot 18-
letni naraπËajnik æe sprejet med sokole. »ez pol leta so priπli Nemci
in vse je propadlo. Med vojno se nismo mogli udejstvovati, kajti
Sokola ni bilo veË, v Puπtalu pa smo ustanovili nogometni klub.
Imeli smo tekme tudi po Gorenjskem, toda πe to je kmalu zamrlo.
Do konca vojne se je vsak paË ukvarjal s preæivetjem. 

ZaËeli ste kot telovadec, potem ste bili nogometni vratar, pozne-
je ste smuËali in postali uËitelj smuËanja. Kateri πport vas je
najbolj veselil?
Zagotovo smuËanje. Toda takoj po vojni je bil nogomet na viπku in
od leta 1945 do 1950 sem bil za tiste Ëase kar uspeπen nogometni
vratar loπkega kluba. Bili smo v prvi slovenski ligi in igrali po vsej
Sloveniji. SoËasno sem πe telovadil pri Partizanu in nastopil na zletu
v Kopru. Pri 28-ih letih sem konËal z nogometom, priπli so mlajπi
vratarji. Mene je vedno bolj privlaËilo smuËanje. SmuËali smo na
Starem vrhu, kjer je bil sneg æe velikokrat od 1. novembra in je zara-
di osojne lege ostal do 1. maja. Na smuËanje smo se odpravljali dru-
gaËe kot danes. S kolesom smo se peljali do Luπe, potem pa pot
nadaljevali Ëez Valentina peπ naprej po vojaπki cesti do Ægajnarja.
Tam je doma tudi Matej Demπar, ki je sedaj direktor SmuËarsko
turistiËnega centra Stari vrh. Njegov oËe Tomaæ je veliko pripo-
mogel h gradnji koËe. 

Kako se je rodila ideja za koËo na Starem vrhu?
Baza je bila pri Ægajnarju na Zaprevalu. ZaËelo se je tako, da sem
imel pri njih v uporabi sobo in s prijatelji smo gor hodili smuËat. V
tisti sobi sva najprej spala dva, potem smo bili æe πtirje, kmalu so
drugi pri Ægajnarju leæali na peËi … Vedno veË nas je prihajalo tja
in zato smo se jeseni leta 1949 odloËili, da zgradimo koËo, saj bomo
tako imeli svoje zatoËiπËe. Inæenir Bloudek je bil za to pristojen na
SmuËarski zvezi Slovenije, tam smo dobili nekaj denarja, pomagala
so tudi loπka podjetja in potem smo priËeli z delom. 

Kako je potekala gradnja?
S prostovoljno akcijo na terenu smo zaËeli 26. marca 1950, ko smo
od Ægajnarja, kjer je bilo skladiπËe, pripeljali orodje in streπno ter
navadno opeko. 16. aprila je delo æe dodobra steklo - postavili smo
skladiπËno lopo, uredili novo dovozno pot in priËeli z izkopi. Delo
je hitro napredovalo, tako smo æe 13. avgusta istega leta izkopali
odtoke in zaËeli z notranjimi deli v koËi in nasipavanjem terena.
Takrat smo vse delali zastonj, udarniπko, bilo nas do 70 udarnikov.
Zjutraj smo se pripeljali in delali in delali … Nobene malice nismo
imeli, ob 12. uri smo jedli ægance in mleko ali pa Ërne æliËnike in
krompirjev golaæ. Tako smo bili navduπeni, da niti laËni nismo bili. 

Loπki nogometaπi, 1941

Graditelji koËe na Starem vrhu, 1950 : Urh Kalan, vodja gradbenega
odbora; Franc Æontar, vodja tehniËnih del; Janez Kalan, Janez Nikler
in Lojze Vodopivec, nabava materiala; Stane Grundner in Pavle
Okorn, evidenca opravljenih del; Minka Bevk in Mara Koπir, prevozi;
Mimi Balderman in Lado Finægar, prehrana; Franci Aci Leben zaradi
πtudija v odboru ni imel posebne zadolæitve, je pa bil njegov delovni
prispevek pri gradnji zelo velik.
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Kot vaditelj ste si prizadevali, da bi otroci zaËeli smuËati zelo
zgodaj. Zakaj je to pomembno?
Pomembno je, kako otroke nauËiπ prvih korakov in da v njih vzbu-
diπ veselje. Pristop do njih mora biti tak, da jim smuËanje postane
veselje. Pomembno je tudi, da se otrok ne boji peljati po klancu
navzdol. To smo na primer trenirali tako, da je moral med potjo
pobrati kepo in jo nekam vreËi in tako je pozabil na strah. To je eden
od prijemov. Jaz sem uËil samo osnove smuËanja, trener pa nisem bil
nikoli, to je sedaj moj sin Niko. HËerka Elika pa je vaditeljica
smuËanja. 

Bili ste tudi sodnik na FIS tekmovanjih. 
Imel sem naziv zvezni sodnik. Sodil sem v Kranjski Gori, na Starem
vrhu. Tekem je bilo zelo veliko, najmanj petnajst v sezoni. Potem
sem imel æe teæave s kolki, toda po operaciji sem πe vedno sodil. Zelo
me je prizadelo, ker sem se moral zaradi zdravstvenih teæav zgodaj
konËati s smuËanjem. Pred petnajstimi leti sem prenehal smuËati, to
je bilo pri mojih 68 letih. »e ne bi imel zdravstvenih teæav, bi bil πe
vedno dejaven. Sedaj sem paË upokojenec, vendar πe vedno zasledu-
jem uspehe loπkih smuËarjev. 

V ©kofji Loki sta bili v preteklosti tudi dve skakalnici. 
Res je. 50-metrsko skakalnico so sredi 30-tih let zgradili v Vincarjih,
na hribu, pod katerim je sedaj fitnes center. Na vsesokolski tekmi so
nastopali Jugoslovani, »ehi, Poljaki, Bolgari. Tudi sam sem pozneje
nekajkrat skoËil, toda ni me pritegnilo. Najbræ je bil za to kriv padec
in poslediËno zlom smuËke. Blizu 50-metrske skakalnice smo
pozneje zgradili πe 25-metrsko skakalnico. To pa zato, ker je bila 50-
metrska prevelika in je imela konstrukcijsko napako. Vodja gradnje
manjπe skakalnice je bil Franc Kalan. 

Zakaj skakanje v ©kofji Loki ni zaæivelo?
»e nimaπ zavzetih trenerjev, ne moreπ navduπiti mladine, da bi se za
ta πport odloËila. Zaradi pomanjkanja snega ni bilo veË tekem in
tudi to je najbræ botrovalo zatonu tega πporta v ©kofji Loki. 

Mateja Feltrin Novljan

Loπki smuËarji Za gradom, 1942
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Ob javnih postavitvah spominskih kipov v ©olski ulici so bili zna-
meniti LoËani predstavljeni s kratkimi æivljenjepisi in velikimi
zaslugami na podroËjih sploπne kulture, znanosti in umetnosti. Æal
pa so bila ob tem skoraj v celoti spregledana njihova nagnjenja in
zasluge na podroËju πportne kulture. Stoletnica πporta v obËini
©kofja Loka je sijajna priloænost, da v knjigi, ki bo ob tej priloæno-
sti izπla, na kratko predstavimo tudi to stran njihove dejavnosti in se
jim na najbolj skromen naËin zahvalimo za ustvarjalnost in oprav-
ljeno delo. 
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Dr. Pavle Blaznik, zgodovinar in geograf, znanstvenik, utemeljitelj
muzejske misli in dejavnosti na loπkem obmoËju, ustanovitelj, prvi,
dolgoletni in Ëastni predsednik Muzejskega druπtva ©kofja Loka,
sodelavec pri ustanovitvi Loπkega muzeja, humanist in kulturnik, je
bil Ëlan radostne, polne mladostnih domislic in podvigov, brezskrb-
ne druπËine “podnunski cunft”, ki so jo sestavljali πe Jamnikova
(Debeljak) Francl in Tine in France Planina. Podnunci so pozimi
uæivali v zimskih radostih Za gradom, poleti pa v kopanju in raznih
igrah. V gimnazijskih letih so tudi med kolesarjenjem nevede spoz-
navali in raziskovali bliænjo okolico. Vse aktivnosti pa so lahko izva-
jali le v Ëasu, ki jim je ostal po opravljenem hiπnem in poljskem
delu. V poËitnicah je oËe vzel Pavleta veËkrat s seboj na svoje
trgovske poti v semanjih dnevih v Selπko in Poljansko dolino, na
Gorenjsko in Primorsko. Na pot sta se odpravila z vozom. 

Po prvi svetovni vojni je zaËel zahajati v hribe. Prva skupna planin-
ska pot ga je poleti 1919 vodila z Jamnikovim Franceljnom,
Francetom in Lovrom Planino, Franjem Mrakom iz Radovljice,
©panovim Lojzetom - Hartman s Suhe, Pepetovim Joæetom -
Hafnerjem prviË na Stol. Peljal jih je Meæan, ki je bil kot Blejec bolj
znan v gorah. 

Prehodil je tudi bliænjo in daljno okolico Loke, od Osolnika,
Govejka, Sv. Oæbolta, do »rnega vrha, hodil je na ToπË, Grmado, ...
Na Triglav se je povzpel prviË 1920. leta. Na planinske poti je zaha-
jal tudi s sestro Vido in njenim soprogom Rudolfom Horvatom
(Stol, Golica, VrπiË, Triglav …). Poleti je hodil v hribe s klubom
“Modras”. V druæbi z “zlato navezo” Joæo »opom, Stankom
Tominπkom, Miho PotoËnikom, ki se jim je pridruæil Joæe Hafner,
je veËkrat preplezal severno steno Triglava. 

V Ljubljani je hodil na planinske plese in se v Ëasu πtudija preæivljal
z noËnim igranjem klavirja, najveË v kavarni Emona. Ves Ëas je bil
pa telesno aktiven. V Loki je tekmoval sam s seboj v hoji na Lubnik.
Na Lubnik je priπel, po zapisu prof. Franceta Planine, v 56 minu-
tah, nazaj v 32 minutah. Poln mladostne vneme in vztrajnosti je
vËasih ob nedeljah skoËil na Lubnik æe pred jutranjo maπo pri sv.
Jakobu, vËasih med dvema dopoldanskima maπama, da je πe vedno
lahko pri obeh maπah orglal. Matija Horvat se spominja striËevih
plezalnih Ëevljev s podplati iz filca, cepina z dolgim roËajem in nje-
govega kolesa na podstreπju. 

Dr. Pavle Blaznik (©kofja Loka, 28. 6. 1903 - Ljubljana, 13. 6. 1984)
Spominsko obeleæje, ki je bilo v Aleji znamenitih LoËanov odkrito 24.
oktobra 2003, je delo akademskega kiparja Metoda Frlica. Kamniti
podstavek je izdelan iz pohorskega granita - tonalita. 
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Pred drugo svetovno vojno sta s svakom Rudolfom Horvatom, ko
je pri sv. Jakobu odbila polnoË, startala iz domaËe veæe v Loki. Njun
tekmovalni cilj po Selπki dolini do »eπnjice, Ëez PrtovË, je bil
Ratitovec. Pavle Blaznik je bil pri Krekovi koËi v 3 urah in 50 mi-
nutah, Rudolf je zaostal za njim za 15 minut. Toliko Ëasa so planinci
rabili za pot iz Loke do »eπnjice. Mnogo let je zahajal z æeno Zoro,
rojeno Meπtrov, na poËitnice v Sorico. VËasih sta se mu pridruæili
sestri in svaka, kakπen neËak in vnuki, vËasih tudi hËerka Marija. Od
tod je hodil na Soriπko planino, pa v vasi pod Ratitovcem, ki jih je
raziskovalno obiskoval v Ëasu priprave doktorske disertacije (1928)
Kolonizacija Selπke doline. 

Na njegovo najbolj priljubljeno goro Ratitovec je πe v sedemdesetih
letih zahajal z isto druæbo kot v Sorico. Prijateljske stike je imel z
oskrbnikom Krekove koËe Francem ©ifrerjem in njegovo æeno
Cilko, ki sta bila doma v Selcih. Pri tradicionalnem ratitovπkem
turnirju taroka, ki je bil vsako leto septembra, ko so dozorele brus-
nice, je ob oskrbniku sodeloval πe pastir s PeËane, pa Kazinarjev
Æane (Dolenc Janko, nekdanji gostilniËar, lastnik gostilne Na
Kazin) iz Praprotna in Ciril Debeljak, Bobkov iz Selc. Sploh pa je
bil pri svojem raziskovalnem delu vedno v gibanju, saj je moral pre-
hoditi vse ©kofjeloπko hribovje in Soriπko polje. 

Ko je z druæino æivel v Celju, je hËerko in sina zaËel voditi v hribe.
Najprej so spoznavali okolico Celja, potem ju je vodil v Loπko hri-
bovje, kjer niso izpustili Lubnika, Blegoπa in Ratitovca. Po osvojitvi
Rodice in »rne prsti sta bila sin in hËerka æe pripravljena za prvi
vzpon na Triglav. Iz doline Vrat so πli do Triglavskih jezer pa na
Komno, Bogatin, Krnsko jezero in od tam v Bohinj. 1952 so bili na
VrπiËu in Prisojniku, a jim je deæevno vreme prepreËilo pogled na
dolino Trente. Leta 1953 so se v devetih dneh povzpeli na osem
dvatisoËakov: Mojstrovko, Jalovec, Prisojnik, Razor, ©krlatico,
Triglav, Krn, Batognico. Iz Celja do Kranjske Gore so potovali z
vlakom, od tam peπ do Blazniku najljubπe ErjavËeve koËe na VrπiËu.
Isti dan so se povzpeli po severni strani na Mojstrovko, sestopili pa
po juæni strani. Pod Mojstrovko so sreËali Ivana KorenËana z æeno,
ki je bil eden od ustanoviteljev Slovenskega planinskega druπtva leta
1893. Drugi dan so πli ob πtirih zjutraj na Jalovec, spet prespali v
ErjavËevi koËi in se naslednji dan po juæni strani povzpeli na
Prisojnik. Pavle - PavËi in Marija sta bila razoËarana, ker jima oËe ni
dovolil vzpona skozi Okno. Ta dan so izvedeli, da je umrl Janko
Mlakar (Æelezniki, ©kofja Loka, 25. 6. 1874 - Ljubljana, 11. 8.
1953), ki je z leposlovnimi in planinskimi spisi duhovito in πaljivo
budil ljubezen do gora, hkrati pa resno razpravljal o planinstvu.
»etrti dan so se ob πtirih podali na Razor in v prekrasnem sonËnem
vremenu videli Veliki Klek (Großglockner). Na Kriπkih podih so se
okopali v jezeru in prespali v PogaËnikovem domu. Naslednji dan so
se ponovno ob πtirih zjutraj odpravili na ©krlatico, obËudovali
Jalovec, Mangart in Triglav, ki so ga po Tominπkovi poti in Kredarici

osvojili naslednji dan, sestopili pa do DoliËa. Pri sestopu s ©krlatice
so se “peljali” po mogoËnih meliπËih in po πtirih urah prispeli do
Aljaæevega doma v Vratih. Po prespani noËi na DoliËu so preko
Komarja, Doline Zadnjice, Loga v Trenti, vasi SoËa po dolini
Lepene prispeli do Doma dr. Klementa Juga. Naslednji dan so se
mimo planine Polje podali na Krn in se vrnili Ëez Batognico nazaj
na planino Polje, kjer so prespali na senu pri prijaznih pastirjih.
Zadnji dan so preko Komne sestopili v Bohinjsko dolino. Od
Zlatoroga so se peljali z avtobusom do æelezniπke postaje v Bohinjski
Bistrici, vstopili na vlak in z vmesnim prestopanjem v Ljubljani pot
zakljuËili v Celju. To je bila zadnja skupna druæinska tura. 

29. avgusta 1954. leta, ob 10. uri, v Ëasu, ko je dr. Pavle Blaznik pre-
gledoval arhivske listine o fevdalni Loki v münchenskih arhivih, je
v znanem Szalay - Gerinovem grebenu v severni steni Turske gore
(2251m) v Kamniπko Savinjskih Alpah med plezanjem pri 30 m
padcu sin Pavle - PavËi obleæal nezavesten v steni. Imel je zlomljeno
hrbtenico in poπkodbo glave. Bil je Ëlan AlpinistiËnega odseka
Celje, odliËen πportnik, alpinist, najboljπi maturant celjske gimnaz-
ije, organizator in v vseh pogledih pravi naslednik svojega oËeta.
Celjski in Kamniπki gorski reπevalci so ga ponoËi v teæavnem
peturnem reπevanju spravili iz stene na Okreπelj in v celjsko
bolniπnico. Tam je 2. septembra podlegel poπkodbam. Sinova smrt
je moËno prizadela oËeta. Kljub veliki boleËini, ki ga je spremljala
vse æivljenje, je v druæbi znanih celjskih alpinistov Cirila Debeljaka
in Duπana Gradiπnika preplezal to smer, ker je æelel videti, kje je sin
nesreËno padel. 

Po nesreËi, ki je doletela druæino, je Blaznik zaËel voditi in odkrivati
bogastvo slovenske pokrajine in ljudi vnukom v pohodih na
©marno goro, Lubnik, Ratitovec, Blegoπ. Vnuku Matjaæu je med
sprehodi, izleti in planinskimi turami ostal moËno v spominu
pohod iz Kranja preko vseh vrhov do ©kofje Loke. Hodili so kar
poËez pod Sv. Joπtom, Ëez »epulje, mimo Planice in Kriæne gore do
Loke in veËkrat zaπli. Morda se je Blaznik zavestno odloËil, da so
zaπli, morda je bila to le igra, da je vnuke tako uËil ljubezni do
narave, æivljenja, jih vzpodbujal k neprecenljivi raziskovalni vnemi
in jim æelel sporoËiti, kako teæka, s preprekami in ovirami je lahko
ovita pot za dosego cilja. »ili in zdravi so dosegli cilj, na cilju v
Ljubljani pa jih je z niË kaj prijaznimi besedami vendarle doËakala
zaskrbljena babica. 
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V starosti 75 let si je neprecenljivi delavec raziskovanja slovenske
preteklosti zaæelel πe enkrat iti v Julijce. V spremstvu domaËih je πel
na Komno, Ëez Bogatinsko sedlo do Krnskega jezera. Isti dan so se
vrnili nazaj v koËo, naslednji dan so pa πli do Triglavskih jezer. V
koËi so prespali. Mimo »rnega jezera jih je pot vodila do Zlatoroga
in domov. Nadvse zadovoljen je bil, da so ga na poti spremljali vsi
trije vnuki, ki jim je v “πoli” slovenskega jezika in s spoznavanjem
slovenskih gora, bogatim posredovanjem znanja o naravnih in
druæbenih danostih, ljudeh, ki so soustvarjali slovensko zgodovino
na razliËnih podroËjih Ëlovekovega delovanja, posredoval ljubezen
do domovine. S svojim vedenjem se je trudil, da se iz roda v rod
prenaπa delovna odgovornost, preprostost, skromnost in prisrËnost
tkanja medËloveπkega odnosa. 

Lahko reËemo, da je Blaznik dnevno skrbel za zdrav naËin æivljenja.
Pogosto je hodil na Roænik, po nedeljski maπi pa Ëez Vrhovce do
Brda in domov v Jamovo ulico. Tudi potem, ko je bil upokojen in
je πe vedno sodeloval z Zgodovinskim inπtitutom Milka Kosa, je
vsak dan hodil peπ tja in nazaj, od doma v Jamovi ulici do Slovenske
akademije znanosti in umetnosti na Novem trgu. Negovi sodelavci
zdaj imenujejo to pot Blaznikova pot. 

Pri pripravi vsebine sem imel trdno oporo in pomoË hËerke Marije
Blaznik Leskovar, ki se ji iskreno zahvaljujem za vso podporo,
pomoË in sodelovanje pri pripravi zapisa o πportnem delovanju 
dr. Pavleta Blaznika. 

Jurij Svoljπàk

Doktor Pavle Blaznik z vnuËki : Marko, Matjaæ in Alenka na Lubniku, 1978
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Rojen je bil 27. 4. 1903 v ©kofji Loki v takratni Nunski ulici, po
domaËe pri Jamnikovih. V druæini je bilo 11 otrok. Osnovno πolo
je obiskoval v domaËem kraju, gimnazijo v πkofovih zavodih, πtudij
slavistike pa opravil 1927. leta na ljubljanski univerzi. Bil je raz-
gledan in delaven, dodatno pa se izobraæeval na »eπkem in
Poljskem, kjer je leta 1936 doktoriral. 

Ob koncu druge svetovne vojne je zapustil domovino in 1948. leta
priπel v Argentino, kjer je ostal do svoje smrti leta 1989. Imel je
silno domotoæje in teæko je prenaπal breme tujca, kar je v svojih
delih pogosto izpovedoval. Njegov sin Tine Debeljak je oËetovo
navezanost na rodno Loko potrdil z naslednjim stavkom: “©kofjo
Loko je oËe vedno æivel in je bila na zaËetku njegovega bivanja.”

Danes je Tine Debeljak ponovno v ©kofji Loki. V aleji znamenitih
LoËanov stoji kip z njegovo podobo, ki spominja na uglednega roja-
ka, literarnega zgodovinarja, knjiæevnika in prevajalca. 

Pesnik Kazimerz Vierzynski spada med najveËje poljske pesnike, ki
so se pojavili po prvi svetovni vojni. Svojo prvo pesniπko zbirko
Pomlad in vino je izdal leta 1919, star 25 let. Z njo je postal poznan
Ëez noË, kakor je zapisal Leopold Staff: “ZveËer je Vierzynski legel
spat kot neznan Ëlovek, prebudil pa se je kot slaven pesnik.”
Vierzynski pa je πel svojo ustvarjalno pot samorodnega umetnika in
ni bil nakljuËno sprejet, kot najmlajπi, med nesmrtne poljske
akademike æe s 50. letom. 

Pesnikova podoba je zanimiva in pomembna tudi za ©kofjo Loko,
kajti zbirka Olimpijski venec je prevzela naπega rojaka do popolno-
sti. Oba, Vierzynski in Debeljak, sta razumela πport z vsemi
razseænostmi duha in telesa, od lepote gibanja do πportnega
navduπenja. Tine Debeljak pa je imel tudi lastno izkuπnjo s πpor-
tom, ko je πe kot otrok obiskoval orlovsko telovadbo. Zato ni
Ëudno, da je LoËanom in vsem Slovencem prevedel eno najlepπih
literarnih del vseh Ëasov na temo olimpijski πport. 

Ivan Kriænar

Defilada atletov. Pesniπka zbirka Olimpijski venec K. Vierzyskega, v
prevodu T. Debeljaka
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Organizirana πportna dejavnost v ©kofji Loki se je zaËela leta 1906
s sokolskim πportnim udejstvovanjem, æe naslednje leto so zaËeli s
πportno gimnastiko tudi Orli. Æal iz tistega Ëasa razen poπtnih æigov
ni nobenega filatelistiËnega materiala (priloænostni ovitki,
priloænostne dopisnice, maksimum karte itd. ), ki bi zaznamovale
tisti Ëas. 

Zato danes poskuπamo nadomestiti zamujeno s filatelistiËno razsta-
vo, izdajo priloænostnega ovitka in priloænostnega æiga. Na ta naËin
se bomo tudi filatelisti FilatelistiËnega druπtva Lovro Koπir iz ©kofje
Loke pridruæili πportnikom obËine ©kofja Loka ob 100-letnici
πportne dejavnosti. 

Seveda se bo marsikdo vpraπal, kaj ima filatelija (zbiranje znamk)
skupnega s πportom. Takoj je na dlani odgovor, da je tematika -
πport - ena od najbolj razπirjenih vej filatelije. In prav znamke s
πportno motiviko so najlepπe in njihova sporoËilnost najbolj popol-
na in nedvoumna. Zato zlasti mladi filatelisti zelo radi zbirajo
znamke, priloænostne ovitke, ovitke prvega dne, dopisnice, maksi-
mum karte, odtise poπtnih æigov itd., ki jih poπte posameznih dræav
izdajo ob olimpijskih igrah, svetovnih in regijskih prvenstvih v
nogometu, koπarki, odbojki, hokeju itd. 

Zbiranje znamk sega v 19. stoletje, ko je angleπki uËitelj Rowland
Hill v Veliki Britaniji uvedel za plaËevanje poπtnine pri poπiljanju
pisemskih poπiljk gumirani koπËek papirja (sl. 1), ki ga je poπiljatelj
pisma prilepil na pismo in s tem dokazal, da je plaËal poπtnino. Tako
se je z vpeljavo poπtne oziroma pisemske znamke (Ërni penny)
konËalo predfilatelistiËno obdobje, ko je poπtnino enkrat plaËal
poπiljatelj pisma in drugiË prejemnik. Seveda je bilo takπno obraËu-
navanje poπtnine precej zamudno, zato je æe leta 1836 visoki poπtni
uradnik Lovrenc Koπir iz Spodnje Luπe priπel na idejo, da bi
poπtnino vedno plaËal poπiljatelj poπtne poπiljke in sicer z znamko,
nalepljeno na pismu. Æal so bili takratni uradniki na Visoki dvorni
blagajni na Dunaju proti tej Koπirjevi poπtni reformi, kar je naπega
rojaka potrlo za vse æivljenje. Kljub temu Lovrenca Koπirja πtejemo
za idejnega pobudnika poπtne znamke, zato je tudi ovekoveËen s
skulpturo v Aleji znamenitih LoËanov v ©olski ulici. 

©portna aktivnost tako Sokolov kot Orlov je v obËini ©kofja Loka
trajala le do leta 1941. Vojna vihra II. svetovne vojne je onemogoËi-
la skoraj vsako πportno udejstvovanje. ©ele z ustanovitvijo fizkul-
turnega druπtva Partizan 30. 9. 1945 so posamezne πportne panoge
ponovno zaæivele, zlasti orodna telovadba (gimnastika), smuËanje,
plavanje, kolesarstvo, nogomet, namizni tenis in streljanje. 

Po letu 1950 so se prej navedenim πportnim panogam prikljuËile πe:
atletika, koπarka, odbojka, rokomet, balinanje, kegljanje, πah, base-
ball, taborniπtvo, tenis, konjeniπtvo, prosto letenje, πportni ribolov,
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πportno plezanje, veslanje, planinstvo, lokostrelstvo, avto-moto
dejavnost, fitnes ter aerobika in πe kaj. In prav vse te πportne panoge
so prikazane tudi na filatelistiËni razstavi, kjer osem filatelistov
FilatelistiËnega druπtva Lovro Koπir predstavlja svoje filatelistiËne
eksponate na tematiko ©PORT. Razstava obsega 28 razstavnih vit-
rin in 336 razstavnih listov, ki prikazujejo vse πportne panoge, s
katerimi so se ali se πe ukvarjajo πportniki v obËini ©kofja Loka. 

V samostojni Sloveniji je Poπta Slovenije izdala veliko znamk s
πportno tematiko. Blok, posveËen najboljπemu slovenskemu telo-
vadcu vseh Ëasov Leonu ©tuklju, je le en primerek (sl. 2), ki potrju-
je ugotovitev, kako je filatelija povezana s πportom. 

Janez Cerkvenik 

Slika 1: Prva poπtna znamka na svetu, Ërni penny (Penny Black), maj
1840 s profilom mlade britanske kraljice Viktorije

Slika 2: Blok, ki ga je izdala Poπta Slovenije leta 1998 za stoti rojstni
dan olimpionika Leona ©tuklja
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nosi naslov “Od æelezove rude do kiparskih dlet, od gline do
kamna”. Po odsluæeni vojaπËini se je najprej zaposlil kot likovni
pedagog na osnovni πoli v Poljanah, nato je veË kot 13 let delal na
osnovni πoli v Gorenji vasi, dve leti pa kot kipar za scenske elemente
v ateljeju Slovenskega narodnega gledaliπËa v Ljubljani. Zadnjih
deset let je pouËeval likovno vzgojo na gimnaziji v ©kofji Loki. Od
leta 1963 je bil Ëlan Druπtva slovenskih likovnih umetnikov. 

Imel je razgibano æivljenje. Razdajal se je druæini, poklicnemu delu,
prijateljem umetnosti in πportu. Bil je skromen, ob posebnih pri-
likah pa kljub temu dal vedeti, da bo nekaj njegovega dela le ostalo. 

Kot kipar osamelec je Tone Logonder ustvarjal v nepregledni
mnoæici loπkih slikarjev. Med njimi je najveË prijateljeval z Ivetom
©ubicem. Njuni pogovori so se nanaπali najveË na umetnost in
πport. Razumljivo, kajti oba sta bila poklicno in po duπi oboje. Tone
ni nikoli oznanjal svoje prisotnosti v πportu, Ëeprav je je bilo kar
nekaj. Bil je planinec, planinski vodnik, alpinist, smuËar in gorski
reπevalec. Z duπo in telesom je izæareval slovenstvo, vËasih tudi
moËno zares. S svojo figuralno plastiko je bil naklonjen pomemb-
nim Slovencem, prestiænim planincem in domoljubom. Upodobil
je na primer: Jakoba Aljaæa, Antona Aæbeta, Franjo Bojc Bidovec,
Joæa »opa, Ivana Groharja, Cvetka Golarja, Lovrenca Koπirja,
Oskarja KovaËiËa, Franceta Planino, Ivana TavËarja in Borisa
Ziherla. Prav tako pomembna in znaËilno slovenska pa so tudi dela:
AndrejËek, Mati, Babica, KmeËka æena, Planπarica, Agata in Jurij,
»ipkarica in Klepetulje. Miselno pa se je pripravljal πe na izdelavo
portreta πportnega prijatelja Branka Robleka. Ustvarjalnim ljudem
se rado pripeti, da jim naËrti ostanejo nerealizirani. Æal se je tudi
Tonetu Logondru æivljenje izteklo prehitro in tako z naËrtovanim
portretom ni bilo niË. ©koda!

Za opravljeno kiparsko delo je Tone Logonder 1983. leta prejel
Preπernovo nagrado Gorenjske, 1982. leta pa Malo plaketo ObËine
©kofja Loka. 

Ivan Kriænar

TONE LOGONDER
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Tone Logonder (1932-1987) - pedagog, kipar in πportnik

Ime nam zveni domaËe. Kako tudi ne, saj kip z njegovo podobo
stoji v aleji znamenitih LoËanov. Zato zasluæi, da o njem zapiπemo
nekaj veË kot le to, da je bil velik prijatelj πporta in aktivni
udeleæenec telesnokulturnega dogajanja v ©kofji Loki, drugod v
Sloveniji in tudi v tujini. 

Tone Logonder se je rodil 11. januarja 1932. leta v vasi Pevno pri
©kofji Loki kot edini otrok Antonije Logonder. Osnovno πolo in
niæjo gimnazijo je obiskoval v ©kofji Loki, nato pa se je jeseni 1948.
leta vpisal na Srednjo πolo za umetno obrt v Ljubljani. Gmotni
poloæaj druæine je bil slab. Imeli so 57 arov zemlje, ki je bila edini
vir dohodkov triËlanske druæine. Leta 1954 je opravil sprejemni
izpit in se vpisal na Akademijo upodabljajoËih umetnosti v
Ljubljani. Po sili razmer je πtudiral kiparstvo, Ëeprav je bila njegova
velika æelja πtudirati slikarstvo. Sam je kasneje izjavil, da se je zaËel
ukvarjati s kiparstvom πele na akademiji, da pa je slikal, od kar je
vedel zase. Njegov vzornik in uËitelj na kiparskem oddelku
Akademije je bil profesor FranËiπek Smerdu, pri katerem je leta
1961 tudi diplomiral z delom KmeËka æena. Teoretski del naloge pa
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Spominsko obeleæje, ki je bilo v Aleji znamenitih LoËanov odkrito
28. septembra 2001, je delo akademskega kiparja Metoda Frlica.
Kamniti podstavek je izdelan iz hotaveljskega apnenca -
hotaveljskega “marmorja”, hotaveljËana. 

Prof. France Planina, geograf, biolog, operativni snovalec in izvajalec
muzejskih aktivnosti Muzejskega druπtva ©kofja Loka, pobudnik in
sooblikovalec Loπkega muzeja, poljudni opisovalec narave, domaËe-
ga okolja in ljudi, kartograf, publicist, je moral veliko raziskovalnega
dela opraviti peπ na svojih πtevilnih poteh po slovenskih krajih. 
Æe v otroπtvu je z mamo in LovrËevo Micko hodil na sprehode mimo
Krennerjevih kozolcev proti Suhi, veËkrat pa na daljπe sprehode tudi
z domaËo kobilico. Med poletnimi poËitnicami, Ëe ni bilo kakega
nujnega dela doma, se je kopal nad Pepetovim jezom, kjer je bilo
vËasih kopaliπËe v Puπtalu, pri elektrarni ali pod Lubnikom nad
Veπtrom, plezal po Kamnitniku, pozimi se je pa sankal Za gradom.
Njegova vesela in brezskrbna druπËina “podnunski cunft”, Jamnikova
(Debeljak) Francl in Tine, Blaznikov Pavle se je zadræevala pod nuna-
mi zraven Marijinega znamenja, v Planinovi domaËi delavnici ali pa
v katoliπkem druπtvu SotoËje, kjer so bile vaje za igre in telovadne
nastope. V gimnaziji je bil Ëlan Slovenske dijaπke zveze, na univerzi
pa je bil z LoËanoma Gustikom Suπnikom in Lojzetom Finægarjem
vpisan v slovensko katoliπko akademsko druπtvo Zarja. 
Po prvi svetovni vojni poleti 1919 je πel France Planina z bratom
Lovrom in prijatelji Jamnikovim Franceljnom, Blaznikovim
Pavletom, Franjem Mrakom iz Radovljice, ki je bil Lovrov soπolec in
neËak staroloπkega dekana, ©panovim Lojzetom - Hartmanom s
Suhe, Pepetovim Joæetom - Hafnerjem prviË na Stol. Peljal jih je
Meæan, ki je bil kot Blejec bolj znan v gorah. ©li so na ponedeljek po
πentjakobski nedelji, ko je bil v Loki semenj - æegnanje. Doma so jim
nahrbtnike napolnili s kosi potice, bobi, flancati, pa z mesnino, ni
manjkala tudi steklenica sadjevca. ObleËeni so bili v dolge hlaËe in
pelerine, imeli so tudi kot prekle dolge palice z æelezno konico,
prenoËili so v Preπernovi koËi na Malem Stolu. Na poti so se vedli
neplaninsko. Kruπili so kamenje, ga valili po poboËju in opazovali
njihove skoke, plezali so za planikami. PrenoËili so v Preπernovi koËi
na Malem Stolu, poËivali v Valvasorjevem domu. Pastirja so oskrbe-
li s hrano, ki jim je ostala. Na Stolu jih je Lovro fotografiral s
Francetovim fotoaparatom. France Planina je sam razvijal ploπËe in
delal fotografije. Prvi pohod v gore ga je tako prevzel, da se je
navduπil za planinarjenje. Na Triglav se je povzpel prviË 1920, potem
pa vsako leto. To in naslednje leto je druπËino vodil na Triglav soπolec
Meæan. V druπËini so bili poleg Meæana πe Lovro, Okornov Joæe, ki
je bil Ëebelarski uËitelj, BalanË, Gustik Suπnik, Pavle Blaznik, Joæa
Hafner, pozneje kirurg in direktor jeseniπke bolniπnice, in France
PotoËnik, ki je vzel s seboj brata Mihca, ki je postal kasneje pomem-
ben moæ slovenskega alpinizma in predsednik Planinske zveze
Slovenije. Iz Mojstrane jih je pot vodila ob stebrih vodne struge za
opuπËeno cementarno in mimo PeriËnika do Aljaæevega doma.

Prof. France Planina 
(©kofja Loka, 29. 9. 1901- Ljubljana, 14. 1. 1992)
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Naslednji dan so πli Ëez Prag ali po Tominπkovi do Kredarice in ob
lepem vremenu πe na vrh. Tretji dan zjutraj πe enkrat na vrh, potem
pa Ëez Hribarice do koËe pri Triglavskih jezerih in Ëetrti dan Ëez
KomarËo do Bohinja in v Bohinjski Bistrici vstopili na vlak. Na
Triglav so πli vsako leto, hodili pa so tudi v Kamniπke Alpe in
Karavanke. 

Starπi so bili bolj pomirjeni, Ëe se je France podal v hribe z bratom
Lovrom, ker je bil starejπi in po mnenju starπev tudi “bolj pameten”. 
Spomladi 1921 je z drugimi udeleæenci plesnih vaj v Ljubljani πel na
izlet na Bled, ki se ga je udeleæil tudi planinski pisatelj Janko Mlakar.
V Ëasu πtudija je v Ljubljani hodil na planinske plese v Narodni dom.
Plesalo se je v veliki dvorani. Tu je plesal tudi s KorenËanovo gospo,
ki je bila sorodnica Pavleta Blaznika, svaka Horvata. Trgovec
KorenËan je bil znan planinec, Ëlan Piparjev. Prvi se je poroËil na
Kredarici in imel ob Cesti na Roænik vilo Kredarico. Vsako leto je πel
Planina z druπËino 10. avgusta k maπi k Sv. Lovrencu nad Zmincem.
To navado je obdræal do 1975. leta. 

NekoË je πel z Joæetom Okornom na njegovo predavanje o Ëebe-
larstvu v »rno na Koroπko. Domov sta se æelela vrniti Ëez Koprivno
v SolËavo in naprej Ëez ©karje pod Planjavo na Kamniπko sedlo. V
megli sta zaπla. Na nekem sneæiπËu je Joæe zdrsnil in izginil v meglo.
Na Planinovo klicanje se je oglasil nekje spodaj. Vsemu pretresene-
mu zaradi nezgode je tudi Planini po nekaj korakih spodrsnilo in zle-
tel je za njim z nogami naprej, z rokami se je lovil po zaledenelem
poboËju in na koncu po gruπËu. Nato sta v megli naπla neko
markacijo in se pred veËerom znaπla v Logarski dolini, uro hoda od
SolËave, kjer sta zjutraj zaËela svojo pot. Naslednji dan sta πla Ëez
Okreπelj in Kamniπko sedlo v Kamnik in domov. VeË dni je bilo
nekaj prstov omrtvelih. 

Julija 1924 ga je dr. Fran Jesenko (©kofja Loka, 14. 3. 1875 -
Ljubljana, 19. 7. 1932), ki si je prizadeval za razglasitev narodnega
parka v Dolini Triglavskih jezer in za zaπËito ljubljanskega Tivolija
pred pozidavo, vzel v skupino svojih πtudentov, da so zaznamovali
mejo narodnega parka. ZaËeli so vrh KomarËe in obhodili velik del
doline Triglavskih jezer. ZveËer, ko so se drugi odpravljali spat, so se
Beg, BaËar, MerËun in Planina brez luËi, ob mlaju in v temni noËi,
podali na Triglav. Poti niso videli, v zvezdnem siju so razloËili obrise
vrhov, poznali pa so smer poti. V temi so priπli do Zelenega jezera,
nadaljevali pot na Hribarice, se lahkomiselno zapeljali po sneæiπËu na
palicah navzdol, ob prvem svitu so bili pri Planiki (takrat je bil to
Aleksandrov dom) in v zgodnjem jutru osvojili Triglav. Sestopili so
mimo Kredarice, po Tominπkovi smeri in skozi Vrata prispeli na
æelezniπko postajo na Dovjem. Ko sta poleti 1933 πla s Pavletom
Blaznikom na Triglav, sta sreËala na Malem Triglavu druæbo dveh
Ëeπkih parov. Opazila sta gospo Helgo Kolaczek iz Upic, ki je Ëepela
ob skali, ker ni upala ne naprej in ne nazaj. Nudila sta ji pomoË.
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Dræala sta jo in ji prestavljala noge, da se je vrnila v Aleksandrov dom
(zdaj Planika). 

1936. leta je v ljubljanskem radiu predaval o ©marjetni gori.
Predavanje je bilo leta 1937 objavljeno tudi v Planinskem vestniku.
Æena Marinka je bila 1936. leta na olimpijadi v Berlinu. 

Ko so leta 1929 prenesli sedeæ Slovenskega planinskega druπtva za
πkofjeloπki okraj iz Æeleznikov v Loko, sta bila France in Lovro izvo-
ljena v odbor, ki se je odloËil zgraditi koËo na Lubniku. France je
spremljal delo brata Lovra, ki je markiral planinske poti πe dolgo po
drugi svetovni vojni, se z veliko volje predal delu za novo koËo, orga-
niziral je skupine za zbiranje in prenaπanje gradbenega materiala na
vrh Lubnika, tudi sam je opravljal fiziËna dela. Od tedaj je bila pi-
sarna loπkega planinskega druπtva pri GraËancu - Planina. Kmalu po
drugi vojni je Lovro zaËel voditi planinske izlete, ki so kmalu preπli v
muzejske. K izletom je pritegnil tudi Franceta, ki je udeleæencem
med voænjo razlagal o krajih, skozi katere so se peljali. Ko zaradi
bolezni ni mogel veË na pot, so muzejski izleti postali Francetova
skrb. 

Æe na prvem sluæbenem mestu v gimnaziji na OtoËcu v Liki, kjer je
sluæboval tri leta, je vpeljal ekskurzije. Gimnazijce je vodil na Sinjal
nad istoimenskim naseljem v Liki. Z novo uËno obliko, pouËnimi
ekskurzijami je nadaljeval na gimnaziji v Kranju. Kot profesor
geografije in biologije je vsak razred peljal na pouËno ekskurzijo: npr.
skozi Dolæanovo sotesko v Jelendol (takrat Puterhof) in skozi
Vintgar na Bled, pa z VrπiËa Ëez Sleme v Planico. 

Na Gimnaziji Kranj je bil v πolskem letu 1930/31 doloËen za men-
torstvo Triglavskega stega skavtov, ki je tedaj πtel 34 aktivnih Ëlanov.
»lan odbora je bil tudi dijak Beno Anderwald, ki je zgorel v
Veπterskem mlinu ob napadu Nemcev 8. februarja 1944. Skavte in
planinke so v telovadnici gimnazije obdarili pred boæiËnimi poËitni-
cami. 14. maja 1931 je bil s skavti v Turkovi jami pri Podnartu in pri
slapu NemiljπËice. O skavtizmu jim je priπel predavat v dvorano
Ljudskega doma v Kranju Pavel Kunaver - Sivi volk. Zadnje dni juni-
ja 1931 je z vodom Viharnikom æe taboril v Martuljku. Mladim je
moral biti dober vzornik, zato se je preizkuπal z njimi v skavtskih
veπËinah. Pri tem pa je tako nesreËno skoËil in si nategnil kito v
gleænju, da je moral ostati v Loki. Zdravil se je na vrtu z iztegnjeno
nogo in obkladki, njegovi skavti pa so tri tedne taborili v Loparju na
otoku Rabu. Ko se je za silo pozdravil, je prisedel v avto tiskarja
PogaËnika z Labor. Smer Lopar. Komaj se je vrnil domov, æe sta z
Lovrom peljala sorodnike Paplerjeve z Bleda in planinca, ki sta se jim
pridruæila na poti, skozi Vrata in Ëez Prag na Triglav. Konec januarja
1931 je bil na smuËarskem teËaju na Gorjuπah. Maja 1932. leta, ko
je bil posnet prvi slovenski film “V kraljestvu Zlatoroga” in ko so na
Lubniku 22. maja 1932 odprli prvo planinsko koËo, je skavte peljal

v Pokljuπko luknjo, julija pa taboril z njimi na Goreljku. Med
πolskim letom so uËenke 3. b razreda pod vodstvom æene Marinke
(rojene Suπnik) pri roËnem delu izvezle prapor za Triglavski steg skav-
tov. Razvitje prapora je bilo 24. aprila 1932 v Kranju, sveËano pa so
ga razvili 19. julija 1932 na vrhu Triglava, naslednji dan pa je bila
blagoslovitev v cerkvi na Koprivniku. 1933. leta je bil s skavti na
StoræiËu, taborni zabavi v Struæevem, na smuËarskih tekmah na Sv.
Joπtu, pa na skakalnih tekmah v Podnartu. Pozneje je bil aktiven v
PoËitniπki zvezi Jugoslavije. 

V πtudentskih letih so se France, Gustik Suπnik in Lojze Finægar v
unionski kavarni πportno naprezali v igranju taroka ali preferansa. V
Ëasu sluæbovanja v Kranju je ob torkih popoldne v StraæiπËu v gostil-
ni pri Puklu (Benedik) tarokiral s Korbarjem, Plutom, Ivanom
AmbroæiËem, Ahlinom, Zieglerjem. VËasih so tarokirali tudi pri
Zorcu (Kumru) v Kranju, ki je imel gostilno ob dnu roæenvenskega
klanca. Rummy je igral na smuËanju na Kofcah. 

Ko je Marsel, odbornik Planinskega druπtva Ljubljana Matica, 1965.
leta organiziral starejπe ljubljanske planince v seniorski klub, so se
sreËevali v gostilni »inkole na Poljanski cesti, kasneje pa v prostorih
Planinske zveze Slovenije. Kot ljubiteljski fotograf je pokazal diapozi-
tive Loke in ©kofjeloπkega hribovja. Po nekaj letih so sreËevanja
prenehala. 

Svojo ljubezen do planinarjenja je prenesel na svoja sinova. Sin Janez
Planina je z oËetom med osemletnim bivanjem v Kranju prehodil in
prekolesaril vso kranjsko okolico. Peπ sta hodila na ©marjetno goro,
k Sv. Joπtu, pa v Struæevo, na Okroglo, po plezalni poti na Grmado,
na ©marno goro, na Ratitovec, pa v Bohinj, k Sedmerim triglavskim
jezerom, na Mojstrovko. Kolesarila pa v Strahinj, Duplje, na Brdo, v
Preddvor in v Loko. Skupaj so hodili na Lubnik, na Osolnik, na
Kriæno goro, v Moπkrin, Crngrob, k Sv. Andreju, k Sv. Barbari, vsako
leto pa k Sv. Lovrencu. Sina Janeza je prviË peljal na Triglav, ko mu
je bilo sedem let. Sin prof. dr. Janez Planina se je zgledoval po oËetu.
V πtudentskih letih in pozneje je prepeπaËil vso Jugoslavijo. Bil je prvi
redni profesor za predmete o turizmu na Univerzi v Ljubljani. Sin
Tomaæ Planina je zaËel hoditi v hribe na oËetovo pobudo 1948. leta,
1950 pa se je vËlanil v Jamarsko druπtvo Ljubljana. Hribom je ostal
zvest tudi kot planinski vodnik, jamam pa kot vnet raziskovalec
podzemlja. 

Gospe Ljudmili Planina in Tomaæu Planina se iskreno zahvaljujem za
sodelovanje pri pripravi sestavka o πportnem delovanju prof.
Franceta Planina. 

Jurij Svoljπàk
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Po Ivetovem pripovedovanju. 
V svoji mladosti nisem razmiπljal, kaj je πport. Le moËno æeljo sem
imel po gibanju. V oËetovem mlinu sem moral poleg drugih
teæaπkih del “klepati” tudi mlinski kamen. To je bilo monotono, veË
ur trajajoËe delo, katerega posledica je bil boleË hrbet in odrevenele
roke. 

Ponavadi sem potem, kljub maminemu strahu, da bi padel v vodo,
plezal po stranskem mlinskem kolesu, da sem se razgibal. MogoËe
sem se prav zaradi maminih strahov kasneje bal globoke vode in me
vodni πporti niso privlaËili. 

Kaj je πport, sem dojel πele ob obËudovanju Rudolfa Robnika in
Janeza Peternela (predvojni jugoslovanski kolesarski prvak), ko sta
kolesarila po dolini. Imeti kolo so bile takrat nedosegljive sanje.
Sanje so bile tudi tenis. V Ëasu πolanja v Ljubljani sem hodil na
teniπko igriπËe in skozi æiËnato ograjo obËudoval igro z malo æogico
in bil prepriËan, da zame to nikoli ne bo dosegljivo. Prav zato sedaj
tako uæivam pri igranju tenisa. A v mladosti sem le imel nekaj
imenitnega. To so bile moje prve smuËi, izdelek mojega strica
Metoda, mizarja. Opazoval sem ves postopek nastajanja od
namakanja pa do vpenjanja v preËke lestve zaradi krivin. Bunkico na
krivini sem izrezljal sam. Usnjeni jermeni so sluæili za vezi. Prav tako
sem iz vrbovja spletel krogce za leskove smuËarske palice. Prav zara-
di teh in naslednjih smuËi so bile takratne zime najlepπi del moje
mladosti. S prijatelji smo presmuËali in “preπtanfali” vse okoliπke
senoæeti. Tako sem verjel v svoje smuËarsko znanje, da sem poleg
nahrbtnika, kjer je bil mamin hleb kruha, vzel s seboj v partizane
tudi smuËi. A so æe prvi teden zgorele na neki kmetiji pod Pasjo
ravnjo. Kako prav bi mi priπle na tisti naporni poti iz Pasje ravni v
Draægoπe, ki je danes najzahtevnejπi spominski pohod.” 

Po pripovedovanju Draga Kisovica
Spomnim se leta 1949, ko je Ive v Predmostu naredil malo skakalni-
co in se prvi zapeljal Ëeznjo. Tako nas je poleg smuËanja navduπil πe
za smuËarske skoke. Na njegovo pobudo smo se udeleæevali raznih
πolskih tekmovanj. Povabil je novinarje in objava v Pionirskem listu
nam je bila zelo velika vzpodbuda. Kasneje nas je navduπil tudi za
smuËarske teke in skrbel, da so bile narejene smuËine. Ive je bil
πportnik - rekreativec. Pozimi je smuËal, poleti pa igral odbojko,
tenis, badminton, nogomet in planinaril. Bil je soustanovitelj ©port-
nega druπtva Poljane. Pomagal je pri izgradnji smuËiπËa na Golavi.
V Predmostu so zgradili tridesetmetrsko skakalnico in Ive je bil med
tistimi pobudniki, ki so pripeljali v Poljane inæenirja Bloudka. 
Bil nam je vzornik kot vsestransko razumevajoË in delu predan
Ëlovek, umetnik in πportnik. 

Ive ©ubic, slikar, partizan in πportnik (1922-1989)
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Ivetu je rekreacija pomenila kulturo bivanja. 
Z veseljem je tudi sam tekmoval. Veselil se je tekmovanja na
Partizanskih smuËinah v Cerknem, kjer se je poleg veleslaloma
udeleæil tudi smuËarskega teka. V osnovni πoli Poljane prirejajo Tek
po Ivetovih smuËinah. Za smuËarska tekmovanja je izdelal veË pri-
znanj, plaket in predlog za znaËke. Veselil se je vsakega uspeha
slovenskih πportnikov in veË jih je tudi osebno nagradil. Bil je
prepriËan, da je vsak πportnik znaËajsko pozitivna osebnost. Najbolj
je bil zadovoljen z izdelavo celostne podobe za Pokal Loka. Saj je
njegova figura smuËarja - otroka postala prepoznavna v tekmova-
njih za najmlajπe po vsem smuËarskem svetu, s tem pa tudi ©kofja
Loka. 

Najbolj so ga navduπevali zimski πporti. Bil je zaljubljen v sneg.
Zasneæeno pokrajino je doæivljal kot radost in izziv, kot belo platno
pred ustvarjanjem. 

Sely de Brea ©ubic
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Starπi Borisa Ziherla so bili Ana Ziherl, rojena Kobal, ki je izhajala
iz delavske druæine in Josip Ziherl, doma iz trgovske, narodnostno
zavedne in v sokolski organizaciji aktivne druæine. Rodilo se jima je
πest otrok. Vsem sta dala slovenska imena. Njuni fantje Boris, Miloπ
in Branko so bili πportniki in so delovali na razliËnih podroËjih.
Boris se je ukvarjal s planinstvom in æe zelo zgodaj plezal s prijatelji
v domaËih in tujih gorah. 

V spominskem zapisu (LR 1973, str. 422-423) o umrlem LoËanu,
zdravniku in πportniku Joæetu Hafnerju alpinist in dolgoletni
predsednik Planinske zveze Slovenije Miha PotoËnik omenja B.
Ziherla kot planinca in alpinista. Med drugim je zapisal: “©e lani
smo skupaj pod vrhovi Treh Zinn obujali davne, sreËne spomine,
prav tako kot smo jih pred leti v zaledenelih strminah severne
triglavske stene, ko smo praznovali v isti navezi s »opovim Joæem in
v spremstvu prijatelja Borisa Ziherla na toËno isti septembrski
datum 30-letnico naπega prvega vzpona Ëez ta naπ najveliËastnejπi
alpski zid.”

Kasneje, ko je zaËel s politiËnim delom, mu razmere niso veË
dopuπËale udejstvovanja v πportu. Pomanjkanje Ëasa ter æivljenje v
ilegali in zaporih Ljubljane, GlavnjaËe, Ade Ciganljije in Sremske
Mitrovice je B. Ziherla oddaljilo od hribov. Po drugi svetovni vojni
je ohranil le πe hojo v laæje dostopni planinski svet, najveËkrat s pri-
jatelji M. Brecljem, M. PotoËnikom, D. Dolganom in drugimi. 

Borisov brat Miloπ Ziherl je bil πolan in nadarjen glasbenik.
Sodeloval je z znanim glasbenikom Bojanom AdamiËem in igral
sedem instrumentov: violino, klarinet, saksofon, trobento, harmoniko,
kitaro in havajsko kitaro. Imenovali so ga “fant s sedmimi instru-
menti”. Svetko Kobal - Florjan je v Loπkih razgledih 1981, str. 69 o
njem napisal: “Miloπev nemirni duh in energija sta se pokazala tudi
v njegovi strasti do motociklistiËnega πporta. Leta 1939 je dosegel
na tekmi v Ljubljani na VeËni poti prvo mesto. Ko pa se je na tekmi
na gradu poπkodoval, je odnehal.” O najmlajπem Borisovem bratu
pa nadaljeval: “Branko je bil izreden talent, usmerjen v πport, bil je
deset let dræavni prvak v skokih v vodo, leta 1936 pa je zasedel kljub
diskriminacijskemu ocenjevanju 10. mesto na olimpijskih igrah v
Berlinu (4. mesto v Evropi).”

Boris Ziherl je bil πportnik, politik, publicist, eden od ustanoviteljev
Osvobodilne fronte Slovenije, pedagog, minister LR Slovenije za
kulturo, ustanovitelj oddelka za sociologijo na Filozofski fakulteti v
Ljubljani in zasluæni pobudnik za ustanovitev loπke gimnazije. 

Ivan Kriænar
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Mama me vidi le na fotografijah
©tudentka Fakultete za πport ter Ëlanica reprezentance v akro-
batskem smuËanju na grbinah Nina Bednarik se je rodila leta 1982
v Kranju. Dolgo je æivela v Ljubljani, nato pa so se z druæino leta
2003 preselili v ©kofjo Loko. Vedno se je rada ukvarjala s πportom,
ko pa je nekoË po televiziji spremljala akrobatsko smuËanje, se je
odloËila, da je to pravi πport zanjo. V sezoni 2004/05 je Nina
Bednarik postala dræavna prvakinja v smuËanju na grbinah, na sve-
tovnem prvenstvu na Finskem je na paralelnih grbinah osvojila
deveto mesto, na tekmovanju, imenovanem “New School Milka
Freestyle Tour”, pa se je povzpela na zmagovalno stopniËko. 

Ste pred akrobatskim smuËanjem mogoËe trenirali tudi alpsko
smuËanje?
Vedno sem zelo rada smuËala, vendar pa alpskega smuËanja nisem
nikoli trenirala. Prav gotovo pa je klasiËno smuËarsko znanje za
smuËanje na grbinah potrebno. Naj povem, da je proga za akro-
batsko smuËanje dolga pribliæno 220 metrov. Nekje na prvi tretjini
izvedemo prvi skok, na drugi tretjini πe enega, na rezultat pa vpliva-
jo tehnika, izvedba obeh skokov in konËni Ëas. 

Kako poteka trening?
V zadnjem Ëasu skoke precej vadimo na vodi. Na jezeru na Starem
vrhu je Ask Slammer namreË zgradil posebno skakalnico iz plastike,
kar nam je zelo olajπalo poletne treninge. Na tej skakalnici se
nauËim vseh novih likov, ki jih potem izvajam na snegu. Od okto-
bra do konca marca pa treniramo na snegu. VeËkrat treniram tudi z
Nemci pa z Nizozemci. Vzduπje med πportniki je res dobro. 

Kakπni so vaπi obËutki med skoki, ko izvajate akrobacijo?
Ko si v zraku, se vse dogaja zelo hitro in pravzaprav nimaπ Ëasa za
strah, posebej, Ëe veπ, da si dobro pripravljen. Je pa med tekmami
zelo strah mojo mamo. Posebej zdaj, ko na snegu delam tudi salte,
in me, razen na fotografijah, salt πe ni videla izvajati. 

Kako pa je v akrobatskem smuËanju s poπkodbami?
Tako kot v drugih πportih tudi tu vËasih prihaja do poπkodb.
KlasiËnih poπkodb alpskih smuËarjev pri nas ni. So pa kakπni zlomi
ob nesreËnih padcih. 

Kakπni so vaπi naËrti za prihodnost?
Trenutno so v ospredju Olimpijske igre 2006, seveda pa moram prej
potrditi normo; na tekmah se moram uvrstiti dvakrat med 30 ali
enkrat med 16. Potem pa si æelim tekmovati vsaj πe πtiri leta ter
nastopiti tudi na naslednji olimpijadi. Marsikaj je odvisno tudi od
denarja. Sponzorjev namreË nimam in moram za vse stroπke poskr-
beti sama. 

Kako usklajujete vrhunski πport in zasebno æivljenje?
VËasih zelo teæko, posebej v Ëasu izpitov na Fakulteti za πport. Ko
sem zares utrujena, mi vËasih vse preseda, vendar pomislim, kako bi
æivela brez πporta, pa me Ërne misli takoj zapustijo. Motivira me
predvsem doseæen napredek. Tako sem v sezoni 2004/05 le za las
izgubila naslov “rookie of the year.” Taki in podobni doseæki me zelo
vzpodbujajo in tudi po koncu tekmovalne sezone æe komaj Ëakam,
da se vrnem na sneg. 

Barbara Hartman

NINA BEDNARIK
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©port je naËin æivljenja

Majda Bertoncelj (rojena 12. aprila 1966), profesorica πportne vzgo-
je, je za navijaπtvo dolgo Ëasa vedela in jo je na skrivaj zelo mikalo,
ker je bilo nekaj zanimivega in drugaËnega, vendar se v Sloveniji
takrat πe nihËe ni ukvarjal s tem. Ko je na O© Cvetka Golarja zaËela
voditi plesno skupino, jo je obiskal Gregor ©ulak, ki je pri ©KL-ju
vodil navijaπke skupine. Delal je promocijo za seminar v Piranu,
kjer so gostili ameriπke inπtruktorje. Majda se ga je udeleæila in tam
jo je navijaπtvo prevzelo, zato je iz plesnih vod zaplavala v navijaπke,
kjer je s skupino Cvetke dosegla odliËne rezultate. V aprilu leta
1999 je potekal omenjeni seminar, maja je s Cvetkami na dræavnem
prvenstvu zmagala. Cvetke so bile od takrat razen dvakrat vedno
dræavne prvakinje. Na O© Cvetka Golarja πe vedno vodi navijaπko
skupino Cvetke. Ko te konËajo osnovno πolo, nadaljujejo v mladin-
ski skupini Smart. 

Cvetke ste πtevilËna ekipa in generacijsko zelo pestra … 
Res je. Po πtevilu smo v Sloveniji najveËja ekipa, vseh nas je kar 33.
Interes za to dejavnost na naπi πoli je zelo velik. Dekleta najprej
zaËnejo z gimnastiko, kjer osvojijo osnove akrobatike, πele potem se
lahko prikljuËijo skupini. Navijaπkih skupin je sicer v Sloveniji kar
nekaj, lahko pa bi jih bilo veË. Trenerji pri tem prevzemajo zelo
veliko odgovornost glede varnosti otrok. Navijaπke skupine se od
plesnih razlikujejo po zahtevnosti - ena koreografija vkljuËuje dvige,
mete, piramide, skoke in navijaπki del, kjer skupina vzklika
doloËene spodbudne besede - navijanje za sebe ali pa za ekipo, za
katero navija - in navsezadnje ples. 

V ©kofji Loki ste prisotni na veliko πportnih prereditvah, odzivi
gledalcev so navduπujoËi. Kakπno mesto ima navijaπtvo med
ostalimi πporti? 
Teæko je, ker veliko ljudi ne sprejme navijaπkih skupin med πportne
discipline, ker ne vedo, koliko truda in napornih treningov je
potrebnih za uspeh. »e na treningu manjka ena uËenka, se podre
vse oziroma niËesar ne moremo postaviti (na primer piramide).
»isto vsak Ëlan v skupini je zelo pomemben, saj je del celote. 

Kako potekajo treningi?
Treningi so zelo zahtevni, potrebno je veliko truda, reda, discipline,
ker izvajamo zahtevne mete in dvige, pri katerih bi æe zaradi manjπe
nepozornosti, nepazljivosti priπlo do padcev, poπkodb. Dekleta si
morajo zaupati, to pa je mogoËe doseËi z rednimi treningi
vzdræljivosti, moËi in koncentracije. 

Navijaπke skupine imajo obiËajno veË trenerjev. Kako zmorete
zdruæiti vse elemente gimnastike, akrobatike in plesa?
Trenutno ne razmiπljam, ali to zmorem ali ne. Preden sem dobila
delo v πoli, sem uËila v plesni πoli. Gimnastiko sem vodila v πportni
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dvorani. To je bil moj kruh in teæko bi vse te dejavnosti opustila.
Nikoli ne razmiπljam, da ne bi zmogla, da bi mi bilo to breme. Vse,
kar delam, mi je najveËji hobi. V nedeljo se veselim ponedeljka, ko
grem spet med otroke. 

Kako ocenjujete projekt ©olska koπarkarska liga, ki ga vodite na
O© Cvetka Golarja?
V ©KL je vkljuËenih ogromno dejavnosti. To ni koπarka kot koπarka,
ples kot ples. Vse skupaj se odvija kot celota. Na koπarkarski tekmi
so novinarji, snemalci. Tudi razliËne πportne zvrsti se poveæejo med
sabo - navijaπke, plesne skupine, koπarka. VπeË mi je, ker ples in
navijaπke skupine enaËijo z ostalimi πporti. Plesalke niso tam kot
neke maskote, ki pridejo tja zaradi fantov ali navijaËev, ampak kot
πportnice in se jih tako tudi oceni. Tam tekmujejo in se Ëutijo
pomembne. Tu gre zahvala “oËetu” ©KL, Vojku Koroπcu, ki vodi
odliËen projekt, v katerem so vsi sodelujoËi enako pomembni. 

Znano je, da pri Cvetkah uspejo tudi dekleta, ki ne veljajo za
πportnice, potem pa v okviru skupine doseæejo odliËne rezul-
tate. 
Nikoli ne bom pozabila deklice, ki je lani zapustila osnovno πolo in
je sedaj ena najboljπih tekmovalk. Spomnim se, ko je majhna in
okrogla stopila v telovadnico in rekla: “Jaz bi bila tudi Cvetka.”
Potem so starejπa dekleta rekla ne, ta nima pojma, ta pri telovadbi
niË ne zna. “ToËno ta bo hodila,” sem rekla. Danes je ena najboljπih
navijaËic v ©kofji Loki, upam si trditi, da tudi v Sloveniji. 

Kateri rezultati Vam najveË pomenijo?
Dobri rezultati in zmage pomenijo sreËo pri otrocih in Ëe so oni
sreËni, sem tudi jaz, ker je bilo moje poslanstvo dobro opravljeno.
Rezultati so pomembna vzpodbuda. Na tekmovanjih se pomeri
celotna skupina, posameznice in skupinski dvigi. Leta 2000 so
Cvetke v Düsseldorfu zasedle 2. mesto na svetovnem prvenstvu, v
Ljubljani pa so bile na evropskem prvenstvu leta 2001 tretje. Lani
smo se udeleæili evropskega prvenstva v Moskvi. Tam so Cvetke v
skupinskih dvigih dosegle tretje mesto, posameznica pa drugega.
»lanska skupina Smart pa je v Moskvi postala evropska prvakinja, s
skupinskimi dvigi pa smo dosegli drugo mesto. 

Od kod ideje za razliËne koreografije, vaje? 
Idej mi velikokrat zmanjka ali vsaj mislim, da mi jih, na koncu pa
vedno najdem reπitev. NajveËja zakladnica so seminarji, posebej v
Ameriki. Obstaja tudi veliko video kaset, ki jih pripravijo ameriπki
inπtruktorji. Veliko najdem na internetu. Letos so mi dekleta sama
prinesla gradivo, ki so ga naπla na spletu. In ravno to mi je vπeË, saj
je to veË vredno, kot da iπËem sama. To, da otroci sami iπËejo znan-
je, je zelo pomembno. 

Na Osnovni πoli Cvetka Golarja pouËujete πportno vzgojo.
Kakπen mora biti dober πportni pedagog? 
To je zanimivo vpraπanje. Sama menim, da je to tisti, ki zna motivi-
rati vse otroke, ne samo najboljπih, saj ti æe tako radi hodijo k telo-
vadbi. Da motiviraπ tudi tiste, ki πportne vzgoje ne marajo, ker
imajo motoriËne motnje in so od malega postavljeni ob rob telovad-
nice. Zame je izziv, da otrok, ki na zaËetku leta nima rad πportne
vzgoje, ob koncu leta rad pride k uri in doloËene πportne zvrsti
vzame za svoje. 

V ©kofji Loki Vas poznajo tudi kot inπtruktorico aerobike. 
To je moj posladek. V ReteËah je iz majhen skupine nastal kar velik
projekt. Na vadbo aerobike sedaj prihajajo tudi iz ©kofje Loke,
Medvod. Interes zanjo je pri æenskah zelo velik. In zagotovo je
aerobika najbolj primerna celostna vadba za neænejπi spol. 

Kaj Vam pomeni πport?
Æivljenje. ©port je naËin æivljenja. Vesela sem, da je tudi sin Saπo
πportnik, saj je Ëlan slovenske gimnastiËne reprezentance. Tako drug
drugega podpirava in razumeva, ko nama zaradi treningov in tek-
movanj vËasih zmanjka Ëasa za proste trenutke. 

Mateja Feltrin Novljan
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Lepo je pokramljati z Majdo Bohinc, ki je v druπtvu Partizan ©kofja
Loka æe celih, spoπtovanja vrednih 50 let. 

Gre za preprosto πportnico, ki je danes πe vedno aktivna kot
vaditeljica za æensko rekreacijo v druπtvu Partizan ©kofja Loka, dese-
to leto je porotnica na delavskem socialnem sodiπËu v Ljubljani, tri
leta pa je delala z begunci, eno leto kot vodja centra v ©kofji Loki. 

V druπtvo se je vËlanila kot 11-letna deklica in se tam poËutila kot
v svojem drugem domu. ©e dobro se spominja svoje prve vaditeljice
Mimi Balderman, tekmovanj v gimnastiki in mnogoboju, kjer je
bilo potrebno veliko znanja in vzdræljivosti, saj so tekmovali kar v
πestih razliËnih disciplinah, in sicer: v skoku v viπino in daljino, teku
ter na bradlji, gredi, parterju in preskoku. Kot eno najlepπih
doæivetij ji je v spominu ostal nastop na prireditvi v Beogradu, in to
na dan mladosti leta 1959. 

Preizkusila se je tudi v koπarki, πe danes se spominja zelo teækih
razmer na igriπËu v Puπtalu, kjer so igrali na “leπu” ob vsakem vre-
menu. Od leta 1968 dalje daje velik peËat Partizanu kot vaditeljica,
ki je delala s cicibani, pionirkami, mladinkami in Ëlanicami ter sku-
paj s Poldko ©tiglic in Andrejem Frankom sodelovala pri organizaci-
ji raznih javnih nastopov, akademij in drugih prireditev v okviru
druπtva. Spominja se taborov v Mozirju, kjer so vzgajali mlade
vaditelje, saj so v druπtvu zelo skrbeli za strokovno izobraæevanje
mladih kadrov. V zaËetku 80-tih let se je preizkusila tudi z vadbo
aerobike, da bi kot vaditeljica za æensko rekreacijo, vodi jo æe od leta
1968, popestrila svoj program. Za svoje dolgoletno delo je prejela
priznanje krajevne skupnosti in druπtva Partizan ©kofja Loka ter
bronasto in srebrno Bloudkovo znaËko. 

Majda Bohinc je tudi aktivna funkcionarka v izvrπnem odboru
druπtva Partizan, in to æe od leta 1968, v ©portni zvezi ©kofja Loka
od leta 1999, zadnja leta dela πe v odboru za podelitev priznanj
πportnikom in πportnim delavcem, veË kot dve leti je tajnica orga-
nizacijskega odbora in odbora za izid knjige Sto let πporta v obËini
©kofja Loka. O svoji prehojeni πportni poti pravi takole: “Partizan
je bil moj drugi dom, kjer sem doæivela mnogo prijetnih uric in
trenutkov. »e bi æivela πe enkrat, bi se odloËila za isto pot, ni mi æal
za nobenega od trenutkov, ki sem jih posveËala πportu in druπtvu
Partizan in tudi ne za vsa odrekanja zaradi tega.”

Pavle Oblak

Majda pri vadbi
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©estnajst let v svetovnem pokalu
Nataπo Bokal so starπi na smuËi postavili æe pri treh letih. Ker so
videli, da rada smuËa πe takrat, ko so njim æe poπle moËi, so jo pri
πestih letih vpisali v takratni smuËarski klub Alpetour. Najboljπi
rezultat njene kariere je drugo mesto v slalomu na svetovnem prven-
stvu leta 1992 v Saalbachu. Leta 1991 je slavila slalomsko zmago na
domaËih tleh, v Kranjski Gori. Leta 1996 pa je po hudi poπkodbi
zasedla v Mariboru Ëetrto mesto, s katerim se je vrnila med najboljπe
smuËarke sveta. 

Kateri med uspehi je pri Vas najlepπe zapisan?
Medalja na svetovnem prvenstvu je najveË vredna in zame je to tudi
najveËji uspeh. Meni se sicer zdi uspeh tudi to, da sem toliko let
uspela profesionalno smuËati. »e πtejem od zaËetka, sem na smuËeh
preæivela 30 let, od tega 16 let v svetovnem pokalu. 

Imeli ste veliko poπkodb. Kako je to oviralo vaπo πportno pot?
Poπkodbe so problem πporta na sploh, v smuËariji jih je bilo vedno
veliko, z novimi smuËmi s poudarjenim stranskim robom pa jih je
in bo vedno veË. Hitrosti so vedno viπje, tako da se pritiski na kole-
na poveËujejo. Mednarodna zveza se to trudi omiliti tako, da so
omejili dolæino smuËi, ki ne smejo biti krajπe od 155 cm. Toda Ëe se
s πportom ukvarjaπ profesionalno, potem veπ, da lahko pride do
poπkodbe. Profesionalni πport zagotovo ni zdrav. To je jasno in æe
vnaprej se moraπ tega zavedati. Ko si poπkodovan, moraπ poiskati
najboljπega zdravnika in se vrniti. 

Kakπen je bil vaπ dan, ko ste bili πe v reprezentanci?
SmuËarska sezona traja od maja do 10. aprila. Vmes so trije tedni
prostega Ëasa, kar pa ne pomeni, da takrat ne smeπ niËesar poËeti.
SmuËaπ vse leto, poleti na ledenikih, pozimi doma. Ponavadi ob
πestih vstaneπ, sledi zajtrk, poleti se potem odpraviπ na ledenik, 4-5
ur preæiviπ na snegu, po kosilu je nekaj poËitka. Ko si starejπi, se æe
malo uleæeπ, dokler si mlajπi, imaπ πe dovolj energije. Popoldne sta
πe dve uri kondicijskega treninga. Vsi treningi na snegu se snemajo
na video kamero, zato jih potem tudi analiziramo. V bistvu si ves
dan zaposlen. Ko smo doma, imamo skupne priprave in vsak dela
po svojem programu, imamo pa dva skupna treninga na dan, ki tra-
jata okrog πest ur. Prostega Ëasa ni prav veliko. 

Kakπno je bilo vzduπje med dekleti v reprezentanci?
Zelo dobro. »eprav so bile ©pela Pretnar, Urπka Hrovat, Alenka
Dovæan in Katja Koren mlajπe od mene, sem se z njimi veliko bolje
razumela kot s smuËarkami svoje generacije. Z njimi se razen Ëisto
sluËajno na prireditvah nikoli ne sreËamo, s prej omejenimi pa
imamo redne stike. 
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Leta torej niso ovira …
Ne, sploh ne. Vendar sta se s prihodom mlajπih oblikovala dva tabo-
ra, toda ne zato, ker se ne bi razumele, ampak ker so bili naπi intere-
si drugaËni. 

Kaj se zgodi vrhunskemu πportniku, ko se odloËi za umik?
To je velika sprememba. Zelo teæko se je odloËiti. Jaz sem se za ta
korak odloËala kar nekaj let. Vedno sem si nazadnje rekla, zakaj ne
bi tekmovala, Ëe πe lahko. V konËni fazi sem konËala zaradi
poπkodbe, toda do nje je priπlo 14 dni pred tem, ko bi sama prene-
hala. Ko sem bila odloËena, sem komaj Ëakala, da bo priπel tisti dan,
ker mi je bilo kar naenkrat vsega dovolj. Potem sem imela πe eno
leto Ëasa, da sem se vrnila v pravo æivljenje. Mislila sem, da bom
smuËanje bolj pogreπala, toda do danes mi ni bilo æal, da sem
zakljuËila in niËesar ne pogreπam. Voæenj in potovanj sem imela æe
vrh glave. Sedaj sem se vrnila k smuËanju, saj treniram mlajπe. Toda
to je ravno toliko, da sem zraven. 

Se od smuËanja dobro æivi?
Odvisno kdo. Ko sem sama dosegla najboljπe rezultate, πe ni bilo
denarnih nagrad, danes je to Ëisto drugaËe. Zelo dobro æivijo tisti,
ki so med prvimi petimi, tudi tisti, ki so med 15 lahko normalno
æivijo. Janica KosteliË pa bo na primer od tega lahko zelo dobro
æivela. 

Kako ste se z njo razumeli?
Sedaj bolje kot na zaËetku, vsako leto je bolj komunikativna. 

Kako ste doæivljali pritisk javnosti? Novinarji lahko πportnike
povzdignejo in jih potem ob slabih rezultatih tudi “pokopljejo”.
Kakπne izkuπnje imate z njimi?
»lovek se utrdi. Ko piπejo dobro o tebi, ti nekaj Ëasa godi. Ko
napiπejo kaj slabega, ti je teæko, potem pa se na to navadiπ. O meni
sedaj lahko napiπejo kar koli, pa me ne bo veË prizadelo, predvsem
pisanje v rumenem tisku ne. 

So bili do Vas kdaj res nesramni?
So bili, zato ker je lahko gledati tekmo, tekmovati pa veliko teæje.
Toda s komentatorji smo vedno vse razËistili. 

SmuËanje je drag πport ... 
Res je, Ëeprav je sedaj πe draæji, kot je bil nekoË. Zdaj imajo otroci
dva para smuËi za slalom, dva za veleslalom. Mi smo imeli po en par
za disciplino in to je bilo vse. 

So rezultati zato kaj boljπi?
UËinki niso niË boljπi. Gre za to, da Ëe imajo vsi, je teæko, Ëe eden
nima. Tak posameznik je potem na slabπem na tekmah. To je sedaj
nekaj najbolj normalnega. 

Pritegnila vas je tudi politika in dejavni ste v komisiji za
Blodukova priznanja. 
»isto sluËajno so me ljudje v ©kofji Loki nagovorili in po konËanem
πtiriletnem mandatu sem rekla, da nikoli veË. Toda zareËenega
kruha, saj veste, se vsak naje in potem me je isti prijatelj nagovoril,
da πe enkrat kandidiram, toda na drugi listi. Sicer je za prepriËeva-
nje potreboval nekoliko veË Ëasa kot prviË, toda vedela sem, da ne
morem biti izvoljena. V nasprotnem primeru ne bi privolila.
Komisija za Bloudovka priznanja je Ëisto nekaj drugega. Sedaj sem
dejavna πe v enem odboru na Ministrstvu za πolstvo in πport, toda
vse zadeva πport. Po tolikih letih lahko na tem podroËju kaj prispe-
vam. Politika pa me definitivno ne zanima. 

S Ëim se πe ukvarjate?
Prvo leto sem poËivala, lani sem zaËela trenirati mlajπe in to bom
delala πe prihodnje leto. 

Kako se sedaj poËutite v vlogi trenerke?
Super. Mladi imajo 15 let in so zelo dojemljivi za uËenje. Ni πe
dolgo, odkar sem sama tekmovala, zato jim lahko tudi s svojimi
izkuπnjami veliko koristim. 

Mateja Feltrin Novljan
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Najpomembnejπa je skrb za mlade
Ivan Breznik - Jani (rojen 7. 10. 1935) je balinanje za svoj πport
sprejel leta 1951. Potem ko je prenehal aktivno igrati, je postal
strokovni balinarski delavec. Bil je ustanovitelj Balinarskega kluba
Trata in soustanovitelj Balinarskega kluba Loka 1000. Po
ustanovitvi ObmoËne balinarske zveze Gorenjske je bil dvanajst let
njen predsednik. Od leta 1988 do osamosvojitve Slovenije je bil
predsednik Sodniπke komisije Jugoslavije in hkrati tudi Slovenije,
vse do leta 1999. Od tedaj je bil predsednik strokovnega sveta pri
Balinarski zvezi Slovenije, od leta 2004 pa je njen strokovni
sodelavec. Ivan Breznik je prvi trener balinanja v naπi dræavi z diplo-
mo Fakultete za πport. Pomembna je njegova vloga pri orga-
niziranem izobraæevanju sodniπkega kadra in izobraæevanju
strokovnih amaterskih delavcev v Balinarski zvezi Slovenije. Napisal
je æe dve strokovni knjiæici o balinanju in uËenju balinanja. S svoji-
mi prispevki o zgodovini balinanja v ©kofji Loki pa skrbi, da zaËet-
ki balinanja in ljudje, ki so jih krojili, ne bi tonili v pozabo. 

Kdaj in kako vas je balinanje osvojilo?
Z balinanjem sem se zaËel ukvarjati leta 1951 kot 16-letni fant. Trije
vrstniki smo zaËeli obiskovati balinarsko igriπËe kluba Kamen v
Ljubljani, ki je bilo na prostorih sedanjega Gospodarskega
razstaviπËa. Ko sem se leta 1958 preselil v ©kofjo Loko, smo ob
bloku v Frankovem naselju zgradili enostezno baliniπËe s soglasjem
vseh stanovalcev. Zagotovili smo, da ne bomo kalili noËnega miru,
da ne bomo igrali ponoËi, toda vËasih se je to vendar zgodilo. Z væi-
galniki v rokah smo v mraku in temi svetili, da smo lahko dokonËali
igro. Do leta 1960 smo naredili enostezno baliniπËe, leto kasneje pa
je bil uradno ustanovljen balinarski klub Trata. »as je zahteval svoje,
πtevilo prebivalcev in s tem tudi otrok se je veËalo in s tega prostora
smo se morali umakniti. Krajevna skupnost nam je ponudila nov
prostor in v “dæungli” smo naredili dvostezno baliniπËe. Tam smo
preæiveli dosti Ëasa, kasneje se je gradnja nadaljevala na sedanji
lokaciji. 

V balinanju ste se pomerili kot tekmovalec in postali dejavni
tudi na drugih podroËjih. 
Aktivno sem tekmoval æe v Ljubljani, nadaljeval sem tudi v ©kofji
Loki. Tekmoval sem toliko Ëasa, kolikor smo mi to dovoljevale
moËi. Medtem seveda nisem pozabil, da bom priπel v leta, zato sem
se tudi izobraæeval. Uspel sem opraviti ustrezne izpite za obmoËne-
ga sodnika, kasneje za sodnika druge kategorije in sodnika prve
kategorije, ki je najviπji nivo v naπi Sloveniji. Postal sem tudi bali-
narski sodnik - inπtruktor. Do osamosvojitve sem nekaj let vodil
sodniπko organizacijo v Jugoslaviji, pred tem pa sem postal predsed-
nik sodniπke komisije Slovenije. Ker imamo tudi sodniki lahko le
omejeno πtevilo let, sem se medtem poglobil v stroko. 
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Postali ste tudi trener. 
Res je, uradno sem prvi trener s spriËevalom Fakultete za πport v
naπi dræavi. Skrbim za izobraæevanje odraslih strokovnih kadrov, na
æeljo posameznih klubov pa tudi za mlajπe igralce. 

Vam je pri sojenju v pomoË, da ste se v balinanju preizkusili v
razliËnih vlogah? 
Zanimivo je, da so morda najbolj “prefrigani” igralci najboljπi sod-
niki. Kdor kot igralec poËenja vse moæne vragolije, kot sodnik
potem ostalim onemogoËa, da bi to poËeli naprej. To zadeva disci-
plino. Pri stroki pa gre za uËenje odpravljanja napak v sami tehniki
in taktiki igre. 

Biti sodnik je vËasih zelo nehvaleæna vloga. 
Æal imamo v Sloveniji take sodnike, ki hodijo na tekme bolj po
denar. Naloga sodnika je ugotavljanje napak v igri, ki jih igralci
povzroËajo z osebnim obnaπanjem, nepravilnim igranjem, gibanjem
po igriπËu ... Sodnik mora nadzorovati dogajanje na vseh πtirih
igriπËih. »e pride do kakπne napake, jo mora zabeleæiti v zapisnik. 

Bili ste tudi predsednik strokovnega sveta balinarske zveze
Slovenije. S kakπnimi problemi se sreËujete na dræavni ravni? 
Ko se je moja funkcija predsednika sodniπkega sveta iztekla, so me
usmerili v vodenje strokovnega sveta. To sem poËel dobrih pet let,
zdaj pa opravljam nalogo strokovnega sodelavca pri balinarski zvezi
Slovenije. Skrbim za usklajevanje vseh podroËij. V Sloveniji imamo
Ëez dvesto klubov. Kakovostni igralci v revnejπih klubih nimajo
ustreznega nadomestila za prihod na tekme. Zato naπi boljπi igralci
odhajajo v bliænje dræave, kjer so za igranje plaËani, vendar so
izkljuËeni iz naπega dræavnega tekmovanja. Zastopajo pa nas lahko
na evropskih in svetovnih prvenstvih ter na sredozemskih igrah.
Druga slabost pa je ta, da se πtevilo naπih druπtev zmanjπuje, πtevilo
mladih igralcev se niæa, saj klubi premalo pozornosti namenijo
vkljuËevanju mladih igralcev. Preden bomo uspeli klube prepriËati,
da je njihova dolænost skrbeti za vkljuËevanje mladih, bo preteklo
πe nekaj let. Vsaj pet let bo trajalo, da bodo v klubih spoznali, kako
za vzgojo mladih premalo storijo. Eno obdobje bo kljub temu
zamujeno. 

Veliko Ëasa ste namenili tudi pisanju strokovnih Ëlankov,
zgodovini balinanja. Boste s tem nadaljevali? 
»e Ëlovek vidi, da dela prav in so sadovi njegovega dela vidni,
potem nadaljuje in ga to vleËe naprej. Zadovoljstvo prinaπa πe veËje
potrebe, ne glede na to, da posebnega druæbenega priznanja za to
delo ne dobiπ. Ko sem pripravil dve strokovni knjiæici o balinanju
in o uËenju balinanja, sem ugotovil, da sta postali novo pravilo, ki
ga uporabljamo za uËenje v naπi dræavi tudi na strokovnih
podroËjih. »e bi imel sodelavce, bi zelo rad videl, da bi skupaj

pripravili knjigo o balinanju. »e bo to obdobje ostalo nezapisano,
Ëe ne bo veË ljudi, ki danes πe æivijo in nekaj vedo, potem bo prava
vsebina izginila. 

Prejeli ste tudi vrsto priznanj ... 
Res je. Leta 1981 sem za svoje delo v balinarskem πportu prejel
Zlato Bloudkovo znaËko, πtiri leta pozneje pa Zlato znaËko bali-
narske zveze Jugoslavije. Leta 1996 sem prejel plaketo F. I. B. za delo
v balinarskem πportu, leta 2001 pa Zlato znaËko Balinarske zveze
Slovenije. 

Mateja Feltrin Novljan 
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Brez prostovoljnega dela ne bi imeli dvorane
Bojan Buden (rojen 17. 3. 1955) je postal Ëlan Balinarskega kluba
Trata leta 1973, leto pozneje je zaËel delovati v Izvrπnem odboru, od
leta 1984 pa je tudi predsednik balinarskega kluba Lokateks Trata.
V Ëasu njegovega predsedovanja so v druπtvu opravili zahtevne
naloge. Leta 1991 so zaËeli s πolo balinanja, osem let pozneje so
zgradili pokrito baliniπËe, leta 2001 so pozidali stene objekta in
zgradili πportno dvorano, sedaj pa se gradbena dela zakljuËujejo.
Klub je iz srednje uspeπnega kluba v gorenjski ligi napredoval do
trenutno najboljπega v Sloveniji. Dosegli so æe nekaj lepih uspehov
v Evropi, v njem je nekaj najboljπih balinarjev Slovenije. Za organi-
zacijo finala evropskega pokala dræavnih prvakov je Bojan Buden
leta 2001 prejel plaketo F. I. B., posebno nagrado za svoje delo v
balinarskem πportu. 

S kakπni ovirami se sreËujete v klubu?
Pri vsakem πportu je med problemi na prvem mestu pomanjkanje
denarja. Igralci so dokaj dragi, Italijani pa so ta Ëas ugotovili, da so
naπi igralci zelo dobri in so jih zaËeli kupovati. Tako so iz naπega
kluba æe trije igralci πli v Italijo. 

Torej je balinanje πport, od katerega se da æiveti?
V Sloveniji ne, v Italiji in Franciji pa vrhunski πportniki od tega æivi-
jo. Pri nas pa klubi ne razpolagajo s takim vsotami, da bi igralci
lahko od njih æiveli. 

Kaj pomeni v teh Ëasih graditi moderno baliniπËe?
Ko smo 1983 zaËeli z gradnjo nadstreπka in ureditvijo nove hiπe,
smo naredili objekt, ki ima 1000 kvadratnih metrov veliko streho.
Pred leti smo se odloËili, da bi naredili balinarsko dvorano. Brez
prostovoljnega dela ne bi bilo niË. Od dræave, torej od obËine, smo
dobili 12 milijonov tolarjev, toda dvorana je æe skoraj gotova, manj-
kajo samo πe obnovitev strehe, garderobe in ureditev sanitarij v dvo-
rani. Objekt je po naπih ocenah v tem trenutku vreden okoli sto
milijonov tolarjev, dræava pa je prispevala slabih 15 odstotkov. To
dejstvo govori, kako smo organizacijsko sposobni. »e ne bi bili naπi
Ëlani tako sposobni, balinarske dvorane ne bi bilo. 

Je balinanje zapostavljeno, Ëe ga postavimo ob bok drugim
πportom?
ResniËno nismo priËakovali, da bo Slovenija dosegala svetovno
vrhunske rezultate v balinanju in ko se je nepriËakovano zgodilo, je
vladala resniËna evforija. V Ëasopisih so pisali cele strani o naπih bali-
narjih, sedaj pa ne znajo dovolj ceniti naπih uspehov. Slovenija je
med prvimi dræavami v balinanju v svetu. Æe veË kot deset let smo
med prvimi πtirimi reprezentancami na svetu, to so Italija, Francija,
Hrvaπka in mi. To potrjujemo vsako leto na svetovnih prvenstvih pri
mladincih, kadetih in Ëlanih. 
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Omenili ste odhod odliËnih balinarjev v tujino. Kako skrbite za
podmladek?
Æe nekaj let imamo πolo balinanja. Ker na Trati ni πportne dvorane,
je samo balinarska, mladi kar radi prihajajo. V najboljπih Ëasih smo
imeli tudi 30 pionirjev. Iz te skupine so priπli Damjan Sofronievski,
Jasmin »auπeviÊ, Dejan JanæiË, Uroπ Vehar in πe veliko dobrih igral-
cev, ki v svetu nekaj pomenijo. Sedaj prihajajo nove generacije, z
naπim delom in vztrajanjem dosegamo dobre rezultate. Klub deluje
tako, da dobiva sredstva za tekmovanja, prehrano, opremo in da
imajo igralci nadomestila, ki so dogovorjena po pogodbah. 

Kdaj lahko balinar dosega vrhunske rezultate? 
Balinar mora biti v vrhunski formi. Pri hitrostnem zbijanju mora
igralec pet minut teËi in zbijati krogle. Potem tekmujemo πe v
πtafeti, hitrostnem zbijanju in natanËnem zbijanju. »e tekmovalec
ni fiziËno pripravljen, tega ne zdræi, saj tekma traja πtiri ure. To je res
πport za mlade in vrhunsko pripravljene. Mlade igralce iπËemo med
tistimi, ki se æe ukvarjajo s πportom. 

Koliko Ëlanov imate?
Trenutno jih je nekaj Ëez sto. Umetno ne æelimo poveËevati Ëlanstva.
Pomembno je, da imamo mlade, trenutno imamo celo dve ekipi. 

Lahko izpostavite najveËje uspehe kluba Trata Lokateks?
Najboljπi rezultati so osvojitve dræavnih naslov; to nam je uspelo
trikrat, vedno pa smo bili tudi v finalu, æe od leta 1994 smo med
prvimi πtirimi. Z mnogimi rezultati naπih Ëlanov se ponaπa balinar-
ska zveza Slovenije, saj so naπi tekmovalci osvojili æe veË kot trideset
medalj na svetovnih prvenstvih, od mladincev, kadetov do Ëlanov. 

Ali Vi πe aktivno tekmujete?
Pred tremi leti sem πe igral za ekipo, sedaj pa samo πe ljubiteljsko. 

Mateja Feltrin Novljan 

Sprejem mladinskih svetovnih prvakov, Vehar, Sofronievski, 1994
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Dobrota premaga vse teæave
Druπtvo Soæitje je bilo ustanovljeno leta 1968 z namenom, da
pomaga druæinam, v katerih je oseba z motnjo v duπevnem razvoju.
S πportom so se v druπtvu priËeli ukvarjati leta 1992, ko so njihovi
varovanci prviË nastopili na zimskih igrah Specialne olimpijade na
Pokljuki. Izjemen peËat za razvoj in uveljavitev πporta v druπtvu nosi
Pajazit CakiËi, ki je ves Ëas gonilna sila in srce πportnega udejstvo-
vanja. Rodil se je 7. julija 1953 na Kosovu, poklic pa ga je leta 1969
pripeljal v ©kofjo Loko. 

Kako ste postali πportni trener otrok s posebnimi potrebami?
Tudi sam imam sina Robija z motnjo v duπevnem razvoju, ki dolgo
Ëasa ni hodil. Obiskovali smo razliËne terapije in kmalu sem spo-
znal, kako voda nanj blagodejno vpliva. Potem sem ga poËasi zaËel
uËiti plavanja. To je tudi πport, ki je njegova paradna disciplina πe
danes. Spoznaval sem, da je πport za otroke s posebnimi potrebami
lahko zelo koristen. Leta 1992 me je gospod Joæe Dolenc, ravnatelj
Centra slepih, prosil, Ëe bi dva njihova varovanca spremljal na
tekmovanju in takrat se je zaËela moja trenerska pot. 

Kako poteka vaπe delo?
Moje delo je izredno zahtevno. Da sem sina nauËil pravilnega pla-
vanja, sva morala vaditi veË let. Danes pa æe toËno ve, koliko dolæin
mora preplavati v disciplini na 200 metrov. Otroke moramo nauËi-
ti tudi doloËenih πportnih pravil, sicer jim na tekmovanju grozi
diskvalifikacija. Potrebno se je tudi zavedati, da tak otrok na
treningu ne da vsega od sebe. ResniËni rezultati se pokaæejo πele na
tekmi, ko je pravo vzduπje, ko ga vzpodbujajo navijaËi. Delo je
pogosto res zelo naporno, vendar pa mi otroci vse vraËajo s tako
hvaleænostjo, da na vse teæave preprosto pozabim. 

Katerih tekmovanj se πportniki udeleæujejo?
Naπi tekmovalci sodelujejo na regijskih igrah, razliËnih mitingih ter
zimskih in letnih dræavnih igrah Specialne olimpijade (SO). V tuji-
ni pa se udeleæujejo evropskih in svetovnih iger SO.
Najpomembnejπi dogodek so seveda letne in zimske igre Specialne
olimpijade (SO), ki so na sporedu vsaki dve leti. Leta 1996 je Robi
Kenda na evropskih igrah SO dosegel Ëetrto mesto v plavanju na 50
metrov. Leta 2000 je Robi CakiËi, prav tako na evropskih igrah SO
na Nizozemskem, zmagal v plavanju na 25 in 50 metrov, leta 2001
je Marta Fortuna na Madæarskem v atletiki dosegla zlato in bronas-
to medaljo v teku na 100 in 200 m, leta 2003 pa je Elvis »auπeviÊ
na svetovnih igrah SO na Irskem v kolesarstvu za las zgreπil stop-
niËke. 

Pajazit CakiËi s sinom Robijem
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Leta 2004 je druπtvo Soæitje na Starem vrhu nad ©kofjo Loko
organiziralo najveËje tekmovanje za Evroazijo v alpskem
smuËanju. Kako je projekt potekal?
Ko sem idejo predstavil v druπtvu, so vsi dejali, da ni izvedljiva in
sprva nisem naπel podpore. Edina, ki mi je stala ob strani in se
zavzela za projekt, je bila dr. ©tefka Kriænar. NajveËji zalogaj so bile
seveda finance in zadnje mesece pred igrami od skrbi skorajda nisem
niË spal. Potem pa sem se nekoË po nakljuËju sreËal s slovenskim
mednarodnim zdruæenjem æensk - SILA, kjer so mi zagotovili sred-
stva v viπini pribliæno πtirih milijonov tolarjev. To je bilo dovolj, da
smo za udeleæence iger plaËali celotno namestitev. Igre so potekale
odliËno. Zadovoljni so bili tako tekmovalci iz 14 dræav kot tudi nji-
hovi trenerji in spremljevalci. Z organizacijo in izpeljavo tega tek-
movanja smo predstavili naπe druπtvo in ponesli ime ©kofje Loke na
podroËje Evrope in Azije. 

Verjetno se vam je v vsem tem Ëasu pripetilo tudi veliko zani-
mivih dogodkov. Kateri so vam najbolj ostali v spominu?
Prav gotovo je bilo zelo napeto ob otvoritvi evroazijskih iger, ko so
me tik pred zaËetkom obvestili, da na drogu πe vedno visi
πkofjeloπka zastava, ni pa zastave Specialne olimpijade. Takoj sem
stekel v bliænjo trafiko in poprosil za lestev. Ob pomoËi gasilcev, ki
so bili zraven, sem se hitro povzpel na drog ter namestil omenjeno
zastavo. 

Vam mogoËe pri vaπem delu pomagajo tudi kakπne znane oseb-
nosti?
Pomagajo nam prostovoljci, πtudentje fakultete za πport, πtudentje
defektologije, gimnazijci iz ©kofje Loke ter znani πkofjeloπki πport-
niki. Dobro sodelujemo z æupani vseh πtirih obËin s tega podroËja,
finanËno pa tudi veËina delovnih organizacij in nekateri privatniki.
Na svetovni ravni je zelo aktiven kalifornijski guverner Arnold
Schwarzenegger, pa Nelson Mandela, Muhamed Ali, Nadja
Komaneci in πtevilne druge znane osebnosti. Omenim pa naj tudi
gesto atleta Matica Osovnikarja. Nedavno nam je namreË podaril
milijon tolarjev, ki jih je priigral na kvizu Lepo je biti milijonar. 

Barbara Hartman
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“Deklica za vse”
Boris »ajiË se je rodil leta 1943. Koπarko je zaËel igrati relativno
pozno; star je bil 14 let. Ker je bil zelo visok, je æe s 16 leti zaigral za
Ëlansko klubsko ekipo. Aktivno je igral do leta 1969, nato je odπel
na sluæenje vojaπkega roka. Kmalu po vrnitvi je prenehal z aktivnim
igranjem. V koπarkarskem klubu je nato prevzel naloge tajnika, ki
jih je vestno opravljal vse do leta 2004. V vsem tem Ëasu se je na
mestu predsednika kluba zamenjalo kar 12 razliËnih imen, Boris pa
je vztrajal. Pravi, da je bil “deklica za vse”. Opravljal je naloge tajni-
ka, tekmovalce vozil na tekme, celo pral njihove drese, prizadevno
je sodeloval pri organizaciji veËjih koπarkarskih prireditev. Ob 50.
letnici koπarke v ©kofji Loki je poËasi zaËel opuπËati aktivno delo v
klubu in danes vse veË Ëasa preæivlja na morju. 

Kateri so najveËji uspehi, ki ste jih dosegli kot koπarkar?
Nedvomno sem najbolj ponosen na sezono 1968, ko smo bili z
ekipo Kroja republiπki prvaki. Odpotovali smo tudi na kvalifikacije
za drugo zvezno koπarkarsko ligo v Tuzlo, kjer smo med πestimi
ekipami zasedli Ëetrto mesto. 

Kaj pa je bil najveËji zalogaj, ki ste se ga lotili kot tajnik
koπarkarskega kluba?
Krona mojega dela v klubu je bilo 20. evropsko koπarkarsko prven-
stvo za mladinke. To je bil neponovljiv dogodek, ki je zahteval
korenite priprave. Æe sama otvoritvena slovesnost je bila velik spek-
takel, saj so na Mestnem trgu med mnoæico gledalcev pristali padal-
ci. Tekmovalni del prvenstva pa je potekal v πportni dvorani Poden.
Moram priznati, da je izredno majhen, a usklajen kolektiv, ki je skr-
bel za pripravo in izvedbo prireditve, svoje delo opravil izjemno. 

VeË kot trideset let na mestu tajnika kluba je dolga doba. To
obdobje so verjetno zaznamovale vesele, pa tudi bolj æalostne
dogodivπËine. 
Kot bolj zabavno anekdoto se najprej spomnim povratne tekme na
Jeæici leta 1974. Po regularnem Ëasu je bil rezultat neodloËen. Pred
nadaljevanjem je Biserka Balderman æejo gasila s steklenico mineralne
vode, ki pa ji je zdrsela iz rok ter se razbila. Nekdo je zavpil, da 
Ërepinje prinaπajo sreËo in imel je prav. Ko sta sodnika preverila
zapisnik, sta odkrila, da so nam zapisali toËko premalo, kar je pome-
nilo, da je bila zmaga naπa. 

Nekoliko bolj grenke spomine pa imam na tekmovanje v evropskem
pokalu Liliane Ronchetti v sezoni 1995/96. Po zagrizenem boju v
domaËi dvorani so se Ëlanice uvrstile v drugi krog tekmovanja, kar
je za klub predstavljalo ogromno finanËno breme. V drugem krogu
smo namreË odpotovali k italijanskim podprvakinjam v Messino,
obe tekmi z njimi pa smo gladko izgubili. Poleg ponosa je bila
moËno prizadeta tudi klubska blagajna. 
Zelo sem tudi zadovoljen, da sem sodeloval pri rekonstrukciji
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πportne dvorane. »eprav zaËetki obnove niso bili najbolj obetavni,
smo jo marca 2006 slovesno odprli in danes smo LoËani na πportno
dvorano Poden spet lahko ponosni. 

Kdaj so tista najboljπa leta, da mlad fant ali dekle priËne igrati
koπarko?
Otroka je treba Ëimprej “zastrupiti” s πportom, ker to pomeni, da
pridobi tudi delovne navade. Pribliæno do desetega leta bi morali
otroci pridobiti osnovne motoriËne lastnosti in se πele nato posveti-
ti doloËenemu πportu, lahko tudi koπarki. Za dobrega koπarkarja je
sicer najpomembnejπa ustrezna viπina. Danes v koπarki odloËajo
visoki centri. Seveda pa je pomemben tudi talent in pa veliko
treninga. Trening lahko v doloËeni meri nadomesti tudi pomanj-
kanje talenta. 

Kakπna pa je vloga trenerja pri oblikovanju dobre ekipe?
Trenerjeva vloga pri tem je ogromna. V naπem klubu smo imeli
veliko vrhunskih trenerjev, vendar mislim, da je najveËji peËat pustil
Igor Dolenc, najprej pri dekletih, nato pri fantih. On je vedno znal
prisluhniti igralcem, jih razumeti, bil pa je tudi strog in nepo-
pustljiv. Jaz mu pravim “loπki Phill Jackson”. Seveda pa je imel tudi
dobre pomoËnike. Sam trener namreË zelo teæko vodi ekipo na
treningu. Tudi jaz sem bil kratek Ëas trener, ekipo sem vodil zgolj tri
tekme, nato pa ugotovil, da nisem rojen za trenerja, saj sem verjet-
no prehitro vzkipel. Imam tudi sodniπki izpit, vendar me tudi sojen-
je nikoli ni pritegnilo. 

Kaj je profesionalizacija πporta pomenila za koπarko?
V ©kofji Loki nismo bili pobudniki profesionalizma, vendar brez
nakupa drugih igralcev ne gre veË naprej. Pomemben je torej denar.
Mislim, da se s tem sicer πportni duh kvari, vendar to je cena razvo-
ja. Klub, ki ima denar, lahko deluje, drugaËe je obsojen na propad. 

Pravite, da ste prenehali z aktivnim delom v klubu. Katere so
tiste aktivnosti, ki danes zapolnjujejo vaπ Ëas?
Odkar sem se umaknil iz kluba, veliko Ëasa z druæino preæivimo na
morju, tudi do pol leta. V tem Ëasu polno izkoristimo prednosti in
dobrote, ki jih morje ponuja. Veliko se ukvarjamo z vodnimi πporti,
zelo rad imam smuËanje na vodi. Imamo pa tudi gliser in moram
priznati, da zelo uæivam v hitri voænji z njim. VËasih drvimo po
morju tudi s hitrostjo do 100 km/h. Leta 1978 sem naredil tudi
izpit za voditelja Ëolna in lahko reËem, da sem dober voznik. 

Barbara Hartman

Boris »ajiË podeljuje priznanja na MedobËinskih πportnih igrah
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Pogreπam Slovenijo 
Anja »arman (rojena 22. 3. 1985 v Kranju) je zaËela plavati æe pri
sedmih letih. Veliko deklico za svoja leta so v bazen usmerili starπi.
Ker je kmalu zaËela dosegati dobre rezultate, je plavanje postalo njen
πport. Osvojila je æe veË kot 500 medalj, ki se razliËno lesketajo. Leta
1995 je Anja prejela prvo medaljo v pokalu Jeæek. ©tiri leta kasneje
se je z olimpijskih iger mladih, ki so potekale v Esbjergu na
Danskem, vrnila z dvema odliËjema. Leta 2000 je Anja »arman
osvojila bronasto medaljo na evropskem prvenstvu v Valencii v
©paniji. Med uspeπna leta se je zapisalo tudi leto 2001, ko je osvoji-
la zlato na evropskem mladinskem prvenstvu, zlato in bron na
Mediteranskih igrah v Tunisu ter zlato in srebro na evropskem
prvenstvu v Antwerpnu. Sledili so πe veËji uspehi. Leta 2004 je osvo-
jila bron in srebro na evropskem Ëlanskem prvenstvu v Madridu, na
evropskem prvenstvu v kratkih bazenih na Dunaju pa dvakrat Ëetr-
to mesto. V istem letu so se Anji uresniËile tudi otroπke sanje, saj je
tekmovala na olimpijskih igrah v Atenah. 

Zakaj ste se med mnogimi πporti odloËili prav za plavanje?
Zelo hitro sem zrasla, bila sem velika in obenem nerodna. Lahko bi
igrala koπarko ali odbojko, ampak tam sem se vedno poπkodovala.
Ko sta mami in ati izvedela za plavalno πolo v Kranju, sta me takoj
vpisala v kranjski Plavalni klub Triglav. Menila sta, da bom v bazenu
najbolj varna. Potem sem kmalu zaËela dosegati dobre rezultate, v
πtafeti sem plavala tudi s starejπimi, zato sem potem πe vztrajala,
veselilo me je in πe vedno rada plavam. 

Potem vas je pot nesla v ZDA, najprej na Florido, nato v Teksas.
Kaj πtudirate? Kako je prilagojen trening s πtudijem?
Na Florido sem odπla leta 2003 na povabilo Mednarodnega
Olimpijskega Komiteja (MOK). ©tipendirali so mi treninge kot
mladi perspektivni plavalki in potencialni kandidatki za nastop na
OI leta 2004. Ker pa je bil projekt celosten, ne samo plavanje,
ampak tudi πolanje, mi je Slovenski olimpijski komite πtipendiral
πolanje, tako da sem tam dokonËala srednjo πolo. 

©tudiram stike z javnostjo. Pred semestrom grem do svetovalca, kjer
skupaj ugotoviva, kateri predmeti bi bili najboljπi zame, kdaj se
bodo odvijali in tako lahko priredim urnik treningom. 

Pri plavanju je znaËilno, da imate treninge zgodaj zjutraj in
potem zveËer. Zakaj je to pomembno? 
Mislim, da je to pomembno zato, ker predtekmovanja potekajo zju-
traj in zato moraπ æe takrat dobro plavati, Ëe se æeliπ uvrstiti v finale. 
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Kako poteka Vaπ dan?
Zjutraj vstanem okrog pol πestih, ob πestih zaËnemo dveurni tre-
ning. Po zajtrku grem v πolo, potem imam kosilo, okrog dveh ali
treh imam πe dve uri treninga v bazenu. Popoldne imam πe kakπno
uro suhega treninga. Po peti uri imam Ëas, da se spoËijem in posve-
tim πoli. 

Trener ima zagotovo zelo pomembno vlogo. Kar nekaj ste jih æe
zamenjali, kako naveæete stike z njimi? 
Nekaj Ëasa potrebujeπ, da se na trenerja naveæeπ in da vidiπ, kakπen
program ima. Vsak ima drugaËen pristop in drugaËne treninge. 

Imate sedaj, ko æivite v ZDA, kaj domotoæja? Kaj najbolj
pogreπate?
Domotoæje je pri meni zelo moËno. Najbolj pogreπam Slovenijo kot
deæelo, ki je res lepa, z vsemi gorami in ostalim bogastvom. V
Dallasu tega skoraj ni, je mesto, polno betona. Tudi ljudje so dru-
gaËni od nas. Zelo pogreπam svojo druæino in prijatelje. Moja cimra
v Ameriki je Slovenka Tamara Sambrailo, tako da druga drugi malce
potarnava in se hkrati tudi spodbujava. 

Kako pogosto se vraËate domov?
Nazadnje sem bila od doma kar sedem mesecev. 

Kako ste preæiveli poletne poËitnice?
Med poËitnicami dva tedna in pol nisem πla niË v vodo. To je Ëisto
koristno, saj potem zaËnem laæje trenirati. Malce se spoËijem in je
bolje. 

Kako si pomagate, Ëe Vam ne gre vse po naËrtih?
VËasih se res zgodi, da imam vsega dovolj. Toda moja cimra je tudi
plavalka in si tudi v tem pogledu stojiva ob strani. Seveda pa mi ves
Ëas ob strani stoji moja druæina. 

Kakπna je vloga starπev?
Vedno, kadar sem imela kakπne probleme, krizo, sem se obrnila na
starπe. Vse probleme reπujemo s pogovori in vedno mi stojijo ob
strani. 

Kako se razumete s slovenskimi plavalci in kako s tujimi?
Plavalci se med seboj zelo dobro razumemo. V reprezentanci ni bilo
nikoli nikakrπnih trenj. Spodbujamo drug drugega. Tudi s tujimi
plavalci se pogovarjamo, se poznamo med sabo. 

Doæiveli ste tudi Olimpijske igre v Atenah … 
Æe kot deklica sem si æelela na OI. »e bi v Atenah dosegla boljπe
rezultate, bi bilo zagotovo to πe veËje doæivetje. »eprav sem en cilj
izpolnila in sedaj vem, kako se takrat vse odvija. 

VaπËani se vedno veselijo vaπih dobrih rezultatov in vam
pripravijo sprejeme. Kako jih doæivljate? 
ObËutek je res lep. Ljudje res spremljalo moje rezultate in jim nekaj
pomeni, da imajo takπno sovaπËanko. Veliko mi pomeni, ker mi sto-
jijo ob strani. 

Kakπne so vaπe izkuπnje z mediji? 
Ko ni uspehov, so mediji neusmiljeni. Zame je to vedno obremenil-
no, saj se potem na naslednjem tekmovanju πe bolj bojim neuspeha
in razliËnih komentarjev. 

Kaj Vam roji po glavi tik pred tekmo in med njo?
NajveËkrat se vpraπam, ali bom dobro plavala ali ne. Potem si reËem,
da sem veliko trenirala in naredila vse, da bi dosegla dober rezultat.
Ko skoËim v vodo, se osredotoËim na tehniko in sotekmovalke. 

Kaj vas Ëaka v prihodnosti in kje se vidite Ëez deset let?
Plavala bom vsaj do naslednjih olimpijskih iger. »ez deset let pa
najbræ ne bom veË aktivno plavala in tekmovala. Upam pa, da bom
ostala v tem πportu. Upam tudi, da bom æivela v Sloveniji. 

Mateja Feltrin Novljan
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V meni je bila velika æelja po uspehu
Ivo »arman se je s tekom na smuËeh zaËel resneje ukvarjati pri svo-
jih sedemnajstih letih. PrviË je tekmoval aprila leta 1973, oktobra
istega leta pa je z zmago v Ælebeh sebi in drugim dokazal, da se je
odloËil za pravi πport. Sledili so uspehi, toda kariero vrhunskega
πportnika je takrat odloËilno krojila tudi politika, zato je Ivo
»arman zadnjiË tekmoval januarja 1988, takoj po tem, ko so mu
povedali, da na OI v Calgary ne bo odpotoval. 

Kako ste se odloËili za treniranje teka na smuËeh?
Za ta πport me je navduπil Gaπper Kordeæ. Trenirati sem zaËel v sred-
nji πoli v Kranju, star sem bil æe 17 let. Ko so videli, da dobro teËem,
so mi predlagali, da bi poskusil. V meni je bila velika æelja po uspe-
hu, zato sem potem z lahkoto treniral. 

Ste se kdaj poËutili zapostavljenega v primerjavi z alpskimi
smuËarji?
Ko smo hodili na treninge, so alpski smuËarji vedno imeli prednost.
Toda mene to ni motilo. Mislim, da sem bil æe od nekdaj osebnost,
ki se ni pustila sprovocirati zaradi nobene stvari. OdraπËal sem v
skromnih razmerah, s tem se samozavest tudi krepi in vse sem
dosegel na poπten naËin. 

Sedaj πe teËete? Kakπen odnos imate do teka? 
NiË mi ne bi πkodovalo, Ëe bi zaËel malce teËi. Toda sedaj nimam
Ëasa. Zjutraj zgodaj vstajam, popoldne pa sem utrujen. 

Tek je med najbolj garaπkimi πporti. Kakπni treningi so
vkljuËeni v urnik tekmovalca?
Tek so postavili ob bok kolesarstvu, toda mislim, da je tek πe bolj
naporen. Tu praktiËno ne moreπ nikoli poËivati. Mi smo ogromno
trenirali. Po enem letu sem priπel v reprezentanco. Imeli smo
ruskega trenerja, ki nam ni prizanaπal, govoril je samo: “Davaj,
davaj.” Trenirali smo po πest do sedem ur na dan. Novembra, v Ëasu
najbolj baziËnih priprav, smo naredili tudi 80 km na dan na smuËeh
ali 50 km po suhem. Potem smo trenirali πe za moË. 

Kako pomembna je psihiËna moË, pripravljenost? Kako ste
poskrbeli za to?
Pri vsakem πportu se vse dogaja v glavi. Padel sem v ta mlin in vedel
sem, da lahko pojaËavam svoj trening, sicer bi zaostajal za tekmeci.
©e sedaj sem tak. Ko gre æe vse narobe in ko je situacija v tekstilni
industriji skoraj brezizhodna, vedno pravim, da je nekje prava
reπitev, in se reπim. Pri πportu je tako, da bolj ko treniraπ, bolj si psi-
hiËno moËan. Nekoga, ki ni treniral, Ëe je preveËkrat skoËil na kavo
ali sem ter tja, je na tekmi upraviËeno skrbelo. »e pa si dal vse od
sebe, si vedel, da bo πlo. 

Ivo »arman, nosilec olimpijskega ognja, Sarajevo, 1984
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Na OI v Sarajevu leta 1984 ste nosili olimpijsko baklo. Kaj ste
ob tem obËutili?
Zelo nerad priznam, toda verjetno me je ta ogenj stal boljπega rezul-
tata. Takrat sem mislil, da sem prijel Boga za brado. ©ele sedaj se
zavedam, kakπno nalogo so mi zaupali organizatorji in kakπna Ëast
je bila to zame. Takrat sem bil ponosen. 

Kdaj in zakaj ste se poslovili od teka na smuËeh?
Za zakljuËek kariere sem se odloËil zelo na hitro. Po olimpijskih
igrah v Sarajevu sem πtiri leta do naslednjega olimpijskega obdobja

ogromno treniral, toda s svojim trenerjem Joæetom Rajπpom nisva
bila najboljπa prijatelja, tudi zaradi politiËnih nazorov, takπnih, ki jih
danes veË ni. On mi je vzel tretjo olimpijado. Enostavno so me
odæagali. Pred odhodom na olimpijske igre smo imeli deset izbirnih
tekem, na sedmih sem zmagal, dvakrat sem bil drugi, enkrat pa sem
odstopil. Po vsej logiki bi moral na olimpijske igre, πe danes ni
logiËne obrazloæitve, zakaj sem ostal doma. Rekli so, da sem
nezanesljiv na velikih tekmovanjih. Tri leta pred tem pa je v zapis-
niku pisalo, da nisem primeren za reprezentanco, ker so se me malo
naveliËali, saj samo na velikih tekmah dam vse od sebe. Moja zad-
nja tekma v Sloveniji je bila januarja 1988 na Voglu. 

Trener je bil najbræ vedno zelo pomemben …
Na koncu sem bil æe prekaljen maËek, toda ker s trenerjem nisva naπla
skupne poti, ni bilo moænosti, da bi bilo bolje. Imel sem tudi dva tuja
trenerja, s katerima sem se krasno razumel. Samo v Sloveniji, kjer so
prevladovala klubska naËela, je bil vedno problem. Nikoli nisem bil
tiho, vedno sem povedal, kar sem mislil, in zato je bilo tako. 

Ali sedaj spremljate razvoj slovenskih tekaËev, se sreËujete s tis-
timi, s katerimi ste skupaj trenirali?
Imam stike, vËasih se sreËamo. Z mladimi tekmovalci imam veliko
stikov, saj jih ves Ëas oblaËim; skrbim za smuËarsko, tekaπko in bia-
tlonsko reprezentanco. O, kar velikokrat smo skupaj. 

Ob 90-letnici πporta v ©kofji Loki ste omenili, da boste
ustanovili tekaπki klub. Se je na tem podroËju æe kaj zgodilo?
Pred desetimi leti sem bil bolj zagnan, potem pa sem videl, da so vsi
skupaj od mene priËakovali, da bom sam nekaj naredil in da bom
katerega od tekmovalcev finanËno podpiral. Ugotovil sem, da za to
nimam dovolj energije. Takrat so bili kljub vsemu drugi Ëasi - danes
je drugaËe, tako da nimam kakπnih ambicij na tem podroËju. 

Dobri rezultati v πportu prinaπajo denar. Kako je bilo v Vaπih
Ëasih?
Edini denar, ki sem ga dobil od tega πporta, je bilo 1100 nemπkih
mark. To se je zgodilo leta 1983, ko sem zmagal na evropskem
pokalu. V smuËarskem teku denarja ni bilo. Tudi zdaj so vsote pri
teku na smuËeh manjπe kot v alpskem svetu. Sicer pa je vrh postal
zelo ozek. 

Kako æivite danes?
Z æeno nimava otrok, imava podjetje in v njem 15 zaposlenih. S
πportom sem povezan tako, da πivamo obleke za πportnike; smuËar-
je, veslaËe, atlete, kolesarje ... Z æeno rada igrava golf, saj ob igri
sreËava veliko prijateljev, skratka dolgËas nama ni. 

Mateja Feltrin Novljan

Ivo »arman teËe proti naslovu balkanskega prvaka

Njegovo najviπje πportno priznanje
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TINA DI BATISTAJASMIN »AU©EVI∆

Na svetovnem prvenstvu v Torinu oktobra 2005 so Jasmin
»auπeviË, Davor JanæiË in Damjan Sofronievski skupaj osvojili kar
πtiri odliËja: Jasmin »auπeviË zlato medaljo v klasiËni igri, Davor
JanæiË naslov svetovnega prvaka v dvojicah, Damjan Sofronievski v
natanËnem izbijanju srebrno kolajno. 
Traπki balinarji se tako s svojimi uspehi izkazujejo kot najboljπi v
Sloveniji.

Jasminu »auπeviÊu je dala dodatno spodbudo za fantastiËen uspeh
v Italiji kolajna na svetovnih igrah v Duisburgu julija 2005, ko je
premagal hrvaπkega tekmeca Anteja Papka in domov na Spodnji trg
prinesel bronasto odliËje. 
Jasmin je æe dve leti Ëlan kluba 1000, prej pa je treniral kot Ëlan
kluba Lokateks Trata. 

Dana Mohar 

Tina Di Batista iz ReteË pri ©kofji Loki je veËkratna najboljπa
alpinistka v Sloveniji (2000, 2001, 2004, 2005) in sodi med najvid-
nejπe alpinistke v svetu. Njen najveËji doseæek je bil prvi vzpon
æenske naveze na Fitz Roy v Patagoniji, postala pa je tudi prva
Slovenka s preplezanimi zadnjimi tremi problemi Alp (Eiger,
Materhorn, G. Jorasess)
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Janez Dekleva se je rodil 2. novembra 1962 v Kranju. V mladih letih
se je intenzivno posveËal alpskemu smuËanju, bil je Ëlan pionirske
in mladinske reprezentance ter Ëlanske B reprezentance. Ko se je
vpisal na Fakulteto za organizacijske vede v Kranju, je tekmovanja
opustil, s smuËanjem pa je ostal povezan kot trener. V smuËarskem
klubu Alpetour je treniral cicibane, med katerimi so bile takrat tudi
Lea RibariË, ©pela BraËun, Anja Kalan in Tina Bogataj, ki so se ka-
sneje uveljavile v samem vrhu slovenskega smuËanja. Ko se je
zaposlil, je v klubu prevzel funkcionarske posle, leta 1994 postal
predsednik SK Alpetour in vodja tekmovanja za Pokal Loka. Kot
sam pravi, je v smuËarskem πportu zelo aktiven in obljublja, da bo
ostal πe kar nekaj Ëasa. 

Poleg klubskih dolænosti ste tudi mednarodni tehniËni delegat
za alpsko smuËanje, zaradi Ëesar ste veliko Ëasa odsotni. Kako
to usklajujete doma in v sluæbi?
Res je, vsako leto grem v tujino na precejπnje πtevilo tekem. Delegat
ima zelo odgovorno, zahtevno nalogo, saj mora skrbeti za to, da
tekma teËe v skladu z doloËenimi pravili, da so pogoji enaki za vse
tekmovalce, da je tekmovanje varno in regularno. Usklajevanje tega
dela s sluæbo je zelo zahtevno, zato moraπ ta πport res imeti rad. Pri
tem mi zelo pomaga dejstvo, da je v smuËanje vkljuËena cela druæi-
na in gre pravzaprav za naπ naËin æivljenja. SmuËanje mi namreË
zelo veliko pomeni, kljub spremenjenim razmeram v gospodarstvu,
ki πe kako krojijo usodo ne samo smuËanja, temveË vsega πporta.
Denarna sredstva so eden izmed kljuËnih pogojev za organizacijo
πporta. 

Omenili ste denar; koliko so urejene finanËne razmere pomem-
bne za uspeπen razvoj smuËarskega πporta oziroma πporta na
sploh?
Zagotovo so sponzorji vedno bolj pomembni. »e vzamemo Pokal
Loka; to je organizacijsko in finanËno zelo zahteven projekt in
zahteva veliko denarja. Nikakor pa tega dela ne bi zmogli brez
resniËnih prijateljev alpskega smuËanja in Pokala Loka, ki razume-
jo, kako pomembna je kakrπnakoli podpora. Ker ne gre za mar-
ketinπko zanimivo prireditev, nam prijatelji alpskega smuËanja, ki
verjamejo v nas, v naπe organizacijske sposobnosti, zelo veliko
pomagajo. »e ne bi bilo teh skoraj veË kot 400 posameznikov, ki
ærtvujejo svoj Ëas, tega tekmovanja zagotovo ne bi bilo. Poleg
finanËnega dela je torej nujen tudi prostovoljni prispevek vsakega
posameznika πportu in ne morem si predstavljati, da bi katerakoli
πportna panoga - rokomet, koπarka, odbojka ali smuËanje - brez tega
lahko sploh obstajala. »e se bomo opirali samo na ekonomska
naËela, ne bomo dosegli æeljenih uspehov in πport bo izgubil bistvo,
da je zdrav duh v zdravem telesu. 
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V Ëasu svoje tekmovalne kariere in danes kot tehniËni delegat
ste verjetno sreËali in spoznali veË vrhunskih smuËarjev. Kakπni
ljudje so to?
SmuËarski tekmovalci so Ëisto navadni smrtniki, ki pa æivijo æivlje-
nje nomada. Letno prepotujejo veË tisoË kilometrov. SmuËanje jem-
ljejo kot poklic, zato se mu tudi v celoti posveËajo. Predvsem pa si s
πportom ustvarjajo ime in ugled, ki ga lahko po koncu tekmovalne
kariere vnovËijo v razliËnih poklicih, na primer kot trenerji,
poslovneæi, turistiËni delavci in podobno. Meni na primer je πport v
mladostnem obdobju omogoËil spoznavanje πirπega okolja in kul-
ture, pridobil sem razgledanost in delovne navade, kar mi danes v
poklicnem æivljenju zelo pomaga. 

Kako v smuËarskem klubu Alpetour skrbite za podmladek?
Osebno sem prepriËan, da takih klubov, kot je Alpetour, pri nas v
smuËanju skoraj ni veË. Mi namreË poskrbimo, da se otrok najprej
nauËi smuËanja, Ëe pa ima veËje ambicije, mu omogoËimo, da se s
tem πportom ukvarja tudi tekmovalno. Poskuπamo zagotoviti Ëim
bolj kakovostne trenerje, ki imajo dovolj pedagoπkega in strokovne-
ga znanja in so usposobljeni za delo z otroki, prav tako pa tudi dobre
materialne pogoje. Naπe naËelo je, da v klubu ustvarimo take pogo-
je, ki starπe prepriËajo, da nam otroka brez skrbi zaupajo. Klubski
nivo je namreË osnovna enota, iz katere prihajajo vrhunski πportni-
ki, zato so urejene razmere v klubu nujne. Sam sem Ëlan kluba æe
pribliæno 40 let. Gre za kolektiv, ki je starostno zelo meπan, poleg
πporta pa nam je pomembno tudi druæenje. 

VËasih se zgodi, da so tekmovalci v mladinski konkurenci v
samem vrhu, po prestopu med Ëlane pa pride do padca. Kaj je
po vaπem mnenju razlog za to?
V naπem klubu imamo v mlajπih kategorijah kar precej obetavnih
smuËarjev, ki so dosegli izjemne uspehe tako na Pokalu Loka kot
tudi na tekmovanju za TROFFEO Topolino in Pinochio. Tu sta
nekoË zmagala tudi Rok PetroviË in Mateja Svet. Dober rezultata na
enem izmed teh tekmovanj pomeni veliko verjetnost, da se bo
smuËar/ka kasneje zaËel uvrπËati v sam vrh svetovnega alpskega
smuËanja. Ni pa zagotovilo, saj se v πportu lahko zgodi marsikaj. Jaz
sem na primer na prvo mesto postavil πtudij. Problem je tudi v tem,
da imajo pri nas mladostniki veliko æelja. Radi bi hodili v πolo, se
zabavali, smuËali. Vsega tega zagotovo ni mogoËe izpeljati, Ëe nisi
dobro organiziran in ne znaπ razporejati Ëasa. »e tega ne znaπ, je
misel na vrhunsko smuËanje in doseganje vrhunskih rezultatov zelo
daleË. Kajti samo najbolje organizirani postanejo vrhunski πportni-
ki. To je kljuËno, poleg tega pa so pomembni tudi medsebojni
odnosi trener - ekipa. »e so ti odnosi dobri, se lahko prav vsaka
kriza premaga. Trener je tudi najboljπi πportni psiholog, saj je vsak
dan s tekmovalcem in ga poleg starπev tudi najbolje pozna. 

Se vam zdi, da je v obËini dobro poskrbljeno za πportne 
dejavnosti?
Lahko reËem, da je πkofjeloπka obËina pravi fenomen v slovenskem,
pa tudi πirπem prostoru, saj se njeni predstavniki dobro zavedajo, kaj
prinaπajo moænosti πportnega udejstvovanja za trajnostni razvoj
okolja. »e bi bil jaz kljuËni Ëlovek v obËini, bi πportu namenil veË
denarja. 

Pa vas je kdaj mikal vstop v politiËne vode?
Ne, politika me pa ne zanima. »e bi æelel biti politik, bi moral biti
znaËajsko povsem drugaËen. Zato lahko z gotovostjo zatrdim, da se
Janez Dekleva vsaj v bliænji prihodnosti s politiko zagotovo ne bo
ukvarjal. 

Kaj pa poleg smuËanja πe zapolnjuje vaπ prosti Ëas?
Zelo rad hodim v hribe, tudi kolesarim rad, blizu pa so mi tudi
razliËni πporti z æogo. 

Barbara Hartman
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Ko sem dobila prvo medaljo, sem bila kar malo razoËarana
Andreja Dolinar se je rodila 10. 11. 1967. V osnovni in srednji πoli
je rada smuËala, se ukvarjala z gimnastiko, igrala odbojko, rokomet
... Pri 19-letih ji je prometna nesreËa spremenila æivljenje; preizkusi-
la je vse terapije in se konËno sprijaznila z voziËkom. Doπtudirala je
na Fakulteti za organizacijske vede. S pomoËjo namiznega tenisa,
ljubezni domaËih in prijatelja se pogumno spoprijema z æivljenjski-
mi izzivi. Pravi, da jo je poπkodba ojeklenila in utrdila. Milina na
njenem obrazu pa je priËala, da bo kmalu mamica. 

Poπkodba na paraolimpijadi v Atenah vam je prepreËila boljπe
uvrstitve. Kaj se je pravzaprav zgodilo?
Po polurnih treningih sem zaËutila, da imam æe teæko roko, da rama
ni veË taka, kot bi morala biti in po priporoËilu naπe zdravnice sem
πla k fizioterapevtu. Po protiboleËinski terapiji in masiranju mi je πe
upognil rame nazaj, v desni rami me je zapeklo in potem nisem
mogla roke niti dvigniti. ©tiri tekme sem odigrala z boleËinami,
potem ni πlo veË. Zdravnica mi je pomagala s protiboleËinskimi
injekcijami, a ko so po tekmi le te popustile, je bilo samo πe slabπe. 
©e sedaj me boli. 

Kateri so vaπi najveËji uspehi?
Leta 2000 v Sidneyu 4. mesto v posamezni konkurenci, leta 2001 v
Frankfurtu na evropskem prvenstvu 3. mesto (vse tekmovalke sku-
paj ne glede na poπkodbe), 2003 sva bili ekipni evropski prvakinji
skupaj z Matejo Pintar. To so ta najveËja tekmovanja, da ne
naπtevam drugih turnirjev, od koder se nikoli nisem vrnila brez
kolajne. 

Kakπne kvalitete so potrebne za igranje namiznega tenisa?
Treba je biti hiter. Za mizo se ne moreπ premikati levo desno, ampak
le naprej in nazaj. Oceniti moraπ nasprotnika, predvideti, kam bo
πla æogica. 

Kakπne poπkodbe se pri tej igri lahko zgodijo?
Pri igri sami teæko. Se je pa æe zgodilo, da je kdo padel z voziËka. Do
poπkodb prihaja pri treningih zaradi preobremenitve zapestja,
ramen. 

Kaj vam namizni tenis pomeni?
Veliko. Vedno sem bila rada v gibanju in po poπkodbi sem iskala
moænosti za to. ZaËela sem zaradi rekreacije, kondicije, po uspehih
pa æe bolj resno, in to s trenerjem. Zelo sem si æelela iti v Avstralijo,
jo spoznati in sem se zelo trudila za uspeh. 

Kako sprejemate uspehe, poraze?
Ko sem dobila prvo medaljo, sem bila kar malo razoËarana, ker sem
mislila, da se bo kar nekaj zgodilo. Uæivala sem v tistem trenutku,
ko sem igrala in mi je πlo dobro, potem pa to pozabiπ in greπ novim
igram naproti. »e tekmo izgubim, sem æalostna dalj Ëasa, anali-
ziram, kaj je bilo napaËno, potem na to pozabim in gledam naprej,
saj me Ëakajo nove tekme, novi izzivi. 

Kako potekajo treningi?
Najprej sem igrala brez trenerja in naredila normo. Igrala sem s
Saπem ©uligojem, potem pa sva dobila trenerja Gorazda Vecka, ki
naju je pripravljal za tekmovanje v Avstraliji. Sicer potekajo trenin-
gi trikrat na teden po tri ure. Priprave za doloËeno tekmovanje, kot
je bilo na OI v Atenah, pa so potekale v Laπkem. Tam smo trenirali
dvakrat na dan po tri ure. 

Igramo z razliËnimi igralci, ki imajo razliËne gume na loparjih. Tu
so pravila, katere gume so dovoljene. Od gume je odvisna rotacija
æogice. Potem so tu razliËni igralci, nekateri so napadalni, drugi
obrambni, odvisno od znaËaja. Jaz igram bolj napadalno. 

Dana Mohar
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Otroke prekmalu usmerijo zgolj v eno πportno panogo
Andrej Franko se je rodil 3. decembra 1928. Pri desetih letih je zaËel
zahajati k orlom, kjer se je prek igre spoznaval s πportom. Z drugo
svetovno vojno so πportna tekmovanja zamrla. Med πtiriletno mori-
jo je bil Andrej tudi zaprt, najprej v Begunjah in nato v nemπkem
taboriπËu, po vojni pa je skupaj z mladimi loπkimi πportnimi
navduπenci ustanovil TVD Partizan. Za svoje delo je prejel razliËna
priznanja, med drugimi leta 2004 Bloudkovo plaketo za æivljenjsko
delo. 

Vaπe πportno udejstvovanje je bilo zelo pestro. Kako se je razvi-
jala Vaπa πportna pot?
V Partizanu sem bil najprej telovadec, sodeloval sem pri pripravi
telovadnih nastopov, igral sem nogomet, smuËal, bil sem smuËarski
vaditelj, otroke sem uËil telovadbo, predvsem sem zelo rad delal z
mladimi. Takoj po vojni πe ni bilo takπne specializacije in smo se vsi
ukvarjali z razliËnimi πporti. 

Kako potem ocenjujete dejstvo, da danes otroke æe zelo zgodaj
usmerijo v doloËeno πportno panogo?
Prav to me danes pri πportu najbolj moti. Do Ëetrtega razreda bi bilo
otroke treba najprej nauËiti pravilne hoje, dihanja, dræe, πele takrat
bi se odloËili, ali je kdo sposoben postati plavalec, atlet, smuËar ali
kak drug πportnik. Najprej je treba ustvariti zdravega Ëloveka in mu
πele nato doloËiti πportno pot. Menim, da bi se morali πportni
strokovnjaki med seboj veË posvetovati, veË sodelovati. Zdi se mi, da
v slovenskem πportu sodelovanja ni dovolj. S sodelovanjem bi nam-
reË lahko odkrili veË πportnih talentov in to bi bilo za πport najbolje.
Vaditelj bi moral prepoznati otrokove sposobnosti in ga pravilno
usmeriti; tudi Ëe bi to pomenilo, da otrok zapusti πport, s katerim se
je prej ukvarjal in se usmeri drugam. Naj kot primer omenim samo
atleta Matica Osovnikarja. Vrsto let je bil smuËar, danes pa je eden
najboljπih πprinterjev v Evropi. Jaz sem otroke vedno najprej uËil
osnov, potem pa so se sami usmerili v doloËen πport. 

Kaj Vam pomeni veË: πport za vse ali vrhunski πport?
V πportu sem æivel in delal vse svoje æivljenje in sem absolutno za
popularizacijo πporta. Ves Ëas samo en πport, samo en gib - to ni pri-
poroËljivo in ni pravi πport. Kljub temu pa mora tisti, ki se odloËi
za pot vrhunskega πportnika, toËno vedeti, kateremu πportu se bo
posvetil in se potem temu tudi povsem podrediti. Dokaz, kako
trmasto sem se sam posveËal treningu, je tudi naslednja prigoda: Na
nekem tekmovanju sem opazoval, kako so tekmovalci izvajali vele-
toËe. Ko sem se vrnil domov, sem tudi sam priËel z vadbo tega ele-
menta. Dneve in dneve sem vadil, roke sem imel æe vse krvave in
æuljave, pa πe ni in ni πlo. V πtudijski delavnici v Ljubljani pa sem
potem videl, da vaja sploh ni tako zapletena, le da nisem prav vadil. 

Kaj danes zapolnjuje Vaπ Ëas?
©port me takorekoË spremlja æe vse æivljenje. Danes sem pod-
predsednik Partizana. Druπtvo je v 80-ih letih preteklega stoletja
ponovno zaæivelo in trenutno zdruæuje pribliæno deset sekcij.
Sodelujem tudi v smuËarskem klubu, sem smuËarski sodnik,
πportne prireditve pa πe vedno zelo rad spremljam po televiziji. 

Barbara Hartman

Pionirji in mlajπi mladinci TVD Partizan z Andrejem Frankom
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Uspehi so mi dali veselje in vztrajnost
Drago Frelih se je rodil 22. 2. 1948 v Vogljah pri Kranju. 
V ©kofji Loki æivi æe od leta 1953. Enajst let (od leta 1972 do leta
1983) je bil Ëlan jugoslovanske reprezentance in πest let njen
kapetan. Slavil je etapno zmago na progi Praga - Varπava - Berlin, na
balkanskih igrah v GrËiji si je prigaral srebrno in bronasto medaljo,
na mediteranski dirki si je prisluæil bron, πestkrat je bil dræavni prvak
na 100 km, trikrat je bil prvi na slovenskem prvenstvu, trikrat je
zmagal na dirki po Srbiji, leta 1974 si je priboril zlato kolo kot
najboljπi jugoslovanski kolesar. (Drago Frelih. 1996. V: 90 let telo-
vadbe in πporta v obËini ©kofja Loka. ©kofja Loka : ObËina, str.
106) 

Pri 20-tih letih, ko ste odsluæili vojaπki rok, ste zaËeli s kolesar-
jenjem. Kdo vas je navduπil za ta πport?
Prijatelj me je peljal na kolesarsko dirko v Ljubljano, æe prej sem se
ukvarjal z atletiko. Lahko reËem, da sem ugotovil svoj naravni ta-
lent. Uspehi so mi dali veselje in vztrajnost. 

Kolesarstvo je individualni pa tudi ekipni πport. Lahko kaj veË
poveste o tem?
Je individualni πport, toda Ëe nimaπ ekipe, ne moreπ narediti niËe-
sar. »e je pred ekipo klanec, je treba tistega, ki dobro vozi klance,
do tja pripeljati spoËitega. Sotekmovalci vozijo pred njim in mu
delajo zavetrje. Klanec pa prevozi sam. Zmaga je uspeh celotne
ekipe. Merckx je npr. vse nagrade dal sotekmovalcem, zase ni
obdræal niË, ker so mu vsi pomagali. 

Uspehov je bilo veliko. Ali lahko izpostavite uspeh, ki je vam
najveË pomenil?
Zmaga na progi Praga-Varπava-Berlin - to je bilo, Ëe primerjamo s
smuËanjem, kot tekmovanje za svetovni pokal, to je bila πpica v
svetu. In pa medalja na mediteranski dirki 1979. leta. 

Kaj pa razoËaranja?
Tudi teh je bilo veliko, vendar jih nisem jemal preveË osebno. Bolelo
pa me je, ker nikoli nisem bil izbran za olimpijske igre, Ëeprav sem
imel vse kvalifikacije. Pred olimpijado leta 1979 sem v Zagrebu vse
premagal, potem pa sem dobil obvestilo iz Beograda, da nisem med
potniki za olimpijado z utemeljitvijo, da morajo biti tekmovalci tudi
iz drugih jugoslovanskih republik. 

Kaj je bila vaπa najveËja motivacija?
Uspehi, doseæeni z veliko truda. Osem let sem dirkal pri Rogu. Vsak
dan sem moral zjutraj ob sedmih πtartati s Trate s kolesom v
Ljubljano, potem pa je Zanoπkar rekel: “Zdaj pa dirkajte do
KoËevja.” Ko smo pripeljali nazaj, sem moral priti πe do ©kofje
Loke, tako da sem vsakiË prevozil 50 km veË kot drugi. 

Kaj vas je najbolj privlaËilo pri tem πportu?
Da nekoga premagaπ. Ne vem, morda veselje do tega πporta. Tu sem
se naπel. Uæival sem v tem πportu. VËasih sem si po posebno
napornih dirkah rekel: “Ko pridem domov, bom pa nehal.” Potem
pa sem to malo preleæal, se naspal in kolo me je spet zamikalo. 

ZaËeli ste pri Rogu v Ljubljani, nadaljevali pri Savi Kranj. Kdo
so bili vaπi trenerji?
V Rogu je bil moj trener Zvone Zanoπkar, v Savi pa Franc Hvastja.
Tu so bili treningi zelo zahtevni, v deæju, soncu. TeËi smo morali
tudi po 50 km. 

Zakaj kolesarji vozijo za avtomobili in poæirajo izpuπne pline?
To je zaradi zavetrja. »e bi vozil za kamionom, bi πel lahko 120 km
na uro. VËasih sem imel obraz kar Ërn od izpuπnih plinov. 

Danes uæivate v teku in hoji po okoliπkih hribih. Kam hodite
najraje in kaj vam narava pomeni?
Dirkalnega kolesa imam æe Ëez glavo. Z æeno, s katero se zelo dobro
razumem, se velikokrat z gorskim kolesom odpraviva na Lubnik,
Kriæno goro, Osolnik ... Zelo rad pa imam tudi hojo. Narava me
sprosti, gibanje pa mi ohranja kondicijo. 

Dana Mohar

Drago Frelih, drugi z leve, na dirki po Italiji, 1979
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Rokomet je v ©kofji Loki na pragu novega tisoËletja eden naj-
moËnejπih in najpopularnejπih πportov, ki je prodrl tudi na evropsko
rokometno sceno. V mozaik uspeπnega razvoja rokometa so vpisana
πtevilna zasluæna imena, ki pa jih v ta zapis ni moæno vseh uvrstiti.
Ne moremo pa se izogniti imenu Joæeta Galofa, direktorja 
rokometnega kluba, funkcionarja, trenerja in menedæerja, dobitni-
ka zlatega znaka Rokometne zveze Slovenije, srebrnega grba obËine
©kofja Loka in najviπjega priznanja Zavoda za πport za delo v πportu,
ki je v zadnjih desetletjih tudi eden najvidnejπih tvorcev uspeπnega
razvoja rokometnega πporta. 

Kako bi oznaËili zaËetek svoje πportne poti?
ZaËetki segajo v TVD Partizan, kjer smo z vrstniki hodili na telo-
vadbo, nekako v letu 1960 pa sem se zaËel ukvarjati s tekmovalnim
kolesarskim πportom in se skupaj s πe nekaterimi LoËani vkljuËil v
kolesarski klub Mladost iz Kranja, kjer sem nastopal na mladinskih
tekmovanjih in to πe z navadnim kolesom. Udeleæeval sem se tudi
Ëlanskih kolesarskih tekmovanj. Kolesarski πport me je spremljal πe
pozneje v zrelih letih, ko sem se pojavljal v kolesarstvu kot organi-
zator kolesarskih prireditev v ©kofji Loki. Med drugim sem orga-
niziral poslovilno kolesarsko dirko naπega reprezentanta Draga
Freliha, ki je bil ena od legend takratnega jugoslovanskega kolesar-
stva, dirko pa si je ogledalo veË kot 5000 ljudi. 

Kaj za vas osebno pomeni delati v rokometu?
Ker me je moja osebna odloËitev pripeljala v rokomet, sem æe kmalu
spoznal, da mladina lahko v tem πportu, ki ni vezan na velik
finanËni vloæek, zapolni odveËni Ëas in se preko rokometnega πporta
tudi osebnostno izgrajuje in nenazadnje uveljavi. Gre predvsem za
koristno zaposlovanje mladine, ki naj svoj prosti Ëas preæivlja na
πportnih igriπËih namesto na ulici. Ker smo v takratnih Ëasih zaËe-
njali iz povsem amaterskih osnov, smo poËasi napredovali in kmalu
smo se uveljavili tudi v πirπem slovenskem in kasneje tudi jugoslo-
vanskem prostoru. Ti uspehi so me vedno znova motivirali, da sem
iz igralca preπel v trenerske vode, kjer sem tudi kot selektor
slovenske pionirske reprezentance v letu 1976 dosegel naslov prva-
ka Jugoslavije, kar je bil za tiste Ëase velik uspeh. Tudi kasneje sem
se pojavljal kot trener razliËnih slovenskih prvoligaπkih rokometnih
ekip, kot delegat Rokometne zveze Slovenije, organizator razliËnih
rokometnih tekmovanj, med njimi tudi znanega rokometnega
Ëetveroboja narodov, katerih reprezentance so domovale tudi v
©kofji Loki. Nekaj Ëasa sem deloval tudi pri cestno-hitrostnih dirkah
v ©kofji Loki, sedaj pa æe dlje Ëasa delam kot funkcionar v rokomet-
nem klubu v ©kofji Loki in na dræavnem nivoju kot Ëlan predsed-
stva zdruæenja prvoligaπev. ©port, predvsem rokomet, je zame naËin
æivljenja, ki ga ne nameravam menjati. 

Koliko Ëasa boste πe vztrajali v rokometnem πportu?
V tako slabih razmerah, kot se kaæejo sedaj, je zelo teæko vztrajati.
Po drugi strani pa so pred nami projekti z igralci in trenerji razliËnih
kategorij in naπimi sponzorji, ki jih ni moË zapustiti in jih prepusti-
ti stihiji. V najbolj kriznih trenutkih Ëlovek razmiπlja tudi, da bi
πport zapustil, vendar odgovornosti, ki jih vidiπ pred seboj, ti takπne
misli hitro zbistrijo. 

Kakπni so vaπi pogledi na bodoËi razvoj rokometa v ©kofji Loki?
Trenutno stanje ne daje optimistiËnih pogledov na nadaljnji razvoj
rokometnega πporta v naπem mestu. Tu mislim predvsem na neza-
dostno finanËno podporo okolja, v katerem delujemo, saj sredstva
obËine ne pokrivajo niti stroπkov telovadnic, v katerih delujemo s
svojimi rokometnimi selekcijami, dræavne podpore πportu ni, tako
da smo praktiËno odvisni samo od nekaj posameznikov, da zagotav-
ljamo minimalne finanËne pogoje za naπe delovanje. Tukaj moram
omeniti podjetje Termo, ki je svetla toËka podpore πportu na
sploπno, ne samo rokometu v zadnjem obdobju in taki πportni
usmeritvi bi morali slediti tudi drugi, saj s tem najveË prispevajo k
zdravju in vzgoji mladine v okolju, kjer delujejo. Po drugi strani pa
obËutim pomanjkanje ustreznih πportnih objektov, posebno πport-
nih povrπin za rokomet. Vse naπe mlajπe selekcije nimajo moænosti
treniranja v πportni hali Poden, ki je edina primerna za rokometne
tekme in se stiskajo v premajhnih telovadnicah posameznih osnovnih
πol. Pred leti je bila perspektiva izgradnje novih πportnih povrπin bolj
obetavna, predvsem kar zadeva dograditev objekta na Trati, vendar
projekt zaradi meni nerazumljivega nasprotovanja kljuËnih ljudi ni
bil realiziran. Upam, da bo prihodnost izgradnje πportnih povrπin, ki
jih v ©kofji Loki kroniËno primanjkuje, bolj svetla. 

Branko Celar
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Rad bi seπtel kilometre, narejene po belih strminah
Janez GaπperπiË je zaËel smuËati æe pred drugo svetovno vojno, ko
je bil star dobrih osem let. Takrat so smuËali s sila preprosto opre-
mo, smuËi so naredili kar sami doma, Ëevlje pa so pritrdili z jer-
meni. Prvo tekmo je imel πe kot mlad fant, star je bil 11 let. Peljal
je zelo dobro, nato pa se mu je sredi proge odpel jermen in sledil je
odstop. RazoËaranje s prve tekme pa ga ni potrlo, prav nasprotno.
Dalo mu je dodatnega zagona, izdelal je πe boljπo opremo in se
smuËanju πe bolj posvetil. Kot pravi, je sËasoma postal dober
smuËar, priπle so prve zmage, nekaj Ëasa je bil tudi v mladinski
reprezentanci, s πtudijem pa je tekmovanja opustil. Kljub temu pa
je s smuËanjem ostal neloËljivo povezan vse æivljenje. Za svoje delo
je prejel tudi Bloudkovo plaketo. 

Kako se je s prenehanjem aktivnega tekmovanja nadaljevala
vaπa smuËarska pot?
Ko sem prenehal z aktivnim smuËanjem, sem veliko delal v
smuËarskem klubu Alpetour, kjer sem leta 1969 postal predsednik
kluba, funkcijo pa sem opravljal naslednjih deset let. V tistem
obdobju smo pravzaprav zaËeli s sistematiËnim delom v klubu.
Potrebno je bilo postaviti organizacijo, zadolæitve, program kluba,
prisluhniti æeljam. Najprej pa smo morali odgovoriti na vpraπanje
ali naj v klubu gojimo mnoæiËnost ali vrhunsko smuËanje. Mnenja
glede tega so bila zelo razliËna, vendar pa smo dosegli kompromis.
Vzgajali smo veliko πtevilo mladih, nadebudnih smuËarjev, med
katerimi smo odkrili posamezne talente in iz njih nato naredili
dobre smuËarje, na primer Borisa Strela, Nuπo Tome, Joæeta
Kuralta, Nataπo Bokal … Sam nisem bil nikoli trener. Sem pa
pomagal in vËasih vodil kakπno skupino mlajπih, za veË pa ni bilo
Ëasa, saj sem s klubom imel veliko dela. To je bilo pravzaprav pravo
podjetje. 

Kako ste zadovoljni z delom kluba danes?
Moram reËi, da v teh razmerah klub zelo dobro deluje. Ker je opre-
ma silno draga, pa tudi smuËarske karte imajo precej visoko ceno,
so starπi danes izjemno obremenjeni s stroπki, klub pa ne more
prispevati toliko, kot je potrebno za obetavne mlade tekmovalce.
Æal pa danes med mladimi ni veË toliko zanimanja za smuËanje kot
nekdaj. Ni veË tiste evforije, ki je bila prisotna v dobrih smuËarskih
Ëasih. 

Kako prepoznati nadarjenega mladega smuËarja?
Najbolj se talent pokaæe æe na treningu, kakovosti vrhunskega
smuËarja pa nato pridejo do izraza na klubskih tekmah. Prehod
med mladinsko in Ëlansko konkurenco pa je zelo tvegan. Klub
najprej vlaga v tekmovalca, ki pa nato lahko πport opusti zaradi
razliËnih razlogov. Pride puberteta, otrok izgubi zanimanje, lahko
se intenzivneje posveti πolanju. Da zadræi mladega in nadarjenega
tekmovalca v ekipi, lahko bistveno pripomore tudi trener. Seveda
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pa mora imeti s tekmovalcem dober odnos. Tu so seveda πe straπi in
mislim, da imajo slednji celo veËji vpliv kot trener. 

Koliko in kaj se je v tem Ëasu v smuËanju spremenilo?
V zadnjem Ëasu se je najbolj spremenila predvsem oprema. Z
boljπo opremo se je izboljπala tudi tehnika smuËanja, veliko je
napredovala infrastruktura. V πportu je danes tudi veliko tekmoval-
nosti. V mojem Ëasu so bile nagrade za osvojena prva mesta
diplome, kasneje tudi praktiËne nagrade, nikoli pa denar. Zaradi
tekmovalnosti v vrhunskem πportu ni veË pravega prijateljstva,
vlada prava konkurenca, kot na primer v gospodarstvu, konkuren-
ca je res neusmiljena. Prijateljev, kot so bili Alberto Tomba in Jure
Koπir ali pa Bojan Kriæaj in Ingemar Stenmark danes ni veË. 

Po vaπem mnenju je torej denar slabo vplival na nadaljnji
smuËarski razvoj?
Pravi πport je samo amaterski πport, v profesionalizmu pa je v
ospredju denar in ogromno garanja. Moje mnenje je, da je za velike
uspehe najprej potrebno veliko navduπenja in veselja do πporta, πele
nato pa denar. Zaradi denarja so se odnosi skrhali, ni veË pristnega
prijateljstva, denar pokvari ljudi. Æal pa je denar v πportu kot
deroËa reka; tok te potegne za sabo. ©port je postal plaËana sluæba,
ne veË veselje. Lepote in sproπËenosti v smuËanju ni veË.
Tekmovanja so postala neizprosna. SmuËar mora danes dati vse od
sebe, æal pa bodo nekoË plaËali svojo ceno. Marsikateri, ki danes
intenzivno tekmujejo, bodo namreË v prihodnosti postali invalidi,
saj se Ëlovek pri tej koliËini treninga izrabi. Danaπnji treningi æe
skoraj presegajo Ëloveπke zmogljivosti. 

Pa vendar ima ukvarjanje s smuËanjem tudi πtevilne prednosti. 
Tako je, smuËanje je pomembno tudi zato, da mladi zdravo æivijo.
Kaj naj mladina pozimi poËne? Zahaja v gostilne? Ne, mladi naj
gredo ven, v naravo, na sneg in smuËajo. Lahko tudi reËem, da so
vsi tisti, ki so se v mladosti ukvarjali s smuËanjem, danes postali
postali dobri in poπteni ljudje. Ukvarjanje s πportom je tudi meni
pomagalo prebroditi zelo teæko æivljenjsko preizkuπnjo in nedvom-
no lahko zagotovim, da πport krepi telo in duha. 

S katerimi πporti ste se poleg smuËanja πe ukvarjali?
Poleg smuËanja sem igral nogomet, pa tenis in namizni tenis,
veliko sem telovadil, tekel in plaval. Lahko reËem, da skoraj ni
πporta, ki ga ne bi preizkusil. Æal pa ne morem seπteti vseh kilo-
metrov, ki sem jih naredil po belih strminah. Skoraj ves prosti Ëas
sem namreË prebil na snegu. Zaradi πportnega naËina æivljenja je
trpela predvsem æena. Tudi sin je tekmoval, drugi sin pa je poma-
gal v klubu in vsi trije smo vsak konec tedna zapustili dom in se
vrnili mokri, prezebli in laËni. 

Poleg πportnega pa ste v sebi odkrili tudi umetniπki talent. 
Res je, poleg smuËanja rad tudi riπem na steklo, predvsem orna-
mente, in lahko reËem, da naπe stene krasijo impresivne stvaritve. 

Barbara Hartman
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Peπ s potovalko Ëez hrib
Natalija Gros se s πportnim plezanjem uvarja æe od samega zaËetka
osnovne πole, s tekmovanji je priËela pri devetih letih in kot pravi, ji
prav ta danes predstavljajo naveËji izziv. Poleg tekmovanj rada zaha-
ja tudi v naravna plezaliπËa, ki so prav tako svojevrsten uæitek.
KonËala je gimnazijo v ©kofji Loki, zdaj pa obiskuje Fakulteto za
πport. Natalija se je rodila 29. novembra 1984. 

Kako je s teæo v πportnem plezanju?
Teæa v naπem πportu predstavlja dokaj pomemben faktor predvsem
pri tekmovnjih, drugaËe pa se s πportno-rekreativnim plezanjem
lahko ukvarjajo tudi ljudje, ki so moËnejπe postave. Tu teæa ne igra
velike vloge, na tekmovanjih pa se vsak kilogram lahko na kljuËnih
delih smeri pozna. ©e vedno pa je pomembna predvsem dobra
tehnika ter dobra fiziËna in psihiËna pripravljenost. Sama sem zaËela
malo bolj paziti na prehrano v zadnjem letu, s tem da ne pojem
vsake sladkarije, ki mi pride pod roke, drugaËe pa jem vse, le v nor-
malnih koliËinah. Sama moË za teæke napore pa pride s treningom
plezanja ter z dodatnimi vajami za moË. 

Ali plezalci med seboj sodelujejo oziroma ali sta v plezanju pri-
sotni zavist in nevoπËljivost?
©portno plezanje je individualna panoga, zato ne funkcionira tako
kot katerikoli skupinski πport, kjer je pomembno sodelovanje. Tu
gre za neke vrste “dobri” egoizem, kjer vsak skrbi zase. V reprezen-
tanci imamo med seboj prijateljske odnose in se ob tekmah
velikokrat dogovorimo za skupne treninge v skali. Vsekakor smo
veseli uspehov drugih, a najbolj smo veseli svojega. Vendar pa temu
ne bi rekla nevoπËljivost. 

Kdo je vaπ trener ter kako z njim sodelujete?
Trenutno æe dobra tri leta nimam trenerja, sem ga pa imela. Aleπ
Jensterle, s katerim sem sodelovala pet let, mi je posredoval veliko
znanja ter izkuπenj, ki mi dandanes pridejo zelo prav. Najin odnos
je temeljil na zaupanju ter medsebojnem sodelovanju. Vedno je bil
spoπtljiv in nikoli ni bil æaljiv. Vedno je bil pripravljen posredovati
prave informacije, ki so bile zelo pomembne za moj napredek. 

Kakπni so vaπi najboljπi doseæki? Ali vas na tekmi kdaj premaga
trema?
V svoji karieri sem najbolj ponosna na trikratni naslov mladinske
svetovne prvakinje ter dvakratne vice svetovne mladinske prvakinje.
Poleg tega imam æe eno zmago iz svetovnega pokala 2004 ter zmago
na najprestiænejπem tekmovanju v Franciji, kamor povabijo le
najboljπe. Leta 2004 sem bila tudi evropska viceprvakinja ter tretje-
uvrπËena v konËni razvrstitvi svetovnega pokala. Trema je vsekakor
neizbeæna posledica dejstva, da tekmujem, tako da je prisotna na
vsaki tekmi, a v preveliki koliËini ni dobra, zato jo je potrebno
zmanjπati do take mere, da te vzpodbudi, ne pa zavira. 

Natalija pri plezanju v naravni steni
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Verjetno se vam je v vseh teh letih treningov, tekmovanj in poto-
vanj zgodilo æe marskaj zanimivega?
Ena najbolj zanimivih prigod, ki se je spomnim iz mladinske
reprezentance, je zgodba, ko smo se z avtobusom peljali v mestece v
Italiji, v Aprico, pa smo morali zaradi kamenja, ki se je zruπilo na
cesto, z vso prtljago peπ Ëez hrib ter po cesti do hotela. V spominu
mi je ostala predvsem moja teæka potovalka. 

Kako usklajujete trening, πolo in prosti Ëas?
Poleg πole mi treningi vzamejo veËino prostega Ëasa, tako da ga prav
veliko ne ostane, a imam na Fakulteti za πport status πportnice, ki mi
pomaga pri usklajevanju πolskih obveznosti ter treningov. Pri
treningih pa mi veliko pomagata sponzorja Red Bull ter Volksbank,
tako da gre velika zahvala tudi njima. 

Katere so negativne strani πportnega plezanja?
Negativnih strani v plezanju ne opaæam. Obstajajo seveda
poπkodbe, ki lahko zaznamujejo marsikatero kariero, kot so npr.
poπkodbe kit, ovojnic na rokah in prstih, vendar pa veËjih nega-
tivnih posledic ni, Ëe v pravem trenutku poskrbimo za poπkodbo.
Sicer pa je to zelo zdrav in varen πport. 

Barbara Hartman

Natalija pri plezanju na umetni steni
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Ivana Hafnerja sreËujemo LoËani praktiËno povsod, kjer se v πportu
kaj dogaja, najsi bo to v pomembnih πportnih razvojnih in okoljskih
projektih, organizaciji Evropskega prvenstva mladink v koπarki,
predsedovanju ©portne zveze ©kofja Loka ali na samih
tekmovaliπËih in pogosto na planinskih poteh ©kofjeloπkega pogor-
ja. Skratka, gre za πportnika od glave do pete, ki je πkofjeloπkemu
πportu dajal in πe vedno daje pomemben peËat. 

Kaj vas je pritegnilo k πportu?
Dejstvo, da sem æivel zelo blizu nogometnega igriπËa v Puπtalu, je
verjetno tisto, kar me je kot mladega deËka takoj po drugi svetovni
vojni pritegnilo v nogomet, ki je bil tedaj daleË najbolj priljubljena
kolektivna igra z æogo. Pridno sem treniral in igral v pionirski, nato
pa πe v mladinski ekipi, s katero smo v zaËetku petdesetih let tudi
osvojili prvenstvo Gorenjske. Tudi neposredna bliæina kopaliπËa na
Poljanski Sori je dala velik peËat mojemu kasnejπemu udejstvovanju
v plavanju, saj πe sedaj, kot upokojenec, osvajam plavalne lovorike
na prvenstvih Gorenjske. Na bliænjih smuËiπËih, na Stenu in ©tajn-
grofu za loπkim gradom, sem se mnogo presmuËal in ljubezen do
zimskih πportov vse do danaπnjih dni ni popustila. Vse te okoliπËine
so povsem spontano in naravno krepile moj pozitivni odnos do
πporta, ki mi je ostal do danes. 

Kateri πport ste najbolj vzljubili in zakaj?
Kljub vsestranski privræenosti razliËnim πportnim panogam, tako v
poletni kot zimski sezoni, sem kot dijak prve generacije novou-
stanovljene viπje gimnazije v ©kofji Loki, po vzoru Ljubljane in
Maribora, zaËel igrati koπarko, ki je v tistih Ëasih veljala za
πtudentsko dijaπki πport. Bil sem eden prvih, ki so se v Loki zaËeli
ukvarjati s koπarko. Dijaki koπarkarji smo morali celotno delovanje
organizirati sami. Sam sem izdelal naËrte za prva dva koπa za
koπarkarsko igriπËe v letu 1953, leto kasneje pa smo kot koπarkarska
sekcija v okviru TVD Partizan ©kofja Loka æe priËeli z ligaπkimi tek-
mami. Moje tekmovalno obdobje v koπarki pa ni bilo dolgo - do
konca πtudija, vendar sem to igro tako vzljubil, da sem se kasneje
preizkusil tudi kot trener koπarke, na razliËnih organizacijsko
funkcionarskih mestih pa sem se pojavljal πe desetletja in se v
zahtevnejπih projektih v koπarki obËasno pojavljam πe danes. 

Sam nikakor ne sodim med tiste πportnike in πportne delavce, ki se
zavzemajo samo za panogo, v kateri delajo, temveË podpiram vse
πporte in gojim tudi sam najrazliËnejπe πporte, za katere menim, da
ohranjajo telesno in duπevno zdravje in vodijo v zdravo in poπteno
πportno æivljenje. 

Kako je πport vplival na vaπe osebno æivljenje?
MoËno. ©port je prisoten v mojem vsakodnevnem æivljenju in delo-
vanju. Res je, da sem v vsem tem obdobju za nekaj let tekmovalno
in rekreativno, pa tudi organizacijsko πportno dejavnost v πportu
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moral precej reducirati, saj sem si ustvaril druæino z dvema otroko-
ma, si zgradil dom, obveznosti v sluæbi pa so me tudi zelo moËno
okupirale. Prav obremenitve v sluæbi in naËeto zdravje so me
prepriËali, da sem telesno aktivnost ponovno moËno pojaËal, s tem
pa tudi poveËal obseg organizacijsko funkcionarskih obveznosti.
Moje vztrajanje pri πportu se je obrestovalo tudi v naπem podjetju
LTH, kjer smo vedno na razliËnih tekmovanjih dosegali izvrstne
rezultate, saj smo med prvimi - tudi na moje prizadevanje in vztra-
janje - imeli profesionalnega organizatorja rekreacije in aktivnega
oddiha. ©portna rekreacija je πe danes moto mojega πportnega 
udejstvovanja. Police delovne sobe krasijo pokali in medalje kar
osmih zvrsti πporta, od tenisa, namiznega tenisa, streljanja, krosa,
kegljanja, alpskega smuËanja, smuËarskega teka in plavanja. 

Tudi moja otroka, sedaj æe odrasla z lastnima druæinama, sin in hËi,
sta bila aktivna πportnika v rokometu in koπarki, seveda pa gredo
tudi vse πtiri vnukinje in vnuka po mojih stopinjah in stopinjah
starπev in jih æe videvamo v rokometu, koπarki in drugod, saj veste,
da “jabolko ne pade daleË od drevesa”. Tukaj moram omeniti tudi
veliko podporo svoje æene, ki me je vedno podpirala pri mojih,
vËasih tudi teækih odloËitvah, posebno pri vodenju razliËnih organi-
zacij, od nekdanje ZTKO in sedanje ©portne zveze do drugih
pomembnih vodilnih in vodstvenih poloæajev v πportnih organizaci-
jah, lokalni skupnosti, banËniπtvu, gospodarstvu in v svoji stroki -
livarstvu, kar vse mi je jemalo ogromno Ëasa in energije. 

Kakπen je vaπ pogled na razvoj πporta v ©kofji loki v bodoËe?
BodoËi razvoj πporta v ©kofji Loki bo verjetno delil usodo πirπega
slovenskega prostora. Najpomembneje je, da se slovenska druæba
zave dejstva, da je potrebno zagotoviti takπne pogoje delovanja, da
bo πport funkcioniral v tistem smislu, da bo mladina usmerjena v
πport in ne v najrazliËnejπe oblike nezdravega izæivljanja in to ne
samo tekmovalno, medtem ko naj odraslim omogoËi organizirano
in aktivno telesno aktivnost tudi do poznih let. 
Da bi te cilje v πportu resniËno dosegali, bo potrebno zagotoviti
predvsem naslednje:

- Objekte za πport, tu mislim predvsem na pokrite πportne
objekte, πportna igriπËa in vadiπËa na prostem ter πportne
terene za zimske πporte. Tukaj je bila moja vloga v zadnjem
obdobju kar opazna, saj sem bil (so)avtor programa razvoja in
zagotavljanja sredstev za izgradnjo πportnih objektov v ©kofji
Loki za obdobje 2005-2010, ki je dobil potrditev na
obËinskem svetu, prva naloga v okviru tega programa pa bo
letoπnja dograditev in obnova Ëetrt stoletja stare πportne dvo-
rane Poden, ki bo jeseni 2005 konËana. 

- Dobre vaditeljske kadre, ki jih morajo podpirati tako klubi in
druπtva kot tudi druæba z dobrimi programi in finanËno pod-
poro. 

- Organizacijske pogoje, kamor sodijo urejena zakonodaja na
podroËju πporta, ki bo πportne delavce in funkcionarje, poseb-
no pa amaterske volonterske delavce v πportu vzpodbujala k
nadaljnjemu delu. Samo v ©kofji Loki so predvsem predani
amaterski πportni delavci omogoËili, da je naπe mesto eno
najbolj πportnih mest v Sloveniji, kar kaæejo tudi rezultati
naπih klubov in posameznikov v Sloveniji, poznani pa smo
tudi v Evropi in svetu. 

Za vse navedene dejavnike pa so potrebna sredstva za πport. Obseg
teh sredstev mora biti enakovredno primerljiv z obsegom finanËne
podpore drugim podroËjem æivljenja v obËini ali πirπi druæbeni
skupnosti. Vrednotiti jih je treba kot nujen pogoj za moænost
zdravega naËina æivljenja. V kolikor bomo to dosegli oziroma se
bomo temu pribliæali, bo ©kofja Loka πe vedno ugodno πportno
okolje z veliko kvaliteto æivljenja in ustvarjanja. 

Branko Celar

Podelitev priznanj mladim πportnikom
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Priznanje Mednarodnega olimpijskega komiteja
Diplomirani inæenir kemije ter Ëlan uprave Heliosa Matjaæ Hafner
se je æe od malih nog rad ukvarjal s πportom. Kot pionir je igral
nogomet pri LoËanu, nato je leta 1956 zaËel igrati koπarko. Vmes je
nekaj Ëasa treniral æensko ekipo Kroja, bil pa je tudi koπarkarski sod-
nik republiπkega ranga. Matjaæ se je rodil leta 1941. 

V mladosti ste igrali koπarko; se Vam zdi, da se je v vsem tem
Ëasu zelo spremenila? Jo spremljate oziroma igrate πe danes?
Seveda se je spremenila. Predvsem se je preselila v dvorane. V naπih
Ëasih smo koπarko igrali v soboto popoldne ali nedeljo dopoldne,
kasneje tudi v soboto zveËer. Namestili smo æaromete in na igriπËu
v Puπtalu se je zbrala praktiËno cela Loka, stari in mladi. Danes je
predvsem opazna tudi razlika v viπini igralcev. Koπarko πe vedno
spremljam, ker je mnogo bolj dinamiËna od ostalih πportov. Sem in
tja tudi πe stopim pod koπ. Pravzaprav bi rad veËkrat, pa ni prave
prilike ali soigralcev. 

MogoËe lahko opiπete kakπen zanimiv dogodek oziroma anek-
doto, ki se Vam je pripetila na tekmi ali treningu?
Spomnim se tekme s ©oπtanjem, naπim veËnim rivalom, ki smo jo
igrali tako kot vse tekme na igriπËu v Puπtalu. Lepo, sonËno
nedeljsko dopoldne. Proti koncu prvega polËasa smo vodili za 22
toËk. Nenadoma preleti Loko in igriπËe manjπe letalo. Takrat letala
niso bila pogosta, zato smo se vsi ozirali za njim. Gledalci in igralci.
Na æalost tudi Ëasomerilec »iro (Ciril Kemperle), ki mu je ura
skoËila nazaj. Po æolËni debati je sodnik zahteval, da zaËnemo znova.
In tekmo smo izgubili. 

V zadnjem Ëasu sodelujete pri organizaciji Pokala Loka. Kakπne
so Vaπe naloge pri tem? Ste tudi Vi kdaj tekmovali v smuËanju?
V smuËarijo sem se aktivno vkljuËil proti koncu πestdesetih let kot
funkcionar v SK Alpetour. Tekmoval nisem, ker sem treniral
koπarko. Leta 1963 sem napravil izpit za smuËarskega uËitelja. V
zlatem obdobju slovenskega smuËanja sem bil 12 let tudi predsed-
nik Alpskega odbora pri SZS. V tem Ëasu sem bil Ëlan Komiteja za
mladinsko in otroπko smuËanje pri mednarodni smuËarski zvezi
FIS. Sem tehniËni delegat FIS. To pomeni, da hodim na FIS tekme
in jih nadziram. Med drugim sem bil tehniËni delegat na dveh
mladinskih svetovnih prvenstvih. Na olimpijadi v Sarajevu sem kot
pomoËnik sekretarja pomagal pri moπkih disciplinah na Bjelaπnici.
V klubu sem bil dolga leta vodja alpske komisije, nekaj let tudi
predsednik. Sodeloval sem na vseh 30 tekmah za Pokal Loka in na
Evropskem mladinskem prvenstvu kot sekretar tekmovanja; in na
vseh neπtetih FIS, dræavnih, Ëlanskih in otroπkih tekmah, ki jih klub
prireja vsako leto, v razliËnih vlogah. Med drugim sem za svoje delo
v πportu dobil priznanje Mednarodnega olimpijskega komiteja s
Samaranchevim podpisom. 

Se Vam zdi, da se mladi danes dovolj ukvarjajo s πportom?
Kateri πporti so Vam blizu?
Mislim, da se mladi danes kar ukvarjajo s πportom. Morda celo veË
kot v naπih mladih letih. PaË pa bolj rekreativno. Sam pa smuËam,
igram tenis, teËem. Planinarjenje je pa pravzaprav slovenski πport. 

Barbara Hartman

Knjiga 100 let sporta  8/31/06  8:08 PM  Page 244



AVGUST HARTMAN

245

Sto let
1906 : 2006

ToËke za naπe tudi takrat, ko so zadeli nasprotniki
Avgust Hartman se je πkofjeloπkemu Koπarkarskemu klubu
pridruæil leta 1957. Zaradi πolskih obveznosti je igral le πtiri leta,
nato pa se je posvetil zapisnikarstvu in kar 25 let beleæil rezultate
koπarkarskih tekem. Brez njega pa ni minila tudi nobena veËja
koπarkarska prireditev v ©kofji Loki: kvalifikacije za evropsko prven-
stvo kadetinj 1998, Evropsko prvenstvo za mladinke 2002, 50 let
koπarke v ©kofji Loki in πe marsikaj. Za svoje delo sta mu Zavod za
πport in ©portna zveza ©kofja Loka leta 2003 podelila zlato plaketo.
Avgust se je rodil 9. septembra 1943 na Formah. 

Leta 1961 ste prenehali z aktivnim igranjem koπarke. Kako ste
ostali povezani s tem πportom? 
Koπarko sem igral le πtiri leta, potem sem postal zapisnikar, danes pa
se posveËam predvsem organizaciji razliËnih koπarkarskih prireditev.
Sem Ëlan razliËnih odborov in komisij: Ëlan nadzornega odbora KK
©kofja Loka, Ëlan disciplinske komisije pri ©portni zvezi, Ëlan od-
bora za podelitev priznanj, plaket in sveËanih listin Zavoda za πport
in ©portne zveze ©kofja Loka, v 70-ih letih prejπnjega stoletja sem
bil Ëlan Temeljne telesno kulturne skupnosti, sem pa tudi v grad-
benem odboru za izgradnjo πportne dvorane na Osnovni πoli Cvetka
Golarja na Trati. 

Kot ste dejali, ste s koπarko ostali povezani preko zapisnikarst-
va. VËasih ni bilo elektronskih semaforjev, ki bi beleæili toËke.
Kako ste sledili rezultatu?
Tako kot danes smo æe vËasih pisali zapisnik, je pa v tem Ëasu priπlo
do nekaterih sprememb. V preteklosti smo za zapisnikarsko mizo
sedeli Ëasomerilec, pomoæni Ëasomerilec, zapisnikar in uradni pred-
stavnik gostujoËe ekipe, ki je nadzoroval delo Ëasomerilcev in zapis-
nikarja. Nadzor pa ni bil vedno najbolj temeljit in vËasih se je dalo
prikrojiti rezultat v korist domaËega moπtva. VeËkrat sem lahko
toËko pripisal naπi ekipi. Tudi takrat, ko so koπ dosegli nasprotniki.
©e laæje kot dodati toËko, pa je bilo goljufati pri beleæenju osebnih
napak. »e predstavnik gostujoËe ekipe ni bil dovolj pozoren, sem
namreË z lahkoto osebno napako pripisal nekomu iz domaËe ekipe,
ki πe ni imel veliko prekrπkov in ni bil tako kljuËnega pomena za raz-
plet igre. 

Tako nekoË, kako pa se rezultat beleæi danes?
V principu je enako, tudi danes se piπe zapisnik, za gledalce pa so πe
semaforji, da lahko spremljajo rezultat. Tudi zapisnikarska miza je
skoraj enaka - namesto predstavnika gostujoËe ekipe pa za mizo sedi
uradni delegat, ki ga imenuje sodniπka organizacija. 

©kofja Loka veËkrat sodeluje pri pripravi veËjih koπarkarskih
prireditev. Med njimi je bilo tudi Evropsko prvenstvo za
mladinke 2002. Kako in koliko Ëasa so potekale priprave na
tako zahtevno tekmovanje?
Na dogodek smo se zaËeli pripravljati æe jeseni 2001. 8. oktobra tega
leta smo namreË imeli prvo pripravljalno sejo organizacijskih teles,
kjer smo ustanovili Ëastni odbor, organizacijski odbor in odbore za
posamezna podroËja. Pri organizaciji smo sodelovali vsi Ëlani
koπarkarskega kluba, æupan Igor Draksler, dolgoletni predsednik
kluba Ivan Hafner in πtevilni drugi. 

Prireditev verjetno ni minila brez zanimivih prigod. 
Ker smo bili zelo usklajena ekipa, nam je tekmovanje odliËno uspe-
lo in nas na organizacijskem podroËju ni prav niË presenetilo. Precej
neprijeten dogodek pa se je zgodil na pripravah. Nekega dne, ko
smo dekleta peljali iz Mini hotela Zorka v dvorano, nas je ujela huda
ploha. Voda je zalila cesto in avto je obstal v luæi. Ker ni πlo drugaËe,
sva z Borisom »ajiËem πla iz avta in ga porinila iz vode. Bila sva
mokra do koæe, dekleta pa so se nama na suhem krohotala na vsa
usta. 

S katerimi πporti se poleg koπarke πe ukvarjate?
©e vedno rad vræem na koπ, poleti rad kolesarim in se odpravim v
hribe, pozimi uæivam v teku na smuËeh, zelo rad pa tudi smuËam. 

Ste se zaradi tega odloËili, da pripravite t. i. “beli dan”?
Krajani Trate, ki radi smuËamo, smo se odloËili, da zdruæimo vse
tiste, ki uæivajo v spuπËanju po belih strminah. Od leta 1998 tako
vsako leto pripravimo veleslalomsko tekmo. Na smuËiπËu se zbere
tudi veË kot 100 tekmovalcev, od najmlajπih do najstarejπih. Sam
sodelujem pri pripravah, pa tudi tekmujem. 

Barbara Hartman
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Jara Kalana ni potrebno posebej predstavljati, saj nam je vsem tis-
tim, ki smo s πportom povezani tako ali drugaËe, dobro poznan kot
tekmovalec, πportni pedagog in trener, ki je tekmoval in treniral v
smuËarskem, koπarkarskem in rokometnem πportu. Kasneje se je
opredelil za smuËarski πport, ki mu je ostal zvest vse do danaπnjih
dni. Kot prvi profesionalni trener za alpsko smuËanje in rokomet v
©kofji loki je uspeπno deloval polnih 17 let, kasneje pa kot trener v
moπki slovenski smuËarski reprezentanci in nazadnje kot vodja
slovenskih smuËarskih æenskih reprezentanc obπel veËkrat domala
cel svet, danes pa kot direktor SmuËarske zveze Slovenije predstav-
lja smuËarski πport doma in v svetu. 

Kaj za vas pomeni πport?
©port mi praktiËno pomeni vse, saj sem v πportu dosegel skoraj vse
svoje æivljenjske cilje kot πportnik in kasneje kot trener in
funkcionar nacionalne smuËarske zveze. Delo v πportu ni samo tek-
movanje ali poklic uradnika, ki bi delal osem ur, temveË je to delo
vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih, praktiËno 24 ur na dan z
veliko samoodrekanja in navduπenja. Moje tekmovalne in trenerske
izkuπnje so mi veliko pomagale, da sem lahko dojemal veliËino
πporta in s tem tudi πportne panoge, ki ji zadnja desetletja tudi pri-
padam, to je slovenske smuËarije. ©port je zame naËin æivljenja in
sicer na povsem specifiËen naËin, ki ga morajo razumeti tvoji
najbliæji, predvsem pa druæina, ki mi je stala vseskozi ob strani,
posebno πe v Ëasih, ko sem bil na leto tudi po 200 dni odsoten od
doma, veËinoma v tujini. 

Kdo vas je navduπil za πport?
Moj oËe je bil πportni pedagog in tako sem bil æe od malega deleæen
dobre πportne vzgoje. Druæina mi je privzgojila praktiËen naËin
gibanja v naravi in vsak otrok bi bil lahko sreËen, Ëe bi mu starπi na
tak naËin privzgojili ljubezen do πporta in sploh zdravega naËina
æivljenja, ki me je zaznamoval za mojo kasnejπo æivljenjsko pot. Ko
sem bil star tri leta, sem æe samostojno smuËal, kar je bilo za tiste
Ëasa izjemen doseæek. V gimnazijskih letih pa me je moj profesor
πportne vzgoje Ivan Kriænar vpeljal v trenersko delo in navduπil, da
se je moja πtudijska pot nadaljevala na Fakulteti za πport. Tudi sicer
sem se gibal med prijatelji, ki jim je bil πport zelo pri srcu in tako
smo preko πporta gojili tudi druæabnost in izkoriπËali naπ prosti Ëas. 

Kakπne so vaπe izkuπnje s predstavljanjem slovenskega πporta v
tujini?
ResniËno lahko trdim, da so moje izkuπnje z delovanjem v tujini
zelo velike, saj sem v trenerskih Ëasih vsako leto praktiËno dvakrat
obletel svet. V πirnem svetu se lahko veliko nauËiπ, seveda, Ëe imaπ
odprte oËi in uπesa. Nam Slovencem je dobrodoπla πirina razmiπlja-
nja, ki jo imajo velike dræave, kot so ZDA ali Rusija. Pri komunici-
ranju s πportnimi krogi velikih πportnih velesil si πiriπ tudi lastno
obzorje in predvsem strokovno znanje, istoËasno pa spoznavaπ nji-
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hovo kulturo, naËin æivljenja in razmiπljanja. 

Poznavanje Slovenije kot dræave je bilo v prvih letih po osamosvo-
jitvi zelo slabo. Nam, ki smo imeli priloænost zastopati Slovenijo, je
naπa mednarodna pozicija v novih okoliπËinah dajala dodaten πport-
ni in Ëustveni motiv. VeËkrat se je tudi zgodilo, da organizatorji
mednarodnih tekmovanj niso imeli naπe zastave in smo jo velikokrat
morali narisati kar sami. 
Na tak naËin smo slovenski πportniki postali tudi prvi ambasadorji
slovenske dræave. Lahko zatrdim, da v tujini visoko cenijo naπe
πportne uspehe, vËasih celo bolj kot v Sloveniji in mislim, da je to
paË problem malih narodov. 

Bi se πe enkrat odloËili za πportni naËin æivljenja?
Zagotovo bi se odloËil za πportno pot πe enkrat, Ëeprav bi verjetno
skuπal veË Ëasa in svojega znanja prenesti na svoje otroke in jim
dajati veË πportne vzgoje, kot sem jo dal. Lahko pa zatrdim, da sem
s svojo πportno potjo in svojim delom zadovoljen. 

Kakπen je vaπ pogled na trenutni poloæaj slovenskega πporta?
Kot πportni delavec, ki praktiËno dela v πportu vse æivljenje, kot Ëlan
Strokovnega sveta za πport pri vladi republike Slovenije in Ëlan
Odbora za vrhunski πport pri Olimpijskem komiteju Slovenije sem
zelo dobro seznanjen z vsemi dobrimi in slabimi stranmi
slovenskega πporta. 

Slovenski πport je do sedaj dosegal izjemne uspehe, ki jih bo glede
na majhne kadrovske, finanËne in organizacijske potenciale teæko
ponoviti. Sedaj smo priπli do tiste faze, ko so sponzorski vloæki
gospodarskih druæb in dræave odloËno premajhni, da bi tudi v
bodoËe dræali korak s svetom. »e primerjamo Slovenijo z drugimi
evropskimi dræavami, namenjajo slednje πportu veliko veË dræavne
pomoËi in drugih sponzorskih sredstev kot mi, kar pomeni, da daje-
mo premalo tako za πportno infrastrukturo kot tudi za dejavnost.
Æelim si, da bi za πport dræava dajala veliko veË, saj je prav vzgoja
mladine izredno pomembna, vendar se tega πe ne zaveda dovolj. Zdi
se mi, da je naπa druæba πe vedno premalo ozaveπËena, da se πe pre-
malo zaveda, kaj pomeni πport in πportni naËin æivljenja za Ëloveka,
za njegovo kvaliteto æivljenja in naËin sobivanja nasploh. 

Branko Celar
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Danes æivi Anton Kemperle kot upokojenec v Sv. Duhu pri ©kofji
Loki. Æe njegov priimek ga izdaja, da prihaja iz Selπke doline. Rodil
se je pred drugo svetovno vojno v Æeleznikih. Tam je tudi odraπËal in
πele uËna leta so ga za kratek Ëas oddaljila iz rodnega kraja. Dom in
druæino si je danes ustvaril v rojstnem kraju æivljenjske sopotnice
Majde. Ob sreËanju z njim smo mu postavili nekaj vpraπanj. 

Povejte nam nekaj o svojem otroπtvu; kje ste ga preæiveli ?
Rodil sem se leta 1937 v Æeleznikih. OËe in mati sta bila sicer
zaposlena, vendar se je druæina morala preæivljati tudi z majhno
kmetijo. Otroπtvo sem preæivljal med drugo svetovno vojno, kjer se
najbolj spominjam poæiga Draægoπ in osvoboditve Æeleznikov, pa
tudi veËkratnih obiskov partizanov in okupatorjevih vojakov na
naπem domu. Osnovno πolo sem konËal v Æeleznikih, nato pa sem
kot desetletni fantiË obiskoval niæjo gimnazijo v Ljubljani in v ©kofji
Loki. Spominjam se, da sem zaradi slabih avtobusnih zvez, pa tudi
zaradi finanËnih teæav veËkrat peπaËil iz ©kofje Loke domov. Viπjo
gimnazijo sem konËal leta 1955 v prvi generaciji πkofjeloπkih gim-
nazijcev in se istega leta vpisal na Ekonomsko fakulteto v Ljubljani
ter jo kot πtipendist tovarne pohiπtva Alples leta 1960 tudi konËal. 

Vaπe prvo sreËanje s πportom?
»e me spomin ne vara, je bilo moje prvo sreËanje s πportom, poleg
smuËanja v zimskem Ëasu, pravzaprav nogomet, kjer sem si na igriπËu
v Puπtalu ogledal nekaj za tiste Ëase kvalitetnih nogometnih tekem.
Igrali so nogometaπi ©kofje Loke, pri katerih so igrali tudi Ëastniki in
vojaki nekdanje Jugoslavije, ki so sluæbovali v ©kofji Loki. 

Ali ste bili tudi aktivni πportnik; s katerimi πporti ste se ukvar-
jali?
Aktivno se s πportom nisem kaj dosti ukvarjal. Nekaj let sem igral v
pionirski nogometni ekipi Æeleznikov, udeleæil pa sem se tudi nekaj
smuËarskih tekmovanj. 

Najbolj mi je v spominu ostala smuËarska tekma kmalu po letu 1950
na takrat πe neznani Soriπki planini, kjer smo pot od Sorice do
smuËiπËa na Soriπki planini kar prepeπaËili. Tekmovali smo na progi,
ki je bila namesto koliËkov opremljena kar s smrekovimi vejicami.
Mislim, da sem se takrat kar dobro odrezal. 

Kdaj ste potem stopili med πportne funkcionarje?
Bilo je leta 1960, ko sem bil s strani smuËarskih zanesenjakov, med
katerimi so prevladovali Ëlani druæine Gartner, povabljen v organi-
zacijski odbor πe danes dobro znanega noËnega smuËarskega slaloma. 
Na pobudo takratnega direktorja tovarne pohiπtva Alples iz
Æeleznikov Janeza ©tera so se πportne dejavnosti na podroËju
æenskega rokometa, nogometa, alpskega in nordijskega smuËanja ter
sankanja zdruæile v enotni klub z imenom Alples. Strokovno delo z
mladimi smuËarji so prevzeli bratje Gartner, trenersko delo smuËar-
jev tekaËev pa sta prevzela Matevæ Kordeæ in Vinko GraπiË. Resno in
kvalitetno trenersko delo v domaËem klubu je kaj hitro pokazalo
odliËne rezultate v takratni Jugoslaviji in tudi tujini. 

SankaËi so πe danes v samem vrhu slovenskega in evropskega
sankaπkega πporta. Æenski rokomet je v osemdesetih letih nastopal v
drugi zvezni ligi zahod, nogometaπi pa æe vrsto let nastopajo v gorenj-
ski ligi. Kljub dograditvi novega osvetljenega rokometnega igriπËa pa
so se morale rokometne igre preseliti v dvorane. To dejstvo in pa tudi
finanËni pogoji tega kvalitetnega πporta so povzroËili, da se je æenski
rokomet leta 1990 preselil v ©kofjo Loko. Z ozirom, da sem si dom
in druæino ustvaril v neposredni bliæini ©kofje Loke, sem lahko
nadaljeval z delom v upravi in pri organizaciji æenskih rokometnih
tekem ekipe Alplesa oziroma ©kofje Loke, katerega delo z veseljem
opravljam πe danes. 

Peter Pipp
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Vedno v iskanju neËesa novega
Franc Kemperle, ki se je rodil 27. aprila 1935 v Æeleznikih nad
©kofjo Loko, æivi aktivno æivljenje. V mladosti je bila njegova velika
ljubezen tek na smuËeh, bil je celo prvi trener jugoslovanskih biat-
loncev. Pridobil si je naziv zveznega sodnika za alpsko smuËanje, πe
danes pa nobena prireditev za Pokal Loka ne mine brez njegove
pomoËi. Skoraj tri desetletja je bil neloËljivo povezan z draægoπkimi
prireditvami, seveda pa ne gre pozabiti tudi njegovega dela v avto-
moto πportu. Za svoja prizadevanja je bil veËkrat nagrajen. Franc
danes uæiva v pokoju. Bil je gozdarski tehnik, kako priljubljen je bil
med sodelavci, pa dokazuje dejstvo, da so mu ti ob odhodu v pokoj
posvetili prav posebno knjigo. 

Tek na smuËeh, atletika, koπarka, biatlon, avtomoto πport - kaj
vas je pripeljalo v πportne vode? 
Æe moji starπi so bili πportniki, oba sta smuËala in tako sem zaËel
smuËati tudi sam. »eprav sem rad alpsko smuËal, pa me je vedno
nekoliko bolj veselil tek na smuËeh. V 50-ih letih prejπnjega stolet-
ja sem se zato bolj posvetil temu πportu. 

Kljub temu, da ste aktivno πportno pot konËali, ste ostali
povezani s πportom. Veliko pozornosti ste namenili zlasti biat-
lonu. Kako se je ta πport razvijal?
Dvajsetkilometrska individualna preizkuπnja je najstarejπa biatlon-
ska disciplina. Sprva so tekmovalci tekli samo en krog, dolg 20 km.
V okviru tega kroga so bile na πtirih mestih ter v razliËni oddaljeno-
sti postavljene tarËe, streljalo pa se je s puπko kalibra 7, 5. TarË je
bilo toliko kot tekmovalcev in vsak je streljal v svojo. Leta 1974 smo
z ekipo biatloncev, zraven je bil tudi Filip GraπiË, odπli na obisk k
romunskim biatloncem in po tem obisku smo v biatlon vpeljali
doloËene spremembe. Tako so poslej tekmovalci pretekli dva kroga
po 10 kilometrov. Na dveh streliπËih so bile tarËe postavljene v od-
daljenosti 100 metrov, streljalo pa se je leæe in stoje. Zgreπen strel je
pomenil Ëasovni pribitek. V 80-ih letih prejπnjega stoletja pa se je
uveljavil moderni biatlon, ki ga poznamo πe danes. Tekmovalce v
petih krogih Ëakajo πtiri streljanja, izmeniËno leæe in stoje. Strelsko
mesto si lahko tekmovalci na streliπËu izberejo sami, elektronska
tarËa pa je oddaljena 50 metrov. 

NatanËen Ëas tekmovalcev beleæi danes raËunalnik. Kako pa ste
Ëas merili nekdaj?
VËasih seveda ni bilo raËunalnikov in smo Ëas raËunali na roke. Da
bi si olajπali delo, sva z bratom uvedla posebne kartice. Nanje smo
zapisali Ëas odhoda s πtarta in Ëas prihoda tekmovalca v cilj, nato pa
smo izraËunavali Ëisti Ëas, ki ga je tekmovalec porabil za progo.
Neprestano smo iskali vedno nove naËine, kako najhitreje do
konËnega vrstnega reda in LoËani smo bili tudi na tem podroËju
pravi pionirji. 

Pa mogoËe tudi sami smuËate?
SmuËam ne, sodelujem pri pripravah Pokala Loka, aktiven pa sem
tudi v avtomoto druπtvu. 

Ste kdaj dirkali?
»eprav me je vËasih zamikala hitrost, nisem nikoli tekmoval. Vedno
me je bolj veselila organizacijska plat πportnih prireditev. 

Barbara Hartman
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Visoki cilji zahtevajo trdo delo
Dobitnica Bloudkove plakete, visokega dræavnega priznanja na
podroËju πporta, neustraπna gorska kolesarka Blaæa KlemenËiË se je
rodila 11. marca 1980. S πportom je povezana æe od nekdaj. Najprej
je smuËala, nato je z 11 leti zaËela resno trenirati πportno plezanje,
leta 1998 pa se je zaËela ukvarjati πe gorskim kolesarstvom. Nekaj
Ëasa je bila Ëlanica obeh mladinskih reprezentanc, nato pa se je
morala odloËiti, kateremu πportu naj se resno posveti. Izbrala je
gorsko kolesarstvo in pravi, da ji ni æal. Vmes se je preizkusila tudi
v cestnem kolesarstvu, v disciplini kronometer in leta 2004 nastopi-
la na svetovnem prvenstvu v italijanski Veroni. Kljub temu pa
gorsko kolo ostaja njena prva ljubezen. 

Katere so glavne lastnosti, ki odlikujejo odliËnega gorskega
kolesarja?
Za dobrega gorskega kolesarja je potrebna dobra fiziËna, pa tudi
tehniËna in psihiËna pripravljenost. Ni vedno najpomembnejπe to,
kako dobro si kondicijsko pripravljen, pogosto pride bolj do izraza
dogajanje v glavi. Seveda je pomemben tudi talent, treba je trdo
trenirati, veliko je odpovedovanja, moraπ biti vztrajen in predan
πportu. Predvsem pa moraπ imeti ta πport rad. 

Ali lahko na kratko predstavite ta πport: discipline, teren, dolæi-
na prog …
Gorsko kolesarstvo ima dve disciplini, cross-country in maraton. V
disciplini cross-counrty so kroæne proge v dolæini 4-9 km, teren je
zelo razgiban; ravnina, navzgor, navzdol, kamenje, trava, korenine,
asfalt, blato, pesek ali mivka. Pri maratonu je podobno, le da je
samo en dolg krog v dolæini 100 km ali veË. 

Kaj bi izpostavili kot najveËje uspehe v vaπi karieri?
Na svetovnem prvenstvu v norveπkem Lillehammerju leta 2005 sem
zasedla drugo mesto, leto pred tem pa sem bila na svetovnem prven-
stvu v avstrijskem Bad Goiserenu tretja. Evropsko prvenstvo leta
2004 v Ksiazu na Poljskem sem konËala na zmagovalni stopniËki,
leto kasneje pa sem bila prav tako na evropskem prvenstvu v
nemπkem Frammerscbachu tretja. Leta 2005 sem v nemπkem St.
Wendelu zmagala na tekmi svetovnega pokala. Od dobljenih priz-
nanj pa mi najveË pomeni Bloudkova plaketa, saj je to visoko
πportno priznanje, ki se podeljuje v Sloveniji in mi predstavlja
nagrado za pretekle doseæke, pa tudi motivacijo za nadaljnje delo. 

Se z gorskim kolesarstvom ukvarjate profesionalno; ali se da s
tem πportom preæiveti? Kako je z nagradami?
S kolesarstvom se ne ukvarjam profesionalno, saj zato nisem
plaËana. Treniram namreË ob rednem πtudiju. V Sloveniji so
nagrade malenkostne, za zmago dobi prva æenska 10. 000 SIT, dru-
gouvrπËena pa niË veË. V tujini so nagrade boljπe. Zares vrhunski
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rezultati - na primer svetovni ali olimpijski prvak - pa æe prinesejo
nekaj sredstev za prihodnost. Moj πport se glede denarnih nagrad ne
more primerjati s smuËanjem, nogometom ali tenisom. Nekaj mi na
πportni poti pomagajo tudi sponzorji, Ëeprav danaπnji Ëasi sponzori-
ranju v πportu niso najbolj naklonjeni. Poleg tega je moj πport tudi
slabo medijsko pokrit. ©e vedno velja pravilo da moraπ imeti “veze
in poznanstva”. 

Kakπni so pri nas pogoji za trening? Ali imate mogoËe najljubπo
traso po okoliπkih hribovjih?
Pogoji pri nas so poleti dobri. Zima pa nam kolesarjem ni naklo-
njena, saj ne moremo trenirati doma. Zato je potrebno pozimi hodi-
ti trenirat na obalo ali v tople kraje. Moja najljubπa vrhova sta Sveti
Joπt in Mohor. VπeË pa mi je tudi vzpon na Naceta. 

Kakπni so vaπi naËrti glede poletnih olimpijskih iger v Pekingu
2008? Kakπna je norma, ste jo mogoËe æe izpolnili?
Moja æelja ni samo nastop na olimpijadi, ampak predvsem dober
rezultat. Æe sedaj treniram za to tekmo, seveda se zraven pripravljam
tudi za letoπnjo sezono. Vmes se sicer πe marsikaj lahko zgodi,
ampak cilje moraπ imeti. In moji cilji so visoki, zanje pa sem
pripravljena tudi trdo trenirati. Velikokrat mi je teæko, mi ne gre, bi
kar nehala, ampak me cilji in æelje vleËejo naprej. Normo za olimpi-
jado sem po starem pravilniku æe izpolnila. Z letom 2006 je vstopil
v veljavo nov pravilnik, nova UCI lestvica, spremenjeno toËkovanje
tekem. Marsikaj je novega. Tako πe ne vem, kaj toËno bo za nastop
na olimpijadi potrebno. 

Kako moπki gledajo na dekleta v tem πportu?
Nekaterim se zdimo pogumne, nekaterim to ni vπeË, pravijo, da ta
πport ni za dekleta. Vsak ima svoje mnenje. Jaz sem se odloËila za ta
πport in me ne zanima, kaj si mislijo moπki o tem. Glavno, da je vπeË
mojemu partnerju. 

Kakπno je zanimanje pri nas za ta πport? Imamo podmladek?
Na cestah lahko vidimo veliko kolesarskih navduπencev, samih tek-
movalcev pa primanjkuje, vsaj deklet. Lahko pa reËem, da imamo
kar nekaj podmladka. V nekaterih klubih tudi naËrtno delajo z
mladimi, kar je pohvalno in dobro za prihodnost. 

Nam mogoËe lahko zaupate kakπen zanimiv dogodek ali anek-
doto, ki se vam je pripetila na tekmovanju?
Enkrat se je zgodilo, da so dirko zjutraj odpovedali, ker je bilo
ponoËi veliko deæja in so bile reke, ki bi jih preËkali, pravi
hudourniki. Na neki drugi dirki pa so tekmo vmes ustavili, ker je en
tekmovalec padel in se poπkodoval. Vse tekmovalce so ustavili. »ez
kake pol ure pa smo spet startali posamiËno po zaostanku. 

Kje se vidite po konËani πportni karieri?
©e vedno bom povezana s πportom, vendar ne tekmovalno. Æelim si
druæino, otroke, majhno hiπko in psa. 

Barbara Hartman
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“Najlepπi je korak v prazno.”
Stane Krajnc, ki se je rodil 3. maja 1952 v ©kofji Loki, pravi, da
ima sanjski poklic; v druæinskem podjetju Atair d. o. o. namreË
snuje in preizkuπa padala in druge lahke letalske naprave. Pri tem
veliko potuje po svetu, skaËe in leti ter predstavlja lastne izdelke, s
katerimi skaËejo in letijo padalci po Evropi in Ameriki. 

Danes se ukvarjate predvsem s padalstvom, ste se mogoËe kdaj
ukvarjali πe z drugimi πporti?
V najstniπkih letih sem veslal na divjih vodah in smuËal. Z æeno
Magdo poleti veslava po morju in jezerih s potovalnim kajakom.
Za vzdræevanje kondicije pa tudi kolesarim z gorskim kolesom,
teËem in plezam. 

Kaj je prevladalo, da ste se potem odloËili za padalstvo? 
Letenje, snovanje in izdelava letalskih naprav so bili od nekdaj
moja strast. Z letalskih modelov sem leta 1973 preπel na jadralne
zmaje, leta 1986 na jadralna padala, leta 1992 sem priËel skakati iz
letal, nato pa sem leta 1998 preπel na base skoke. Zmaje in padala
sem konstruiral sam. PreuËil sem veliko knjig o aerodinamiki, letal-
skih profilih, gradnji letal in padal, pa tudi matematiËnih in
fizikalnih knjig. Neprestano se izobraæujem, uporabljam raËunal-
niπke programe in svetovni splet. Za razliko od danaπnjih letalskih
konstruktorjev in preizkusnih pilotov sem sam v eni osebi.
Neposredno doæivljam svoje stvaritve, tako kot so jih pionirji leten-
ja Otto Liliental, bratje Wright in drugi ter pri svojem delu
neizmerno uæivam. V padalstvo pa sem se podal zaradi æelje, da si
padalo naredim sam. In ko sem desetiË skoËil iz letala, je bilo pada-
lo narejeno v naπi delavnici. 

Lahko nekaj veË poveste o base jumpu? 
©e preden sem zaËel skakati iz letala, so se mi zdeli skoki s padalom
z nebotiËnikov (b), anten (a), mostov (s) in navpiËnih gorskih sten
(e) izredno privlaËni. Ko sem prviË “poletel” prek previsne stene v
Dolomitih pred 8 leti, pa sem se popolnoma zapisal temu πportu.
Kadar letim z zmajem 50, 100 ali veË kilometrov daleË, traja to
nekaj ur. Vse se dogaja pri hitrostih od 30 do 100 km/h, kroæiπ v
termiËnih vzgornikih, ki jih posredno “poganja” sonce, tebe pa
gravitacija. Uæivaπ kot ptice, ki letijo tudi zaradi uæitka in ne samo
zaradi iskanja hrane. Pri base skokih se vse dogaja zelo hitro in
intenzivno. Odvisno od viπine odskoka prosto padaπ od par sekund
do skoraj pol minute, preden odpreπ padalo. Najlepπi je verjetno
korak v prazno in prehod v “letenje”. Po nekaj sekundah prostega
pada dobi telo zadostno hitrost, da se pod kotom okoli 45 stopinj
zaËneπ oddaljevati od objekta, s katerega si skoËil. Za varno zaus-
tavljanje poskrbi padalo, ki za to potrebuje od 20 do 60 metrov. 

Stane Krajnc, pristal na Mestnem trgu v ©kofji Loki
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Kakπna je bila Vaπa pot v tem πportu do danes?
Skokov iz letal, helikopterjev, balonov, motornih zmajev in jadral-
nih padal z viπine od 300 do 6000 m imam okoli 600, base skokov
pa 300. V Maleziji sem skakal s Petronasove stolpnice, v Ameriki z
najviπjega viseËega mostu na svetu in s peπËenih stolpov v Moabu,
v Evropi s peËin nad fjordi na Norveπkem, z dimnika v Budimpeπti,
z navpiËnih sten v Italiji, Franciji, ©vici, Avstriji in na Hrvaπkem.
Tudi pri nas sem æe nekajkrat skoËil base. Najniæji skok je bil z 72
metrov visokega mostu, najviπji pa z viπine skoraj 1000 metrov, s
severne stene Eigerja. 

Vas druæina pri tem podpira? Kako je s poπkodbami?
Æe veË kot 30 let se ukvarjam s t. i. ekstremnimi πporti. V tem Ëasu
sem dvakrat zlomil roko, imel poËeno rebro in nekajkrat boleËe
gleænje. Vse svoje “podvige” izvajam za svoje veselje in najveËkrat v
druæbi resniËnih prijateljev. »e pogoji za letenje ali skakanje niso
primerni ali celo nevarni, Ëe sam nisem pripravljen in si tega ne
æelim, potem grem raje na sprehod z æeno ali vnuki. Gore, veter in
gravitacija bodo poËakali. Letenje in skakanje sta del mojega æiv-
ljenja in dela. Druæina me pri tem podpira. Vsi druæinski Ëlani so
æe leteli z jadralnimi padali, sin Andrej pa bo verjetno sledil moji
poti, upam samo, da ne tako ekstremno. 

V tem Ëasu se Vam je gotovo zgodilo æe veliko neverjetnih in
nenavadnih dogodivπËin. 
Ko se ukvarjaπ s stvarmi, ki so za navadne ljudi ekstremne, potem
neverjetnih in nenavadnih dogodivπËin zate sploh ni. Æivljenje
doæivljaπ bolj intenzivno, polno in se veseliπ vsakega novega dne.
»e si upaπ skoËiti v prepad, zakaj bi se potem bal vsakodnevnih
tegob, ki niso æivljenjsko nevarne?!

Barbara Hartman

Stane Krajnc pri izdelavi padal
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Nogomet v Evropi in naπi obËini
Janez Krajnik je bil dolgoletni neutrudni delavec in funkcionar
nogometnega πporta in πe danes velja za Ëloveka, ki je velik del svo-
jega æivljenja posvetil temu, lahko reËemo, najmasovnejπemu
πportu. Nekdanji pristni ©kofjeloËan, rojen na Grencu pri ©kofji
Loki, preæivlja jesen svojega æivljenja v novem okolju πtajerskega
griËevja. 

Kdaj in kako ste se prviË sreËali z nogometom? 
Bilo je leta 1956, ko sem kot dvajsetletni fant, izuËen frizerske obrti,
organiziral in ustanovil nogometno ekipo obrtnikov, ki je odigrala
kar nekaj prijateljskih tekem z amaterskimi ekipami iz Kranja,
Medvod ter bliænje in daljne okolice. Na æeljo takratnih nogome-
tnih zanesenjakov nogometnega kluba “LoËan”, v katerem so delo-
vali Balderman, Mitelπtet, ©tucin in Jemec, sem leta 1960 zaradi
πtudijskih obveznosti takratnega predsednika nogometnega kluba
Doreta ©tucina prevzel mesto predsednika kluba. 

Koliko Ëasa ste ostali zvesti πkofjeloπkemu nogometu ?
Æe takoj v zaËetku moram povedati, da je bilo moje delo v nogome-
tu razdeljeno na dve obdobji. Na delo v πkofjeloπkem klubu in
funkcionarsko delo na podroËju Nogometne zveze Slovenije oziro-
ma nekdanje Nogometne zveze Jugoslavije. Kmalu po prevzemu
funkcije v klubu “LoËan”, sem pridobil finanËna sredstva in
pokroviteljstvo Loπke tovarne hladilnikov (LTH), kjer smo pod tem
tovarniπkim imenom nastopali v republiπki in medobËinskih te-
kmovalnih ligah. Ne gre pozabiti, da smo poleg igre z æogo veliko
delovnih ur ærtvovali za prostovoljno delo pri dograditvi igriπËa in
spremljajoËih objektov na igriπËu v Puπtalu. 

Znano je, da ste veliko let delovali v zveznih, republiπkih in
medobËinskih organih. 
Res je. Kar osemnajst let sem predsedoval medobËinski Nogometni
zvezi Gorenjske. Bil sem podpredsednik Nogometne zveze
Slovenije, predsednik nadzornega odbora NZJ (Fudbalskog saveza
Jugoslavije), pa predsednik tekmovalne komisije pri NZJ itd. Rad se
spominjam finalne tekme najveËjega tekmovanja v nekdanji
Jugoslaviji, kjer sem kot glavni delegat tekme vodil finalno tekmo za
Pokal marπala Tita med ekipama Hajduka iz Splita in Crvene zvezde
iz Beograda. Enake funkcije sem opravljal πe na stodvanajstih
tekmah prve nogometne lige nekdanje Jugoslavije. 

Poleg dela v nogometu ste bili znani tudi po svoji aktivnosti v
sindikatu
Moje delovno razmerje je bilo kar πtiriintrideset let vezano na
Embalaæno grafiËno podjetje v ©kofji Loki. Bil sem vodja skladiπËa
in nabavne sluæbe, obenem pa sem bil predsednik izvrπnega odbora
sindikata ter predsednik komisije za πport in rekreacijo. Bil sem
pobudnik in nosilec organizacije obËinskih sindikalnih πportnih iger
pred petindvajsetimi leti. Vesel sem in ponosen hkrati, da so se te
igre ohranile vse do danaπnjih dni in pridobile tako na kvaliteti
kakor tudi na mnoæiËnosti. 

Peter Pipp
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©portna vzgoja na raznih podroËjih te spremlja vse æivljenje.
Telegrafsko naπtej, kje vse te je vodila æivljenjska pot. 
Moje æivljenje je po πportni plati teklo po dveh tirih. En tir pred-
stavlja poklicno delo v πportu, ko sem se po konËani Srednji fizkul-
turni πoli v Ljubljani zaposlil na Niæji gimnaziji Duplje, nadaljeval
pa s pouËevanjem πportne vzgoje na Gimnaziji ©kofja Loka. V tem
Ëasu sem konËal viπjo in visoko πolo za telesno kulturo (danes
Fakulteta za πport), 19. 10. 1963 pa opravil πe usmerjanje iz pre-
ventivne gimnastike. Sledila je zaposlitev na delovnem mestu vodje
pedagoπkih svetovalcev za telesno vzgojo na Zavodu SRS za πolstvo.
Nato sem bil dve leti sekretar na Temeljni telesnokulturni skupnos-
ti, od leta 1980 do upokojitve 1991 pa ravnatelj Osnovne πole
Cvetka Golarja ©kofja Loka. 

Drugi tir je ljubiteljska dejavnost, ki je prav tako, Ëe ne πe bolj,
zanimiva in pestra kot poklicna. S sedmimi leti sem postal sokol
telovadnega druπtva v StraæiπËu pri Kranju, z osemnajstimi pa kot
akrobat skupine olimpijskega tekmovalca prof. Mira Longyke
nastopal doma in v tujini (Ljubljana, Rovinj, Zagreb, Trst itd. );
nato sem bil mentor ©©D Gimnazije ©kofja Loka, Ëlan atletskega
druπtva Triglav Kranj, strelske druæine Bratov KavËiË ©kofja Loka,
odbojkarskega kluba Termo - Lubnik ©kofja Loka in veË kot 35 let
v druπtvu Partizan ©kofja Loka. Bil sem v razliËnih vlogah: tekmo-
valec, trener, uËitelj, organizator in funkcionar. 

V πport verjamem, preizkuπal sem ga na sebi veËji del æivljenja.
Dolga leta mi je bil prijetna izkuπnja, kasneje pa æe kar potreba. 

Kaj te je v rani mladosti prepriËalo, da si se odloËil za πport?
Bilo je kar nekaj stvari. Naj jih naπtejem:

- kot mladega sokola so me zelo pritegnili nastopi, parade in
kroji;

- v vasi Delnice, v Poljanski dolini, kamor sem se preselil pred
2. svetovno vojno, sem spoznal Janeza Peternela, takrat
najboljπega jugoslovanskega kolesarja, ki je name kot πportnik
naredil velik vtis;

- na niæji gimnaziji v ©kofji Loki me je France Kalan, prof.
πportne vzgoje, postavil za vodjo jutranje telovadbe (zarjatka),
zadnje leto πole pa πe predlagal, da se vpiπem na Srednjo
fizkulturno πolo v Ljubljani. Mama, ki v tej usmeritvi ni
videla kakπne posebne perspektive, me je spomnila na prego-
vor “Kakor si boπ postlal, tako boπ leæal.” Ni pa nasprotovala.
Zaupal sem profesorju, se odloËil za vpis, opravil sprejemni
izpit in tako naredil prvi odloËilni korak na svoji poklicni
poti. 
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izvajanju dejavnosti so sodelovali tudi zdravniki. V skladu z ve-
ljavnimi predpisi in uËnim naËrtom pa pouk Z©V lahko organizira-
jo vse osnovne πole, Ëe si zagotovijo uËitelja, prostor z ustrezno
opremo in sodelujoËega zdravnika. 

Od mnoæice πportov, ki jih gojimo v ©kofji Loki, si se odloËil,
da boπ spravil na noge odbojko, ki v tistih Ëasih ni veliko
pomenila. Pri svoji odloËitvi si vztrajal in doæivel, da se je OK
Termo - Lubnik uvrstil v 1. dræavno ligo. Kako ti je to uspelo? 
Kljub temu, da druπtvena odbojka v ©kofji Loki v preteklosti res ni
imela vidnejπih uspehov, ima 70- letno domovinsko pravico. Igrali
so jo æe pred drugo svetovno vojno. TVD Partizan je imel æe sredi
prejπnjega stoletja ekipo, v kateri sem igral tudi sam.
Odbojkarskemu klubu Lubnik (danes Termo - Lubnik) sem se
prikljuËil v sezoni 1977/78 in v njem sodelujem πe danes. Klub je
dobro organiziran in ima solidne doseæke v dvoranski odbojki in
odbojki na mivki. V tem klubu sem bil dolga leta polno aktiven. Je
pa tako, Ëe πport reπuje probleme ljudi in druæbe, se splaËa biti
zraven. Uspehi pa so vedno odvisni od igralcev, strokovnih delavcev
in funkcionarjev. 

V zadnjih letih si veliko naredil za to, da se preteklost loπkega
πporta zapiπe, saj bodo le tako zanamci vedeli, kaj se je dogaja-
lo v prejπnjih obdobjih. Kaj te je pripravilo do tega, da si se
lotil dela, ki mu ni videti konca?
Preteklost me je vedno zanimala. Zanjo pa me je nagovoril in
navduπil dr. Drago Stepiπnik, prof. zgodovine na Visoki πoli za
telesno kulturo v Ljubljani, ki je s pomoËjo πtudentov zbiral gradi-
vo za knjigo Oris zgodovine telesne kulture na Slovenskem. Napisal
sem mu nekaj prispevkov o loπkem πportu. Kasneje pa sva bila
soavtorja knjiæice ©olska telesna vzgoja na Slovenskem. Nato me je
zgrabilo in brskanje po arhivih je bilo vse bolj zanimivo. Pravi
uæitek pa je bil, ko sem dobil zapise, da je bil Triglav v mejah in
posesti loπkega gospostva, da je bilo prvo teniπko igriπËe v Sloveniji
zgrajeno na Visokem pa da je bil prvi predsednik SZJ LoËan prof.
dr. Fran Jesenko itd. 

In kako ti je uspelo, da so Loπki razgledi priËeli objavljati
gradiva o πportu? Razgledi so nekje pri abrahamovih letih, a se
o πportu razen v zadnjih letih ni kaj dosti pisalo. 
Ideja o objavljanju delovanja πkofjeloπkih πportnih druπtev se je
rodila na sreËanju organizacijskega odbora, katerega predsednik je
bil prof. Vincencij Demπar, v gostilni pri Kajbetu, po proslavljanju
90-letnice telovadbe in πporta v obËini ©kofja Loka. Opozoril sem
na pomen preteklosti πportne kulture, ki ne sme iti v pozabo, kajti
tudi naπ obËinski πport potrebuje veË javnega prostora. Od takrat
naprej vsako leto v Loπkih razgledih objavimo daljπi prispevek o
πportu in πportnikih obËine ©kofja Loka. O vsebini se najprej
pogovorim z glavnim in odgovornim urednikom Francetom
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Tvoji prvi sluæbi sta bili na niæji gimnaziji v Dupljah in na gi-
mnaziji v ©kofji Loki. Povej nekaj spominov na to obdobje. 
Na obe sluæbeni mesti sem bil poslan z ukazom (dekretom). Za
Duplje mi je ostalo v spominu, da sem se tja vozil 10 km v eno stran
s kolesom in da sva takrat s πportnim aktivistom in zanesenjakom
©najderjem, »ehom po rodu, pripravljala ustanovitev TVD Partizan
Duplje. V tistem Ëasu je na πoli primanjkovalo uËiteljev, zato sem
poleg telovadbe uËil πe biologijo, petje in srbohrvaπËino. Na
Gimnaziji ©kofja Loka nismo imeli lastnih πportnih objektov. ©ele
ko smo dobili v najem telovadnici druπtva Partizan, so se razmere za
πportno vzgojo bistveno izboljπale. Nastale so moænosti za
ustanovitev ©©D, ki smo ga na pobudo dijakov Jureta Krajnika in
Emila Milana Pintarja 6. 12. 1962 tudi ustanovili. Delalo je osem
sekcij: atletika, koπarka, odbojka, orodna telovadba, planinstvo, pre-
ventivna gimnastika, smuËanje in streljanje. UteËene dejavnosti smo
razπirili πe na taborjenje, kolesarjenje in gradnjo igriπËa. 

Bodi dovolj, prepriËan sem, da bi s podatki o tvoji dejavnosti v
tem obdobju lahko napolnili pol knjige. Posvetiva se πe tvoje-
mu delovnemu mestu vodje pedagoπkih svetovalcev za πportno
vzgojo na Zavodu SRS za πolstvo. 
Do moje zaposlitve na Zavodu SRS za πolstvo je priπlo na podlagi
veËkratnih obiskov komisije za ocenjevanje dela ©©D. Vlado
DernaË, predsednik komisije, je bil z mojim strokovnim in men-
torskim delom zadovoljen in mi je predlagal, da se prijavim na
razpis za vodjo pedagoπkih svetovalcev za telesno vzgojo. Februarja
1970. leta sem æe nastopil sluæbo v Ljubljani. Bil sem v razvojnem
oddelku (izdelava uËnih naËrtov, pisanje priroËnikov, izobraæevan-
je uËiteljev, uvajanje novosti v πolsko prakso …) in opravljal sveto-
valno delo. Moj namen je bil, da humaniziramo in kolikor se le da
izboljπamo πolsko πportno vzgojo, kajti skozi πolo gredo vsi mladi
ljudje. Zato sem se zavzemal za sistemsko uvedbo zdravstvene
πportne vzgoje za bolne, invalidne in razvojno prizadete uËence ter
dobro sodelovanje s strokovno zdravstveno sluæbo, za brezplaËno
πolo v naravi in znanje plavanja za vse uËence, za uvedbo telesnovz-
gojnega (πportnega) kartona za uËence in dijake osnovnih in sred-
njih πol, za naËin ocenjevanja brez popravnih izpitov, za utrditev
poloæaja ©©D v osnovnih in srednjih πolah itd. 

Krajπi Ëas si bil sekretar na TTKS ©kofja Loka, svojo sluæbeno
pot pa zakljuËil kot ravnatelj na Osnovni πoli Cvetka Golarja v
©kofji Loki. V tem obdobju si veliko naredil za uveljavitev
zdravstvene πportne vzgoje (Z©V). 
Res je. Æelel sem, da bi Z©V uveljavili sistemsko, ker mi ni πlo v
raËun, da zdravi imajo πportno vzgojo, bolni in invalidni, ki bi jo
najbolj potrebovali, pa ne. Na æalost mi kljub velikemu prizadevan-
ju stvar ni Ëisto uspela. V nekdanji πirπi πkofjeloπki obËini, ki je zaje-
mala πe Poljansko in Selπko dolino, smo jo s pomoËjo obËine uvedli
v vseh osnovnih πolah in v srednji πoli za slepe in slabovidne. Pri

Knjiga 100 let sporta  8/31/06  8:08 PM  Page 256



257

Sto let
1906 : 2006

Podnarjem, nato pa πe z vodstvom druπtva (kluba) in piscem oziro-
ma pisci prispevkov. V osmih letih smo samo v Loπkih razgledih
objavili æe okrog 500 strani dragocenih gradiv s πportno vsebino. 

Vseh tvojih dejavnosti πe nisva omenila. Sam povej, Ëe je πe kaj
pomembnega. MogoËe nekaj o taroku, o katerem si napisal
tudi knjigo. 
Na kratko: aktivno sem sodeloval pri ustanavljanju smuËarskih
oddelkov na Gimnaziji ©kofja Loka, osem let sem bil Ëlan æirije za
Bloudkova priznanja, bil sem podpredsednik Zveze za telesno kul-
turo Slovenije, Ëlan sveta Visoke πole za telesno kulturo in Ëlan
sveta Univerze v Ljubljani. 
O taroku pa tole: Ëlovek je druæabno bitje in prijetno je druæenje s
prijatelji ob taroku, ki ga naπa druæba igra æe veË kot 40 let. Smo
dejansko tesno povezana skupina, ki poleg taroka skupaj preæivi
vsako leto vsaj πe en teden v hribih, obiskuje razliËne kulturne
prireditve, vsak od nas da od sebe vse tisto, kar je v njem
najboljπega. Tako se tri kolegice ukvarjajo z ljubiteljskim
slikarstvom, dva sta pesnika, imamo ansambel Valat, napisali smo
πest knjig in lahko bi πe kaj dodal. 

Kaj pa pogled v prihodnost? Kako se bosta razvijala πolski πport
in rekreacija, kam plujemo na podroËju vrhunskega πporta?
©olska πportna vzgoja je najbolje organizirana oblika πporta pri nas.
Ima vse: finanËna sredstva, zagotovljeno πtevilo tedenskih ur, kadre
in objekte. Pojavlja pa se problem poπkodb, saj si zaradi odgo-
vornosti in posledic uËitelji ne upajo veË izvajati vseh po uËnem
naËrtu predpisanih vaj in dejavnosti. Zaradi nezgode, ki se pri

πportni vzgoji lahko pripeti, je nad njimi stalna groænja, da se bodo
znaπli na sodiπËu. Kaj pa to pomeni, si lahko predstavljamo. 
©port Ëloveku lahko daje ali jemlje, zato ga je treba uporabljati po
pameti tudi pri rekreaciji. »e tega ne upoπtevaπ, si lahko razoËaran.
Mnogi ljudje celo v zrelih letih z ekstremnimi nagnjenji ne mislijo
na nevarnosti. Skratka, πport je ob koristnosti lahko tudi tvegana
dejavnost. Opaæam pa, da se ljudje vse bolj posluæujejo πporta za
razvedrilo in to je dobro. 
Tekmovalnega in vrhunskega πporta imamo v ©kofji Loki veliko.
Vendar ga nimamo preveË. ©port je navidezno draga dejavnost, Ëe
pa opravljeno delo in uËinke ovrednotimo, pa ugotovimo, da se
vanj splaËa vlagati. Ali bomo imeli mlade ljudi v πportu in kulturi
ali pa na cesti. Frapanten je podatek, da zdravljenje enega zasvojen-
ca stane vsako leto druæbo veË kot delovanje naπega kluba z okrog
200 mladimi odbojkarji. Probleme vidim v usmeritvi profesional-
nega vrhunskega πporta, ki gre pogosto v popolnoma napaËno
smer: pranje denarja, divjaπko navijaπtvo, poæivila in poπkodbe.
Temu delu πporta bi se z lahkoto odpovedal. 

Za svoje delo v πportu, ko si bil v uredniπkih odborih revij in
avtor, soavtor in urednik strokovnih knjig, si dobil kar nekaj
priznanj; med najpomembnejπimi so prav gotovo priznanje
Zveze pedagogov Jugoslavije, Bloudkova nagrada in priznanje
Mednarodnega olimpijskega komiteja za prostovoljno delo v
πportu. 
Ivan, hvala ti za vse in po mojem mnenju te v naslednjih desetih
letih Ëaka πe veliko dela. 

Anton PogaËnik

Predstavitev knjige „90 let telovadbe in πporta v obËini ©kofja Loka“. V prvi vrsti z leve: Igor Draksler, Vilma Stanovnik, Drago Ulaga, Mario
©uπterπiË, Ivan Kriænar
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Ujela sem pravi trenutek
Brigita Langerholc (rojena 23. 7. 1976) se je zapisala kraljici πporta
- atletiki. Njen doslej najveËji rezultat je bilo Ëetrto mesto na
olimpijskih igrah v Sydneyu leta 2002. 

Svojo πportno pot v atletiki je zaËela πe v osnovni πoli pri trenerju
Veljku Janu. V zaËetku je tekmovala predvsem v krosih in æe tedaj
je pokazala svoj izjemni talent. Leta 1992 je zaËela trenirati pod
okriljem poklicnega atletskega trenerja v AK Triglav iz Kranja,
Dobrivoja VuËkoviËa. Brigita je bila dijakinja ©portne Gimnazije
Ljubljana-©iπka in se je leta 1993 s πolsko ekipo pod vodstvom
Jureta Novaka udeleæila Mladinskega svetovnega prvenstva v Albi v
Italiji. Ekipa je na omenjenem svetovnem prvenstvu zasedla drugo
mesto za ekipo Kitajske. 

Pod vodstvom trenerja VuËkoviËa se je Brigita povsem specializirala
in najveË uspehov dosegla v tekih na 400 m, pa tudi v πe enkrat
daljπi tekaπki preizkuπnji, teku na 800 m. 

Brigita je vse od leta 1993 pri nas prva tekaËica na 400 m, uvelja-
vila pa se je tudi v teku na 800 m. Leta 1999 je bila dræavna prvaki-
nja v obeh disciplinah, v teku na 800 m tudi dræavna rekorderka in
ob koncu leta postala atletinja leta. Leta 2001 je na Univerziadi v
Palma de Malorci na 800 m tekla 1:59. 87 in tako postala prva
Slovenka, ki je takπno razdaljo premagala hitreje kot v 2 minutah. 

Kdaj je postala odloËitev za treniranje atletike resna?
Ko sem iz osnovne prestopila v srednjo πolo, me je æena Veljka Jana,
voditelja prej omenjenega kroæka, prepriËevala, naj grem na πport-
no gimnazijo v ©iπki, toda sama za to nisem imela kakπnega
posluha. Takrat sem si æelela πtudirati medicino. Potem me je
prepriËala in ni mi æal, da sem ostala v πportu. Na tej πoli je urnik
zelo prilagojen in sem zato lahko veliko trenirala. Potem, ko je
Veljko Jan postal odvetnik, ni imel veË Ëasa, da bi nas treniral in nas
je usmeril v razliËne klube. Najbliæji je bil v AK Triglav v Kranju,
kjer je bil od leta 1993 glavni trener Dobrivoje VuËkoviË, ki je letos
æal umrl. Takrat je postala stvar srednje resna. Vsak dan sem imela
treninge, od tega dvakrat na teden po dva treninga, saj nam je πola
to omogoËala. 

Kateri uspeh je bil na poti do Olimpijskih iger najbolj
prelomen?
Olimpijske igre mladih so bile prviË v zgodovini leta 1993 na
Nizozemskem in takrat sem bila druga na 400 m. Uspeh prve tek-
movalke so potem zaradi dopinga razveljavili in tako sem zmagala.
To je bilo zame Ëisto nepriËakovano. Tisto leto sem potem πla πe na
evropsko mladinsko prvenstvo in bila sem sedma v finalu na 400
m. To je bila prelomnica, po kateri sem zaËela resno razmiπljati o
πportni karieri. 
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Na olimpijskih igrah v Sydneyu ste osvojili 4. mesto. Javnost
ste presenetili, ste sebe tudi? S kakπnimi priËakovanji ste se
odpravili tja?
©la sem s ciljem, da izboljπam dræavni rekord in se uvrstim v polfi-
nale. Avstralci so bili zelo prijazni in vsakega πportnika so vpraπali,
kakπen je njegov cilji. Jaz sem jim odgovorila, da polfinale, in
potem so me vpraπali, zakaj polfinale, saj vsi reËejo, da æelijo v
finale. Kmalu sem tudi sama zaËela razmiπljati tako, Ëeprav to
vendarle ni bil moj cilj, ampak obstajala je moænost. Ko sem tekla
v kvalifikacijah, sem bila Ëisto neobremenjena, novinarji so se
ukvarjali z drugimi. Med tekom sem pomislila, da se lahko uvrstim
celo v finale. V polfinalu sem tekla na vse ali niË in res priπla v
finale. Za trenerja moj uspeh ni bil takπno preseneËenje, saj je
vedel, da lahko doseæem odliËen rezultat, Ëe se psihiËno sprostim.
Sama pa sem ujela ravno pravi trenutek. 

So vas po tem dogodku priËakovanja javnosti kdaj bremenila?
Kakπne odnose imate z mediji?
Ko sem bila mlajπa, me je bolj bremenilo, potem se navadiπ æiveti s
tem. Ko so rezultati, je vedno ogromno novinarjev, intervjujev in
vËasih je zelo naporno. Sicer pa moraπ dræati neko razdaljo. Pri
meni je veliko odvisno tudi od obdobja. Pred Olimpijskimi igrami
2004 sem bila sama pod velikim pritiskom, saj ni bil moj cilj le, da
pridem tja, ampak je postal previsok. Æelela sem si priti v finale,
osvojiti medaljo. To te vËasih stre in ne znaπ veË realno razmiπljati.
Zato tega psihiËno nisem zmogla. 

Kako se je rodila odloËitev, katero dolæino boste tekli? 
To je splet nakljuËij. Ko sem priπla k VuËkoviËu, je rekel, zdaj te
bomo nauËili teËi, in potem sem s pravilnim tekom pridobila
ogromno rezerv. Predlagal mi, je da zaËnem z 800 m, kar mi je
narekovala tudi telesna struktura, ampak jaz takrat nisem hotela
premiπljevati o tem, saj sem menila, da je to predolga proga zame.
“Ni πans, da bom tekla dva kroga,” sem rekla. Ko pa sem leta 1997
zaËela πtudirati na univerzi v Los Angelesu, je bil eden od pogojev
za vpis, da sem tekla na 400 m, 800 m in v πtafeti 4x 400 m. 

O Ëem razmiπljate med tekom na tekmi?
Na tekmi na 800 m zelo hitro mine Ëas, saj imaπ vsakih 100 m
svojo strukturo teka in moraπ o tem razmiπljati. Ponavadi
razmiπljam, kako bom tekla prvih 200 m in ko si najdem poloæaj,
je æe v redu. »e pa sluËajno nisem v prvi tretjini ali v vodstvu, pa
se pojavi strah in v podzavesti zaËne delovati B-plan. Zadnjih 100
m je psihiËno najbolj napornih. Takrat teËem na tehniko teka, ne
veË na silo, ker ne gre veË. Ko tek tehniËno dobro izpeljeπ, tudi
obdræiπ hitrost. 
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Kakπen je bil vaπ odnos do trenerja VuËkoviËa? 
Do njega sem Ëutila podobno kot do oËeta. V najstniπkih letih te
trener najbolj spozna, saj se takrat razvijaπ v osebnost, ogromno
Ëasa pa preæiviπ na treningih. Ve za vse muhe, ve kaj ti leæi. Odnos
mora temeljiti na zaupanju. 

Govori se, da se velikih rezultatov sploh ne da doseËi brez
dopinga. Je res tako?
»eprav je tega res ogromno, ta trditev ne dræi. Tudi ko greπ na
tekme, veπ, kdo si pomaga z dopingom. Dekleta takoj vemo, v Ëem
je stvar, Ëe se ena prebije iz ozadja in ima na primer za 3 sekunde
boljπi Ëas kot leto prej, kar je sicer res nemogoËe, πe posebej po 25.
letu. Mislim, da je doping πportnikova odloËitev. Jaz sem odloËno
proti temu, ker vem, kaj vse se takim πportnikom dogaja tudi po
konËani karieri. UËinki namreË ostanejo. O tem se odloËi vsak
πportnik sam in tudi posledice bodo njegovo breme. 

Kaj πe priËakujete od sebe?
Moj cilj je, da bi se leta 2006 ne evropskem prvenstvu uvrstila v
finale, rada bi tekla pod dvema minutama. Vedno so bili problemi,
ker sem menjala trenerje, saj sem bila v tujini. Sedaj sem se vrnila
k svojemu. Upam, da bom do takrat æe nadomestila zamujeno. 

Kaj se dogaja v vaπem æivljenju poleg πporta?
KonËala sem πtudij ekonomije na University of Southern
California v Los Angelesu, sedaj sem na podiplomskem πtudiju
Managmenta neprofitnih organizacij na FDV-ju v Ljubljani. To
sem potrebovala, saj sem imela lani, ko sem le trenirala, obËutek,
da mi nekaj manjka in to sem letos naπla v πtudiju. 

Mateja Feltrin Novljan

Matic Osovnikar, tretji na 100m in Brigita Langerholc, peta na 800m na evropskem prvenstvu avgusta 2006
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Ludvik Leben æivi danes kot upokojenec v naselju ©evlje v Selπki
dolini. LoËani in ljubitelji πporta ga poznamo kot nekdanjega
direktorja trgovskega podjetja “Loka” iz ©kofje Loke (kasneje
Mercator Gorenjske), ki je pomagal s svojo sponzorsko dejavnostjo
in patronatom πportnim ekipam in posameznikom razvijati
kvaliteten vrhunski πport tako v ekipnih kakor tudi v posameznih
πportnih panogah. 

Od kod ta obËutek in posluh za sponzoriranje in podpiranje
πporta v naπem kraju? 
Æe od otroπtva sem bil nagnjen k πportu, zlasti k igram z æogo.
Rojen sem bil v πtevilni kmeËki druæini, kjer ni bilo pogojev in ne
Ëasa za ukvarjanje s kakπnim organiziranim πportom. V kolikor mi
je dopuπËal Ëas, smo v veËernih urah ali pa v nedeljskih popoldnevih
neorganizirano tekali za æogo in mislili, da igramo nogomet.
Drugega πporta razen smuËanja v zimskem Ëasu praktiËno nismo
poznali. 

Kaj pa v zimskem Ëasu?
Spominjam se, da sem se kot mlad fant v zaËetku πestdesetih let
priËel zanimati za alpsko smuËanje. VeËje aktivnosti v tem πportu
pa si zaradi deljenega delovnega Ëasa v sluæbi nisem mogel
privoπËiti. Moje delo je tako slonelo bolj na organizaciji smuËarskih
tekmovanj v Selcih in na Soriπki planini. Veliko sem sodeloval z
bratoma Filipom in Aleπem Gartnerjem, ki sta smuËala in trenirala
v Selcih, kasneje pa postala zelo priznana trenerja smuËanja, tako
doma kakor tudi v tujini. 

Tudi pri razvoju æenskega rokometa v Selπki dolini ste bili pri-
sotni. 
No, ja bolj posredno. V πestdesetih letih prejπnjega stoletja smo z
udarniπko vnemo gradili prvo rokometno igriπËe v Selcih, danes
bolj znano kot ©portni park “Rovn”. To igriπËe smo res gradili z
rokami, saj smo πe vroËi asfalt meπali z lopatami in ga sproti πe
vroËega gladili. Na tem igriπËu so igrale Ëlanice rokometnega
druπtva Alples iz Æeleznikov v nekdanji jugoslovanski ligi. 

Kaj pa individualni πporti?
Kot sem æe povedal, mi sluæbene in druæinske obveznosti ter kasne-
je gradnja stanovanjske hiπe niso dopustili, da bi se bolj posvetil
individualnem πportu. MogoËe bi lahko postal dober atlet na
krajπih sprinterskih progah, saj sem veËkrat tekmoval na obËinskih
atletskih tekmovanjih, kjer sem nekoË brez treninga na 100 m
dosegel tretje mesto. 

Od kod ta posluh za sponzorstvo?
Vedno sem imel pred oËmi mladega Ëloveka, ki se æeli ukvarjati s
πportom. Zavedal sem se da je vsaka πportna aktivnost vezana na
veËje ali manjπe stroπke. Æelel sem si, da bi sponzorska sredstva uæi-
valo Ëim veËje πtevilo ljudi, zato sem se veËkrat nagibal k sponzori-
ranju ekipnih πportov, kot so nogomet, rokomet, koπarka in odboj-
ka. Lahko reËem, da sem v svojem petindvajsetletnem vodenju
trgovske druæbe pomembno prispeval k razvoju πporta ne samo v
obsegu nekdanje obËine ©kofja Loka, temveË tudi celotnega
obmoËja Gorenjske. 

Peter Pipp
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Ivan Miklavc (rojen 27. 12. 1941) je svojo πportno pot zaËel kot
rokometaπ in organizator pri πportnem druπtvu Æabnica. Toda
smuËanje je bilo od nekdaj njegova prva ljubezen. OdloËil se je, da
se bo na tem podroËju izobraæeval. Leta 1966 je uspeπno opravil
izpit za vaditelja in leta 1972 tudi za uËitelja smuËanja. Najprej je
sodeloval pri vzgoji mladih tekmovalcev v SK Triglav v Kranju, nato
pa leta 1969 prestopil v smuËarski klub Transturist (sedanji
Alpetour), kjer je vodil smuËarsko πolo za otroke. Zanimivo
izkuπnjo je doæivel tudi leta 1984, ko je sodeloval skupaj s 25
Slovenci kot organizator na olimpijskih igrah v Sarajevu, in sicer v
moπkem delu alpskih tekmovanj na Bjelaπnici. SmuËanje je prevze-
lo tudi njegovega sina Andreja, ki je bil vrhunski alpski smuËar in je
v svetovnem pokalu uspeπno zastopal barve Slovenije. Svojo πport-
no zgodbo sta nam predstavila oËe in sin. 

Kakπno je bilo vaπe delo v smuËarskem klubu Transturist?
V klubu sem bil na zaËetku pomoËnik trenerja Jara Kalana, potem
pa sem do leta 1990 vodil cicibanske vrste. Leta 1973 sem kot trener
in organizator æe sodeloval pri prvem Pokalu Loka - to delo sem
opravljal do leta 1996. Zadnjih pet let sem bil vodja tehniËnega dela
tekmovanja. Vodil sem tudi ostala domaËa in mednarodna smuËar-
ska tekmovanja. Treniral pa sem vedno najmlajπe. Zaradi dela v
klubu in doma je smuËanje v naπi druæini postalo naËin æivljenja.
Najprej se je Andrej prilagodil nam in ob koncu tedna z mano hodil
na sneg, potem ko je zaËel tekmovati, sva midva z æeno pomagala
njemu. SmuËanje je πe danes moj naËin æivljenja, saj sem tudi po
letu 1996 ostal v tem πportu. Usmeril sem se v organizacijo prido-
bivanja novih strokovnih kadrov - v izobraæevanje, ki ga vodim tudi
v sedanjem Druπtvu uËiteljev in trenerjev smuËanja ©kofja Loka.
Organiziramo letne predelave πol smuËanja in seminarje za uËitelje
in teËaje za pridobitev strokovnega naziva “uËitelj smuËanja”. Poleg
tega izvajamo teËaje smuËanja za zaËetnike - tako za otroke kot
odrasle. Od leta 2000 uËim otroke iz vrtca in prvoπolËke plavanja. 

Vedno ste se in se πe ukvarjate z najmlajπimi. Je za vrhunskega
πportnika pomembno, da zaËne pravoËasno svojo tekmovalno
pot?
Najbolj pomembno je, da otrok v zelo zgodnjih letih pridobi
osnovne gibalne izkuπnje in miselno pripadnost, ne glede na to,
kateri πport trenira - gre za vse osnovne funkcije in elemente, ki jih
potrebuje, da postane vrhunski πportnik. Otrok se preko treninga
nauËi doloËenega naËina æivljenja, se zna organizirati, se socializira,
saj zmage in porazi utrdijo Ëloveka. Potem, ko se πport razvija v
kakovost, je pomembno, da ima ob sebi starπe - tako v duπevnem
kot materialnem smislu. Starπi morajo na pravi naËin sodelovati in
vzpodbujati otroka. VËasih je sistem pomagal πportno sposobnim,
vendar socialno πibkejπim otrokom, danes pa je vloæek starπev
ogromen. 
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Katere vrhunske πportnike ste trenirali? 
Treniral sem prav vse, ki izhajajo z naπega podroËja - Joæeta Kuralta,
Borisa Strela, Nataπo Bokal, ©pelo BraËun, Ëe omenim le nekaj imen
poleg svojega sina Andreja. 

Zakaj je bilo vËasih smuËanje v ©kofji Loki tako priljubljeno?
Za smuËanje so bili nekoË zlati Ëasi. Ko sem leta 1989/90 vodil zad-
njo sezono cicibane, je bilo vkljuËenih 97 otrok, z njimi se je ukvar-
jalo 10 trenerjev. Zelo dobro organiziran SmuËarski klub Alpetour
se je edini ukvarjal s celotno πportno dejavnostjo za najmlajπe, zato
mnoæiËnost ni bila problem. Danes je te ponudbe veliko veË,
otrokom je na voljo veliko πportov. 

Spremljali ste veliko tekmovalcev, vendar je bilo najbræ drugaËe
spremljati sina Andreja. 
Res je. Zelo si æeliπ rezultata, ki otroka ponese naprej. Strah te je
poπkodb. Vsako zimo so se otroci prevozili po 40. 000 kilometrov.
Sicer je bil Andrej æe kot mladinec izredno samostojen. Na tek-
movalni poti sva ga spremljala sama z æeno, pozneje v svetovnem
pokalu pa preko Fan Cluba - skupaj s Ëlani smo obiskovali tekme.
Tekmovanje sem spremljal navijaπko, Ëeprav je bila vedno prisotna
πe starπevska plat. Kot navijaË lahko kritiziraπ, kot starπ si zadovoljen
na drugaËen naËin. 

Andrej Miklavc (rojen 5. maja 1970) je svojo smuËarko pot
zaËel æe pri πestih letih, ko je postal Ëlan cicibanske vrste pri
SmuËarskem klubu Alpetour. Po nastopu na treh svetovnih
mladinskih prvenstvih je pri 21. letih postal Ëlan B- in nato A-
reprezentance Slovenije in zaËel nastopati na tekmah svetovne-
ga pokala. 

V svoji karieri ste dosegli vrhunske doseæke. Na katere vas veæe-
jo najlepπi spomini?
Nedvomno je krona moje smuËarske poti zmaga tekme za svetovni
pokal. Moji pomembni uspehi so: πtiri leta med najboljπimi 15
slalomisti sveta, bil sem trikrat udeleæenec OI, kar ima veliko teæo
predvsem v tujini, pri nas nekoliko manj, ter rezultat na olimpijskih
igrah. Leta 1992 sem prviË nastopal na OI igrah v Albertvillu.
Takrat smo Slovenci prviË zastopali samostojno Slovenijo.
Olimpijske igre so za vsakega πportnika cilj, da bi priπel do
najboljπega rezultata. Glede na to, da je smuËanje v Sloveniji zelo
moËan πport, sem ponosen, da sem bil tam. Najuspeπnejπa pa je bila
sezona 1995/96, ko sem postal dræavni prvak v slalomu in kljub
poπkodbi in operaciji kolenskih vezi zmagal na tekmi svetovnega
pokala v Park Cityju. 

Kakπno vloga ima druæina v æivljenju vrhunskega πportnika?
Starπi so eden kljuËnih dejavnikov pri vzgoji otrok. So tisti, ki otroke
usmerjajo pri tem, kaj bodo poËeli, s Ëim se bodo ukvarjali in upam,
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da izbirajo πporte zanje po kriteriju, da otroci Ëim bolj koristno
preæivljajo svoj prosti Ëasa v zdravem okolju. 

S smuËanjem ste zaËeli æe zelo zgodaj …
PrviË sem stopil na smuËi, ko sem imel dve leti. Pred hiπo smo imeli
kup snega in to je bil moj mejnik. Pri πestih letih sem postal Ëlan
cicibanske vrste pri SmuËarskemu klubu Alpetour, pri dvanajstih
letih pa sem postal Ëlan pionirske reprezentance. 

Je za smuËarja pomembno, da se zaËne zgodaj ukvarjati s tem
πportom?
SmuËanje je πport, ki se ga Ëlovek lahko loti v razliËnih starostnih
obdobjih. »e gledamo v tekmovalnem smislu, pa je danes vrhunski
πport æe tako zahteven in kompleksen, da ni veË posameznikov, ki bi
se relativno pozno zaËeli ukvarjati s katerim koli πportom. Meja pro-
fesionalizma se vsako leto spuπËa. 

Ste konËali svojo smuËarsko kariero ob pravem Ëasu? Kako ste
se poslovili od tega πporta?
Mislim, da sem se poslovil v pravem trenutku, ki sem ga izbral pred-
vsem po osebni presoji. Tekmovalno sem se popolnoma izæivel in v
nobenem trenutku si nisem æelel, da bi poskuπal πe kaj. ©port je bil
sestavljen iz vzponov in padcev, pestilo me je tudi nekaj poπkodb, ki
sem jih uspeπno saniral. Lahko reËem, da danes lahko funkcioniram
kot popolnoma zdrav Ëlovek, nimam nobenih zdravstvenih teæav.
Moja zadnja tekma je bila tudi tekma, na kateri sem si poπkodoval
vratno hrbtenico. »e bi bil reæiser in pisal scenarij, bi verjetno
zakljuËek kariere predstavil nekoliko drugaËe, toda mislim, da sem
se od smuËarskih aren poslovil ob pravem Ëasu. Ne glede na to se πe
danes rad ukvarjam s πportom, predvsem s tistimi, za katere prej
nisem imel Ëasa. Slovo je priπlo v pravem obdobju, tako v mojem
osebnostnem kot v tekmovalnem smislu. 

Ko ste se poslovili od smuËarske arene, ste tekme svetovnega
pokala komentirali za javno televizijo. Kako ste se poËutili v tej
vlogi?
Komentiranje je bila krajπa etapa po mojem zakljuËku smuËarske
kariere. To sem z veseljem sprejel, predvsem zato, ker sem lahko
spremljal tekmovalce, s katerimi sem preæivel ogromno tekmovalnih
let. Absolutno je to popolnoma druga vloga in pri nas ima smuËan-
je πe vedno doloËeno prednost, ker javna televizija prenaπa
smuËarske tekme. 

Kaj ste Vi s smuËanjem pridobili in kaj izgubili?
SmuËanje je predstavljalo 25 let mojega æivljenja, oziroma æivljenja,
v katerem se Ëlovek najbolj osebnostno izoblikuje, odraste. Svet
vrhunskega πporta je svet, ki je pol prilagajanja, odpovedovanja,
usmerjenosti k enemu cilju. To so vrednote, ki absolutno pomagajo
Ëloveku tudi kasneje v æivljenju. MogoËe nisem mogel preæivljati

pubertete tako kot moji vrstniki, ki so se veliko zabavali. Toda sam
sem medtem videl ogromno sveta in spoznal ogromno ljudi, dobil
mogoËe malo πirπi pogled na svet. NauËil sem se, da sam lahko
najveË vplivaπ na svoje æivljenje in to so absolutno odkritja, ki
pretehtajo vsa odrekanja na raËun πporta. 

Kam vas je sedaj zanesla pot?
Moje æivljenje se je sedaj precej spremenilo. Po konËani karieri sem
ujel ritem in konËal fakulteto, zaËel sem se ukvarjati s tistimi reËmi,
za katere prej nisem imel Ëasa. Ohranil sem æeljo, da ogromno potu-
jem po svetu. Poklicno pa se ukvarjam s poslovnim svetovanjem. 

Mateja Feltrin Novljan
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Svoje æivljenje sem posvetil smuËanju in svojim konjiËkom
Franc Aci Novinc se je rodil 9. 3. 1942 v ©kofji Loki. Kot 
nekdanji smuËarski tekmovalec in eden od zaËetnikov alpske
smuËarske πole v ©kofji Loki je z zgodovino smuËanja povezan tudi
prek starih smuËi, ki jih je zaËel zbirati æe pred mnogimi leti. 
Ves svoj prosti Ëas, pa tudi del sluæbenega Ëasa v Gorenjski predil-
nici je izkoristil za treniranje mladih smuËarjev, urejanje prog, orga-
nizacije tekmovanj ... Za svoje delo je prejel vrsto priznanj. 

Tudi πe sedaj, ko je v pokoju, je aktivni Ëlan druπtva Rovtarji,
Ëeprav ne veË predsednik. 

Kaj vas je pripeljalo na smuËarske strmine? 
VËasih so bile dolge zime, bilo je veliko snega, sankali smo se,
pozneje pa smo se zaËeli tudi smuËati, kdor je paË smuËke dobil.
Ko sem bil star 10 let, mi je oËe naredil smuËi. Bile so trde, nasled-
nje pa sem æe sam kupil z denarjem, ki sem ga zasluæil s prodajo
bakrenih æic, æeleza. Stanovali smo za Kamnitnikom in smo za
Pahovcem smuËali in skakali. Drug drugega smo spodbujali in
merili, kako daleË smo skoËili. 

Kakπne uspehe ste doæivljali kot tekmovalec?
Ko sem bil v 5. razredu, je gospa Mima Balderman organizirala za
πkofjeloπkim gradom tekmovanje v smuku in veleslalomu. Izmed
πtirih oddelkov sem bil v smuku prvi, v veleslalomu pa drugi.
Drugi dan sem dobil v πoli diplomo; to me je zelo spodbudilo in
mi dalo veselje za nadaljnje treninge. 

Ko sem se zaposlil v Gorenjski predilnici, sem se vsako leto udeleæil
tekstilijade (40-krat) in dosegal 2., 3., 4., 5. mesta, tja do 10. Tudi
na druπtvenih tekmovanjih sem bil veËkrat prvi. Veselilo pa me je
tudi delo v klubu, v druπtvu, Ëutil sem veliko pripadnost. 

Med poËitnicami sem uËil otroke, pozneje, ko se je zaËela v Loki
alpska πola, pa sem uËil pionirje, ki so bili vkljuËeni vanjo: Strela,
Kuralta, Jana, SibinËiËa, Lundra, ValiËa, ©tera, Franka, Borπtnarja,
Langusa, Pretnarja, Jeπeta, Hauptmana, Kriæaja, pionirko Matkovo ... 

Kdaj se je v vas zbudilo zanimanje za starodobno smuËanje?
VËasih smo hodili veliko smuËat v Kranjsko Goro, kjer so bile
æiËnice. Tu sem videl, da so imeli tekmovanje v smuËanju po
starem. Meni se je to zdelo zelo zanimivo. »e je kdo padel, so ga
ljudje spodbujali s ploskanjem in meni je bilo to zelo vπeË. Na
zaËetku sem iz Loke sam obiskoval ta sreËanja, potem pa nas je bilo
vedno veË. 
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V svoji zbirki smuËarske opreme imate zanimive, redke in
originalne primerke. Kateri kosi se vam zdijo najbolj zanimivi?
Zanimive se mi zdijo smuËke iz Lancovega, ki so stare æe okrog 90
let. Uporabljal jih je gozdar ali lovec, dal pa mi jih je sosed. Potem
skakalne smuËi, ki so iz 1968. leta s posebnim okovjem in bam-
busove ter leskove palice. 

Ste ustanovitelj druπtva Rovtarji, ki goji starosvetno smuËanje.
Kakπne aktivnosti imate in s kakπnimi izzivi se sreËujete?
Druπtvo smo ustanovili 1998. leta. Danes πteje 30 Ëlanov.
Organiziramo tekmovanja v starodobnem smuËanju na Starem
vrhu, v zadnjem Ëasu pa v ©kofji Loki, kjer pa nam nagaja pomanj-
kanje snega. Ocenjujemo opremo, skladnost opreme z voænjo in
stil voænje iz tistega obdobja. S Ëlani druπtva in sodelavci smo orga-
nizirali razstavo smuËarske opreme na loπkem gradu l. 2004. 

Koliko tekmovalcev pa se udeleæi tekmovanja?
Letos v Bovcu jih je bilo 140, v ©kofji loki pa 70. Dogovorjeni smo,
da naπi tekmovalci vozijo zunaj konkurence, Ëe je tekmovanje v
©kofji Loki, da ne poberejo vseh nagrad. Tekmovalci pridejo tudi iz
Avstrije, NemËije in Italije. 

Kaj pa zabavna plat tekmovanj?
Za zabavo pa poskrbi ansambel Suha πpaga, ki ga lahko posluπate
na avdiokaseti in tudi gledate na videokaseti. 
Lansko leto smo organizirali rovtarski bal na Starem vrhu, ki se ga
je udeleæilo ogromno ljudi. 

S katerimi hobiji ste se πe ukvarjali?
40 let sem bil inπtruktor voænje B-kategorije, vozil sem relije, bil
sem slovenski prvak na motorju do 1150 ccm leta 1969. V Avto-
moto druπtvu ©kofja Loka aktivno sodelujem kot πportni
funkcionar. 

Dana Mohar
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“Na zunaj taborniπtvo kot organizacija pravzaprav ni niË posebnega.
Ne dajemo vrhunskih πportnikov ali umetnikov, nimamo aktivnosti,
ki so dostopne za velik denar. MoË nam daje zavezanost temeljnim
naËelom in pripravljenost uresniËevati jih v vsakdanjem æivljenju -
pripravljati se za æivljenje”, je prepriËan Milko Okorn, ki je
tabornikom zavezan æe skoraj 50 let. Milko se je rodil 3. januarja
1943 v Celovcu. 

Poznamo tabornike in skavte. V Ëem sta si organizaciji sorodni
in v Ëem se razlikujeta?
Zveza tabornikov pripada Svetovni skavtski organizaciji, njihov
znak je vijoliËna lilija, medtem ko dekleta oziroma katoliπki skavti
in skavtinje sodijo pod okrilje Æenske skavtske organizacije, ki ima
za svoj znak deteljico. Poleg tega je razlika tudi v poslanstvu. Æenska
skavtska organizacija omogoËa dekletom in æenam doseËi polni
razvoj in fantje jim tu pomagajo. Cilj Svetovne skavtske organizaci-
je pa je razviti polni potencial mladega Ëloveka ne glede na spol in
raso. Potem pa je tu πe razlika v prisegi, kjer skavti omenjajo Boga,
pri tabornikih pa Boga ni, ampak je navedba duhovne resniËnosti.
Tabornik obljubi, da bo lojalen in zvest domovini, da bo razvijal
duhovno resniËnost, æivel po taborniπkih zakonih in prisegi. 

Kaj je vas pripeljalo med tabornike in kaj vas je tako moËno
navduπilo, da ste tabornikom zvesti æe skoraj 50 let?
Tabornikom sem se prikljuËil leta 1958, na pobudo soπolca. Odπli
smo na izlet na Zbiljsko jezero, kjer so nam pripravili vrsto aktivno-
sti, ki so bile za 15-letnika zelo zanimive. Usodno zame pa je bilo
naslednje leto, ko sem prviË odπel na taborjenje, ki me je povsem
osvojilo. 

Kako se je taborniπtvo sploh zaËelo?
Taborniπtvo se je zaËelo kot gozdovniπtvo in kot skavtstvo. Leta
1902 je ameriπki naravoslovec Ernest Thompson Seton ustanovil
gozdovniπko gibanje (Woodcraft). Pet let kasneje pa je britanski
vojaπki poveljnik in pustolovec Robert Baden-Powell ustanovil
skavtsko gibanje (Scouting). Pri tem je precej izhajal tudi iz
vojaπkega naËina æivljenja. Od skavtov so zahtevali disciplino in
odgovornost, na drugi strani pa so bili gozdovniki zelo miroljubni
in so nastali kot nasprotovanje militarizmu. 

Kaj pa se je taborniπtva razvijalo v ©kofji Loki?
Taborniπtvo se je ©kofji Loki zaËelo 1954 pod vodstvom Rudija
Woelleja. Danes ima red Svobodnega Kamnitnika s sedeæem na
Studencu okrog 250 Ëlanov. »lani rodu pa so bili nekoË tudi dr.
Bojan PetriË, Zoran Thaler, Lojze Malovrh in πe mnogi drugi znani
LoËani. 

Taborniki pa imajo menda tudi svoja tekmovanja? Kako tek-
movanja potekajo in v Ëem se taborniki merijo med seboj?
Naj omenim predvsem taborniπki mnogoboj, ki vkljuËuje lokostrel-
stvo, orientacijo, postavljanje πotorov, premagovanje ovir ter lahko
πe kaj. To tekmovanje je enotno za vso Slovenijo. V ©kofji Loki
vsako leto pripravimo tekmovanje, imenovano Glas Jelovice. Bistvo
tekmovanj ni samo v dobrem rezultatu, paË pa tudi v sodelovanju in
druæenju. Zadnja leta se v prvomajskih praznikih uveljavlja tudi
golaæijada. 

V vsem tem obdobju se vam je med taborniki verjetno pripetilo
marsikaj zanimivega. Katera prigoda pa vam je najbolj ostala v
spominu?
To bi bila verjetno zgodba, ki se je pripetila leta 1959, ko smo tabo-
rili v Faæani. Kot verjetno veste, so nasproti Faæane Brioni, nekdaj
Titova poletna rezidenca. NekoË so tako ves tabor povabili na
Brione. Starejπe od 12 let so pozvali, naj vzamejo zastavice, gredo v
Ëolne ter z morja pozdravljajo Tita in etiopskega cesarja. Prijatelj je
zagrabil za vrv, stopil na kljun Ëolna, motorni Ëoln, ki bi naju odpe-
ljal na morje, je pognal motor ter najin ËolniË potegnil pod vodo.
Takrat sem izgubil vsa oblaËila, vse izkaznice in πe dolgo po tem sem
se bal, da bi nekoË naπli moje dokumente ter se zaËeli spraπevati, kaj
neki sem poËel tam. Zares me je skrbelo, kaj bi naredili z mano. 

Barbara Hartman
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mesto. Na 200 m je prav tako dosegel dræavni rekord (20, 47 s) in se
uvrstil v polfinale, kjer je zasedel konËno 15. mesto. Na EP v dvorani
v Madridu leta 2005 je bil 9. na 60 m. Na 15. sredozemskih igrah v
πpanski Almerii pa je na 100 metrov dosegel zlato medaljo z 10, 35 s,
na 200 m prav tako zlato z 20, 75 s, z moπko πprintersko πtafeto 4 x
100 metrov pa je osvojil bronasto medaljo. 

Izhajate iz πportne druæine. Kakπen vpliv so imeli starπi na potek
vaπe kariere? 
Res smo zelo πportna druæina. Atletike najbræ ne bi treniral, Ëe ne bi
bili doma πportniki. Najprej sem treniral smuËanje. Ko sem prene-
hal, ker nisem bil tako dober, da bi vztrajal, mi je oËe predlagal, naj
se poskusim v atletiki. Poznal je namreË mojega sedanjega trenerja
Alberta ©obo. OËe mi je atletiko predstavil kot lep πport, saj jo je tudi
sam treniral. Trenirati sem zaËel leta 1994 pri ÆAKu v Ljubljani, od
vsega zaËetka pri trenerju Albertu ©obi. Najprej sem se posveËal pred-
vsem daljπemu πprintu na 200 in 400 metrov. 

OI so krona vsaka πportnika. Kakπni spomini Vas veæejo na
Avstralijo?
Moja prva olimpijada je bila leta 2000 v Sydneyu. Takrat sem zaËel
dosegati dobre rezultate in odhod na omenjene igre je bil zame pre-
seneËenje, zato je bil tudi zelo moËno doæivetje. Res nisem priËako-
val, da bom tam. Za Atene 2004 pa sem se naËrtno pripravljal, tako
da tudi nisem πel na odprtje, medtem ko prviË tega ne bi zamudil za
vse na svetu. Dosegel sem dobre rezultate, dræavni rekorde na 200 m,
tudi same uvrstitve so bile dobre. V GrËiji so bili navijaËi res krasni,
temperamentni, tako da je na πtadionu vse vrπalo. 

Kako je s psihiËnimi pritiski? Kako jih prenaπate? Vam kdo
pomaga?
Jaz se za vse pripravljam sam, ne Ëutim potrebe po psihologu. Bolj ko
je pomembna tekma, veËjo motivacijo imam, zato dobro tekmujem
na velikih prvenstvih. Æe nekaj dni pred tem razmiπljam o tekmi in
nisem æivËen, adrenalin znam preusmeriti in mogoËe zato bolje
teËem. 

Kaj premiπljujete med samo tekmo?
VeËinoma æe prej v mislih odteËem vsak del teka: kako se bom od-
zval na pok piπtole, kako bom izvedel πtart in vse tehniËne stvari.
Poskuπam si predstavljali, kje bodo ostali, saj vem, s kom teËem in
kako dobri so sotekmovalci. Med samim tekom prvih 30 metrov
pomislim, ali sem dobro πtartal, ali sem zamudil, potem Ëutim, kje
so ostali in ne razmiπljam, ker gre za res kratek Ëas. 

Kakπen je vaπ odnos do Ëasa, glede na to, da o vaπem πportnem
uspehu odloËajo stotinke, ki jih veËinoma sploh ne zaznamo?
Sem zelo natanËen, zato mi vsaka stotnika, ki jo naredim pri rezul-
tatu, veliko pomeni. Ko dosegam vedno boljπe rezultate, se zavedam,

MATIC OSOVNIKAR NAJHITREJ©I SLOVENEC
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Æivljenje Matica Osovnikarja je bilo pravzaprav æe od rojstva (19. jan-
uarja 1980) povezano s πportom. Æe pri πestih letih je zaËel trenirati
alpsko smuËanje pri πkofjeloπkem klubu in vztrajal vso osnovno πolo.
Ker v tem πportu ni dosegel æelenih rezultatov, je v Ljubljani zaËel
trenirati atletiko pri Albertu ©obi, ki je njegov trener πe danes in je
najveËji “krivec” za vse odliËne rezultate, ki jih Matic dosega. V
zaËetku ga je usmeril v daljπo disciplino 400 metrov in æe po kakπnem
letu treninga so priπli prvi uspehi, leta 1997 tudi prva velika medalja
na olimpijskih dnevih mladih v Lizboni. Leta 2000 je na dræavnem
prvenstvu v teku na 100 metrov zmagal z odliËnih 10, 34 s. Takrat
dileme ni bilo veË - njegova disciplina je πprint. Istega leta je tudi
doæivel olimpijske igre v Sydneyu, kjer so se atleti s πtafeto 4x100 m
uvrstili v polfinale. Leta 2003 je na Svetovnem dvoranskem prvenstvu
v Birminghamu zasedel 4. mesto (z dræavnim rekordom 20, 77 s),
naslednje leto pa 5. mesto na 60 m na dvoranskem SP v Budimpeπti.
Na OI v Atenah je v kvalifikacijah popravil dræavni rekord na 100 m
(10, 15 s), a potem za nekaj tisoËink zgreπil polfinale in zasedel 26.
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kako teæko je napredovati za stotinko. Res je neverjetno, koliko je
treba storiti, da premagaπ stotinko. V naπem πportu to pomeni vse in
delamo za stotinke. 

Kaj takrat, ko ne gre vse po naËrtih?
Prvi trenutek sem zelo jezen nase, to je obËutek prvih dveh dni. Po
vsakem prvenstvu si vzamem Ëas za predah in tako dobim novo
motivacijo. Po naravi sem zelo optimistiËen. Malo me moti, Ëe kdo
pred tekmo tarna. Tudi ko teËemo πtafeto, skuπam vplivati na druge,
da so Ëimbolj optimistiËni, ne pa da gledajo druge in razmiπljajo, kje
bomo storili napako. 

V tem trenutku ste najhitrejπi Slovenec. Kako se poËutite v tej
vlogi?
Ko sem leta 2000 prviË zmagal na dræavnem prvenstvu, me je pre-
vzel obËutek: “Vau, zdaj sem pa najhitrejπi v dræavi.” Zelo dobro se
poËutiπ, potem pa se v tebi rodi æelja po viπjih ciljih. Skuπam biti Ëim
bliæe ostalim πprinterjem na svetu in ne razmiπljam toliko o dejstvu,
da sem najhitrejπi v Sloveniji. 

Na OI v Atenah ste bili tudi najboljπi belec?
To je zelo posploπeno. Res sem dosegel najboljπi rezultat na 100 m,
na 200 je bilo nekaj hitrejπih. Je pa res, da sem med najhitrejπimi.
OËitno imajo temnopolti neke boljπe predispozicije, ker vsi treni-
ramo na enak naËin. Vseeno se mi zdi, da moram gledati predvsem
na svoj razvoj. 

Sodelovanje s trenerjem je najbræ kljuËno. Kako se razumeta?
Zelo zaupam svojem trenerju, ker me v pravem trenutku spravi v
pravo formo. To je pomembno. Ko prideπ na tekmo in veπ, da si
dobro pripravljen, se tudi zato znaπ umiriti. Zame je to dobro, ker
ves Ëas napredujem, zato tudi zelo zaupam trenerju. 

Kako Vam uspeva poleg vsega πe πtudirati, in to medicino?
Bilo je zelo teæko. Zdaj mi je malo laæje, ker sem absolvent in nimam
veË vaj. Sicer pa sem tak, da mi je laæje, ko delam veË stvari hkrati.
»e sem doma, postanem len. Ves Ëas moram biti v pogonu. Povedati
moram, da nas kar nekaj na πtadionu πtudira stomatologijo in medi-
cino. Najteæje je bilo v Ëasu priprav, saj gremo decembra vedno na
Kanarske otoke, ker je tu premrzlo, dvorane pa tudi nimamo dovolj
dolge. Tam smo nekaj tednov in takrat je bil πtudij problem. 

Zakaj ste se odloËili za πtudij stomatologije. Gre tudi tu za vpliv
druæine? 
Zagotovo. Do Ëetrtega letnika gimnazije nisem vedel, kaj bi πtudiral,
potem sem se odloËil. Na odloËitev je vplivalo tudi to, da imamo
doma zobozdravstveno ordinacijo in bom tako laæje dobil sluæbo.
Dokler nisem zaËel πtudirati, si sploh nisem predstavljal, potem pa
mi je postalo zanimivo. 

Kako poteka vaπ dan?
Pri nas je tako, da je najveË treningov jeseni in spomladi, ko imam
dva treninga na dan, prvega ob desetih, drugega ob sedemnajstih. »e
mi uspe in Ëe nisem preveË utrujen, skuπam vmes πtudirati. Ko so
tekme, pa imamo samo en trening. 

Kdaj potem πe πtudirate?
VeËinoma ponoËi - laæje delam zveËer, zjutraj pa teæko vstanem. Ker
je bilo treningov vedno veË, pa πe naπ faks je kar naporna zadeva, je
bila ©kofja Loka vedno bolj “predaleË od Ljubljane”. Tako sem si
omislil stanovanje v ©iπki, kjer sedaj preæivim veËino Ëasa. Tu imam
πtadion na dosegu roke, tudi fakulteta ni daleË, tako da se lahko v
miru posvetim obema ciljema v naslednjih letih …
Sedaj sem v Ljubljani in tako laæje vse usklajujem. 

Katera leta so za atleta najboljπa?
TeoretiËno naj bi bila za πprinterja najboljπa leta od 28 do 30 let, ker
potrebujeπ doloËena leta, v katerih se maksimalno razvijeπ. VËasih ti
tudi ne gre. Na naslednji OI bom star 28 let in upam, da bo to
vrhunec, kar zadeva moje rezultate. 

Æelja in ciljev je zagotovo πe veliko. 
Res je. Zaenkrat napredujem vsako leto in Ëe bo tako tudi v prihod-
nje, sem blizu 10 sekund, v katerih æelim preteËi 100 m. VπeË mi je,
da se mi nikamor ne mudi. Imam πe nekaj let Ëasa, da poËasi napre-
dujem. Vesel sem, da me to veseli, saj so treningi zelo naporni in
teæko bi jih bilo opravljati, Ëe ne bi bilo tako. V naslednjih letih bi
rad konËal tudi πtudij stomatologije - na koncu so izpiti obseæni in
nanje se je treba zelo osredotoËiti. Upam torej, da me najboljπe πe
Ëaka. 

Mateja Feltrin Novljan

Priznanje  za 3. mesto
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Uspeh me ni spremenil
Mateja Pintar se je rodila 16. 7. 1985. V osnovni πoli je trenirala
rokomet. Pri 15-letih je na druæinskem izletu zdrsnila, se prevraËala
po bregu in poπkodba je bila tako huda, da je dobila spremljevalca -
voziËek. A to je kmalu sprejela, tudi s pomoËjo namiznega tenisa.
»e jo sreËate, boste ugotovili, da je polna æivljenja, Ëeprav krhka na
pogled, moËna, nasmejana, zaljubljena, sreËna ... Izjemno dekle je,
ki se uspeπno spopada z vedno novimi izzivi. 

Na 12-tih paraolimpijskih igrah v Atenah leta 2004 je tekmova-
lo 29 slovenskih πportnikov invalidov. Kakπne izkuπnje ste si
izmenjali?
Pred olimpijado smo se sreËali dvakrat, to je bilo takrat, ko smo
dobili opremo za olimpijske igre in ko smo se fotografirali, pre-
gledali program. VeËinoma jih nisem poznala. Na sami olimpijadi je
bilo za pogovore bolj malo Ëasa, imeli smo razliËne urnike, smo se
pa spodbujali in to se mi zdi zelo pomembno. 
Z Andrejo Dolinar, ki je moja soigralka, sva skupaj hodili na turnir-
je, treninge, tudi sobo sva si delili. Zelo veliko mi je pomagala, ona
je bila tista, ki me je vpeljala v namizni tenis in me pripeljala do
trenerja. Njej za svoje uspehe najveË dolgujem. 

Kje pa sta se spoznali z Andrejo Dolinar?
Zanjo sem sliπala po paraolimpijadi v Sydneyu, kjer je bila Ëetrta. To
je bilo leta 2000, ko sem se poπkodovala. Takrat sem se odloËila, da
bi zaËela z namiznim tenisom in sem navezala stik z njo. 

Kako si se sooËila z izjemnim uspehom, ki si ga dosegla, in z vso
medijsko pozornostjo?
Meni se zdi, da se mi ni bilo treba “sooËati” s tem. Je pa res teæko
verjeti. Deset let in veË sem imela v glavi te sanje in ko se ti tak
uspeh zgodi, kar dolgo Ëasa nisem povsem dojela vsega. Za medije
narediπ, kar paË lahko, se pa zgodi, da je vËasih preveË stvari na en
dan, takrat pa morajo tudi novinarji to razumeti. 
Uspeh me ni spremenil, trudim se, da me ne bi. Najboljπe sem dala
od sebe, imam pa πe druge stvari v æivljenju, ki bi jih rada poËela. 
»lovek ne bi smel nase gledati prek medijev, vaæno se mi zdi, da me
sprejemajo moji prijatelji, druæina, da me imajo radi. 

Leta 2003 si v Zagrebu na evropskem prvenstvu osvojila tretje
mesto med posameznicami. Skupaj z Andrejo Dolinar si posta-
la evropska ekipna prvakinja. Kaj je tebi pomenila ta zmaga?
Ogromno. To je bila moja prva zmaga na pomembnejπem turnirju.
Celo sezono sem aktivno tekmovala na mednarodnem podroËju,
tako da je bila ta zmaga pomembna tudi zaradi toËk za olimpijado.
Veliko mi je pomenila tudi zato, ker sva jo dosegli skupaj z Andrejo
Dolinar. 
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Zveza za πport invalidov Slovenije ti je v Zagorju podelila poseb-
no priznanje “πportnica leta 2004 med invalidi”. Ali lahko
opiπeπ svoja Ëustva ob podelitvi?
Bila sem zelo vesela, Ëeprav to ni bilo nekaj nepriËakovanega. Za
podeljevanje teh priznanj obstajajo doloËena pravila in v tem letu
sem dosegla najviπje rangirano kolajno. Invalidi smo v tem letu
dosegli ogromne uspehe in biti na vrhu je seveda izjemno. 

Tvoj trener je Gorazd Vecko. Ali lahko kaj veË poveπ o njem in
o samem treningu, kako poteka?
Ogromno zaslug za moje uspehe ima moj trener. Vesela sem, da æe
od zaËetka sodelujem z njim . Od njega sem se veliko nauËila, smo
kot druæina. Je energiËen, vËasih znori Ëe slabo igrava z Andrejo,
vendar veva, da je to zato, ker mu najini uspehi veliko pomenijo. 

Kakπne so tvoje æelje, naËrti? Nam jih zaupaπ?
Sedaj si æelim opraviti Ëim veË izpitov na fakulteti, kjer πtudiram
prevajalstvo. 
Nadaljevati bo treba treninge v namiznem tenisu, kajti Ëaka nas
evropsko prvenstvo. 
Kar se tiËe osebnega podroËja, pa bi rada preæivela lepe poËitnice s
svojim fantom Andreasom, ki æivi v NemËiji in tudi trenira namizni
tenis. 

Olimpijada bo v Pekingu 2008. Boπ vztrajala do Pekinga?
Seveda je moj cilj, da bi tam igrala, je pa teæko napovedovati za tri
leta naprej. 

Se ti zdi, da je πportnikom - invalidom posveËeno dovolj
pozornosti?
Ne. Dejstvo je, da je bilo meni posveËeno ogromno pozornosti po
tej paraolimpijadi; je pa πe veliko odliËnih πportnikov - invalidov, ki
bi si ravno tako zasluæili pozornost. Na slovenski televiziji ni bilo niti
enega prenosa z Aten s paraolimpijade, Ëeprav menim, da bi to ljudi
zanimalo. 

Kaj storiπ vsak dan posebej za svojo Ëisto osebno sreËo?
Po napornem dnevu grem z veseljem na trening, razveseli me
kakπno sporoËilo, posebno od fanta. 

Dana Mohar
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Anton, po domaËe Tone, PogaËnik se je rodil leta 1939. S πportom
se je sreËal pri 14-ih letih, ko se je na povabilo prijateljev pridruæil
telesno-vzgojnemu druπtvu Partizan. Kot pravi, so vodniki kmalu
odkrili njegovo nadarjenost za orodno telovadbo, zato se je temu
πportu intenzivno posvetil in zaËel tudi tekmovati. V mladinski
konkurenci je dosegel opazne rezultate tako na republiπki kot tudi
na dræavni ravni. Æal pa mu je nadaljnjo πportno pot prepreËila
poπkodba zapestja. Kljub temu, da je to pomenilo konec πportne
kariere, je Tone ostal v πportu. 

Poπkodba in s tem konec tekmovalne kariere je verjetno pome-
nila teæko æivljenjsko izkuπnjo. Kako ste se s tem spopadli?
Bilo je nepopisno teæko. ©port je predstavljal moje æivljenje in prvo
leto po poπkodbi sem bil popolnoma obupan. Potem pa se je
pokazala moænost, da se v Beogradu vpiπem na zvezno trenersko
πolo, kjer sem nato uspeπno zakljuËil πtudij sploπne telesne vzgoje ter
koπarke in smuËanja, smer trenerstvo. Po konËanem πtudiju sem
postal uËitelj telesne vzgoje, bil pa sem tudi trener. Treniral sem
predvsem πolske ekipe in lahko reËem, da sem vzgojil veliko mladih
koπarkarjev in koπarkaric. 

Kaj je tisto, kar loËi odliËnega πportnika od povpreËnega?
Predvsem je to talent. Sam sem na primer v skupini zelo hitro pre-
poznal spretnega in talentiranega otroka. Poleg nadarjenosti je tu πe
delavnost. Seveda pa vse to πe ni zagotovilo za vrhunski rezultat.
Tudi v πportu namreË velja rek, da je veliko poklicanih, pa malo
izbranih. Seveda pa brez pomoËi starπev danes ni moænosti za
vrhunski πport. Sam osebno bi sicer na prvo mesto postavil sploπno
πportno vzgojo mladih. Vendar pa so vrhunski πportniki tisti, po
katerih se mladi zgledujejo in se zaradi njih πportno udejstvujejo. 

Ko ste πe aktivno tekmovali - ste imeli trenerja ali ste bili
samouk?
Jaz trenerja za gimnastiko v ©kofji Loki nikoli nisem imel. Pomagali
so nam t. i. vodniki, na primer Janez Kalan, pa Andrej Franko.
Vendar lahko reËem, da smo uËenci kmalu presegli znanje naπih
uËiteljev. Zato smo zaËeli odhajati na treninge v Ljubljano. Tam nas
je veliko nauËil Boris Gregorka, ki je bil tudi trener Mira Cerarja.
Moja najmoËnejπa disciplina je bil sicer konj z roËaji. Na neki tekmi
v Karlovcu smo se tekmovalci med seboj pomerili v tem, kdo na
konju naredi najveË koles. Sam sem jih naredil æe preko sto, nato pa
sem vpraπal ostale tekmovalce, ali naj seskoËim s konja ali nadalju-
jem. Verjetno ni treba posebej dodajati, da sem zmagal. 
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Veliko ljudi pozna tako vaπe tekmovalne kot tudi trenerske
doseæke. Verjetno pa je precej manj tistih, ki poznajo vaπa
prizadevanja, da bi Ëim veË otrok nauËili plavati. 
Osebno menim, da je plavalna nepismenost za Ëloveka lahko usod-
na. Pred pribliæno 40 leti πe ogromno otrok ni znalo plavati. Zato
smo na πolah zaËeli uvajati poletne πole v naravi, sam pa sem zaËel
tudi z akcijo “NauËimo otroke plavati.” Ko smo na πoli prviË
pripravili sestanek s starπi in jih seznanili z idejo πole v naravi, smo
naleteli na velikanski odpor. Starπi so se namreË bali tega, da bi bilo
dober teden dni loËeni od svojih otrok. Nikoli ne bom pozabil besed
profesorja BesliËa, ki jim je dejal: ”Za svojega otroka se boste bali en
teden, Ëe pa ne bo znal plavati, se boste zanj bali celo æivljenje.”
Lahko reËem, da je bila ideja poletnih πol v naravi zelo uspeπna, saj
smo tako na tisoËe otrok nauËili plavati. 

©port se je v zadnje Ëasu zelo spremenil. Kako Vi ocenjujete vse
te spremembe?
Lahko reËem, da je πport danes postal sestavni del ljudi, predvsem
mladih, in to je dobro. V 50-ih letih prejπnjega stoletja je bilo na
primer v loπki regiji pribliæno ducat πportnih druπtev, danes pa jih je
skoraj 70. Æal pa je danes sestavni del πporta tudi profesionalizem,
Ëesar pa jaz osebno ne podpiram, Ëeprav se zavedam, da brez tega ne
gre. Seveda pa so finanËna sredstva v πportu veËen problem, saj se
nenehno zastavlja vpraπanje, kdo je sploh sposoben vlagati v πport.
Samo v ©kofji Loki je veË πportnih panog, ki so v samem
slovenskem vrhu - plezanje, koπarka, rokomet, odbojka … Ker ni
zadostnega πtevila sponzorjev, prihaja do æivotarjenja klubov. Prave
reπitve tega problema æal ne vidim. 

Katere so tiste stvari, ki poleg πporta πe zapolnjujejo Vaπe æiv-
ljenje?
Moj hobi je Ëebelarstvo, ki je, tako ko πport, stalnica v mojem æiv-
ljenju. Seveda pa ne smem pozabiti tudi jadralstva. Pred veË kot 20
leti sem naredil jadrnico in jo poimenoval Suπca, tako da z druæino
vsako leto veË dni preæivimo v zibanju na morskih valovih. 

Koliko se danes πe ukvarjate s πportom?
Æal premalo. Imam pa to sreËo, da mi hobiji omogoËajo veliko
gibanja v naravi. Sicer pa vsem tistim, ki so mojih let (bliæam se 70),
priporoËam in svetujem: najbolj primeren πport za nas je hoja in πe
enkrat hoja!

Barbara Hartman
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Branko Selak je velik πportni navduπenec in ga πport spremlja vse
æivljenje, najprej kot tekmovalca, nato kot funkcionarja, najpomem-
bnejπa njegova vloga pa je financiranje πportnih organizacij, ki jim
kot direktor Marmorja Hotavlje vedno pomaga. 

Branko, prosim, da se predstaviπ. 
Rodil sem se leta 1947 na Dolenji Dobravi pri Gorenji vasi. V
πportu se vidim, kolikor daleË mi sega spomin. Kot otrok sem se
veliko druæil z geologi iz Beograda in njihovimi druæinami, ki so
opravljali raziskave urana na podroËju Æirovskega vrha. Vsi so bili
veliki πportni navduπenci in tudi sam sem se jim pridruæil pri igranju
nogometa na vaπkih travnikih. To so bili Ëasi velikih jugoslovanskih
nogometnih imen, kot so bili ©ekularac, KostiÊ, DæajiÊ in lahko
reËem, da sem ravno toliko poznal igralce Partizana in Crvene
zvezde kot igralce iz domaËih slovenskih klubov. To so bili Ëasi, ko
smo v vasi, ki premore 30 hiπ, brez igriπËa, postali neuradni gorenj-
ski prvaki v malem nogometu. Po selitvi v Sveti Duh pri ©kofji Loki
sem se vkljuËil v πportno druπtvo Polet kot tekmovalec in
funkcionar. V tem Ëasu sem bil dva mandata predsednik skupπËine
Temeljne telesnokulturne skupnosti v ©kofji Loki. Ko razmiπljam,
kaj me je vodilo, da sem dolga leta vztrajal na πportni poti, ugotav-
ljam, da sem delal zato, da je moja generacija imela pogoje za
πportne aktivnosti in da bi bodoËe generacije imele boljπe pogoje. 

Kaj je v tebi, da ostajaπ zvest πportu?
Za mene je bila vedno zelo pomembna tekmovalnost. Strinjam se s
tezo, da je vaæno sodelovati, vendar je to premalo. Sam osebno
vedno tekmujem in to na katerem koli podroËju. Tisti, ki tekmoval-
nosti v sebi nima, je lahko dober, vendar vrhunskih rezultatov nikoli
ne bo dosegel. Za mene je bila pomembna zmaga tako na tekmi v
mali vasi v Poljanski dolini kot, Ëe poseæem na poslovno podroËje,
na nateËaju za pridobitev posla v Iraku, Zimbabweju, Dunaju,
Trondheimu … ali nazadnje na najveËji pravoslavni cerkvi na svetu
Hramu Svetega Save v Beogradu. 

So ti tvoje mladostne πportne izkuπnje kaj koristile na tvoji æiv-
ljenjski poti?
Vsekakor. Skozi druæenje, tekmovanja in organizacijo dejavnosti
sem pridobival delovne navade. Æe takrat sem ugotovil, da si se na
Ëloveka, ki je znal stisniti zobe kot πportnik, lahko zanesel tudi kas-
neje na delovnem mestu. Tekmovalni duh v sebi sem iz πportnih
aren v Marmorju Hotavlje, kjer sem æe 35 let v sluæbi, prenesel tudi
na svoje sodelavce, ki so na svojem podroËju vrhunski strokovnjaki
in se enakovredno kosajo z vso svetovno konkurenco. Pri kadrova-
nju sem v firmo veliko vkljuËeval ljudi, ki so se izkazali v πportu.
Poslovni uspehi so pokazali, da sem ravnal prav in Ëe bi bila potre-
ba, bi tudi danes ravnal enako. 
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Podjetje Marmor Hotavlje, katerega direktor si æe 25 let, je
veliko sredstev namenjalo za πportne dejavnosti. 
Ja, kot tekmovalec in funkcionar v πportu, sem se vedno sreËeval s
pomanjkanjem denarja. Zato sem, ko mi je bilo to omogoËeno,
priËel pomagati πportnim druπtvom pri tekmovalnih doseækih in
izgradnji objektov. Marmor Hotavlje je dolga leta sponzoriral πkof-
jeloπko koπarko. Na zaËetku poti je podprl naπa smuËarja Andreja
Miklavca in Joæeta Kuralta in πe danes podpira atletinjo Brigito
Langerholc. Podpirali smo velikega zanesenjaka domaËina Alojza
Oblaka predvsem pri njegovih triatlonskih uspehih. Pomembno je,
da pomagaπ takrat, ko πe ni rezultatov, ko tvoja pomoË pomaga, da
tekmovalec prestopi tisto stopnico med povpreËnim in vrhunskim.
Naj navedem primer Mateje Pintar. Pomagali smo ji z majhnim
prispevkom takrat, ko zanjo ni vedel nihËe. Danes pa imamo
olimpijsko zmagovalko, na katero je ponosna vsa Slovenija. 

Kaj pa objekti in ostale aktivnosti?
Mirne duπe lahko reËem, da je bilo mnogo πportnih objektov v
Poljanski dolini zgrajenih s finanËno pomoËjo Marmorja Hotavlje.
Veliko pa pomagamo pri organizaciji mnoæiËnih akcij, ki jih orga-
nizira izredno aktivno πportno druπtvo iz Hotavelj, ki nosi naπe ime.
Sodelovali smo pri zaËetkih Urekovega pohoda, gorskega kolesarje-
nja na Blegoπ ni brez sodelovanja Marmorja Hotavlje. 

Takole poπteno nam povej, ali ima Marmor Hotavlje od teh
vloækov kakπno korist ali gre za Ëisto pomoË πportu?
Teæko bi rekel, da ima Marmor Hotavlje od te reklame kakπno veËjo
korist. Mislim, da gre tu za nekaj veË. Firma æivi z loπkim okoljem.
V njej delajo domaËini in z vsem kar vlagamo v πport, izboljπujemo
bivalne in æivljenjske pogoje v celotni bivπi πkofjeloπki obËini s
poudarkom na Poljanski dolini. Naj omenim, da v Gorenji vasi
redno igra tenis 150 ljudi. Z majhno pomoËjo smo jim omogoËili
veliko osebnega zadovoljstva. 

V Sloveniji, navsezadnje tudi v obËini imamo izredno πiroko
paleto πportov, ki dosegajo zelo visok, da ne reËem vrhunski
nivo. Ali so dræava in podjetja sposobna omogoËiti finanËno
preæivetje in napredek vsem?
V tem pogledu smo Slovenci fenomen. Tako πiroka dejavnost in
vrhunski uspehi so rezultat dolgoletnega dela v glavnem amaterskih
delavcev, odliËnih trenerjev in dokajπnje blaginje v druæbi. Kar zade-
va financiranje, imaπ prav, teæko je vsem zagotoviti dovolj sredstev,
πe teæje pa je nekomu, ki se prizadeva, reËi, da za njega sredstev ne
bo. Menim, da bo narava naredila selekcijo. Tisti, ki bo vztrajen in
bo napredoval, se bo obdræal. Skrbi pa me, kako bo s financiranjem
πporta v bodoËe. Slovenci bomo lahko samo toliko moËni, kolikor
bomo imeli moËno gospodarstvo. Neizpodbitno je, da se bo vrhun-
ski πport, ko bomo prodali πe nekaj boljπih firm, v sedanjem obsegu
bistveno zmanjπal. 

ObËutek imam, da v naπem πportu vse le ne gre v pravo smer.
Imamo brez πtevila amaterskih delavcev in organizatorjev, ki ves
svoj prosti Ëas namenijo πportu. Na drugi strani pa plaËujemo
igralce v niæjerazrednih tekmovanjih. Kakπno mnenje imaπ o
tem?
Res se to dogaja. Sem absolutno proti temu, da bi πportniki in ekipe
v slovenskih in celo niæjih ligah prejemali plaËe. V dræavah, kot sta
©vica ali ©vedska, igralci ne dobivajo niË, tekmovalci hodijo Ëez dan
v sluæbo, trenirajo pa zveËer. 

Branko, vem, da marsikatero tekmo rad pogledaπ v æivo, 
mislim, da si kar strasten navijaË. 
To bo dræalo. Sem reden obiskovalec tekem koπarkarjev Olimpije v
Evroligi. Bil sem na svetovnem nogometnem prvenstvu v Koreji. Æe
na poti tja pa sem bil razoËaran, ko sem ugotovil, da so bili fantje
kondicijsko slabo pripravljeni in so ostajali brez sape. Potrdilo se je
tisto, kar sem na Brdu sluËajno videl na pripravah. Pri vadbi je
spredaj tekel trener Katanec, nekaj za njim sta tekla πe dva ali trije,
potem pa dolgo niË. 

Kako gledaπ na bodoËnost slovenskega πporta?
Ne preveË roænato. Viπji standard prebivalstva, manj je mladih, ki so
pripravljeni iti skozi vso kalvarijo, ki jo zahteva vrhunski πport.
Vrhunski πportniki se bodo rojevali v socialno πibkejπih sredinah,
kjer bo πport ostajal moænost za doseganje boljπega æivljenja. Po
drugi strani pa æelim, da bi podjetje Marmor Hotavlje imelo tudi v
bodoËe moænost pomagati mladim πportnikom - talentom in jim
omogoËiti, da bi tekmovali doma. 

Branko, hvala lepa. Prav gotovo bodo πkofjeloπki πportniki veseli
tvojih zadnjih besed. Upajmo, da se ne bo uresniËil nekoliko Ërn
scenarij, ki je razviden iz nekaterih tvojih misli. 

Anton PogaËnik
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Damjan Sofronievski se je rodil 14. 11. 1979. Njegovi balinarski
zaËetki segajo v 11- leto njegovega æivljenja, ko ga je za ta πport
navduπil dedek. Sprva nogometaπ svoje odloËitve za prestop v bali-
narske vode verjetno ni nikoli obæaloval, saj mu uspehov ne manj-
ka; je eden najboljπih v dræavni ligi, pomemben Ëlan traπkega kluba,
okitil se je z naslovom ekipnega svetovnega mladinskega prvaka leta
1994 v Saluzzu, z naslovom sredozemskega prvaka v Tunisu 2001,
postal je svetovni prvak v Kranju 2001 in evropski prvak v Chivassu
leta 2004. 

Na evropskem prvenstvu v Italiji (okt. 2004) ste bili slovenski
balinarji izredno uspeπni. Po treh letih ste bili spet najboljπi v
natanËnem zbijanju. To disciplino mnogi imenujejo vraæjo in
polno pasti. Zakaj?
To je kot loterija. Imaπ rdeË predmet in bel predmet, zadeti moraπ
belega, niti dotakniti se ne smeπ rdeËega. So razliËne pozicije, πest
luknjic je, postavijo bel predmet, enkrat je samo krogla, enkrat je
balinËek, potem pa so naprej razni premiki, rdeËa pred belo, zadeti
pa moraπ le belega, sicer ni toËke. Enajst krogel vræeπ in nikoli ne

veπ, kako ti bo uspelo kljub πtevilnim treningom. Pripravljam se za
sredozemske igre, ki so po πtiri letih v ©paniji. Treniram, treniram,
kaj bom pa dosegel, pa ne vem. 

Katere discipline pri balinanju igraπ najraje?
To je natanËno zbijanje. To rad treniram in temu sem se najbolj
posvetil. Najbolj cenjena igra v balinanju so sicer dvojice. Pri bali-
nanju ni toliko fiziËnega kot psihiËnega napora. 

Kako potekajo tvoji treningi?
V Italiji imamo en dan skupni trening, potem pa trener doloËi, kaj
boπ igral: dvojke, trojke ... Ko se pripravljam na veËja tekmovanja,
treniram natanËno; kako bi bilo najbolje zbijati, ali z leve ali z desne.
Treniram vsak dan, po dve, tri ure. Sicer posebnih trenerjev v
Sloveniji nisem imel nikoli. Na zaËetku me je uËil Ivan Breznik,
potem Hasan »auπeviË, med sabo si pomagamo. 

Balinanje - πportna panoga z najveË naslovi svetovnih prvakov v
©kofji Loki. Kako si to razlagaπ?
Ko sem zaËel balinati, nas je bilo 20 pionirËkov in iz tega æe nekaj
nastane. Mora pa biti seveda zraven talent. Sedaj je v traπkem klubu
ostal le Uroπ Vehar, tudi »auπeviÊ je πel v Italijo. Kaj naj reËem,
treningi, treningi in sreËa. 

Kateri doseæek je tvoj najslajπi oz. ti najveË pomeni?
NajveË mi pomeni doseæek s svetovnega prvenstva v Kranju. Reπil
sem Ëast slovenskega balinanja; veliko pa mi je pomenilo tudi, da se
je odvijalo prvenstvo na domaËih tleh. 

Sedaj nastopaπ v moËni seriji A za klub Pontese blizu
Pordenona. Kaj je botrovalo tej tvoji odloËitvi?
V Italiji je balinanje veliko bolj cenjeno kot pri nas. VeË igralcev je,
sponzorji so moËnejπi. Pri nas se od balinanja ne da æiveti. 
Po drugi strani pa sem se pri nas naveliËal stalno igrati z enimi in
istimi igralci. 

PosveËaπ se trenerskemu delu. Na kaj moraπ biti kot trener
posebno pozoren? Kako spodbujaπ nadobudneæe?
Kot mentor sem πele komaj zaËel trenirati pionirje, zato teæko
karkoli reËem. Balinar mora biti psihiËno stabilen, predvsem pa
mora imeti rad ta πport. 

Kaj poËneπ v prostem Ëasu?
Treniram. 

Dana Mohar
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Zame je planinstvo naËin æivljenja
Joæe Stanonik se je rodil 7. maja 1939 v ©kofji Loki. Po poklicu stro-
jni tehnik in inæenir organizacije dela je bil 11 let zaposlen v LTH, 4
leta je bil predsednik obËinskega sindikalnega sveta, 4 leta predsed-
nik izvrπnega sveta obËine in 19 let direktor sploπnega sektorja
Termika - Termo ©kofja Loka. 
Kot izredno aktiven πportnik je dosegal dobre rezultate v atletiki,
rokometu, streljanju in orodni telovadbi. 
Posebej pa je potrebno izpostaviti njegovo planinsko dejavnost, za
katero se je odloËil æe zgodaj. Æe leta 1961 je v takratnem Motorju
(danes TCG Unitech LTH) ustanovil mladinsko organizacijo in
organiziral izlete v gore. V Termiki (danes Termo) je leta 1978
ustanovil planinsko sekcijo, ki jo je vodil do upokojitve (1997. leta).
»eprav je bil predsednik obËinskega komiteja mladine, poslanec
gospodarskega zbora RS, rokometni funkcionar, je leta 1979 postal
Ëlan upravnega odbora Planinskega druπtva ©kofja Loka, dve leti
pozneje pa je prevzel πe dolænost predsednika planinskega druπtva.
Tako je æe osemnajsto leto predsednik PD ©kofja Loka, pet let je bil
predsednik meddruπtvenega odbora PD Gorenjske, pet let pod-
predsednik PZS, je Ëlan upravnega odbora PZS, bil je Ëlan gospo-
darske komisije pri PZS, πtiri leta predsednik izvrπnega odbora in
deset let Ëlan IO PZS. 
Za svoje delo je prejel vrsto priznanj, preveË jih je, da bi jih naπtevali;
izpostavili bi srebrni in zlati Ëastni znak PZS, zlati znak sindikata
Slovenije, predvsem pa dræavno odlikovanje (Ëastni znak svobode
republike Slovenije) leta 2002 in priznanje dræavnega sveta RS najza-
sluænejπim prostovoljcem leta 2001. 

Zelo uspeπno ste delovali kot funkcionar in πportnik. Kako ste
uspeli uskladiti vse te aktivnosti?
Menim, da se je vedno treba odloËiti za tisto, kar imaπ rad, kar
razumeπ in Ëemur si pripravljen nameniti del svojega Ëasa. 
Moj interes je bil biti med ljudmi in Ëim bolje delati, sodelovati. 

Katero priznanje vam najveË pomeni?
NajveË mi pomeni priznanje, da sem 60 - krat daroval kri in zato pre-
jel tudi ustrezno priznanje RdeËega kriæa in Ëastni znak Republike
Slovenije, ki mi ga je izroËil predsednik Milan KuËan, s katerim sva
bila pred πtirimi desetletji dobra sodelavca pri mladinski organizaci-
ji. 

Pravijo, da je vse odvisno od prave motivacije. Kaj je vas navdi-
hovalo in vam dajalo energijo?
Æe od nekdaj sem rad delal z ljudmi in bil v njihovi druæbi. »e pa je
bilo moæno ob tem narediti πe kaj koristnega v dobro vseh, da smo
se imeli prijetno, da smo dosegli doloËene cilje, je bil namen doseæen.
Vsak naj bi v tem kratkem æivljenju za seboj pustil vsaj majhno sled,
ki kaæe, kaj si ustvaril, kaj si doprinesel k napredku v svojem okolju. 
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v planinskih objektih in cenejπih nakupov πportne opreme. Planinci
imamo zelo dobro urejeno zavarovanje za primer nezgode in reπevan-
ja tako v slovenskih kot v evropskih gorah, s TurËijo vred. 
Poudaril pa bi, da se razmere za delo druπtev, kot so planinska in
podobna, v danaπnji druæbi zmeraj bolj zaostrujejo. To je teæko
razumeti, Ëe je povsod v svetu prostovoljstvo cenjeno. Druπtvom so
namenjene razliËne olajπave za poslovanje koË v teækih razmerah, ki
jih neodvisno od naπe volje narekuje narava. 

V letu 2007 bo PD praznovalo 100-letnico delovanja. Kako
boste proslavili ta pomembni jubilej?
Ena od kljuËnih stvari bo jubilejna edicija. Skozi vse leto bomo orga-
nizirali aktivnosti, ki bodo povezane s ©kofjo Loko, s koËama na
Lubniku in Blegoπu, in pokazali obËanom, s Ëim se ukvarjamo tudi
danes. 

Planinci so veseli ljudje. Na poteh in v koËah se zgodi marsikaj
smeπnega. Se spomnite kakπne anekdote?
Res se dogajajo zanimivosti. Ko smo bili v Mozirski koËi na seji
upravnega odbora PZS, je bil z nami tudi kolega iz Zasavja, ki je bil
znan po svojem strahovitem smrËanju. Ko smo πli spat, sem vedel,
kaj nas Ëaka, zato sem πel spat v najbolj oddaljen konec planinske
koËe. PonoËi so prihajali tudi drugi, ki niso zdræali v njegovi bliæini,
tako da je bila naπa spalnica zjutraj najbolj zasedeni del planinske
koËe, njegova bliæina pa prazna. 

Kako PD skrbi za varstvo narave?
Po letu 1950 je PD ustanovilo odsek za varstvo gorske narave, ki
skrbi, da so pota oËiπËena, da se cvetje ne trga. V planinskih posto-
jankah uporabljamo Ëistila, ki so ekoloπko neoporeËna. Goro pa je
treba ohranjati tudi z drugimi oblikami: da se nanjo ne vozi z
motornimi vozili, da se ne dela πkoda favni in flori, npr. z bliænjica-
mi, da se ne oznaËuje, kot si kdo zamisli, da se ceste ne daljπajo ali
celo asfaltirajo prav do planinskih koË. Ni treba, da je gora udobno
dostopna vsem, ohranimo kakπen koπËek narave tudi v svoji prvobit-
nosti. 

Kako doæivljate planine, gore?
To vpraπanje si tudi sam vËasih zastavljam, pa moram reËi, da πe
nisem popolnoma odgovoril nanj in ne vem, kdaj bom. Upam, da
Ëim kasneje in da bom πe veliko poti prehodil in Ëim veË lepih stvari
videl in doæivel v naravi. Zame je planinstvo naËin æivljenja, ki sem
ga vzljubil v svojih mladih letih, ga gojil in ga vsakomur priporoËam.
Takrat pa, ko ne bo moæno od blizu uæiti vseh teh lepot, ki jih nara-
va nudi, bom bogat s spomini. 

Dana Mohar
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Ste tudi predsednik obËinske komisije za priznanja πportnikom.
Verjetno ste dobro seznanjeni z uspehi πportnikov v naπi obËini.
Kako gledate na priznanja v druæbi na sploπno?
Vsako priznanje ima svoj namen. Priznanje za delo, za doseæene
rezultate je stimulacija za πe boljπe delo in rezultate. Priznanja lahko
zelo pozitivno vplivajo na posameznika in ga osreËujejo, ker je nekaj
koristnega napravil, ker je dosegel dober rezultat, za katerega si je leta
prizadeval. Pomembno je tudi, da okolje ve, da se je nekdo trudil veË
kot drugi, dosegel boljπe rezultate in mu to s priznanjem potrdi. 
Loka je poznana po tem, da ima razvite razne πportne dejavnosti in
vËasih sem prav preseneËen, koliko dræavnih, evropskih in celo sve-
tovnih prvakov glede na πtevilo prebivalcev imamo. 

Æe 18 let ste predsednik PD ©kofja Loka. Katere dejavnosti PD
bi πe posebej izpostavili?
Delo planinskih mentorjev v πolah. Mladini se je treba vedno in vse
bolj posveËati; tabori, ki jih organiziramo skupaj z mentorji osnovnih
πol, πtevilni izleti mladih planincev, planinske urice in predavanja
izkuπenih planincev pa zagotavljajo prijazno uËenje planinskih
veπËin. 

PD upravlja z dvema planinskima koËama, z Domom na
Lubniku (delna obnovitev leta 2003) in s KoËo na Blegoπu
(obnovljena leta 2004). Kako vam je uspelo pridobiti finanËna
sredstva in πtevilna soglasja?
Teæko je v sedanjem Ëasu pridobiti sredstva, vendar nam je to uspelo
z 98-letno tradicijo in dosedanjim uspeπnim gospodarjenjem.
Dosegli smo veliko razumevanje pri obËinskem svetu, v Termu, ki ga
moram πe posebej izpostaviti, pomagala nam je fundacija pri
Ministrstvu za πolstvo in πport in Elektro Gorenjske. Razumevanja za
napredek pri elektrifikaciji KoËe na Blegoπu smo bili deleæni tudi od
lastnikov in solastnikov zemljiπË. Dovolili so nam poloæiti visokona-
petostni kabel. 

Ste tudi planinski vodnik po planinah rehabilitacijske skupine iz
Sopotnice, kar se mi zdi πe posebno dragoceno. Kako hoja v
hribe in doæivljanje narave pomagata ljudem v stiski in njihovi
duhovni rasti?
To so mladi ljudje od 18. -25. leta, ki se odvajajo od zasvojenosti z
mamili. Æe veË let sodelujemo in skupaj izberemo primerne ture:
StoræiË, Golica, Triglav, Koroπica, Ojstrica, Slavnik, Blegoπ,
Ratitovec ... 

Kako je s Ëlanstvom v PD v ©kofji Loki in v Sloveniji?
Trenutno imamo 922 Ëlanov, od tega je pribliæno 1/3 mlajπih od 25
let, Planinska zveza pa ima 53. 743 Ëlanov v 246 planinskih druπtvih.
»lanstvo se zmanjπuje, zato se je treba πe bolj zavzemati za zanimive
programe. NeËlani imajo na voljo vsa markirana in vzdræevana pota,
koËe, planinsko literaturo tako kot Ëlani, nimajo pa cenejπih noËitev
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Namizni tenis za dobre reflekse
Janez Starman je bil dobra tri desetletja predsednik πportnega
druπtva Kondor na GodeπiËu, igral je nogomet, πe vedno igra
namizni tenis, za obe πportni panogi ima opravljen tudi trenerski
izpit, vendar kot pravi, danes treniranje nekoliko opuπËa. Ukvarjal
se je tudi z novinarstvom, saj je bil nekaj Ëasa dopisnik za Gorenjski
glas, Delo in Dnevnik z Gorenjske, aktiven je bil tudi v Druπtvu za
varstvo okolja, πe vedno pa zelo rad hodi v hribe in je tudi gorski
straæar. Janez se je rodil 8. maja 1948. 

Druπtvo Kondor ste ustanovili leta 1967. Se πe spomnite,
kakπni so bili zaËetki?
ZaËetki so bili zelo skormni, saj vËasih denar v πportu ni bil tako
pomemben kot danes. Ko smo druπtvo ustanovili, smo morali sami
izdelati æig. Tudi zaËetni denar smo morali zbrati sami, da smo se
na obËini sploh lahko registrirali. V druπtvu smo sicer najprej zaËeli
z igranjem namiznega tenisa, nato je sledil nogomet, kmalu pa smo
zaËeli tudi z drugimi πportnimi panogami. Otroka je namreË v
zgodnjih letih treba vpeljati v veË razliËnih πportov, πele sËasoma se
pokaæe, za kateri πport je bolj nadarjen. Nekateri starπi pa silijo
otroke v πporte, ki jim ne ustrezajo in poslediËno lahko pride do
hudih razoËaranj. 

Kaj torej povpreËne tekmovalce loËi od vrhunskih?
PovpreËne πportnike od uspeπnih loËi predvsem moËna volja do
πporta in do dela. Tisti, ki ima πport res rad, bo z velikim veseljem
treniral in tekmoval. Visoki vloæki v delo se kmalu obrestujejo in
prinesejo dobre rezultate. Seveda pa je potreben tudi talent. 

Poleg talenta in prizadevnosti so tu πe trenerji; tudi vi ste treni-
rali nogomet in namizni tenis. Koliko lahko trener vpliva na
rezultate πportnikov?
Kot sem æe dejal, bi bilo treba otroke najprej sploπno πportno vzga-
jati. To je predvsem naloga uËiteljev telesne vzgoje, za katere
menim, da imajo zelo veliko odgovornost, saj morajo poskrbeti za
sploπno telesno vzgojo mladega Ëloveka. ©ele nato naj bi se mladi
zaËeli ukvarjati s konkretnim πportom pod vodstvom trenerjev. Za
dobrega trenerja pa ni pomembna samo izobrazba, potreben je tudi
Ëut do mladine. Mladi namreË zahtevajo prav poseben odnos in
naËin dela. Samo æelja biti trener ni zadosti, potrebne so tudi
sposobnosti. SreËko Katanec je bil dober trener, znal je tekmovalce
dobro pripraviti za tekme. Tekmovalci so to lepo sprejeli in sloven-
ska nogometna reprezentanca je takrat dosegala izjemne uspehe.
Danes takega naËina dela ni veË, zato tudi æeljenih uspehov ni. 
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Koliko lahko πportnikom, ki so se znaπli v krizi, pomaga πport-
ni psiholog?
Nekdo, ki je bil na tleh, se prav gotovo lahko s strokovnim delom
psihologa “pobere”. Æal pa v Sloveniji po mojem mnenju manjka
dobrih πportnih psihologov. To se je videlo tudi na Olimpijskih
igrah v Torinu 2006, saj so πportniki æe pred nastopom pregoreli v
æelji po uspehu. Pomembno je tudi, koliko je posameznik trden, saj
niso vsi rojeni pravki. 

Medtem ko je nogomet zelo priljubljen in medijsko odmeven
πport, pa pri namiznem tenisu ni tako. Kaj je po vaπem mnen-
ju razlog za to razliko?
Namizni tenis res ni tako popularen kot nogomet, Ëeprav je lep,
zanimiv in atraktiven πport, lahko ga igrajo tudi starejπi. V Sloveniji
ga rekreativno igra veliko ljudi. Samo v obËinski ligi igra 10 ekip,
kar je skupaj pribliæno 70 igralcev, na Gorenjskem imamo dve ligi,
oziroma okrog 100 igralcev. Æal pa ni pravih ljudi, ki bi ta πport
naredili πe bolj atraktiven, predvsem za medije, zato tudi ni zani-
manja sponzorjev, da bi v ta πport vlagali. Sam igram namizni tenis
æe 45 let, πe vedno dvakrat tedensko v obËinski ligi. To je πport, pri
katerem posameznik razvije zelo dobre reflekse, ki ti lahko poma-
gajo na razliËnih podorËjih v vsakodnevnem æivljenju, na primer
pri voænji z avtomobilom. 

V druπtvu Kondor poskuπate πportno udejstvovanje zagotoviti
kar najveËjem πtevilu πportnih zanesenjakov. Kako torej gle-
date na profesionalizem v πportu?
Profesionalni πport potrebuje denar, drugaËe danes ne gre. VËasih
pa je bilo veliko prostovoljcev, ljudi, ki so radi pomagali. Velika je
tudi razlika v nagrajevanju. VËasih so bile nagrade za prva mesta le
kolajne, diplome, pokali, danes pa govorimo o precej visokih zne-
skih. Æal pa je πport zaradi denarja in profesionalizma izgubil pre-
cej svojega duha. 

Omenili ste, da ste gorski straæar, kakπne so njegove naloge?
Gorski straæar varuje roæe, cvetje, favno. Na sreËo mi ni bilo treba
velikokrat posredovati, saj imamo Slovenci kar dober odnos do roæ,
predvsem tisti, ki redno zahajajo v gore. Nekoliko manj so
osveπËeni obËasni obiskovalci gora. Tako sem denimo nekajkrat
moral posredovati na Ratitovcu, ko so pohodniki trgali planike,
drugih veËjih krπitev pa do sedaj nisem obravnaval. 

Barbara Hartman
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Okus zmage te æene naprej
Boris Strel (rojen 20. oktobra 1959) je zaËel svoj tekmovalno pot z
desetimi leti v takratnem smuËarskem klubu Transturist. V drugem
delu mladinske dobe je bil æe Ëlan mladinske reprezentance in se
hitro povzpel v mladinski vrh smuËanja; leta 1977 je v Kranjski
Gori na takratnem evropskem mladinskem prvenstvu osvojil prvo
mesto in s tem se je na nek naËin zaËela pot v smuËarski svetovni
vrh. Prve toËke svetovnega pokala si je prismuËal v sezoni 1979/80.
Leta 1981 je v italijanski Cortini d'Ampezzo v veleslalomu dosegel
svojo edino zmago. Leto pozneje pa je na veleslalomski tekmi sve-
tovnega prvenstva v Schladmingu osvojil bronasto kolajno. Na zim-
skih olimpijskih igrah je nastopil dvakrat. Leta 1980 v Lake Placidu
je bil osmi, πtiri leta kasneje v Sarajevu pa peti, obakrat v veleslalo-
mu. Na zmagovalne stopniËke je stopil tudi v πvicarskem
Adelbodnu, ko je leta 1981 osvojil drugo mesto. Boris Strel se je kar
33-krat uvrstil v najboljπo petnajsterico, ki je takrat prejela toËke
svetovnega pokala. Po koncu sezone 1984/85 je tekmovalno pot
zakljuËil. 

Ko se sedaj ozrete na svojo smuËarsko pot, ste zadovoljni s svo-
jimi doseæki?
Æe veËkrat sem povedal, da sem zelo zadovoljen s svojo πportno
potjo in doseæki. »e analiziram vse s πe bolj treznimi oËmi, moram
reËi, da sem dosegel veË, kot so mi telo in sposobnosti dopuπËale. »e
me ne bi pestile poπkodbe, bi lahko iztræil veË, toda poπkodba
hrbtenice, ki je bila æe od malih nog problem, mi je omejevala
koliËino treninga. 

Kakπna je vloga trenerja? Kakπni so bili vaπi trenerji?
Vloga trenerja je res zelo pomembna, lahko bi rekli, da je polovica
vsega. Trener je tisti, ki te odkrije, ki ti stoji ob strani, te bodri v
teækih trenutkih, ti daje moænosti, da lahko napredujeπ, ti posredu-
je znanje. Brez tega ne bi bilo niË. Moji trenerji so bili takratni klub-
ski delavci kluba Transturist: Aci Novinc, Simon Krelj, Janko
Vodopivec, Rajko Knific, Jaro Kalan, potem Tone Vogrinec, kasne-
je Filip Gartner - Ëe ne bi bilo njih, tudi mene kot tekmovalca ne bi
bilo. Tone Vogrinec je kljub drugim talentom v slovenskem
smuËanju veliko stavil name. S kasnejπimi medaljami na svetovnem
prvenstvu in zmagami v svetovnem pokalu sem opraviËil njegovo
zaupanje. On πe vedno trdi, da bi lahko iztræil veË , toda sam vem,
da temu ni tako, saj moja hrbtenica ne bi zdræala in utrpel bi dru-
gaËne posledice. 

Uspehi so za πportnika gotovo najveËja motivacija. Kako ste si
pomagali takrat, ko ni πlo najbolje, ko so vas pestile poπkodbe?
To je mogoËe ena od veËnih tem. Vse je podrejeno uspehu. 
Ko enkrat okusiπ zgodbo zmage in uspeha, te πe bolj æene naprej. 
Ta zgodba ima potem tudi druge, precej negativne plati, kot 
so poπkodbe, javnost, ki je zelo netolerantna. Javnost hoËe svoje
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delavnikom. SmuËarske gimnazije so bile takrat v povojih, mi smo
bili prva generacija in smo skupaj s profesorji in mentorji stvari
oblikovali. Ne vem, kako to sedaj poteka. Kolikor stvari poznam,
se da marsikaj storiti. Ozadje mora biti resniËno πport, ne pa ugod-
nosti. »e kdo to izkoriπËa zaradi statusa, se pravi namen take πole
izgubi. 

Tekmovali ste, ko smo vsi spremljali televizijske prenose. Kako
sedaj ocenjujete poloæaj smuËanja v Sloveniji?
To je bil svet naπe domovine Slovenije v Jugoslaviji in sedaj Ëas
samostojne Slovenije in πporta v njej. Slovenci v bivπi Jugi nismo
imeli vrhunskega odmevnega πporta in πportnika, razen Mira
Cerarja, kar bi bilo ljudem blizu. Mi smo vedno govorili, da smo
smuËarski narod. In res smo. Delo Toneta Vogrinca in njegove ekipe
je sestavilo ekipo, ki je takratni Jugoslaviji ponudila smuËanje.
Slovenija je bila ponosna, da ima v prostoru Jugoslavije svoje
junake. Vogrinec je to znal zelo dobro izkoristi, to se je sliπalo in
videlo in zato je bilo to popularno. 

Po konËani smuËarski karieri ste postali poslovneæ. 
Ko konËaπ kariero, moraπ æiveti naprej. Pri smuËanju nisem toliko
zasluæil, da bi lahko od tega æivel. Zato sem sedaj podjetnik, ostajam
pa povezan s πportom. 

Mateja Feltrin Novljan
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heroje, zmagovalce, da se z njimi identificira nasproti drugim naci-
jam. Tudi novinarji posebej v zadnjem Ëasu poroËajo o doloËenih
tekmovalcih na zelo populistiËen naËin, samo da se nekaj dogaja,
samo da je njihov Ëlanek na prvi strani, resniËnega in dejanskega
ozadja pa niti noËejo razkriti, zato da se stvari ne zakljuËijo, da se
Ëasopisi prodajajo. Javnost pada pod vpliv mnenja, ki ga novinar
napiπe - ali je to objektivno ali ne, pa je druga stvar. Teæava, ki se pri
πportnikih pojavlja, je, da so izpostavljeni poπkodbam, da so lahko
medijsko dvignjeni ali medijsko uniËeni. Na æalost so ærtve - in
Primoæ Peterka je bil klasiËen primer, kako v slovenskem πportu na
tem podroËju ni niË urejenega. Potem gre tudi za zavidanje javno-
sti, ko nek πportnik doseæe rezultate in zasluæi veliko denarja. NihËe
pa se ne zaveda, da bo ta πportnik izpostavil svoje telo, svoje æivlje-
nje celo do te mere, da je zdravje ogroæeno. Milijone bo igralec moral
vlagati v svoje zdravje πe leta po svoji karieri. Dobra stran πporta je
uspeh. Neuspehu sledi æalost. »e uspeπ, zasluæiπ denar in zopet ti ga
zavidajo. SooËaπ se πe z drugimi problemi, ki so ti absolutno nez-
nani. Poπkodbe pa vedno puπËajo posledice, kajti vrhunski πport ni
zdrav. 

Kateri uspeh v vaπi smuËarki karieri Vam najveË pomeni?
Ko rasteπ, si postavljaπ vedno viπje cilje. V danem obdobju je bila
meni uvrstitev v dræavno reprezentanco tako pomembna kot kasne-
je zmaga na evropskem mladinskem prvenstvu. Potem napredujeπ
in si postavljaπ cilje sproti, vedno stremiπ k vrhu. Za πportnika je
olimpijsko zlato najveË. Jaz ga nisem osvojil, toda osvojil sem
medaljo na svetovnem prvenstvu, ki je po neki lestvici poznavalcev
bistveno veË vredna kot tretje mesto na OI. Mi, ki smo vkljuËeni v
to zgodbo, vemo, kaj je res pravi rezultat. Na primer zmagati na sve-
tovnem pokalu je teæje kot zmagati na svetovnem prvenstvu, saj tam
tekmujeπ z desetimi Avstrijci, na svetovnem prvenstvu pa samo s
πtirimi ali petimi. Zmaga v svetovnem pokalu, ki zajema deset
tekem v letu, je teæja. Zato je meni zmaga v Cortini zelo draga, saj
je bila Ëisto preseneËenje. 

Bili ste πportni vrstnik in prijatelj Joæeta Kuralta. Kakπni spo-
mini vas veæejo nanj?
Z Joæetom sva skupaj odraπËala. »eprav je bil starejπi od mene, je
zaËel aktivno trenirati kakπno leto kasneje. Vstopil je k mladincem
in njegova pot se je hitro vzpenjala. To je bila pot njegove dejanske
fiziËne pripravljenosti in talenta. Znal je izkoristiti svoje telo in na
æalost se je smrtno ponesreËil prav takrat, ko je bil zrel za πe veËje
uspehe. 

Obiskovali ste smuËarski oddelek πkofjeloπke gimnazije. Kako
tak naËin izobraæevanja pomaga πportniku? 
»e πportnik poskuπa uresniËiti svoje cilje, jih zelo teæko ob rednem
πolskem delu. Vrhunski rezultati se zaËnejo pri 16-ih letih, takrat se
je treba æe odloËiti. Takπne treninge lahko primerjamo z 8-urnim
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Rokomet V ©kofji Loki
Igor Stupniπek æivi danes kot upokojenec v ©kofji Loki. VeËkrat ga
videvamo v πportni dvorani Poden, kjer πe vedno z zanimanjem
opazuje treninge, zlasti pa prvenstvene tekme πkofjeloπkih
rokometaπev. Malo ljudi ve, da je rokometnemu πportu posvetil veË
kot petdeset let svojega æivljenja. Bil je igralec, trener, sodnik, selek-
tor reprezentanËnih ekip mladincev in funkcionar. Prav je, da se
nam predstavi tudi sam. Takole nam je odgovarjal na zastavljena
vpraπanja. 

Ste rojeni Bosanec s slovenskim priimkom ? 
Res je. Kmalu po prihodu v Ljubljano se me je med rokometnimi
sodelavci in sotekmovalci prijelo ime Bosansko - Hrvaπki Slovenec.
Rojen sem bil leta 1937 v Zenici v Bosni in Hercegovini. V tem
metalurπkem mestu sem preæivljal svoja otroπka in fantovska leta in
se poËasi spoznaval z razliËnimi πporti, zlasti s tekom na smuËeh.
Leta 1953 sem se vpisal v TVD Partizan Zenica v rokometno sekci-
jo in ostal zvest vse do svoje odselitve. Po konËani osnovni in sred-
nji metalurπki πoli v Zenici sem se za kratek Ëas zaposlil v
Metalurπkem kombinatu v Zenici, nato pa sem leta 1959 priπel v
Ljubljano in se vpisal na Fakulteto za naravoslovje in tehnologijo -
smer rudarstvo in metalurgija. Æe naslednje leto sem pristopil k
rokometaπem Olimpije in z njimi nastopal v I. slovenski rokometni
ligi. 

Kje vse ste nastopali in trenirali?
Poleg sluæbe, ki sem jo dobil v trgovskem podjetju Chemo, sem leta
1962 postal trener in igralec rokometnega kluba v ©entvidu pri
Ljubljani, kjer smo nastopali v prvi slovenski rokometni ligi. Leta
1965 sem na povabilo rokometaπev novoustanovljene ekipe iz
Medvod prevzel trenersko delo in za njih tudi igral. Med tem sem
se leta 1966 tudi poroËil ter tako za vedno ostal v Sloveniji. Od leta
1969 pa do leta 1972, pred prihodom v ©kofjo Loko, pa sem treni-
ral rokometaπe Kamnika. 

Kdaj vas je pot pripeljala v ©kofjo Loko?
Spomnim se, da smo leta 1972 z ekipo Kamnika igrali poslovilno
tekmo z igralci ©kofje Loke. S to tekmo sem zapustil trenersko delo
v Kamniku in se na æeljo rokometnega vodstva iz ©kofje Loke pre-
selil v rokometni klub ©eπir. Takrat so LoËani nastopali v conski
rokometni ligi, z resnim in strokovnim delom vseh igralcev in
takratne uprave pa so se priËeli uspehi πkofjeloπkega rokometa,
katerega kvaliteto lahko spremljamo πe danes. 

Poznamo vas, da ste trenirali kar veliko πtevilo moπtev, poleg
tega pa ste bili nosilec odgovornih funkcij v Rokometni zvezi
Slovenije?
Kot sem æe omenil, sem treniral in igral pri rokometaπih Olimpije,
©entvida, Medvod, nato pa samo treniral ekipe Kamnika, ©eπirja,

Jelovice in Termopola iz ©kofje Loke, Æabnice, Preddvora, Velenja,
Litije, Borovelj iz Avstrije, Tivata iz »rne gore, Besnice in ekipo Save
iz Kranja. Omeniti moram tudi svoje delo v sodniπkih vrstah. Leta
1968 sem sodil finalno tekmo Pokala Slovenije med æenskima
ekipama Save in Alplesa. 

Pet let sem bil selektor mladinske vrste æenske reprezentance
Slovenije, kjer smo leta 1968 osvojili prvo mesto v takratni
Jugoslaviji, deset let pa sem bil selektor mladinske ekipe Slovenije,
kjer smo osvojili leta1980 prvo mesto v nekdanji Jugoslaviji. 

Dolga leta sem deloval v sekretariatu Rokometne zveze Slovenije in
bil nekaj Ëasa tudi predsednik disciplinske komisije pri RZS. 

Peter Pipp
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Pisanje je kot razvijanje fotografije
Pavle ©egula (rojen 10. decembra 1923) je v gore zaËel zahajati s 15.
letom. Na prve ture se je podajal na StoræiË, ki mu je za vedno
najbolj prirasel k srcu - na njegovem vrhu je stal vsaj 243-krat. Æal
je na eni od teh poti izgubil prijatelja. Kmalu za tem se je vkljuËil v
Gorsko reπevalno sluæbo: od leta 1960 do 1989 je bil Ëlan Komisije
za GRS. Specializiral se je za plazove in od leta 1962 do 1989 v tem
svojstvu zastopal GRS v Mednarodni komisiji za reπevanje v gorah
(IKAR). Veliko se je ukvarjal z radijskimi zvezami in z organizacijo
raznih sreËanj. Od leta 1963 do 1975 je bil naËelnik Komisije za
odprave v tuja gorstva PZS. Prevzel je zapuπËino himalajskega od-
bora ter v tem Ëasu deloval pri organizaciji in izvedbi odprav. Kot
predavatelj je sodeloval na mnogih teËajih, dnevih varstva pred
sneænimi plazovi, se kot delegat udeleæeval zasedanj IKAR. Svoje
znanje je posredoval tudi prek radia, Ëasopisov in revij. Mnogo
Ëlankov in prevodov je objavil v Planinskem vestniku. Ob πtevilnih
drugih priznanjih je l. 1995 dobil Bloudkovo nagrado, 1996 pa
SveËano listino Planinske zveze Slovenije. Prevedel je devet
priroËnikov in s samostojnimi poglavji sodeloval pri pripravi veË
nadaljnjih. Napisal je priroËnike Nevarnosti v gorah (1978), Sneg,
led, plazovi (1986), slovenski 6-jeziËni slovar Sneg in plazovi z
razlagami gesel (1965) in knjigo Kriæemkraæem po gorah (2001).
Kot soavtor je podpisan v naslednjih delih: Æivljenje v naravi, trije-
ziËni Planinski slovarËek, πtirijeziËni Slovar za planince in Planinski
terminoloπki slovar. 

Sedaj πe zahajate v gore?
Ne, ker srce in oËi niso veË brezhibni in bi se mi v visokih gorah
lahko kaj pripetilo. In Ëe bi se to zgodilo, bi me bilo sram, ko bi me
kolegi reπevalci nekje pobirali in rekli: “Drugim pamet soliπ, sam pa
delaπ iste neumnosti.” NeËemu se v mojih letih moraπ odreËi. Toda
vsak dan grem na Grad, Krancelj, vËasih tudi viπje. 

Napisali ste precej Ëlankov, priroËnikov, knjig ... Imate med
obvezno opremo, ko hodite naokrog, tudi kakπen svinËnik in
piπete potem, ko se misli uredijo?
Ne, svinËnika in beleæke ne nosim s seboj, Ëeprav bi bilo to pamet-
no, ker se vËasih porodi kakπna res dobra misel in bi jo moral takoj
zapisati, saj hitro premine. Pri pisanju se je treba truditi, poskuπati,
vËasih gre, drugiË ne ... »e Ëutiπ, da ljudem to koristi, je laæje.
Knjigo Nevarnosti v gorah so ljudje zelo brali in marsikdaj me je
kdo sreËal in se mi zahvalil. ©e najmanj hvale sem æel pri kolegih
planincih - med svojimi si teæko prerok. VËasih ni bilo naπih
priroËnikov in smo si na teËajih v koËah na VrπiËu, Zelenici,
Okreπlju z zvezki na kolenih zapisovali besede predavateljev. Mnogi
so bentili: “Blagor Nemcem, Italijanom - imajo knjige, mi pa niË!”
Nakar smo nekateri rekli, da imamo tudi mi lahko svoje knjige, in
se lotili pisanja. PraktiËno imamo sedaj æe vso planinsko literaturo. 
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Koliko Ëasa je nastajala knjiga Kriæemkraæem po gorah? 
V njej je veË kot polovica Ëlankov, ki sem jih pisal v Planinski vest-
nik. Nekaj sem potem popravil in dodal manjkajoËe. Tudi v
dnevnikih imam veliko zapisanega, saj vsak dan zapiπem, kam sem
πel, koga sem sreËal. 
Pisal sem stvarno, nikoli Ëustveno, kajti to zahteva preveË Ëasa in
presega namen dnevnika. Æe od leta 1960 vsak dan napiπem eno
stran. In ko sem pisal knjigo, mi je vËasih en sam stavek odprl celo
zgodbo. Ko piπeπ, trenutna podoba sprva res ni povsem toËna,
ampak spomin se prebudi. Nekako tako je kot razvijanje fotografi-
je, ki nastaja tako, kot se zlagoma rojevajo misli. 

Zakaj in kdaj ste se zaËeli ukvarjati s plazovi?
S tem sem zaËel leta 1962, ko so me - dokaj sluËajno - dodelili za
delegata GRS v podkomisijo za plazove IKAR. V GRS se dotlej s
tem niso posebej ukvarjali. Tisti, ki imajo opravka v gorah, se navad-
no kar na terenu seznanjajo s problemi, jaz pa sem se zaËel uËiti.
»lani podkomisije so bili asi, ki so mi veliko pomagali. Od vseh sem
veliko pridobil; prebral in preπtudiral sem πtevilne knjige. Odtlej
smo na tem podroËju zelo napredovali. 

Do gora je treba biti zelo spoπtljiv. Samozavest, ki preraste v pre-
drznost, je lahko usodna, predvsem na podroËju plazov. 
Res je, plaz je sila zapleten pojav. »e te zasuje, je vpraπanje preæivet-
ja Ëista loterija. Sedaj si lahko pomagamo s priroËno napravico - pla-
zovno æolno, ki tovariπe hitro vodi do zasutega. Morajo pa jo imeti
pri sebi vsi Ëlani skupine in jo znati uporabiti. OdliËen pomoËnik je
plazovni pes, vendar je ta na voljo le organiziranim reπevalcem. 

V gore ste zahajali tudi z æeno, ki vam je ves Ëas stala ob strani... 
»e nimaπ te zaslombe, potem kmalu nisi veË poroËen ali pa nehaπ
zahajati v gore. Æena je velikanska pomoË. V tem smislu sem bil ves
Ëas svoboden, æena mi ni nikoli rekla, da ne smem iti v gore. Sedaj
ji to vraËam z enakim razumevanjem. Pa tudi, kadar piπem, πtudi-
ram, me kveËjemu priganja, naj pridem na kosilo, da ne bom ves
dan sedel in delal ob svojem. 

Bili ste gorski reπevalec. Kako ste doæivljali to delo?
Za to moraπ imeti tudi dar. Delaπ tisto, kar je treba. Jaz sem se veËi-
noma ukvarjal s πtudijskimi in vzgojnimi akcijami, organiziral zveze
ipd. Akcije, katerih sem se udeleæil, niso bile pretirano zahtevne.
Spominjam se “slepe” akcije v Rzeniku, ko smo poleg navideznega
“ponesreËenca” tovorili v dolino πe dr. Vavkna, ki ga je med
“reπevanjem” zadel kamen v piπËal. V prvi pravi akciji sem sodeloval
kot laik s kranjskimi reπevalci, ko je na StoræiËu zdrsnil sopotnik, ki
na hudi strmini ni bil kos hoji po trdem srenu. 

Na kaj mora misliti vsak Ëlovek, ki se odpravlja v gore?
Da mora æiv in cel priti tudi nazaj. Da se ne odpravi tja, kjer se mu
lahko kaj pripeti. Kot gorski reπevalec πe zlasti nazorno spoznaπ, da
se kaj hudega lahko zgodi tudi dobremu in pripravljenemu planin-
cu. »e se na pot pripravljam æe doma, v mislih, bom pogledal v vod-
nik, saj so tam opisane vse naπe gore: kakπne so kje razmere, kako
zahtevne so poti, kje so koËe. Ko si ogledaπ πe zemljevid, je tura æe
napol v æepu. Ko ugotoviπ, da cilju sam ne boπ kos, greπ na pot lahko
s planinskim ali gorskim vodnikom ali ostaneπ doma, sicer na gori
lahko tudi zaideπ, se izgubiπ. O svojih naËrtih obvezno obvesti svoj-
ce, znance in se potem dræi dogovorjenega. »e odhajam na Lubnik,
ne bom πel na Osolnik! »e bi me ob dogovorjenem Ëasu ne bilo
domov, bi me reπevalci zaman iskali na Lubniku, bil bi pa povsem
drugje. No, odkar je na voljo æepni telefon, si planinci z njim
uspeπno pomagajo in v stiski pokliËejo reπevalce. Brez mobilnih tele-
fonov bi bilo v gorah πe veË mrtvih, saj se ljudem primeri vse
mogoËe. Marsikdo reπevalce res kliËe brez potrebe, toda bolje je iti v
akcijo po nepotrebnem, kot da se ljudem zgodi kaj hudega. ©e bolje
bo pa, da si takih “piπi me v uho” klicev, Ëeπ “»e ne bo πlo, bom pa
poklical”, raje ne privoπËimo. 

Leta 1995 ste po πtevilnih drugih priznanjih prejeli tudi
Bloudkovo nagrado. Kaj vam to pomeni?
Æe takrat sem rekel, da bi si mnogi vsaj toliko zasluæili nagrado kot
jaz, pa jih ni nihËe predlagal. Kar predstavljajte si, koliko ljudi dela
za πport vse æivljenje. Kot mravlje so pridni, vendar jih ne vidijo.
Tako se navadijo na njihovo pridnost, da Ëloveka πe opazijo ne. Tako
kot marsikdo, ki mu umre æena, πele potem vidi, kaj vse mu je
pomenila. Jaz sem veliko organizacijsko delal v Komisiji za odprave
v tuja gorstva, v GRS pa za nameËek tudi vzgojno. Veliko sem pisal,
prevajal, in to pogosto zastonj, Ëe se mi je zdelo potrebno. »im
zaËneπ spraπevati, koliko boπ zasluæil, si æe “odbrenkal”. ©estjeziËni
slovar smo v IKAR delali 16 let, jaz pa sem πe nadaljnja tri leta iskal
in dodajal razlage gesel. Ko je izπel, so me vpraπali, kaj so mi dolæni.
Odgovoril sem, da niË. Kot Ëlan GRS sem delal, kar sem znal in
zmogel jaz, medtem ko so tovariπi reπevali in izpostavljali svoja æiv-
ljenja. Za nameËek sem z delom imel veliko veselje in se mnogo
nauËil. 

Iz koliko jezikov ste prevajali?
Prevajal sem iz francoπËine, nemπËine, angleπËine ... ©e sedaj dobi-
vam dosti tuje literature o plazovih in kar srce me boli. Toliko je
dobrih stvari, ki bi jih bilo treba prevesti. Po svetu je na voljo
ogromno znanja, æal pa je le redkim dosegljivo. 

Mateja Feltrin Novljan
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Janez ©ter je vse svoje æivljenje posvetil napredku loπkega in
slovenskega alpskega smuËanja. Brez njegove zagnanosti, borbeno-
sti in predvsem zagotavljanja finanËnih sredstev loπko in slovensko
alpsko smuËanje v zadnjih 20-letih ne bi dosegalo vrhunskih rezul-
tatov v evropskem in svetovnem merilu. 

Janez, predstavi se!
Nisem pravi LoËan, rojen sem v Sp. Dupljah 1931. leta. ©port in
jaz sva prijatelja æe od osvoboditve dalje. Leta 1946 sem bil med
ustanovitelji πportnega druπtva v Dupljah in njegov predsednik pri
15- letih. Resneje tekmovati sem priËel 1950. leta, ko sem bil
uËiteljiπËnik v Ljubljani. V smuËarskem klubu Enotnost sem kot
tekaË na smuËeh na mladinskem dræavnem prvenstvu dosegel 2.
mesto. VeËkrat sem bil Ëlan πtafet, ki so jih sestavljali takratni naπi
vrhunski tekaËi, kot sta bila brata Cveto in Janez PavËiË in ostali. V
vojski sem veliko tekmoval in dosegal odliËne rezultate. Najbolj se
spominjam tekmovanj v patrolah in πtafetah na ©ar planini in
Popovi πapki. Na smuËeh sem kot rekreativec tekel πe dolgo in sem
se redno udeleæeval smuËarskih maratonov. Bil sem med pobudni-
ki smuËarskega maratona “Po poteh Kokrπkega odreda” v Dupljah.
Podjetje Slovenijales pa je bilo dolga leta njegov pokrovitelj. Tudi
kot uËitelj na Trebiji, v Leskovici in Poljanah sem deloval kot orga-
nizator πportnih aktivnosti. Skupaj s Petrom Finægarjem, mojim
stanovskim kolegom, sva v Leskovici za uËence iz Poljanske doline
organizirala verjetno eno prvih zimskih πol v naravi. Po prihodu v
©kofjo Loko sem se vkljuËil v SK Alpetour (takratni Transturist),
kjer delujem πe danes. Naj povem πe to, da sem kot direktor Alplesa
v Æeleznikih veliko pomagal πportnemu zanesenjaku Tonetu
Kemperlu pri razvoju predvsem æenskega rokometa, ki je dosegal
velike uspehe v 2. jugoslovanski zvezni ligi. Zaposlili smo prvega
profesionalnega trenerja, danes æal æe pokojnega Aleπa Gartnerja. 

Vse æivljenje si bil zavezan SK Alpetour in πe posebej Pokalu
Loka. Kako je do tega, sedaj æe dokonËno uveljavljenega tradi-
cionalnega tekmovanja otrok iz vsega sveta sploh priπlo?
Tiste Ëase je bilo v SK Alpetour vkljuËenih veliko otrok. V klubu je
bila ustanovljena alpska smuËarska πola po vzoru træiπke.
Tekmovalci so v jugoslovanskem merilu dosegali izredne rezultate.
©kofja Loka se je pripravljala na praznovanje tisoËletnice. Takratni
æupan Zdravko Krvina je predlagal, da tudi smuËarji dajo svoj
prispevek k praznovanju. Spraπevali smo se, kakπno tekmovanje
organizirati. Odmevnejπi Ëlanski tekmovanji sta bili æe rezervirani
za Kranjsko Goro in Maribor. In tako je padla ideja, da orga-
niziramo tekmovanje za otroke. To pa ni bilo tako enostavno, saj
smo bili v Evropi popolnoma nepoznan klub. S pomoËjo Janeza
KocjanËiËa, takratnega predsednika smuËarske zveze Slovenije, in
Toneta Vogrinca smo dosegli, da je mladinska komisija FIS-e
dodelila tekmo ©kofji Loki. 
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Prelomno leto za dvig kvalitete slovenskega in πkofjeloπkega
πporta je bila ustanovitev telesnokulturnih skupnosti, ko so bili
zakonsko postavljeni finanËni temelji, in pa portoroπki sklepi,
ki so nekaterim πportom dali prednost, kar je bilo za veliko
πportnih delavcev zelo sporno. 
Tako s prvo kot tudi z drugo ugotovitvijo se strinjam. Okrog por-
toroπkih sklepov sem bil tudi sam med tistimi, ki smo glasno
nasprotovali Dagmarju ©usterju, ki je bil oËe teh sklepov. Zakaj v
prvo kategorijo le atletika in koπarka, smo se spraπevali πportni
delavci iz drugih panog. Vendar so na kvaliteten razvoj alpskega
smuËanja sklepi vplivali ugodno, saj je smuËanje kot individualen
πport padlo v drugo kategorijo. Tu pa so odloËali uspehi v medna-
rodnem merilu. Ti so prihajali, bilo jih je vedno veË in z loterijo, ki
je bila namenjena le smuËarjem, so na smuËarsko zvezo priËeli
pritekati veliki denarji in z njimi veliki uspehi. PriËelo se je obdob-
je Bojana Kriæaja, Borisa Strela, Joæeta Kuralta, Roka PetroviËa,
Mateje Svet in njihovih naslednikov, ki so veË let krojili svetovni
vrh alpskega smuËanja. Rok PetroviË je bil zmagovalec Pokala Loka
v letih 1978 do 1980, Mateja Svet pa leta 1983. 

Janez, bil si glavni pobudnik ustanovitve smuËarske gimnazije
v ©kofji Loki. 
O, tu pa so bile teæave. V tistem Ëasu je v Jugoslaviji veljala sociali-
stiËna filozofija, da se otroci med seboj ne smejo razlikovati po niËe-
mer: ne po barvi koæe, ne po narodnosti, ne po veri. Vsi morajo biti
deleæni enake vzgoje. In ta korak je bil ideoloπko nesprejemljiv.
Vendar smo vztrajali. Podprl nas je takratni predsednik slovenskega
centralnega komiteja zveze komunistov Andrej Marinc. Tako so na
gimnaziji nastali eksperimentalni smuËarski oddelki. 

S svojo prodornostjo in dejavnostjo si zagotovil finanËne
temelje SK Apetour pa tudi smuËarski zvezi Slovenije. 
Za SK Alpetour to v celoti dræi. Dogovori izpred 30-ih let πe danes
dræijo in ob spremenjenih pogojih poslovanja in reorganizacijah
imamo podpisane petletne pogodbe z vsemi firmami, naslednicami
Alpetoura. Za SmuËarsko zvezo pa velja, da sem bil 16 let pod-
predsednik zveze in odgovoren za finance. 

Janez, povej ostalim πportnim delavcem, kakπen je recept za
pridobivanje sredstev. 
Osnova vsega je, da ti sponzorji verjamejo, da te jemljejo resno, da
jih prepriËaπ, da bo iz tega nekaj nastalo. Vendar iz vsega ni veliko,
Ëe nimaπ druæbenega poloæaja. Nekaj malega lahko zbere vsak. Od
poloæaja posameznika v druæbi pa je odvisno, ali bo v firmi dobil
veË ali manj denarja. Sam osebno sem tak poloæaj imel in ga imam
πe danes, Ëetudi sem upokojenec. Kot poslanec, direktor Alplesa,
generalni direktor Slovenijalesa, kot predsednik sanacijskega odbo-
ra IMV v Novem mestu (predhodnik Revoza) sem spoznal veliko
ljudi na pomembnih poloæajih. 

Tudi æiËnice na Starem vrhu so se po tvoji zaslugi ohranile in
πe danes uspeπno obratujejo in se razvijajo. 
Ko se je Alpetour pripravljal na likvidacijo Starega vrha, nam je
postalo jasno, da je s tem loπke smuËarije konec. Zato smo napeli
vse sile, vkljuËili vsa poznanstva (takrat sem bil poslanec slovenske
skupπËine) in dosegli, da je skupπËina obËine ©kofja Loka sprejela
sklep, da bo sofinancirala delovanje in razvoj æiËnic na Starem vrhu
in Soriπki planini. 

Vem, da so ti πportni uspehi nudili veliko zadovoljstva. V vsem
tem Ëasu si doæivljal velike uspehe, pa tudi razoËaranja. Povej
kaj o tem. 
Moje najveËje razoËaranje je, da s smuËarsko gimnazijo v ©kofji
Loki ni niË. Razlogov je veË. Najprej so krivi trenerji po klubih, ki
so naredili vse, da otroci ne bi hodili v ©kofjo Loko. Ne strinjajo se
s tem, da bi bili zaposleni v πoli, ker so v klubih bolj svobodni in
imajo manjπo kontrolo. Drugi razlog je socialna struktura mladih
tekmovalcev. Med njimi so le smuËarji dobro situiranih starπev, ki
ne æelijo, da bi otroci æiveli v dijaπkem domu. Tretji razlog pa je v
spremembi smuËarskih oddelkov v sploπne, kar ni to, kar je bilo
zamiπljeno. 

Kaj pa veselje?
Tega je bilo zelo veliko. V mladih letih sem se veselil svojih
smuËarskih uspehov, kasneje uspehov naπih mladih tekmovalcev, ki
so osvojili medalje po tekoËem traku. Krona vsega pa je bila prva
slovenska smuËarska medalja za tretje mesto Borisa Strela na sve-
tovnem prvenstvu v Schladmingu. Pri uspehu Bojana Kriæaja in
Nataπe Bokal sem bil zraven. Bojana sem skupaj z Duπanom
SenËarjem nosil na ramenih po ciljni areni v Schladmingu.
Razveseljevali so me tudi uspehi ostalih naπih tekmovalcev na
olimpijadah, svetovnih prvenstvih in na tekmah svetovnega pokala,
ki jih je bilo preveË, da bi jih tukaj naπteval. 

In kako gledaπ na πport danes, ko amaterizma praktiËno ni veË?
Razvoja se, kljub temu, da vse ni idealno, ne da zaustaviti. Kariere
vrhunskih πportnikov so kratke, ogromno je poπkodb, nimajo
konËanih πol, nimajo poklicev, æelje sponzorjev in navijaËev po
odmevnih vrhunskih rezultatih zahtevajo od πportnikov maksimal-
no angaæiranje. Zato so zasluæki veliki. Prehod iz amaterizma v pro-
fesionalni πport pa ni bil enostaven. Iz zgodovine vemo, da so za
prekrπke plaËali marsikateri vrhunski πportniki. Naj omenim le
avstrijskega smuËarja Karla Schranza, ki mu je zaradi napisa spon-
zorja takratni predsednik olimpijskega komiteja Brundage
onemogoËil nastop na olimpijskih igrah. 
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Tudi se πportniki brez ustrezne stimulacije niso preveË naprezali.
Naj navedem primer nogometa. Ekipa Zahodne NemËije je na sve-
tovnem prvenstvu prvo tekmo proti svojim vzhodnim sosedom
izgubila. Potem, ko so jim pokazali denar, so na vseh tekmah zma-
gali in postali svetovni prvaki. 

Janez, kakπna je perspektiva slovenskega πporta?
Nikakor ni roænata. Mislim, da takih uspehov, kot jih je slovenski
πport dosegel doslej, kmalu ne bo veË. Kljub velikemu prispevku
dræave πporta brez sponzorjev ne bo, ker slovenske firme prehajajo
v tujo last. In tu nastaja problem. Kdor ima v rokah kapital, ima
oblast in odloËanje. To pa na æalost Slovenci kmalu ne bomo veË. 

Janez, hvala za tale prispevek, ki je zelo plastiËno prikazal
kratek izsek iz tvojega πportnega delovanja. ©portnikom je
lahko le æal, da takih kot si Ti, ni veliko. 

Anton PogaËnik

Janez ©ter s smuËarskimi prijatelji
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Uroπ Vehar se je rodil 26. 08. 1976 v Kranju. Otroπtvo je preæivel v
Æireh in se kmalu navduπil za balinanje. 

ZaËel je v balinarskem klubu Æiri in se potem vkljuËil v traπki klub
Lokateks. Kot igralec druπtva in igralec dræavne reprezentance je
osvojil πtevilne naslove dræavnega, evropskega in svetovnega prvaka.
Za svoje πportne doseæke je prejel eno veliko in dve mali olimpijski
statui. 

V Loπkih razgledih 50/2003 so naπteti vaπi uspehi na dræavnih tek-
movanjih, prvenstva v posameznih disciplinah, evropska prvenstva,
doseæki na sredozemskih igrah in na svetovnih prvenstvih. 

Kateri doseæki so vam najveË pomenili oz. katere uspehe bi πe
posebej izpostavili?
Prvi uspeh sem dosegel leta 1994 z mladinsko reprezentanco na
mladinskem svetovnem prvenstvu v Italiji v Salutzu. Takrat smo bili
zadnje leto mladinci. V ekipi so bili πe Damjan Sofronievski, Gregor
MoliËnik, Dejan Koren. Postali smo ekipni svetovni prvaki. Postal
sem tudi svetovni prvak v hitrostnem zbijanju pri mladincih. Takrat
je bil to zame ogromen, vrhunski uspeh. 
Naslednji velik uspeh je bilo drugo mesto na svetovnem prvenstvu
leta 1995 pri Ëlanih v Torontu, v disciplini natanËnega zbijanja.
Kljub temu, da sem bil drugi, mi ta uspeh pomeni veliko, ker sem
bil takrat prvo leto Ëlan, tudi v reprezentanci. V Ëetrtfinalu sem bil
takrat od gledalcev in vseh drugih odpisan, Ëeπ da ne morem priti v
polfinale. Takrat pa sem se skozi “πivankino uho” uvrstil v polfinale.
Ko se spominjam tega in ko to pripovedujem, vse πe vedno
podoæivljam. Potem sem se uvrstil v finale in bil drugi. Ta uspeh mi
je veliko pomenil, ker sem na koncu, ko je bilo najbolj pomembno,
odigral in izkoristil tisti dve “kugli” in sem zadel. To mi πe sedaj
ogromno pomeni. 
Leta 1996 sem bil evropski prvak v natanËnem zbijanju. 
Leta 1999 sva z Aleπem ©kobernetom postala svetovna prvaka v
dvojicah pri Ëlanih, to pa je najveËji uspeh. 
To so zame najbolj pomembni uspehi. 

Kako se je zaËela vaπa balinarska kariera?
Dostikrat sem hodil k oËetu na obisk, starπa sta namreË loËena.
Hodil sem mimo baliniπËa v Æireh, malo sem opazoval in balinal.
VËasih je bilo drugaËe. »e je kakπen mlajπi priπel na baliniπËe, so ga
kar spodili. Drago Benedik pa me je navduπil in mi pomagal, bil je
entuziast. Takrat sem zaËel balinati, vzljubil sem ta πport in sem
hodil na igriπËe. PoËasi se je tako zaËelo napredovanje, ko sem opa-
zoval druge pri balinanju. Kasneje sem spoznal Ivana Breznika. Ko
sem bil zadnje leto pionir, leta 1990, sem bil tretji na dræavnem
prvenstvu. Leta 1992 sem priπel na Trato. Takrat sem zaËel obisko-
vati gimnazijo in sodeloval sem z Breznikom, ki je kasneje zapustil
klub. Vendar sem πe vedno imel stike z njim in treniral z ostalimi.

Knjiga 100 let sporta  8/31/06  8:08 PM  Page 289



Kaj se dogaja z Lokateks Trata?
Sofronievski, JanæiË in »auπeviË igrajo v Italiji. Ko je odπel
Sofronievski, smo dobili mlajπo okrepitev. OdloËili smo se, da tek-
mujemo s to ekipo. Cilj je bil, da se uvrstimo med prve πtiri. Dejan
Smeh se je pokazal kot moËan Ëlen, ekipi je doprinesel ogromno
toËk. Na koncu nam je z malo sreËe uspelo osvojiti dræavno prven-
stvo. Letos smo bili brez Sofronievskega dræavni prvaki, lani nam z
njim ni uspelo. Pomembni so posameznikova talentiranost,
pripravljenost za sodelovanje v ekipi in uigranost ekipe. V tem
trenutku me tujina ne zanima, niti ne razmiπljam o tem. FinanËno
je sicer v tujini precej bolje. Pri nas se od balinanja ne da æiveti. 

Dana Mohar. 
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Na Trati je bila prava pozitivna atmosfera. Breznik je sodeloval z
mladimi, gradil na njih. Starejπi niso mogli veË veliko narediti,
mlajπi pa so lahko dvignili nivo. Veliko smo trenirali. 

Katera disciplina pri balinanju vam najbolj leæi?
Teæko bi rekel. Hitrostno zbijanje in πtafeta sta zares atraktivni dis-
ciplini. Za gledalce je to “bomba.” Na svetovnem prvenstvu je
dvoboj æivËna vojna. ©tafeto sva z Jasminom pred dvema letoma
izgubila. Ne vem, kako, ampak bilo je noro. Ko sem bil mlajπi, sem
se veliko posveËal tej disciplini. V njej sem bil zelo dober. 
Balinanje mi je na sploπno zanimivo, rad igram vsako disciplino. »e
si v formi, ni problem igrati. 
PsihiËna pripravljenost je povezana s formo. 

Kakπne lastnosti mora imeti dober balinar?
Zanimivo vpraπanje. Pri hitrostnem zbijanju potrebujeπ kondicijo,
ki jo nabiraπ s tekom. Potrebno je trenirati. Pri klasiËnem igranju ne
potrebujeπ kondicije, ki jo potrebuje koπarkar ali nogometaπ, potre-
bujeπ kondicijo vzdræljivosti. Na igriπËu moraπ zdræati dve uri. »e
dolgo Ëasa ne treniram, zaradi psihiËnega napora ne zdræim niti uro
in pol. Po tekmah nisi telesno, ampak psihiËno utrujen. 

Italijani pravijo: “Igra se z glavo.” Igralec mora biti miren, zbran. Ko
si na igriπËu, moraπ verjeti vase. Dobrega balinarja naredijo Ëas, leta,
treningi, tekme. Znati moraπ pravilno reagirati. Zmage ti dajo
samozavest in motiv. 

Kako obvladujete svoja Ëustva ob zmagah, porazih?
Ko smo izgubili naslov dræavnega prvaka v zadnji odloËilni tekmi,
sem dojel, kakπen je prepad med porazom in zmago. Velika je razli-
ka med zmago in porazom na pomembnih tekmah. Vsak na to
gleda drugaËe. Nekateri so zelo æalostni ob porazih. Ko zgubljam, se
zaprem vase, ne govorim in razmiπljam, kaj sem poËel, kaj se je
dogajalo. In slabe stvari poskuπam do naslednjiË odpraviti. Ob zma-
gah se veseliπ. Ko zmagujeπ, moraπ proslavljati. Velika razlika je tudi,
Ëe prviË proslavljaπ naslov prvaka. Ob uspehu greπ dosti laæje na
naslednjo tekmo. Neuspeh ti lahko pusti psihiËno posledico, teæje se
je zbrati. Ko si starejπi, laæje preneseπ kakπen poraz. Pomembno je,
da imaπ okrog sebe ljudi, ki te podpirajo. 

Ali lahko opiπete svoj delovni teden?
Odkar imam druæino, je v sezoni res noro. Sluæba, balinanje, druæi-
na … Kadar imam tekme in treninge, se v sluæbi vedno lahko
dogovorim za proste dneve. Dvakrat do trikrat tedensko treniram
po tri, πtiri ure. Zjutraj ob osmih zaËnem v sluæbi, ob πtirih grem
takoj iz sluæbe na trening. Domov pridem ob osmih k druæini. To se
ponovi naslednji dan. Ob sobotah in nedeljah imam tekme. Je kar
naporno. 
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NevoπËljivosti v πportnem plezanju ni
Maja Vidmar se je æe od malih nog ukvarjala z razliËnimi πporti. V
osnovni πoli pa sta se skupaj s sestro, prav tako πportno plezalko
Katjo Vidmar, vpisali v teËaj πportnega plezanja. Od takrat veliko
Ëasa preæivi v steni, prvi veËji plezalni uspeh pa je dosegla leta 2000,
ko je postala mladinska evropska prvakinja. Dve leti zatem je zaËela
tekmovati v Ëlanski konkurenci in je tudi Ëlanica slovenske
reprezentance. Maja se je rodila 30. decembra 1985. 

Kako je s teæo v πportnem plezanju?
Za plezanje rabiπ moË, ne smeπ pa biti preteæak. Moraπ biti vzdræljiv
in Ëe te je “preveË skupaj”, se teæko obdræiπ v steni. Sama sem na
sreËo po naravi suha in s hrano se ne obremenjujem preveË. Pazim,
kaj jem in poskuπam jesti Ëim bolj zdravo. K dobrim rezultatom pa
mi poleg moËi vËasih pomaga tudi trma. Treniram petkrat na teden,
dva dneva pa sem prosta. 

Ali plezalci med seboj sodelujejo, ali sta v plezanju prisotni za-
vist in nevoπËljivost?
Odnosi s plezalci so dobri, tako v reprezentanci kot s tujimi tek-
movalci. Med nami ni nevoπËljivosti in zavisti, drug drugemu
privoπËimo dobre rezultate, seveda pa med nami obstaja nekaj
zdravega tekmovalnega duha. Zelo dobre odnose imam tudi s trene-
rjem Romanom Krajnikom, pod vodstvom katerega plezam æe od
samega zaËetka. 

Kako je na tekmah z gledalci?
Na tekmah v Sloveniji gledalcev ni veliko, saj πportno plezanje pri
nas ni posebej uveljavljen πport. Na tekmah svetovnega pokala pa so
dvorane precej polne. Gledalci dajo tekmovalcu motivacijo in boljπi
obËutek med tekmo. Za smer imaπ na voljo pribliæno deset minut,
vendar pa Ëas za konËni rezultat ni odloËilen. 

Na Ëetrti tekmi svetovnega pokala v sezoni 2004/05, konec juni-
ja 2005 v Zürichu ste dosegli drugo mesto. Kateri so πe drugi
vaπi odmevnejπi rezultati?
»e omenim samo zadnje rezultate, sem aprila 2005 na tekmi sve-
tovnega pokala v Puursu osvojila tretje mesto, tretja pa sem bila tudi
maja v Imstu.

Kako usklajujete πport in prosti Ëas?
Plezalna sezona traja ponavadi tam nekje od konca aprila do julija
ter nato od septembra do decembra. Krajπi oddih imamo le pozimi.
Prostega Ëasa res ni veliko, vendar se vseeno najde za πolske in ostale
obveznosti. 

Barbara Hartman Balvansko plezanje na Mestnem trgu
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Gaπper Zakotnik, soustvarjalec loπkega smuËanja, smuËar, trener in
organizator tekmovanj ter profesionalni delavec na æiËnicah, vodja
smuËarskega centra Stari vrh, se je rodil 7. 1. 1934 v ©kofji Loki. Æe
zgodaj je pokazal smisel za organizacijo in nadarjenost za smuËanje.
Pregled njegovega dela, ki vsebuje urejanje materialnih pogojev
smuËanja, prevzemanje vodstvenih funkcij, organizacije tekmovanj,
skrb za kadre in delo z mladimi, kaæe na izredno delavnega, ustvar-
jalnega in preudarnega Ëloveka. 

Svoje æivljenje je posvetil smuËanju. Æe 12 let je upokojen, vendar
πe aktiven pri organizaciji tekem, nastanitvah, protokolu ... 

V Loπkih razgledih 2000 sem prebrala o vaπih zaËetkih
smuËarske kariere za Pahovcem pozimi l. 1942, na Stenu in
Starem vrhu. Kdo vas je za smuËanje navduπil in spodbujal?
SmuËati sem zaËel æe pri osmih letih ali pa πe prej, to je priπlo kar
samo. Ideal so nam bili loπki smuËarji na Stenu, ki so æe znali zavi-
jati, in skakalci v Vincarjih. Spodbujali so me prijatelji, sosed,
Hafner, starejπi Ëlani, Mlejnik, Mulej, Lukanc, pri skokih pa mi je
bil vzor Polda. 

ZaËel sem tekmovati in nato sem 12 let treniral smuËanje mlade.
Ustanovili smo alpsko smuËarsko πolo, ki deluje πe danes. 

Kakπni so bili materialni pogoji smuËanja in skokov?
Za Pahovcem in v Vincarjih smo zgradili skakalnico, na Starem vrhu
pa Loπko koËo. Zanimanje za smuËanje je poraslo, ko so na Starem
vrhu postavili prve æiËnice. MnoæiËnost pa je prerasla v kakovost. 

Kakπne uspehe ste dosegli kot trener?
Ob moËnih strokovnih kadrih so rasli iz mnoæice mladine dobri
smuËarji - tekmovalci, predvsem v alpskem smuËanju, Ëeprav smo
vse do leta 1975 imeli tudi ekipo zelo uspeπnih skakalcev:
Stanovnik, Leben, Bernard, VraniËar, Bokal, Podlipnik. V tem Ëasu
smo imeli 20 in veË reprezentantov v vseh kategorijah alpskega
smuËanja. V letih 1978-1981 smo dosegli prvo mesto v dræavi.
NajveËje uspehe so dosegli: Strel, Kuralt, Tome, Miklavc, Kalan,
BraËun ... 

Obdobje od l. 1970 - 2000 imenujemo zlato dobo loπkega smuËanja. 

Kako je potekalo delo z mladimi?
Takrat, ko sem jaz treniral (1960- 1970), πe ni bilo æiËnic. SmuËali
smo v Kranjski Gori, nad »eπko koËo, nad Kredarico. Od 1971. leta
pa smo hodili smuËat tudi v Kaprun. Oprema se je izboljπala. To pa
so bili æe resni treningi. Poudaril pa bi mnoæiËnost tedanjega
smuËanja. Trije smo peljali na trening 40 otrok, danes pa jih peljejo
trenirat z enim kombijem. Imeli smo po 120 kategoriziranih tek-
movalcev. 
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Sedaj so materialni pogoji zelo dobri, zagnanosti pri otrocih pa se mi
zdi manj. OdloËa bolj æelja starπev. »e otrok ne dosega uspehov
takoj, ga vzamejo iz kluba. S smuËarijo bo treba zaËeti bolj na
πiroko, veË otrok nauËiti smuËanja. 

Bili ste organizator πtevilnih smuËarskih tekmovanj in πportnih
prireditev. Katere bi πe posebej izpostavili?
Od leta 1965 - 1990, ko je bilo najveË tekmovanj, sem delal tudi za
klub, Ëeprav sem bil zaposlen kot profesionalni delavec na æiËnicah.
Ko smo organizirali npr. tekmovanje na Voglu, bilo je po 500 tek-
movalcev - gradbincev, je bil Bohinj ves teden zaseden. To so bila
mnoæiËna tekmovanja: tekstilijada, iskrijada ... Najbolj pa smo
ponosni na tradicionalno otroπko tekmovanje Pokal Loka, na evrop-
sko mladinsko prvenstvo in na sodelovanje pri zimskih olimpijskih
igrah v Sarajevu leta 1984. 

Organizirali smo tudi atletska tekmovanja, smuk v maskah, suhi
slalom na travi med koli, suhi smuk z Lubnika, nogometna tek-
movanja, taborjenja, pohode v gore, udarniπka dela ...

Kako ste uspeli uskladiti vsa dela?
Delal sem od jutra do veËera. NiË nisem bil doma. Æena se je ukvar-
jala z otroki. Tudi dopust sem porabil za organizacijo in izvedbo tek-
movanj, treningov. Bilo je ogromno prostovoljnega dela od urejan-
ja smuËarskih prog do organizacij smuËarskih teËajev in sejmov
rabljene smuËarske opreme. 

Za svoje delo ste prejeli πtevilna priznanja. Katero vam pomeni
najveË?
Zlati grb ObËine ©kofja Loka, ki sem ga prejel leta 2001 in
Bloudkova plaketa leta 1985. 

Kaj je vaπe vodilo v æivljenju?
Delo. Doslednost. »esar sem se lotil, sem hotel tudi dobro opravi-
ti, Ëim bolje izpeljati. 

Vam je kdaj veselje do smuËanja skalil kakπen neuspeh ali zam-
era?
Ne. Ko sem se leta 1992 upokojil, prej sem bil 19 let vodja
tekmovanja Pokal Loka, sem prevzel druge naloge, ne veË tako
odgovorne. Vse je priπlo spontano. 

Dana Mohar

Z leve Adi Pretnar, Gaπper Zakotnik in Stane Grahek

Knjiga 100 let sporta  8/31/06  8:08 PM  Page 293



PAVLE JEREB, ANTON OMAN, SLAVKO STANOVNIK IN HENRIK PETERNELJ, 
VSI STRELSKO DRU©TVO KOPA»EVINA

294

Sto let
1906 : 2006

Po nekaterih podatkih je na svetu pribliæno petindvajset milijonov
ljudi, ki se ukvarjajo s streljanjem kot tekmovalnim πportom. Samo
v Sloveniji naj bi bilo veË kot 5. 000 registriranih Ëlanov razliËnih
πportnih strelskih druπtev. Tu so potem πe lovci, policisti in vojaki,
tako da je skupno πtevilo oseb, ki se na nek naËin ukvarjajo s stre-
ljanjem, veË kot 40. 000. Med njimi so tudi Pavle Jereb (1939),
Slavko Stanovnik (1930), Anton Oman (1931) in Henrik Peternelj
(1941), ki so æe veË desetletij srce in duπa Strelskega druπtva
KopaËevina. Pavle Jereb pravi, da se je s streljanjem prviË sreËal
med drugo svetovno vojno in z veseljem - kot za konjiËek seveda -
πe danes nameri v tarËo. Tudi Anton Oman je aktiven strelec æe veË
kot 50 let. Vmes je bil tudi trener, pa predsednik druπtva in tudi
predsednik obËinske strelske zveze. Aktiven Ëlan druπtva je tudi
Henrik Peternelj, le Slavko Stanovnik nam pove, da ni veË aktiven
strelec, seveda pa v druπtvu z veseljem priskoËi na pomoË, ko ga
potrebujejo. 

Najpomembnejπa je varnost
Strelsko druπtvo KopaËevina je ime dobilo po KopaËevi mami iz
loπkih hribov, ki je æivljenje izgubila med drugo svetovno vojno.
Ob nastanku druπtva, leta 1956, fantje sprva niso imeli svojih pro-
storov in so trenirali kar na prostem, v Traπkem grabnu, pravi Pavle
Jereb in doda, da ugled strelstva v zadnjih letih æal upada. “Ni veË
vojaπkih nabornikov, ki so se poprej æe sreËali s streljanjem v πport-
nem druπtvu,” je πe prepriËan. 

Zanimiva je zgodba, kako se je druπtvu KopaËevina prikljuËil
Henrik Peternelj. Kot pravi, je na Osnovni πoli Cvetka Golarja
pouËeval πah. Ves Ëas je razmiπljal, kako bi tej dejavnosti prikljuËil
πe veË mladih. Pa je v omari naπel dve puπki in zaËeli so s strelja-
njem. “NekoË je mimo priπel Anton Oman in me povabil v druπtvo
in tako se je zaËelo moje sodelovanje z njimi, ki traja æe vse od leta
1960”, nam zgodbo pove Henrik Peternelj. 

Strelstvo je sicer ljudem precej neznan πport, so nam zaupali svoje
izkuπnje sogovorniki, in to kljub temu, da imamo Slovenci olimpij-
skega prvaka v streljanju, Rajmonda Debevca. Vendar pa se po nji-
hovem mnenju za podmladek KopaËevine ni bati. Povedo nam, da
se jim vËasih prikljuËi tudi do 30 mladih, ki bi se æeleli nauËiti strel-
skih veπËin. “Mi skrbimo za strelski razvoj mladine od zaËetka. Na
prvem mestu je seveda varnost. Mlade strelce najprej nauËimo rav-
nanja z oroæjem in πele nato streljanja. Tudi to poteka postopoma,
saj najprej zaËnejo streljati s serijsko puπko, nato pa dobijo oroæje
πe drugih πportnih kategorij. Mladi vedno zaËnejo najprej streljati s
puπko in ko strelec puπko osvoji in dosega dobre rezultate, lahko
zaËne streljati πe s piπtolo”, razloæi Anton Oman. Sicer pa je to
πport, kjer se fantje in dekleta lahko povsem enakovredno kosajo,
oziroma so dekleta vËasih celo boljπa. 

Pavle Jereb

Anton Oman
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Vzdræljivost, πele nato moË
Predvsem mirni æivci in oster vid so tiste kvalitete, ki odlikujejo
dobre strelce. Hkrati pa πe dobro teoretiËno znanje s podroËja
tehnike in taktike streljanja ter odliËna sploπna in fiziËna
vzdræljivost. Zato so za dobro strelsko formo pomembni tudi
kondicijski treningi. “Treba je biti pripravljen, utrjen, zato se
moramo veliko gibati, teËi, tudi dvigovati uteæi,” razkrije eno
izmed skrivnosti, ki pomagajo oblikovati dobrega strelca, Slavko
Stanovnik. 

Sicer pa je za strelca najpomembnejπa vzdræljivost, πele nato statiË-
na moË. Dobro se mora znati orientirati v prostoru in hitro reagi-
rati, πe naπtevajo naπi sogovorniki lastnosti, ki jih mora imeti vsak
dober strelec. Strelja se na doloËenih razdaljah v tarËe, ki imajo
predpisano velikost in obliko. Tudi strelska tekmovanja πe zdaleË
niso dolgoËasna, je prepriËan Jereb, saj znajo biti nekateri nastopi
strelcev, πe posebej Ëe gre za tesen finale, prav napeti. Se pa naπi
sogovorniki strinjajo, da bi se za veËjo priljubljenost pa tudi
privlaËnost tega πporta med ljudmi dalo πe marsikaj postoriti. 

Brez pomoËi vojske
Strelstvo je pravzaprav drag πport. ZraËna piπtola ali puπka staneta
tudi do 300. 000 tolarjev. Potem je tu πe obleka, pa Ëevlji in stroπki
se kar hitro povzpnejo do pol milijona. To pa je zalogaj, ki si ga
druπtvo teæko privoπËi, opozarja Jereb. Prav zaradi tega je prepriËan,
da bi morala druæba imeti veË posluha za ta πport. Na naπe
vpraπanje, Ëe jim lahko kakorkoli pri opremi pomaga vojska, pa je
odgovoril nikalno. “Vojska sama ima æe dovolj stroπkov, pa tudi
πportno oroæje, ki ga uporabljajo strelska druπtva, ni enako
vojaπkemu,” nam razloæi. 

Stanovnik ob tem pove, da tudi biatloncev nikoli niso trenirali. “To
so povsem druge priprave, tam mora na primer strelec v 45 sekun-
dah petkrat ustreliti. ©portni strelec, razen v finalu, tega ne bi zmo-
gel, saj ima na razpolago precej veË Ëasa.”

NajveË je nesreË z nezakonitim oroæjem
Sicer pa lahko vsak dræavljan zaprosi za dovoljenje za nabavo oroæ-
ja. Vendar pa obstaja t. i. diskrecijska pravica pri upravni enoti, ki
to lahko omeji. “Strelci pa dobimo oroæje v posest, zato imamo
tudi t. i. oroæne posestne liste,” povedo naπi sogovorniki. Prav tako
se zavzemajo za pravico do noπenja oroæja, saj so prepriËani, da
kdor ga zna nositi, ga zna tudi pravilno uporabljati. “Zelo malo je
namreË nesreË z zakonitim oroæjem, precej veË pa z nezakonitim,”
utemelji svoje razmiπljanje Oman. 

Strelka tudi æena
Strelstvo je precej zaznamovalo tudi osebna æivljenja naπih sogo-
vornikov. Stanovnikova æena, denimo, se je pogosto pritoæevala nad

njegovo odsotnostjo, ko je skoraj vsak konec tedna preæivel na
razliËnih tekmah. “Pa sem ji rekel, naj tudi sama zaËne streljati.
Sprva so streli leteli mimo, æe Ëez mesec dni pa je na tovarniπkih
igrah zasedla prvo mesto,” pohvali Stanovnik strelske sposobnosti
svoje æene. “Ko ti strelstvo enkrat pride v kri,” πe doda Peternelj,
“potem ga teæko opustiπ.” In naπi sogovorniki so pravi dokaz te
trditve. 

Barbara Hartman

Henrik Peternelj

Slavko Stanonik
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Ljudje tekmujemo, odkar svet obstaja. Cilji in æelje so pri tem
razliËni. Prvotno so bila tekmovanja namenjena preæivetju in pro-
storu, kasneje Ëasti in slavi, danes pa osebnemu zadovoljstvu, ugledu,
prestiæu, denarju in zdravju. V πportu, kulturi, znanosti, πolstvu,
gospodarstvu, politiki in na mnogih drugih podroËjih tekmujejo
posamezniki in skupine. 

K tekmovanju spadajo obseæne prireditve, pri katerih se ugotavlja
duπevna in telesna pripravljenost tekmovalcev. ©portniki tekmujejo
na rekreativni in vrhunski ravni. Vsa rekreativna dejavnost je
namenjena telesni in duπevni sprostitvi, pripravljenost vrhunskih
tekmovalcev pa je usmerjena k doseækom evropske, svetovne in
olimpijske konkurence. Zahteve na tej ravni so visoke, πportniki pa
pod nenehnim pritiskom, kdo bo boljπi, uspeπnejπi. Da bi svojim
tekmovalcem olajπali vstop na mednarodna tekmovaliπËa, smo v
©kofji Loki v preteklosti na domaËem terenu organizirali tekmovan-
ja evropskega in svetovnega pomena. Klubi, druπtva in obËina so se
pri pripravi in izvedbi vseh prireditev zelo potrudili in bili uspeπni.
V obËini ©kofja Loka so bila organizirana naslednja velika 
mednarodna tekmovanja:

- moto dirke za veliko nagrado Loke, 1949-1973;
- mednarodno smuËarsko tekmovanje Pokal Loka za starejπe

deklice in deËke, 1973-2006 (prva leta le vsako drugo leto,
tako da je bilo v letu 2005 æe trideseto zapored);

- 9. mladinsko evropsko prvenstvo v slalomu in veleslalomu,
1981;

- kvalifikacije za 20. evropsko koπarkarsko prvenstvo kadetinj,
1998;

- 20. evropsko koπarkarsko prvenstvo za mladinke, 2002;
- evroazijske tekme v alpskih disciplinah, 2004;
- evropsko mladinsko prvenstvo v orientacijskem teku (EYOC),

2006;
- medobËinske πportne igre potekajo, pod razliËnimi imeni,

neprekinjeno æe od 1981. leta. Letos bodo organizirane v 
18-ih disciplinah. ©tevilo tekmovalcev se poveËuje. Zadnja leta
jih v eni sezoni tekmuje tudi do 1500. Organizator iger je ©Z
©kofje Loka.

Ivan Kriænar

Pokal Loka

Evropsko prvenstvo v koπarki za mladinke

Evropsko mladinsko prvenstvo v orientacijskem teku (EYOC)
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Opozoriti velja, da so nekatere πportno rekreativne vsebine opisane
tudi za obmoËja, ki danes ne spadajo veË v sedanjo obËino ©kofja
Loka, so pa po upravni razdelitvi preteklega obdobja bila sestavni
del mnogo veËje πkofjeloπke obËine. Nekatere vsebine pa se izvajajo
in prepletajo na obmoËjih naπe in sosednjih obËin, zato jih v knjigi
ni bilo mogoËe prezreti. 

POHODI ©KOFJELO©KEGA
PLANINSKEGA DRU©TVA
MnoæiËni pohodi imajo v πkofjeloπkem Planinskem druπtvu veË-
desetletno tradicijo. Motiv zanje je bil dober zgled v zimskem poho-
du na Stol, pomembni datumi naπe preteklosti, ki smo jih æeleli do-
stojno proslaviti, mnoæiËnost v planinski organizaciji in vedno veËja
potreba po rekreaciji in druæenju. 

S Pasje ravni v Draægoπe
Iz dogovora med πtabom teritorialne obrambe in vodstvom
Planinskega druπtva ©kofja Loka se je rodil pohod “Po poti
Cankarjevega bataljona” s Pasje ravni v Draægoπe. Pohod ima
spominski znaËaj na krute dni v Ëasu druge svetovne vojne, ko je
Cankarjev bataljon prehodil pot s Pasje ravni preko Polhovca v
©efert in po sopotniπki grapi mimo Zalubnikarja v Luπo, preËil Soro
in πel skozi Zabrekve pod Mohorjem v Draægoπe. Takrat, v decem-
bru leta 1941, je bil to tridnevni pohod ponoËi, v visokem snegu in
strupenem mrazu. Sedaj opravimo pohod v eni noËi z odhodom od
Koπirja s Pasje ravni med 22. in 24. uro in prihodom v Draægoπe
okrog 10. ure naslednjega dne. V januarju 2006 je bil to æe 27.
spominski pohod. Celotno organizacijo vodi poseben odbor PD, v
katerega so vkljuËeni vodstveni Ëlani in preizkuπeni planinski vodni-
ki loπkega PD. V 27. letih je bilo æe 6040 udeleæencev, najmanj - 86,
v letu 1992, ko se nekateri niso znali ravnati glede na naπe slovenske
druæbene razmere, in najveË 537 v letu 2002. PovpreËno je bilo 228
udeleæencev. Dva sta bila udeleæena na vseh pohodih, 12 na dvaj-
setih, 77 pa na desetih. Pribliæno tretjina je vsako leto novih in
toliko tudi mlajπih. To kaæe na ugled pohoda, ki bo gotovo tudi v
naprej privlaËen. 

Majski pohod na Blegoπ
Spominski pohod na Blegoπ, ki mu sedaj dodajamo πe rekreacijski
in druæinski pomen, so pred tridesetimi leti zaËela vodstva PD
Sovodenj, Gorenja vas in Æiri. PD ©kofja Loka se je pridruæila kas-
neje, saj je cilj pohoda prav na Blegoπu, ki ga oskrbujemo loπki
planinci. Pohod se opravi v Ëast osvoboditve Slovenije, drugo
nedeljo v maju. Evidentiranje pohodnikov vsa leta organizira PD
Gorenja vas, druga organizacijska vpraπanja pa reπujemo skupaj s
PD ©kofja Loka. Udeleæenci spominskega pohoda so od blizu in
daleË, celo iz zamejstva. Pohod ima v slovenskem prostoru

Milan KuËan, nekdanji predsednik dræave, med pohodniki „Po poti
Cankarjevega bataljona“ s Pasje ravni v Draægoπe, 2001
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precejπnjo veljavo, saj se ga udeleæi tudi veË tisoË obiskovalcev, Ëe je
primerno vreme. Posebej nas veseli to, da na pohod prihajajo
organizirane skupine z Gorenjske, ©tajerske, ljubljanske okolice in
mnoge druæine iz bliænje okolice. Blegoπki pohod s 30-letno
tradicijo je za mnoge prilika, da se spet sreËajo kot stari znanci in
planinski prijatelji. 

Na soboto je pohod na Blegoπ namenjen πolski mladini. Nekdaj je
bil zelo πtevilËen, sedaj je manj, zaradi varnostnih ukrepov πol in
odgovornosti za vodenje. Nekatere O© πe dræijo tradicijo udeleæbe
na pohodu, kjer so udeleæenci dobro vodeni in imajo planinska
znanja. 

»ez Blegoπ na Lubnik
Tretji je rekreativni pohod imenovan “»ez Blegoπ na Lubnik”.
Povezuje dve koËi loπkega PD Blegoπ in Lubnik. Pohod zaËnemo v
Leskovici in poteka mimo zavetiπËa PD Gorenja vas na Jelencih, do
koËe loπkega PD na Blegoπu, Ëez vrh, ki s 1562 m doseæe tudi
najviπjo toËko, na Kal, na »eteno ravan in na Lubnik, kjer je pohod
konËan. ObiËajno je udeleæencev med 40 in 80, saj je pohod inten-
ziven in zahteven v zimskih razmerah. Letos je bil to 10. - jubilejni
pohod. 

SreËanje krajanov podblegoπkih vasi
V letu 2005 je loπko Planinsko druπtvo pohodom dodalo πe eno
izvirno idejo druæenja. Na semanjo nedeljo v Potoku (Farji potok),
t. j. druga nedelja v septembru, so loπki planinci povabili v koËo na
Blegoπu krajane podblegoπkih vasi: Dolenje in Gorenje Æetine,
Jelovice, Laz, Leskovice, Potoka, Robidnice in Zale. Nad 100 je bilo
obiskovalcev, ki so obnovili spomin na druæenja na Blegoπu v
desetletjih po drugi vojni, ki pa so kasneje zamrla. To nekdanjo
navado æelimo ohraniti tudi v prihodnje, zato bo letoπnje povabilo
sledilo lanskemu in se nadaljevalo v naslednjih letih. Lani so bili
postreæeni z golaæem in flancati v reæiji PD, letos bo pa kaj drugega.
Bilo je veliko dobre volje in pohval, ki spodbujajo za naprej. 

Lubnikarji
Omeniti velja tudi dejavnost Kluba Lubnikarjev loπkega PD.
Pravilo je, da postaneπ Lubnikar, Ëe v letu dni od 1. oktobra do 30.
septembra v naslednjem letu opraviπ najmanj 15 vzponov na
Lubnik in jih vpiπeπ v posebno knjigo Lubnikarjev. Klub
Lubnikarjev ima 30-letno tradicijo, saj sega ustanovitev v leto 1975.
iz leta v leto se je πtevilo Lubnikarjev z izpolnjeno normo (15
vzponov) poveËevalo in v letu 2005 doseglo æe 465 Ëlanov. »lan-
stvo med Lubnikarji je zelo stabilno. Malo jih opusti to obliko
rekreacije, pridruæujejo pa se novi. 

©e nekaj podatkov iz preteklih 30 let:
- V zaËetnem letu je bilo 73 Ëlanov, po 10. letih 237, po 20.

letih 340 in po 30. letih 465. 
- Za 10-letno Ëlanstvo je bilo podeljenih æe 250 diplom, za 20-

letno 71 in za 30-letno Ëlanstvo 7. 
- 1000 vzponov je opravilo 86 Lubnikarjev, 2000 vzponov 32

Lubnikarjev, 3000 vzponov 14 Lubnikarjev, 4000 vzponov 5,
5000 vzponov 2 in Janez Krek celo 7000 vzponov. 

- V sezoni 2005 je bilo vpisanih 26060 vzponov. Rekord nosi
Anka Cegnar s 362, sledi ji Janez Rakovec s 360 vzponi. 

Na poteh proti vrhu Lubnika sreËujeπ kar veliko mladih, kakπen se
πe nese in kar dosti je tudi osemdesetletnikov. 

Lubnik je za mnoæiËne pohode ali veËje prireditve manj primeren
zaradi omejenega prostora ob domu na vrhu. 

Za leto 2007, ko bo loπko PD slavilo 100 let ustanovitve podruænice
Slovenskega planinskega druπtva za πkofjeloπki sodni okraj, sedanje
vodstvo Planinskega druπtva pripravlja poseben program, ki se bo
izvajal skozi vse jubilejno leto. 

Joæe Stanonik
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“PO STEZAH PARTIZANSKE JELOVICE”

V Draægoπah se je v noËi na 1. 1. 1942 nastanil Cankarjev bataljon,
ki je priπel po hudem mrazu iz Poljanske doline. Od 9. 1. do 12. 1.
1942 so bile Draægoπe prizoriπËe hude bitke partizanskih borcev
Cankarjevega bataljona z mnogo moËnejπimi nemπkimi enotami. V
dveh dneh je nemπki okupator ustrelil 41 moπkih, Draægoπe poægal,
prebivalce Draægoπ pa izgnal. Danes na mestu hudih bojev v
Draægoπah stoji mogoËen spomenik. 

V spomin na hudo bitko v Draægoπah je bilo æe v letu 1953 odkri-
to manjπe spominsko obeleæje. Takrat je na tej prireditvi æe nastopi-
la smuËarska enota takratne JLA iz Mojstrane. 

Vse do leta 1958 so bile spominske prireditve v Draægoπah zelo pre-
proste, ob spominskem obeleæju je bil navadno kratek govor v
spomin na vojne dogodke, potem pa so udeleæenci πli v sprevodu na
pokopaliπËe na grobove padlih borcev in ustreljenih vaπËanov. 

V letu 1958 so se draægoπke prireditve zelo razπirile in dobile
obseænejπo vsebino. Prireditve so dobile enotno ime “Po stezah par-
tizanske Jelovice” in tako ime nosijo tudi πe danes. Na prvi priredi-
tvi z novim imenom in vsebinami je bilo prviË organizirano tudi
tekaπko patruljno smuËarsko tekmovanje z 160 udeleæenci. 
V kasnejπih letih so se smuËarjem tekaËem pridruæili πe alpski
smuËarji na noËnem slalomu v Æeleznikih. Od leta 1962 so se v
prireditve vkljuËili πe sankaËi na navadnih in tekmovalnih saneh. V
Selπki dolini so se sankaπke prireditve tako razvile, da so bile v
Dolenji vasi organizirane tudi tekme za svetovni pokal. Tem 
prireditvam so se prikljuËili tudi smuËarski skakalci s prireditvami v
Kropi, Poljanah in Gorenji vasi. Æe dolga leta pa v draægoπkih
prireditvah sodelujejo tudi taborniki in kolesarji. 

V letu 1972 je izvedbo smuËarskih patruljnih tekov organiziral
Republiπki πtab Teritorialne obrambe Slovenije, kjer so sodelovale
tudi ekipe planinskih enot takratne JLA. 

Tudi po osamosvojitvi Slovenije po letu 1991 se navedena tek-
movanja nadaljujejo, odvijajo pa se namesto v Draægoπah kar na
vadbenem poligonu slovenske vojske na Pokljuki. Vsako leto je v
poËastitev draægoπke bitke organizirano smuËarsko prvenstvo
slovenske vojske in policije v patruljnem teku tudi s πtevilno med-
narodno udeleæbo ter smuËarski teki veteranov NOB in veteranov
vojne za Slovenijo. 

Da bi tudi v Ëasu svobode ljudje vsaj pribliæno razumeli teæko pot
Cankarjevega bataljona s Pasje ravni v Draægoπe, so se organizatorji
v letu 1975 odloËili, da bodo ob draægoπkih πportnih prireditvah
organizirali tudi pohodniπtvo, ki ima vsako leto zelo veliko

Biatlonci v Draægoπah
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udeleæbo. Sem sodijo tradicionalni noËno-dnevni Pohod po poti
Cankarjevega bataljona s Pasje ravni v Draægoπe, Pohod Æelezniki -
Ratitovec - Draægoπka Gora - Draægoπe, Pohod Soteska -Rovtarica -
Draægoπe, Pohod ©kofja Loka - Kriæna gora - »epulje - Mohor -
Draægoπe, Pohod Kropa - Jamnik - Draægoπe, Pohod Podblica -
Draægoπe, Pohod Selca - Kaliπe -Draægoπe, Pohod Æelezniki - Rudno
- Draægoπe. 

Poleg navedenih æe ustaljenih in tradicionalnih pohodov prihajajo
pohodniki v Draægoπe πe iz πtevilnih drugih smeri. 

Lahko z gotovostjo trdimo, da so draægoπke prireditve, πportna tek-
movanja in pohodniπtvo pod okriljem enotnega imena “Po stezah

ZakljuËna prireditev pred spomenikom padlim v Draægoπah

partizanske Jelovice” prerasle v mnoæiËno spominsko shajaliπËe
mlajπe, srednje in starejπe generacije. Vsako leto se ob spominski
prireditvi, ki je organizirana vsako drugo nedeljo v januarju, zbere
do 7000 ljudi, ki πe vedno gojijo tradicije NOB ter s svojo udeleæbo
poËastijo spomin na tragiËne dogodke v januarju 1942, ki so v
takratnih vojnih razmerah vzpodbudile πiroke mnoæice zavednih
Slovencev za πirjenje partizanskega upora iz domoljubja, za boj proti
okupaciji slovenskega ozemlja. V letu 2007 bo organizirana æe 50.
prireditev pod imenom “Po stezah partizanske Jelovice”. 

Zdravko Krvina
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ZA LJUBITELJE REKREACIJE IN ZGODOVINE

©kofjeloπko obmoËje se ponaπa tudi z bogato kulturno-zgodovinsko
dediπËino ter πtevilnimi moænostmi aktivnega preæivljanja prostega
Ëasa. 

V ta sklop sodi tudi dobro ohranjen obrambni sistem utrdb zahod-
nega obrambnega zidu, ki ga imenujemo Rupnikova linija. Konec
leta 1938 je bil namreË za poveljnika πtaba za utrjevanje zahodne
obrambne linije doloËen divizijski general Leon Rupnik, po
katerem je ta zahodna obrambna linija dobila sedanje ime. Sistem
utrdb je bil grajen v letih 1937-41 kot odgovor na podobno grad-
njo “alpskega zidu”, ki ga je gradila Kraljevina Italija na takratni
italijanski strani dræavne meje, doloËene v Rapallu 1920. leta. VeËje
slemenske utrdbe so zgrajene predvsem na strateπko pomembnih
vrhovih, te pa dopolnjujejo strojniËni in mitraljeπki bunkerji srednje
in manjπe velikosti. 

Utrdbe so zanimive za ogled æe same po sebi, pa tudi zaradi grad-
benega in zgodovinskega pomena. Rupnikova linija daje zaradi svoje
naravne lege tudi velike moænosti za pohodniπtvo in treking ter
povezavo s kolesarskimi in pohodniπkimi potmi. Projekt oæivitve
Rupnikove linije je nastal leta 2002 pod okriljem Lokalne turistiËne
organizacije Blegoπ v tesnem sodelovanju z obËinami Gorenja vas-
Poljane, Æiri in Æelezniki, turistiËnimi in drugimi druπtvi ter πtevil-
nimi domaËini. Pot je na terenu oznaËena s posebnimi znaki ter
opremljena s πestimi kontrolnimi toËkami in je razdeljena na tri
etape. 

Pot po Rupnikovi liniji je vsekakor rekreacijsko in etnografsko zani-
miva in pestra, posuta z drobtinicami zgodovine, razgibano pokraji-
no, neokrnjeno naravo, lepimi razgledi ter raznovrstno dodatno
ponudbo. 

Saπa Jereb

Na obmoËju obËin UE ©kofja Loka pa potekajo tudi druge πport-
no- rekreativne dejavnosti, npr:

- Partizanska kurirska pot, imenovana pot po sledeh partizan-
skih relejnih kurirjev NOV Gorenjske; spominsko obeleæje se
nahaja na poboËju Gabrπke gore, na domaËiji Joæeta »adeæa,
po domaËe Kumra, Log, hiπna πtevilka 17. 

- Kolesarska trimska pot, dolga 300 km. 
- Loπka planinska pot, z veË kot 30 postajami, ki poteka skoraj

v celoti na πirπem loπkem obmoËju. 
- Na πirπem loπkem obmoËju pa potekajo tudi druge krajπe, a

niË manj zanimive kulturne, lovske, gozdne in πportno-turi-
stiËne poti. 

ZAKLJU»EK

Utrdba na vrhu Blegoπa - del Rupnikove obrambne linije Ogled notranjosti utrdbe
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Jure Kalan, absolvent Fakultete za πport v Ljubljani, je izdelal
obseæno nalogo o πportnih objektih v obËini ©kofja Loka. Namen
naloge je bil evidentirati vse objekte, ki so sluæili πolskemu πportu,
πportni rekreaciji in vrhunskemu tekmovalnemu πportu nekoË in
danes. Naloga je izdelana na strokovnem nivoju in zadovoljuje pre-
gled gradenj πportnih objektov v posameznih Ëasovnih obdobjih:

- 1318-1918, 
- 1918-1945, 
- 1945-1991, 
- 1991-2005. 

Gradivo ne vsebuje naËrtovanja, oblikovanja in vzdræevanja objek-
tov. Je pa pomembno zato, ker nudi skoraj popoln pregled objektov
in drugih uporabnih povrπin od telovadnic, igriπË, atletskih naprav,
kopaliπË in smuËiπË do pohodnih poti. 

Da bi bralcem vsebino prispevka Ëim bolj pribliæali, smo v gradivu
navedli vrsto, namembnost, letnico izgradnje in Ëas delovanja πport-
nega objekta. Pri zbiranju podatkov smo naleteli na velike teæave,

kajti zanesljivih pisnih virov ni bilo dovolj, nekateri so pomanjkljivi,
za posamezna obdobja pa jih sploh ni. Pri ugotavljanju letnic so
nam bili v veliko pomoË starejπi πportni delavci, za kar se jim iskreno
zahvaljujemo. 

Iz zemljevidov, shem in grafiËnih simbolov je razvidno, da so
πportne objekte najbolj pogosto gradili v naseljenih krajih, in to v
obdobju 1945-1991 in 1991-2005. 

V knjigo vkljuËeno gradivo o objektih je pomemben prispevek k
obogatitvi skupne kulturne dediπËine obËine ©kofja Loka. »e se v
svetu od antike naprej sreËujemo s πportnimi objekti velike umet-
niπke vrednosti, pa imajo na naπem obmoËju izkljuËno funkcional-
no vrednost. 

PriËujoËi pregled πportnih objektov æal ni popoln, kajti nekateri
osebni lastniki niso soglaπali, da jih vkljuËimo v knjigo. Obstaja pa
tudi moænost, da smo katerega iz nevednosti izpustili, za kar se bral-
cem opraviËujemo. 

Pogled s Hribca na telovadiπËe v Puπtalu in mesto
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Sto let
1906 : 2006

Zemljevid:

1. Pokriti zaprti objekti
Prirejeni telovadni prostori:

- ©kofja Loka, Mestni trg, gostilna Krona, 1906, uporabljali
Sokoli;

- ©kofja Loka, Studenec, Karlinova πupa, 1907-1911, Sokoli;
- ©kofja Loka, Spodnji trg, danaπnje gledaliπËe, 1907-1941, veË-

namenska dvorana, zgrajena 1903, obnovljena 1938, po letu
1941 pa ni veË sluæila telovadbi, Orli. 

KegljiπËa:
- ©kofja Loka, gostilna pri Balantu;
- Vincarje, gostilna pri Poljancu;
- ©kofja Loka, Mestni Trg, gostilna pri Soræu;
- Binkelj, gostilna pri Frtunovcu do 1964;
- ©kofja Loka, Lontrg, gostilna pri MaËku. 

Prvo telovadiπËe sokolov na vrtu Franca Dolenca st. v Stari Loki, 1906
- 1907 (danes Groharjevo naselje, blizu gasilskega doma)
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2. Pokriti odprti objekti

Telovadnici: 
- Stara Loka, blizu gasilskega doma, danes Groharjevo naselje,

1906-1907, kozolec Franca Dolenca, Sokoli;
- ReteËe, Liparjev kozolec, 1930, Orli. 

3. Zunanji objekti

KopaliπËa:
- ©kofja Loka, desni breg Sore, pod cerkvijo Sv. Jakoba, 1318;
- Vincarje, za Planinovo hiπo, Kopaliπka druæba 1873;
- ©kofja Loka, Sovodenj - sotoËje Sor;
- Visoko 1897, last pisatelja Ivana TavËarja;
- Vincarje, desni breg Sore, pod kostanji, 1899, last Olepπeval-

nega druπtva;
- ostala kopaliπËa: Balantovo, DolenËeve toplice, Krevsove

toplice ali Krevsove Benetke, Babja kahla, Ta konsk, Pod
Skalco, Talarjevo. Razen treh (TavËarjevo, Sovodenj - sotoËje
Sor in Babja kahla) so bila vsa navedena kopaliπËa na Selπki
Sori. 

StreliπËe: 
- ©kofja Loka, na travniku pod danaπnjo Grajsko potjo in stavbo

upravne enote, Poljanska cesta 2, od 1883 - 1926. 

Teniπko igriπËe:
- Visoko, na travniku med grobnico in kozolcem, 1897 (prvo

teniπko igriπËe v Sloveniji). 

JahaliπËe:
- Visoko, na travniku med grobnico in kozolcem, 1897,

jahaliπËe z nizkimi ovirami. 

TelovadiπËa:
- Stara Loka, DolenËev vrt ob cesti proti Crngrobu, danes

Groharjevo naselje, 1906-1907, Sokoli;
- ©kofja Loka, mesarjev travnik, pod stavbo danaπnjega grad-

benega podjetja Tehnik, 1907, Orli in Sokoli;
- ©kofja Loka, Pepetova pristava, travnik v Karlovcu pod

Poljansko cesto, Orli. 

BaliniπËa:
- ©kofja Loka, gostilna pri Balantu;
- Vincarje, gostilna pri Poljancu;
- Log, gostilna pri Cvelfarju;
- Binkelj, gostilna pri Frtunovcu do 1964. 

KopaliπËe Pod Skalco, 1916

Talarjevo kopaliπËe

ReteËe, kabini pri Jerebovih skalah
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Sto let
1906 : 2006

Zemljevid:

1. Pokriti zaprti objekti

Telovadnice:
- ©kofja Loka, bivπa mizarska delavnica na ©temarjih, 1918-

1922, Sokoli;
- ©kofja Loka, nunski samostan (do leta 1940), dve telovadnici;
- ©kofja Loka, Mestni trg 1922-1941, sokolski dom, po drugi

svetovni vojni telovadnica druπtva Partizan, danes Kristalna
dvorana;

- ReteËe, prosvetni dom, 1923, Orli;
- ©kofja Loka, stara telovadnica pri Osnovni πoli ©kofja Loka -

Mesto, 1932-1981. 

Gradnja sokolskega doma v ©kofji Loki
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Planinska koËa:
- Lubnik, 1932-1941, stara lesena. 

KegljiπËe:
- ©kofja Loka, gostilna pri Otetu, 1918-1941. 

2. Zunanji objekti

Nogometna igriπËa:
- ©kofja Loka, Zvezda, na prostoru danaπnjega gasilskega doma,

1929-1934;
- ©kofja Loka, Zvezda, na prostoru danaπnje klavnice ob Selπki

Sori, uporabljali æe pred 1929 Sokoli;
- Puπtal, 1936, telovadiπËe in igriπËe med Soro in gradom. 

Odbojkarski igriπËi:
- ©kofja Loka, grajski vrt nunskega samostana;
- Puπtal, kopaliπËe, 1928. 

Telovadne povrπine:
- ©kofja Loka, Mesarjev travnik pod stavbo danaπnjega Tehnika,

Sokoli in Orli po letu 1919, vojska po letu 1932;
- ©kofja Loka, grajski vrt, nunsko telovadiπËe, 1920 - 1940;
- ReteËe, Tilhov travnik, 1923, Orli;
- Puπtal, grajsko dvoriπËe, okrog leta 1930, samo za nastope,

Orli;
- ReteËe pri RibiËevem mostu med jelπami, Orli;
- ©kofja Loka, telovadiπËe Poden ali Martinovo telovadiπËe, na

prostoru delavnice ©ole za strojniπtvo in dijaπkega doma, 1934
(za zaËetek gradnje se omenja leto 1931). 

KopaliπËa: 
- ©kofja Loka, Fuπarjev Prod, nekaj 100 m od sotoËja Sor proti

vzhodu; 
- ©kofja Loka, Novi svet, Ziherlovo;
- ReteËe, Jerebova skala, malo niæje pod gostilno Vigred;
- ©kofja Loka, Podlubnik, jez nad centralo 1919;
- Puπtal, Pepetov jez, 1927, ostali objekti kopaliπËa v lasti

Olepπevalnega druπtva Sora;
- ReteËe, Liparjev travnik, 1928;
- Virπk, med obema vojnama, nunsko. 

Planinska koËa na Lubniku, 1932

Gradnja telovadiπËa v Puπtalu

ReteËe, kopaliπka stavba na koleh, last Jerneja Gosarja

KopaliπËe ob PoljanπËici v Puπtalu, 1927
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SmuËiπËa za alpske discipline:
- ©kofja Loka, za gradom, 1928/29;
- ©kofja Loka, Krancelj, na Kræajevπk in Podpulfrca (Poljanska

cesta), 1929;
- ©kofja Loka, Sten;
- Puπtal, Martancova planina;
- Gabrovo, vodovodno zajetje - “Lubniπki smuk”;
- Ostala smuËiπËa: Suha, Za Pahovcem, Trnje, Matjaæeva dolina,

Sv. Duh (za Arcetom). 

Proga za smuËarski tek:
- ©kofja Loka in okoliπki kraji, 1920 - 1941. Potek najdaljπe

proge: πtart na Mestnem trgu (Plac), v Vincarje, mimo
Grebenarja, do Kobile, po cesti do Zminca, preko Sore do
Bodovelj, v Puπtal, nato na Martancovo planino, mimo Hribca
do Hoste, preko Sore na Suho, do Pevna, nato vzhodno od
Kamnitnika do Crngroba, nazaj mimo Plevne do Stare Loke,
preko Kapucinskega mostu na Mestni trg (cilj). 

SmuËarske skakalnice:
- Vincarje, od 1935/36 do 1948/49, 50 m;
- Vincarje, »otova dolina, Za gradom …, manjπe naravne

skakalnice. 

Sten, tekmovalci v slalomu, pred drugo svetovno vojno

Sokolski dom, 1932. Tekmovalci v smuËarskih tekih

Vincarje, 50-metrska skakalnica, 1938
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SankaliπËa:
- ©kofja Loka, po Grabnu (cesti) od upravne enote do

puπtalskega gradu;
- ©kofja Loka, za gradom;
- ©kofja Loka, grajski vrt;
- ©kofja Loka, Kamnitnik - Lahov most. 

DrsaliπËa:
- Vincarje, Tajnetov travnik, naravno drsaliπËe;
- ©kofja Loka, na igriπËu Poden (Martinovo telovadiπËe), 1930-

1940, Orli;
- Puπtal, telovadiπËe, 1938-1940, Sokoli;
- Trata, traπka luæa. 

KegljiπËe:
- ReteËe, pri gostilni Vigred, 1923. 

BaliniπËa:
- ©kofja Loka, gostilna pri Otetu; 
- ©kofja Loka, na levem bregu Sore pri mostu preko Sore, Novi

svet - TCG Unitech LTH. 

StreliπËe:
- ©kofja Loka, Kamnitnik - vojaπnica, 1933-1941. 

OznaËena πportno turistiËna pot:
- ©kofja Loka z okolico, loπki grad, stolp na Kranceljnu, Stari

grad, Flisova pot. 

SankaliπËe urπulinskega samostana na grajskem vrtu, med obema vojnama
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Zemljevid:

1. Pokriti zaprti objekti

Telovadnice, veËnamenski prostori in dvorane: 
- ©kofja Loka, 1953. leta obnovljena mala telovadnica nekdan-

jega sokolskega doma;
- ©kofja Loka, Osnovna πola Cvetka Golarja, dve telovadnici,

1963 in 1988;
- ©kofja Loka, Osnovna πola Ivana Groharja, telovadnica, 1973;
- Stara Loka, Center slepih in slabovidnih, mala πolska telovad-

nica, 1979;
- ©kofja Loka, Podlubnik, 1980, veËnamenska πportna dvorana

Poden (koπarka, odbojka, rokomet, kegljanje, namizni tenis,
plezanje, fitnes, lokostrelstvo, dviganja uteæi …);

Odkritje spominske ploπËe padlim telovadcem na domu TVD Partizan
na Mestnem trgu, december 1955
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- Sveti Lenart, osnovna πola, mala veËnamenska telovadnica,
1984, obnovljena 2005;

- Bukovica, osnovna πola, mala veËnamenska telovadnica, 1990;
- BukovπËica, osnovna πola, mala veËnamenska telovadnica,

1986, obnovljena 2002/3;
- GodeπiË, veËnamenska telovadnica (namizni tenis, bad-

minton, sploπna πportna vzgoja), 1986, prenovljena 2005;
- ReteËe, osnovna πola, mala veËnamenska telovadnica, 1990;
- Gabrk, nekdanja osnovna πola, mala veËnamenska telovadnica

- razred. 

VeËnamenski prostori za πportno vzgojo v vrtcih:
- ©kofja Loka, Novi svet, veËnamenski prostor, 1966;
- ©kofja Loka, enota "Pedenjped", Frankovo naselje, veËnamen-

ski prostor, 1966, prenovljen 1981 v prostor za razgibavanje;
- ©kofja Loka, enota "Najdihojca", Podlubnik, veËnamenski

prostor, 1979;
- ReteËe, oddelek, enota "Najdihojca", gostuje v veËnamenski

telovadnici osnovne πole v ReteËah;
- Sveti Duh, enota "Ciciban", gostuje v kulturnem domu;
- ©kofja Loka, enota "Roæle", gostuje v enoti "Pedenjped". 

©portna dvorana Poden

Telovadnica in bazen v CSS ©kofja Loka
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Bazena:
- ©kofja Loka, hotel Transturist, 1972;
- Stara Loka, Center slepih in slabovidnih, 1979. 

StreliπËa za zraËno puπko:
- ©kofja Loka, na gradu, 1948;
- ©kofja Loka, Mestni trg, postaja ljudske milice (policijska

postaja);
- ©kofja Loka, Spodnji trg, gledaliπËe;
- Puπtal, grad;
- ©kofja Loka, Blaæeva ulica, dve lokaciji;
- Vincarje, lopa na terasi med smuËarskimi skakalnicami, 1955;
- ©kofja Loka, Kapucinski trg 3, nekdanja pekarija Kroπelj;
- Vincarje, kegljiπËe gostilne Poljanec;
- ©kofja Loka, Frankovo naselje, Gradisov blok;
- ©kofja Loka, KidriËeva cesta, delovna organizacija Jelovica;
- ©kofja Loka, Podlubnik, πportna dvorana Poden, 1980;
- ©kofja Loka, Frankovo naselje, Osnovna πola Cvetka Golarja,

1986;
- GodeπiË, prostor krajevne skupnosti. 

KegljiπËi:
- Puπtal, kopaliπËe;
- ©kofja Loka, Podlubnik, πportna dvorana Poden, 1980. 

Planinske koËe:
- Stari vrh, 1950, Loπka koËa, prenovljena, 1973 in gostiπËe

Javorje 1959-68;
- Lubnik, nova 1953;
- Blegoπ 1977, prenovljena nekajkrat. 

Planinska koËa na Lubniku

Planinska koËa na Blegoπu
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2. Zunanji objekti

BaliniπËa:
- ©kofja Loka, Frankovo naselje, pri blokih, imenovan

Otampelj, 1959;
- ©kofja Loka, KidriËeva cesta, gostilna pri Anzelcu, ob

æelezniπki postaji, 1959;
- ©kofja Loka, Frankovo naselje med hrasti v "dæungli", 1962;
- ReteËe, gostilna pri Danilu, 1970;
- Log, gostilna pri Premetovcu;
- ©kofja Loka, ©olska ulica, vzhodna stran πportnega parka,

1973;
- Gorenja vas - ReteËe, gostilna Vigred;
- ©kofja Loka, Novi svet, Krevsove Benetke, 1975 (zaËetek grad-

nje 1973), po poplavi 1990 obnovljeno;
- ©kofja Loka, Frankovo naselje, zahodna stran vrtca

"Pedenjped", πtiristezno baliniπËe, 1981;
- GodeπiË, 1989. 

StreliπËa:
- Moπkrin, na zahodni strani vasi pod Kriæno goro, za vojaπko in

malokalibrsko oroæje. Med drugo svetovno vojno so na tem
streliπËu imeli strelske vaje nemπki vojaki;

- ©kofja Loka, Virπk, 1945, vojaπko streliπËe;
- Vincarje, terasa med smuËarskima skakalnicama, 1955, za

vojaπko in malokalibrsko oroæje;
- Kriæna gora, 1972, lovsko streliπËe na glinaste golobe;
- Crngrob, vojaπko streliπËe, 1982. 

Koπarkarska igriπËa:
- ©kofja Loka, Groharjevo naselje, 1960;
- ©kofja Loka, Frankovo naselje, pri osnovni πoli 1964, dve

igriπËi;
- ©kofja Loka, Novi svet, poleg kapucinskega samostana, 1965;
- ©kofja Loka, Podlubnik, v naselju;
- ©kofja Loka, Podlubnik, pri osnovni πoli Jela JaneæiËa, 1980;
- Bukovica, 1988;
- ©kofja Loka, Studenec, pri gasilskem domu. 

Nogometna igriπËa:
- Spodnja Luπa, 1954;
- ReteËe, 1972;
- ©kofja Loka, Partizanska cesta (vojaπnica);
- Sveti Duh, 1980;
- GodeπiË na Produ, 1980. 

BaliniπËe "Loka 1000" na Novem svetu po poplavi leta 1990

BaliniπËe obnovljeno po poplavi

GodeπiË, nogometno igriπËe
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Odbojkarska igriπËa:
- ©kofja Loka, vzhodno dvoriπËe kapucinskega samostana med

cerkvijo, obzidjem, Kroπljevo hiπo in knjiænico. IgriπËe so
uporabljali Ëastniki πkofjeloπke vojaπnice, 1946;

- ©kofja Loka, Partizanska cesta (vojaπnica), 1946;
- ©kofja Loka, dijaπki dom ©temarje, 1947;
- ©kofja Loka, na zahodni strani kapucinskega samostana zno-

traj obzidja;
- ©kofja Loka, delovna organizacija EGP, KidriËeva cesta;

VeËnamenske πportne povrπine:
- Puπtal, obnovljeno kopaliπËe z ruskim kegljiπËem, toboganom,

igriπËem za odbojko, otroπkim igriπËem in zidanim objektom
(hiπo), 1959;

- Puπtal, koπarkarsko, nogometno, odbojkarsko in rokometno
igriπËe z montaænim objektom. V 70. letih odstranili atletske
naprave;

- ©kofja Loka, πportni park pri osnovni πoli ©kofja Loka - Mesto,
zgrajen 1964, obnovljen 1985 in 2001 s tartansko podlago,
asfaltno ploπËadjo in igriπËi za koπarko, mali nogomet, odboj-
ko in rokomet;

- GodeπiË, πportni center z asfaltno ploπËadjo za mali nogomet,
koπarko, tenis in drsanje, 1982;

- ReteËe, pri osnovni πoli, veËnamenska asfaltna ploπËad za mali
nogomet, koπarko, drsanje in hokej, 1987;

- ©kofja Loka, Podlubnik, πportni park pri osnovni πoli Ivana
Groharja z asfaltno ploπËadjo za rokomet in mali nogomet,
koπarkarskim igriπËem, 60 - metrsko stezo in jamo za skok v
daljino, 1974;

- ©kofja Loka, Podlubnik-naselje, asfaltna ploπËad za kotalkanje,
mali nogomet in drsanje;

- ©kofja Loka, Partizanska (vojaπnica), kroæna atletska steza,
skakaliπËa za viπino in daljino ter metaliπËi bombe in krogle. 

Puπtal, novo mestno kopaliπËe, 1959

Tobogan v Puπtalu, velika privlaËnost. Leta 1963 ga je odnesla voda

TelovadiπËe v PuπtaluNovo telovadiπËe s tartansko stezo pri O© ©kofja Loka-Mesto, 2001
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Otroπka igriπËa:
- ©kofja Loka, Frankovo naselje, imenovano Otampelj, 1959;
- ©kofja Loka, Podlubnik, vrtec "Najdihojca";
- ©kofja Loka, Klobovsova ulica 6, vrtec Kroj;
- ©kofja Loka, Frankovo naselje, vrtec "Pedenjped";
- ©kofja Loka, Podlubnik, pri osnovni πoli Jela JaneæiËa;
- ©kofja Loka, Partizanska cesta, v naselju dve igriπËi;
- Sveti Duh, vrtec "»ebelica";
- ©kofja Loka, Groharjevo naselje;
- Bukovica, pri πoli;
- BukovπËica, pri πoli;
- ©kofja Loka, pred taborniπkim domom;
- ©kofja Loka, Novi svet, obnovljeno 2004. 

Teniπka igriπËa:
- Vincarje, Mini hotel, 1981 eno igriπËe, 1989 dve igriπËi;
- ©kofja Loka, Poden, najprej πtiri, danes πe dve;
- Vincarje, Sipca, ob Sori, 1988 dve igriπËi z montaænim objek-

tom (hiπo). 

SmuËiπËa:
- ©kofja Loka, za gradom, nekaj let obratovali dve æiËnici (Grad

in Dolinca 1965-72). 
- Sten;
- ©tajngrof;
- Stari vrh, izgradnja æiËniπkih naprav, 1970;
- ©kofja Loka, »otova dolina, Kamnitnik;
- ©kofja Loka, za Pahovcem;
- Trnje, æiËnica, Matjaæeva dolina. 

Postavljanje æiËnice Za gradom

KoËa na Starem vrhu SmuËiπËa na Starem vrhu

Knjiga 100 let sporta  8/31/06  8:08 PM  Page 314



315

Sto let
1906 : 2006

SmuËarske tekaπke proge:
- Puπtal, Hosta, Pungart, GosteËe;
- ©kofja Loka, ©olska ulica, Crngrob, Pevno, ©olska ulica;
- Plevna, Pahovec, Pevno, Kamnitnik, Plevna;
- Frankovo naselje-πola, Suha, Lipica-πola;
- Dobrave, proga poteka skozi veË naselij;
- GodeπiË;
- Luπa, biatlon, 5km;
- Stari vrh, vojaπka cesta. 

SankaliπËi:
- ©kofja Loka, grajsko obzidje, upravna enota, po cesti mimo

mlekarne do puπtalskega mostu;
- ©kofja Loka, Za gradom, od Grebenarjevega hriba do Grajske

poti. 

DrsaliπËi:
- ReteËe, Avguπtinovo drsaliπËe;
- ReteËe, zaledeneli bajer, 1981/82. 

SmuËarske skakalnice:
- ©kofja Loka, Za gradom, veË malih sklakalnic, 10-20m;
- ©kofja Loka, za Pahovcem, dve skakalnici;
- ©kofja Loka, »otova dolina, 1946, mala skakalnica;
- Vincarje, skakalnica bratov Paulus, 25 m, 1947;
- ReteËe, na Sorπkovem Selu, okrog 12 m, 1952;
- Zgornja Luπa, 25 m, 1967;
- GodeπiË, Traπki graben, 15m. 

Sedeænica na Starem vrhu
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Naravni plezalni steni:
- ©kofja Loka, Kamnitnik, nekdanji kamnolom;
- Zminec, pri Skalarjevi oziroma BozoviËarjevi hiπi. 

OznaËene πportne steze in poti:
- ©kofja Loka, kroæne dirkalne steze z motorji;
- πirπe obmoËje ©kofje Loke, po sledeh partizanskih kurirjev

Gorenjske, 1984. Na ozemlju obËine sta dve relejni postaji in
to Oæbolt nad Zmincem in Sopotnica - Gabrπka Gora;

- ©kofja Loka, kroæna trimska steza, 1973;
- ©kofja Loka, kroæna kolesarska steza, Novi svet, 1988/98. 

VzletiπËa zmajarjev in padalcev:
- Lubnik, zmajarji. 

Hipodrom (kroæno konjsko dirkaliπËe):
- Visoko. 

Naravni plezalni steni
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Zemljevid:

1. Pokriti zaprti objekti

Telovadnice in dvorana:
- Vincarje, Mini hotel Demπar, 1988, dve telovadnici za squash;
- ©kofja Loka, KidriËeva cesta, policijska postaja, 2000;
- ©kofja Loka, Podlubnik, 2005, prenovljena πportna dvorana. 

VeËnamenska prostora za πportno vzgojo:
- Stara Loka, vrtec "SonËni æarek", 2002;
- ©kofja Loka, Novi svet, osnovna πola ©kofja Loka - Mesto,

enota Novi svet, 2004. 

Fitnes centri:
- Hosta, FS sport Fojkar Slavko;
- Puπtal, Extreme Vital;
- Zminec, De vita;
- Vincarje, 1999, Mini hotel Demπar;
- ©kofja Loka, KidriËeva cesta, policijska postaja, 2000;
- ©kofja Loka, Podlubnik, Fun Fitnes. Dvorana Poden
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BaliniπËe:
- ©kofja Loka, Frankovo naselje, na zahodni strani vrtca, 2002,

balinarska dvorana. 

StreliπËe:
- ©kofja Loka, Partizanska cesta (bivπa vojaπnica), 1992, za

zraËno puπko;

2. Pokriti odprti objekti

BalinπËe:
- ©kofja Loka, Frankovo naselje, na zahodni strani vrtca, 1992,

pokrito baliniπËe. 

3. Zunanji objekti

Odbojkarska igriπËa na mivki:
- ©kofja Loka, Podlubnik, pri πportni dvorani Poden, eno igriπËe

2003, 2004 πe eno igriπËe;
- ©kofja Loka, Virπk. 

©kofja Loka, Frankovo naselje, baliniπËe, 2002

©kofja Loka, Frankovo naselje, baliniπËe (pokrita zaprta dvorana)

©kofja Loka, Poden, odbojkarski igriπËi na mivki, 2003/2004
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Koπarkarsko igriπËe:
- Zminec, 2004. 

Baseball igriπËe:
- ©kofja Loka, Partizanska cesta (bivπa vojaπnica), ob

Groharjevem naselju. 

VeËnamenska igriπËa:
- Pevno, πportni center A klub, 1997, veËnamenska ploπËad,

odbojka na mivki, tenis (3), poligon za jeæo, otroπko igriπËe,
bazen …;

- Gabrk, pri nekdanji osnovni πoli, 1998/1999, betonska
ploπËad;

- Vincarje, Mini hotel Demπar, 1999/2000, betonska ploπËad;
- ©kofja Loka, Podlubnik, pri dijaπkem domu, veËnamenska

asfaltna ploπËad za dve koπarkarski igriπËi, mali nogomet in
rokomet;

- Virmaπe, 2000;
- Stari vrh, ob spodnji postaji sedeænice, 2001;
- ©kofja Loka, Frankovo naselje, 2005, πportni park za rokomet,

odbojko na mivki in tenis. 

Zminec, veËnamensko igriπËe

©kofja Loka, Poden, veËnamenska ploπËad pri dijaπkem domu

Pevno, πportni center A klub, pokriti zaprti teniπki igriπËi. Prva telovad-
nica "balon" v obËini ©kofja Loka

Knjiga 100 let sporta  8/31/06  8:08 PM  Page 319



320

Sto let
1906 : 2006

Teniπki igriπËi:
- Hosta, 1993;
- Vincarje, Mini hotel Demπar, prenova igriπË, 1995 in 1997. 

Bazen:
- Stari vrh, 2002, za zasneæevanje in treninge akrobatskih

skakalcev na snegu in smuËarjev na grbinah. 

BaliniπËa:
- GosteËe, pri gostilni Darja;
- Sveti duh, 1996. 

Otroπka igriπËa:
- Gabrk, pri nekdanji osnovni πoli, 2001;
- ReteËe, pri osnovni πoli, 2001;
- Stara Loka, vrtec "SonËni æarek", 2003;
- ©kofja Loka, Podlubnik, vrtec "Ciciban", 2005. 

VzletiπËa zmajarjev in padalcev:
- Stari vrh, padalci in zmajarji. 

SankaliπËe:
- Na Luπi, proga Miπouh, 2003. 

StreliπËe:
- ©kofja Loka, Kamnitnik, lokostrelsko, prostor nekdanje

vojaπnice, 1995. 

Modelarski poligon:
- ©kofja Loka, Novi svet, levi breg Sore, Laboharjeva delavnica;
- Crngrob, streliπËe. 

OznaËene πportne poti:
- Loπka peπpot "»ez Blegoπ na Lubnik v ©kofjo Loko", 1996;
- Loπka kolesarska pot, 12 etap, 300 km, 2003;
- GodeπiË, od cerkve do Osolnika, 1994 (hoja in tek). 

Jure Kalan, Tomaæ Kriænar in Ivan Kriænar

©kofja Loka, Kamnitnik, lokostrelsko streliπËe
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Spoπtovani! 

Pred nami je velika naloga, ki smo jo dolæni izpeljati in to ne samo
zaradi naπe lastne angaæiranosti pri njej, ampak predvsem zaradi
πtevilnih πportnic in πportnikov, ki so delovali ali πe vedno delujejo
na obmoËju naπe obËine. Leto 2006 bo jubilejno. 

PriËelo se je tako. Prvega sestanka razπirjenega odbora za pripravo
100-letnice πporta v ©kofji Loki, ki je bil 8. 4. 2003, so se udeleæili
Ivan Kriænar, Andrej Franko, Saπka BenediËiË Tomat, Jure Svoljπak,
Joæe Stanonik, Ivan Hafner, Avgust Hartman, Tone PogaËnik, Julija
Jenko, Matjaæ Hafner, Ivan Kriæaj, Janez Starman, Ivan Breznik,
Boris »ajiË, Branko Celar, Pajo CakiËi, Pavle Jereb in sklicatelj Aleπ
Murn. Oblikovali smo smernice za pripravo in izpeljavo prireditev
v poËastitev omenjenega jubileja. Predlagan in potrjen je bil 8-Ëlan-
ski iniciativni odbor z nalogo, da pripravi gradivo za naËrtovano
delo. Sprejet pa je bil tudi sklep, da se 100-letnica πporta v ©kofji
Loki obeleæi s prireditvami, ki se bodo vrstile vse leto in to v orga-
nizaciji vseh klubov in druπtev v obËini. 

Iniciativni odbor se je sestal trikrat in k delu povabil æupana πkofje-
loπke obËine, Igorja Drakslerja, ki je sprejel funkcijo predsednika
organizacijskega odbora. SreËanja iniciativnega odbora so bila 22. 4.
2003, 7. 5. 2003 in 12. 11. 2003. Na njih smo oblikovali seznam
sodelujoËih pri pripravah na praznovanje, predlagali odbore za
posamezna podroËja ter pripravili za organizacijo bliæajoËega se
praznovanja potrebno gradivo. V tem letu pa je πe posebej inten-
zivno zastavil delo odbor, zadolæen za knjigo o πportu na
©kofjeloπkem. 

»lani iniciativnega odbora so do 27. 10. 2004 pospeπeno delali na
razliËnih podroËjih, sprejemali medse nove Ëlane, pripravljene
poprijeti za delo v organizaciji ©portne zveze. Do omenjenega datu-
ma se je prviË uradno sestal organizacijski odbor. Sestanka so se
udeleæili vsi predlagani vodje odborov in sprejeli kar nekaj smernic
za nadaljnje delo. Potrdili so okvirne naloge odborov, ki naj jih
vodje odborov dodelajo in okoli sebe zberejo ljudi, pripravljene
sodelovati pri izvrπevanju nalog na posameznih podroËjih. Vsak
odbor mora predstaviti tudi svoje finanËne potrebe. 
Imenovani odbori so naslednji. 

Uredniπki odbor zbornika - knjige 100 let πporta v obËini ©kofja
Loka, ki ga vodi Ivan Kriænar, pripravlja knjigo o zgodovini telesne
kulture in πportnih objektov v obËini in o πportu danes. 

Odbor za razstave, vodi ga Marjan LuæeviË, je zadolæen za naslednja
podroËja: foto razstave, slikarske in kiparske razstave, razstave
izdelkov in opreme na temo πport, filatelistiËna razstava itd. 

Odbor za nastope in prireditve, ki ga vodi Saπka BenediËiË Tomat,
bo pripravil osrednjo prireditev - akademijo, posvetovanja, okrogle
mize, sreËanja πportnikov in trenerjev, koordiniral bo prireditve po
panogah tekmovanj v okviru vseh πportnih druπtev in klubov v letu
2006, koordiniral aktivnosti v vrtcih, πolah itd. 

Odbor za propagando in informiranje, ki ga vodi Boris Peπelj, bo
poskrbel za izdelavo celostne podobe, propagandnega materiala,
postavil in vodil bo spletne strani, pripravil ciklus oddaj na radiu,
TV, v tiskanih medijih ter poskrbel za πportne filme itd. 

Odbor za objekte, ki ga vodi Ivan Hafner, bo vzpodbujal izgradnjo
novih telovadnih povrπin v letu 2006 oz. dograditev in izboljπave
obstojeËih, vzpodbujal bo urejanje πportnih parkov, igral za naj-
mlajπe, hkrati pa skupaj z obËino tudi sodeloval na tem podroËju. 

Odbor spremljajoËih dejavnosti, ki ga vodi Marko PrimoæiË, bo
deloval na podroËju ©port proti drogam, pri ustanovitvi druπtva za
srce, πahovskega druπtva oz. pri izpeljavi turnirja, deloval bo na
podroËju akcije Vsi uËenci v πolo v naravi, pri organizaciji telovadbe
za bolne uËence, usklajeval bo akcije s turistiËnim druπtvom, sode-
loval z vzgojno-varstvenimi institucijami, z zdravstvom, πolstvom,
ribiπtvom, ljudsko tehniko itd. 

Odbor za priznanja, ki ga vodi Joæe Stanonik, bo izpeljal podelitev
priznanj najboljπim πportnikom, πportnim delavcem in funkcionar-
jem, starostam v πkofjeloπkem πportu, pripravil predlog za podelitev
Bloudkovega priznanja, podelitev priznanj posameznikom, naklo-
njenim πportu, predvsem dolgoletnim sponzorjem πporta itd. 

Odbor za marketing, ki ga vodi Janez ©ter, bo deloval na podroËju
træenja prireditev. 

©portna zveza je povabila k sodelovanju 18 πtudentov Fakultete za
πport z namenom, da bi kdo od njih izdelal diplomsko nalogo na
temo Razvoj πportnih objektov v πkofjeloπki obËini. Dela se je lotil
Jure Kalan in ga tudi izjemno uspeπno opravil. 

Na vseh podroËjih je delo steklo zelo dobro. Pripravili smo tiskovno
konferenco in sprejeli finanËni naËrt praznovanj, ki je bil ocenjen na
12. 000. 000 SIT. Organizacijski odbor se je v razliËnih sestavah
veËkrat seπel in razreπeval nastale probleme ali pa samo predlagal
smernice za potek dogodkov. Celostno podobo praznovanja ob 100-
letnici πporta na ©kofjeloπkem je izdelal mag. Matjaæ Mazzini.
NajveËji finanËni zalogaj predstavlja tisk knjige; tiskarja smo izbrali
med veË ponudniki. Sprejeli smo odloËitev, da morajo biti vsi pokali
oziroma plakete ter medalje v letu 2006, ki jih v okviru svojih pro-
gramov podeljuje ©portna zveza, enotni in v stilu obeleæja. 
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Oktobra 2005 je ©portna zveza podpisala pogodbo z Gorenjsko
banko, generalnim sponzorjem 100-letnice. Naredili smo okvirni
koledar prireditev za leto 2006, ki pa je ostal odprt, in to zato, da se
lahko posamezne prireditve potrjujejo, dopolnjujejo in oglaπujejo v
medijih vsak mesec sproti. 

Izmed mnogih v poËastitev stoletnice πporta organiziranih priredi-
tev so bile doloËene osrednje, in sicer:

- Otvoritev prenovljene ©portne dvorane Poden (18. 3. 2006), 
- Evropsko prvenstvo za mladince v orientacijskemu teku (29. 6-

2. 7. 2006), 
- Osrednja razstava 100 let πporta v galeriji Ivana Groharja (12.

10. -5. 11. 2006), 
- Akademija πkofjeloπkega πporta (27. 10. 2006), 
- Izid in predstavitev knjige 100 let πporta v obËini ©kofja Loka

(oktober 2006), 
- PriËetek gradnje telovadnice pri O© Jela JaneæiËa in πportne

dvorane pri O© Cvetka Golarja v l. 2006. 

ZaËetek leta je napovedoval pestro in zanimivo dogajanje v letu
2006 v obËini in v pripravo praznovanja so se vkljuËile vse strukture
obËanov, od otrok iz vrtcev, osnovnih in srednjih πol do Ëlanov
klubov in druπtev, kulturnikov in likovnikov. Koordinacija je
potekala skozi strokovno sluæbo Zavoda za πport in ©portne zveze in
v imenu vseh sodelujoËih se ob tej priloænosti ponovno zahvaljuje-
mo vsem, ki so prispevali Ëudovit koπËek v mozaiku naπe obletnice. 

Aleπ Murn

Aleπ Murn, povezovalec vseh odborov in dejavnosti za 100-letnico
πporta v ©kofji Loki

Mladi, naπe veselje, sreËa in upanje
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ZNAK OBLETNICE 
“100 LET ©PORTA V ©KOFJI LOKI”
V poËastitev jubileja je odbor za pripravo obletnice pripravil javni
razpis za izdelavo znaka in celostne grafiËne podobe, ki se ga je
udeleæilo veËje πtevilo avtorjev iz ©kofje Loke in okolice.
Ocenjevalna komisija pod vodstvom grafiËnega oblikovalca, prof.
Haralda Drauπbaherja se je odloËila, da prve nagrade iz objektivnih
razlogov ne podeli. Izvedba znaka in celostne podobe je bilo tako
zaupana spodaj podpisanemu avtorju z izhodiπËem, da mora znak
jubileja vkljuËevati grb ©kofje Loke, z dodatkom, ki mora sim-
bolizirati πportne dejavnosti. Na tej podlagi se je potem zaËelo z
iskanjem ustrezne reπitve, ki bi v eno celoto povezala heraldiËno
tradicijo ©kofjeloπkega grba s simbolnim elementom, tipiËnim za
πport.

SemantiËna zaprtost heraldiËnega grba ter predispozicija, da mora
oblikovalska reπitev vkljuËevati sam grb je po eni strani tako zoæala
spekter moËnih oblikovnih reπitev, po drugi strani pa determinirala
relativno jasno smer iskanje ustrezne reπitve. Potrebno je bilo doloËi-
ti tipiËen in univerzalen simbolni element, ki bi na abstraktni ravni
predstavljal bogato paleto πportnih dejavnosti, znaËilnih za ©kofjo
Loko ter ne bi oblikovno posegal v trdo heraldiËno strukturo obsto-
jeËega grba. Zaradi te omejitve so bili æe v zaËetku oznaËeni za
neprimerne simboli razliËnih πportnih rekvizitov (æoge, palice,
loparji), ikone πportnih figur (balerina, atlet, tekaË, nogometaπ) kot
tudi abstrahirani prikazi πportnih ambientov in dejavnosti (tek-
movaliπËe, igriπËe, dvorana). In ker generalno gledano v ©kofji Loki
ni dominantnega πporta, temveË gre za relativno enakovreden pre-
plet razliËnih πportov, je bilo potrebno poiskati neizkljuËujoËi sim-
bol, ki neposredno ne predstavlja nobenega konkretnega πporta
temveË πport kot abstraktno kategorijo. Kot primerni simboli, dokaj
pogosti tudi v sodobnih πportih z arhaiËnim akcentom, komple-
mentarnim z obstojeËo heraldiËno reπitvijo obËinskega grba, so se
izkazali simboli lente, ciljnega traku, ter verjetno najprepoznavnejπi
simbol zmagovalcev - lovorov (oz. tudi oljkin) venec, ki predstavlja
zmagovalce æe od prvih olimpijskih iger antiËne dobe. Glede na to,
da ©kofja Loka praznuje za slovenske razmere zelo redek πportni
jubilej, 100 let kontinuiranega organiziranega πportnega delovanja,
to dejansko predstavlja zmagoslavje oziroma pravi triumf πportne
volje, ter glede na soËasno arhaiËnost lovorovega venca, sovpadajoËo
s heraldiËno podobo πkofjeloπkega grba, se je reπitev  z vencem
izkazala za najustreznejπo glede na zastavljena izhodiπËa.

Zaradi heraldiËne zaprtosti in oblikovne togosti loπkega grba pa je
konËna oblikovna reπitev narejena  v nekoliko bolj sproπËenih tonih
s poudarkom na dinamiËnem komplementarnem toplo-hladnem
kontrastu med zeleno podlago in rdeËim oblaËilom loπkega zamor-
ca. Nadalje dinamiko v znakovni reπitvi ustvarjajo tudi izmenjajoËe
bele in rumene ploskve ter linije, ki ustvarjajo relativno igriv in pre-
poznaven oblikovni zapis. Primarna barvna kombinacija
rumena/zelena izhaja iz osnovnih barv loπkega grba, medtem ko

rumena in bela kot druga barvna kombinacija, v heraldiËnem
diskurzu predstavljata, zlato in srebrno barvo, torej barvi, ki sta evi-
dentno barvi zmagovalcev.
»rkopis v znakovni reπitvi je lahkoten ter igriv, kar posredno
nakazuje igrivost, znaËilno za πport obenem ustvarja dodatno
dinamiko ter blaæi togost samega grba.
Pri oblikovanju zasnove celostne grafiËne identitete jubileja se je
poleg primarne stalnice, znaka, za oblikovanje razliËnega spremnega
gradiva, plakatov, transparentov ter dopisov, uporabilo tudi
fotografsko gradivo z motivom zaËetnikov πportne aktivnosti v
©kofji Loki (Sokolov) ter motivi razliËnih πportov, ki so se razvili v
sto letih in so trenutno najbolj reprezentativni v ©kofji Loki.

Mag. Matjaæ Mazzini
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Pred nami je knjiga Sto let πporta v obËini ©kofja Loka. »eprav je bila
πportno gibalna dejavnost v loπkem prostoru prisotna æe prej, se pri
stoti obletnici organiziranega πporta opiramo na letnico 1906, ko je
bilo uradno ustanovljeno Sokolsko druπtvo ©kofja Loka. Kot
sopredsedujoËi odboru za izdajo knjige sem sodeloval od samega
zaËetka oziroma kmalu za tem, ko je Ivan Kriænar, ki je v novembru
2002 predlagal Zavodu za πport, da se priËnejo priprave za obeleæitev
100-letnice organiziranega πporta v obËini ©kofja Loka. Aprila 2003
je zavod za πport æe izpeljal prvi iniciativni sestanek πportnih
delavcev, kjer so bila izoblikovana izhodiπËa za aktivnosti v smeri
obeleæitve te pomembne obletnice. Predlagane vsebine so bile pred-
stavljene tudi æupanu Igorju Drakslerju, ki je na sestanku 7. maja
2003 glavne usmeritve potrdil. Soglaπal je tudi z izdajo knjige. 

Odbor je priËel z zbiranjem podatkov o πportni preteklosti. V ta
namen je bil sestavljen poseben vpraπalnik in preko strokovne sluæbe
Zavoda za πport poslan vsem nosilcem πportnih dejavnosti. Vsi
obËani pa so bili preko tiskovne konference in medijev povabljeni k
sodelovanju pri zbiranju pisnih, slikovnih ali drugih gradiv, ki bi
pripomogla k objektivni obravnavi 100-letnice πportne dejavnosti v
obËini. Tem aktivnostim smo dodali tudi priËevanja vrhunskih πport-
nikov in zasluænih πportnih delavcev loπkega prostora. Skupne ugo-
tovitve vseh intervjuvancev so pokazale, da je πport odloËilno vplival
tudi na æivljenjski slog posameznikov in njihovih druæin. Nekaterih
izmed njih so po zaslugi πporta dosegli visoko starost, pa jim ta kljub
temu ni v breme. Pri prebiranju in analizi povzetkov gradiv so Ëlani
odbora resno razmiπljali tudi o tem, da bi si kateri od πportnikov
morda zasluæil mesto v aleji πkofjeloπkih velikanov. 

Posamezni πportniki se niso udeleæevali tekmovanj samo v naπi obËi-
ni in dræavi, temveË so sloves πkofjeloπkega πporta ponesli tudi preko
meja naπe dræave, v πirπi mednarodni prostor kot udeleæenci 
olimpijskih iger, svetovnih prvenstev in πtevilnih evropskih 
tekmovanj, kar daje knjigi πe dodaten pomen. 
Zanimivo, obseæno in pregledno je poglavje o πportnih objektih,
zgrajenih v razliËnih zgodovinskih obdobjih. 
V knjigi so tudi vsebine, ki jih danaπnje generacije πportnikov ne
poznajo veË, na primer: kopalni vlak iz Ljubljane v ReteËe in ©kofjo
Loko; tekmovanje za znaËko ZREN; πport na Visokem; telovadba v
urπulinskem samostanu; loπki olimpijci; prejemniki Bloudkovih priz-
nanj in druge. 
Opozoriti velja, da nekatere πportno - rekreativne vsebine ne sodijo
veË v obmoËje sedanje obËine ©kofje Loke, se pa izvajajo v organi-
zaciji in na vadiπËih veË obËin, zato jih v knjigi ni bilo mogoËe
prezreti. 
Odbor za izid knjige o πportu v ©kofji Loki ob tej priloænosti izraæa
veliko spoπtovanje vsem generacijam πportnih delavcev, ki so s svojim
nesebiËnim in najveËkrat prostovoljnim delom pomagali izoblikovati
vsebino te 100 - letne obletnice. Iz knjige je razvidno, da je razvoj
πporta odvisen od ljudi in okolja, v katerem æivijo, zato smo
prepriËani, da bo ©kofja Loka nadaljevala svojo bogato tradicijo
πportne kulture in ohranila sloves ene najbolj razvitih πportnih obËin
v Sloveniji. 
Posebno mesto v knjigi pa ima uvodni prispevek Miroslava Cerarja,
enega najveËjih imen slovenskega in svetovnega πporta, na kar smo
Ëlani odbora resniËno ponosni. 

Branko Celar
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Common findings of all the interviewees have shown that sport has
had a decisive effect on their personal life styles and of their fami-
lies as well, since many of them are still in good physical and men-
tal health despite their age. In reading the material and analysing
the accounts of the interviewees, the Committee began seriously to
consider raising the question, on the occasion of such an important
anniversary, of whether or not some sportspersons or sports work-
ers deserved a place in the ©kofja Loka Avenue of the Great. 

Many sportspersons did not participate in sports competitions only
in our municipality or country, but they also spread the reputation
of ©kofja Loka sport across the borders into the international area
as participants in Olympic Games, world championships, many
European competitions and world university championships,
which gives the book on sport and the ©kofja Loka area a special
international significance. The stories of great names of Slovenian
and international sport are enriched by the introduction written by
a Slovenian and international sports legend, Mr Miroslav Cerar. 

The book also includes some historical information the present-
day generations of sportspersons are not familiar with, such as the
so-called bathing trains from Ljubljana to ReteËe and ©kofja Loka,
the Zren Badge competition, sport at the Visoko Manor, physical
training at the convent, participants in Olympic Games from
©kofja Loka, Bloudek Award winners, and other interesting details. 

It should be noted that some sports and recreational activities are
described also for the areas which no longer belong to the present-
day municipality of ©kofja Loka, but formed its part when it was a
much larger common administrative unit in the past. There are,
moreover, some activities which are carried out in and inextricably
linked with the areas of our and neighbouring municipalities and
therefore could not be left out from the book. 

The Committee for the Publishing of the Book on Sport in the
Municipality of ©kofja Loka would like to take this opportunity to
express our great admiration for all the generations of sportsper-
sons and sports workers who helped with their selfless and most of
the time voluntary work to give substance to this important
anniversary, which, in turn, represents a big obligation to the area
to further develop and raise the quality of the culture of sport. It is
evident from the content of the book that the tempo of the devel-
opment of sport is set by people and the environment they live in,
and that is why we are certain that ©kofja Loka will keep up its rich
tradition of sports culture and top results and protect the reputa-
tion as one of the most developed sports towns in Slovenia. 

Mateja Gajger

POVZETKI V TUJIH JEZIKIH

THE SUMMARY OF THE BOOK
We have before us written material in the form of a book celebrat-
ing one hundred years of sport in the municipality of ©kofja Loka.
Although sports activities were known in the area of ©kofja Loka
before 1906, that year has been chosen as the beginning of organ-
ised sport in ©kofja Loka because it marks the official establishment
of the Sokol Society. As one of the co-presidents of the Committee
for the Publishing of the Book, I participated in the activities from
the very beginning, that is, soon after Mr Ivan Kriænar, who coor-
dinated the main activity of the Committee later on, had suggest-
ed to the Sports Institute in November 2002 that activities should
start to commemorate the centenary of organised sport in ©kofja
Loka. In April 2003 the first meeting of sports workers was organ-
ised by the Sports Institute, where the bases for the celebration of
this important anniversary were formed. The activities of the
Committee were presented to the mayor of ©kofja Loka, Mr Igor
Draksler, at our first joint meeting on 7 May 2003, where the
mayor agreed to the main directions of the Committee for the
Publishing of the Book on Sport. 

The Committee for the Publishing of the Book met in December
2003 to define the main tasks of the Committee members and the
framework of the book content. The Committee was composed of
the following members: Ivan Kriænar and Branko Celar, co-presi-
dents, Dana Mohar, Mateja Feltrin, Alenka Hafner, Tone
PogaËnik, Jure Svoljπak, Tomaæ Kriænar, Peter Pipp, and Majda
Bohinc, secretary. 

The task of the Committee for the Publishing of the Book on Sport
in the Municipality of ©kofja Loka was to gather information from
various sources on every individual, sports club, society, and other
organisation that had anything to do with sport in ©kofja Loka and
whose activities left their mark on the 100-year history of sport in
the municipality. 

A special questionnaire was prepared for the purpose and sent to all
sports groups and environments that dealt with sport in any way,
while the sports public and other members of the community were
invited at press conferences and in monthly presentations in the
media to contribute all relevant written and picture material which
could help to objectively deal with and present one hundred years
of sports activities in our municipality. Furthermore, the book
includes personal accounts of sportspersons and sports workers of
merit in the area of ©kofja Loka and some chapters on Slovenian
and world sport, which helps shed light on many a sports event in
the discussed period. 
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ZUSAMMENFASSUNG
Vor uns liegt das Buch Hundert Jahre Sport in der Gemeinde
©kofja Loka. Auch wenn die Sportbewegungstätigkeit im Raum
von ©kofja Loka schon früher anwesend war, stützen wir uns bei
dem hunderjährigen Jubiläum auf das Jahr 1906, als der Verein
„Sokolsko druπtvo“ (Sokolverein) offiziell gegründet wurde. Als
Mitvorsitzender im Ausschuss für die Herausgabe des Buches
arbeitete ich bei den Aktivitäten seit allem Beginn mit,
beziehungsweise seitdem Ivan Kriænar, der ansonsten die
Hauptaktivitäten unseres Ausschusses im November 2002 dem
Sportamt vorgeschlagen hatte, mit den Tätigkeiten anzufangen, die
100-jähriges Jubiläum des organisierten Sports in ©kofja Loka
begehen sollten. Bereits im April 2003 organisierte das Sportamt
das erste Iniziativtreffen der Sportfreunde, an dem die ersten
Ausgangspunkte für die Aktivitäten im Hinblick auf das Begehen
dieses bedeutenden Jubiläums getroffen wurden. Der Inhalt von
Initiativen und Aktivitäten des Ausschusses wurden auch dem
Bürgermeister, Herrn Igor Draksler, auf dem ersten gemeinsamen
Treffen am 7. Mai 2003 vorgelegt, der die Hauptausrichtungen des
Ausschusses für die Herausgabe des Buches über den Sport auch
bestätigte. 
Im Dezember 2003 trat der Ausschuss für die Buchausgabe zusam-
men; es wurde ein Rahmenprogramm bestätigt und die
Rahmenpflichten der Ausschussmitglieder definiert. Der
Ausschuss bestand aus folgenden Mitarbeitern: Ivan Kriænar und
Branko Celar als Mitpräsidenten; Dana Mohar; Mateja Feltrin;
Alenka Hafner; Tone PogaËnik; Jure Svoljπak; Tomaæ Kriænar; Peter
Pipp und die Sekretärin des Ausschusses Majda Bohinc. 
Der Ausschuss für die Buchausgabe über den Sport in der
Gemeinde von ©kofja Loka hatte die Aufgabe, mit Hilfe der ver-
schiedenen Quellen die Angaben und Daten von allen
Einzelpersonen, Sportklubs und Vereinen sowie Anstalten und
anderen Organisationen zu sammeln, die auf irgendeine Weise mit
dem Sport in ©kofja Loka verbunden sind und durch ihre
Sporttätigkeit die 100-jährige Geschichte unserer Gemeinde
geprägt haben. 
Zu diesem Zweck wurde ein Fragebogen ausgefertigt und allen
Sportmilieus zugeschickt, die auf die eine oder andere Weise Sport
betreiben, während die Sportöffentlichkeit und andere
Gemeindebürger durch die Pressekonferenzen und die
Monatsbeiträge in Medien aufgerufen wurden, das Schrift- und
Bildmaterial von Bedeutung zu liefern, die zu einer objektiven
Behandlung und Vorstellung der 100-jährigen Sporttätigkeit in
unserer Gemeinde beitragen könnten. Diesen Aktivitäten wurden
auch persönliche Zeugenaussagen der verdienstvollen Sportler und
Sportbegeisterten im Raum von ©kofja Loka und auch einige Kapitel
über den Sport in Slowenien und in der Welt hinzugefügt, die so
manches Sportgeschehen der behandelten Epoche klären können. 

Die gemeinsamen Feststellungen aller Befragten zeigten, dass der
Sport entscheidend den persönlichen Lebensstil der Einzelnen und
ihrer Familien beeinflusste, denn einige von ihnen sind immer
noch trotz hohem Alter körperlich und geistlich bei guten Kräften.
Beim Lesen der Materialien und Analysen der Befragten, über-
legten die Ausschussmitglieder für die Herausgabe der Festschrift
im Ernst auch darüber, dass bei dieser Jahresfeier die Frage gestellt
werden könnte, ob der eine oder der andere Sportler oder
Sportarbeiter nicht unter den berühmten Persönlichkeiten in der
Allee von ©kofja Loka ein Denkmal verdienen würde. 
Die einzelnen Sportler nahmen nicht nur in unserer Gemeinde
oder nur in unserem Staat an Sportwettkämpfen teil, sondern
brachten den Ruf des Sports von ©kofja Loka ausser unserem
Vaterland, in den breiteren internationalen Raum als Teilnehmer in
Olympiaden, in Weltmeisterschaften und verschiedenen europäis-
chen Wettkämpfen und Universiade, was unserem Buch über den
Sport und den Raum von ©kofja Loka eine internationale
Ausdehnung verleiht. Den Inhalt der großen Sportnamen des
slowenischen und internationalen Sports wurde mit einem
Leitartikel von Miro Cerar, auch einer Legende des slowenischen
und internationalen Sports, vervollständigt. 
Im Buch befinden sich auch einige Geschichtsthemen, die die
heutigen Generationen von Sportlern nicht mehr kennen: der
Badezug von Ljubljana nach ReteËe und ©kofja Loka, Wettkämpfe
um das Sportabzeichen Zren, der Sport in Visoko, Turnen im
Nonnenkloster, die Olympier von Loka und Gewinner der Preise
von Bloudek sowie andere interessante Merkwürdigkeiten. 
Es soll hingewiesen werden, dass einige Sport- und Freizeitinhalte
für die Gegenden beschrieben sind, die heute nicht mehr zur
Gemeinde ©kofja Loka gehören, die aber nach der
Verwaltungseinteilung in der Vergangenheit Bestandteil der viel
größeren Gemeinde von ©kofja Loka waren. Einige Inhalte werden
auf dem Gebiet unserer Gemeinde und der Nachbargemeinden
ausgeführt; sie sind also miteinander verflochten, darum konnten
wir sie im Buch nicht unbeachtet lassen. 
Der für die Ausgabe des Buches über den Sport in der Gemeinde
©kofja Loka zuständige Ausschuss spricht große Dankbarkeit allen
Generationen der Sportler und der Sportarbeiter aus, die mit ihrer
selbstlosen und zumeist freiwilligen Arbeit den Inhalt dieser bedeu-
tenden Jahresfeier mitgestalteten, die für unseren Raum auch eine
große Pflicht für die weitere Entwicklung und Hebung der
Sportkultur darstellt. Aus dem Buchinhalt geht hervor, dass das
Tempo der Sportentwicklung zumal von den Menschen und der
Umgebung, in der sie leben, abhängt; daher sind wir überzeugt,
dass ©kofja Loka ihre reiche Tradition der Sportkultur und guter
Spitzenergebnisse fortführen wird und den Ruf einer am meisten
entwickelten Sportstädte in Slowenien aufbewahren wird. 

Joæe Lebar
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di Slovenia (Bloudkovo nagrado - priznanje). 

Bisogna anche specificare che vengono citati per dovere di cronaca
anche alcuni raduni ricreativo-sportivi, che al giorno d’oggi non fan
più parte del nostro comune, essendo cambiati i confini comunali. 

Il comitato per la pubblicazione del libro sullo sport di ©kofja Loka,
desidera esprime un grazie sincero a tutte le generazioni di collabo-
ratori sportivi, che con il loro lavoro, spesso volontario, hanno con-
tribuito a far crescere lo sport nel nostro comune, in modo che oggi
possiamo con orgoglio celebrare il centenario. Dal libro si evince che
lo sviluppo dello sport dipende dalla gente e dall’ambiente che la
circonda, perciò siamo convinti che ©kofja Loka continuerà con la
sua preziosa tradizione sportiva e conserverà la fama di uno dei
comuni più sportivi della Slovenia. 

Infine siamo orgogliosi specialmente dell’introduzione che è ad
opera dal ginnasta Miroslav Cerar, uno dei nomi più grandi e
conosciuti dello sport sloveno.

Mario ©uπterπiË

RIASSUNTO
L’attività motoria nel comprensorio di ©kofja Loka risale a molto
tempo prima del 1906, però abbiamo deciso, di considerare come
data miliare per lo sport nel nostro comune proprio il 1906 quan-
do nasceva la Società di ginnastica Sokol. Come copresidente del
comitato per la stesura del libro ho collaborato sin da l’inizio, ovvero
da quando il prof. Ivan Kriænar, nel novembre del 2002 aveva pro-
posto all’Istituto per lo sport, di dare il via ai preparativi per i fes-
teggiamenti dei 100 anni di sport nel comune di ©kofja Loka. Nel
aprile 2003 l’Istituto per lo sport convocò la prima riunione, e
sviluppò le basi per i festeggiamenti del centenario. Le proposte
furono in seguito presentate al sindaco sig. Igor Draksler, il quale
durante la riunione del 7 maggio 2003 le approvò, concordando
anche con la proposta della pubblicazione di un libro. 

Il direttivo iniziò il lavoro con l’acquisizione dei dati sull’attività
sportiva nel comune. A questo proposito si preparò un questionario,
che tramite la sezione tecnica dell’Istituto per lo sport fu spedito a
tutti gli operatori del settore. L’invito alla collaborazione fu in segui-
to allargato a tutta la popolazione con l’aiuto dei media e delle con-
ferenze stampa. Tutti i possessori di fotografie storiche, vecchi doc-
umenti od altro sono stati invitati a consegnare il materiale al comi-
tato organizzatore in modo da poter ricostruire nella maniera più
autentica la storia dello sport nel comune di ©kofja Loka. Un aiuto
prezioso è arrivato anche dai campioni di una volta, come pure dagli
sportivi che per anni hanno collaborato attivamente allo sviluppo
dello sport nel nostro comune. I questionari e le interviste hanno
evidenziato che in tutti questi anni lo sport ha influenzato lo stile di
vita non solo dei singoli individui, ma anche delle loro famiglie.
Alcuni tra loro, grazie all’attività fisica, hanno raggiunto un’età
invidiabile mantenendo una buona forma fisica. Durante l’analisi
del materiale il direttivo ha proposto di inserire con pieno merito i
campioni sportivi tra i “grandi” nomi di ©kofja Loka. 
I nostri sportivi non hanno partecipato solamente ai campionati
comunali o nazionali, ma hanno portato il nome della nostra città
anche al di fuori dai confini nazionali, partecipando ai giochi
olimpici, ai campionati mondiali ed europei, cosa che dà al libro un
significato particolare. 

Interessante è sopratutto il capitolo sugli impianti sportivi costruiti
in vari periodi storici. 

Nel libro ci sono anche molti argomenti di cui le nuove generazioni
sportive non hanno mai sentito parlare, come per esempio il treno
dei bagnanti da Ljubljana a ReteËe e a ©kofja Loka; gare per il dis-
tintivo ZREN; lo sport di Visoko; la ginnastica nel monastero di
clausura delle suore orsoline; gli olimpionici di Loka e tutti quelli
che hanno ricevuto la massima onorificenza sportiva della Republica
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ZAKLJU»EK
V tej knjigi pregled zgodovine πporta v obËini ©kofja Loka ni
popoln in ne dokonËen. Je pa temeljno gradivo in dobra, πiroka
osnova za nadaljnje raziskovanje. Zato v teh vrsticah opozarjamo na
potrebo po odprtju muzejske πportne zbirke. Vemo, da bi s takim
projektom nastopile finanËne, prostorske, organizacijske, strokovne
in druge teæave. Toda reπitve so, le najti jih je treba ali pa bo obve-
ljala ugotovitev mojega prijatelja Stanka Koπirja, ki pravi: “»esar ne
veπ, tudi ne pogreπaπ.”

»lani odbora se za izid knjige zahvaljujemo vsem, ki so s finanËni-
mi sredstvi, pisnimi gradivi, fotografijami in priËevanji pomagali pri
tem delu. Iskreno se zahvaljujemo tudi strokovnim sodelavcem za
nasvete in preglede gradiv. 

Ivan Kriænar
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STO LET ©PORTA V OB»INI ©KOFJA LOKA
(jubilejni zbornik ob praznovanju stoletnice πporta v obËini
©kofja Loka) 

Uredniπki odbor za pripravo knjige “100 let πporta v obËini ©kofja
Loka” je pripravil izjemno bogato zgodovinsko pripoved o razvoju
organizirane in sploπne πportne dejavnosti na obmoËju danaπnje
obËine ©kofja Loka. S knjigo je nadgradil dosedanje prispevke o tej
tematiki, ki so bili objavljeni v zborniku ob 90-letnici telovadbe in
πporta v obËini ©kofja Loka 1906-1996, v domoznanskem zborniku
Loπki razgledi in v drugih publikacijah. 

Prispevki v tem zborniku ne potrjujejo le dejstva, da je ©kofja Loka
eno najstarejπih in najlepπe ohranjenih slovenskih mest, ampak tudi
mesto z izjemno bogato πportno tradicijo. Zato gotovo ni sluËajno na
naslovnici podoba freske Sv. Nedelje v Crngrobu, ki nam je v mnogih
pogledih ilustrirani zgodovinski uËbenik o æivljenju in obiËajih na
Loπkem v srednjem veku. Kar nekaj podob s te freske nam izpriËuje
nekatere dejavnosti, ki jih danes πtejemo med πportne panoge
(lokostrelstvo, lovstvo, ribiπtvo, kegljanje itd). 

Zbornik sestavlja veË tematskih poglavij. Uvodne prispevke so
napisali Ëastni Ëlani in organizatorji praznovanja Ëastitljivega jubileja
loπkega πporta. Sledijo poglavja o zgodovini πporta v svetu, v Sloveniji
in na Loπkem, spomini najzasluænejπih tvorcev zgodovine loπkega
πporta, pregled πportnih druπtev in klubov ter pregled πportnih objek-
tov v πkofjeloπki obËini. Pregled zgodovine πporta v svetu nas popelje
od olimpijskih iger v antiËni dobi do olimpijskih iger moderne dobe.
Zanimivo: olimpijske igre so nekoË prekinile vse vojne, danes pa
vojne odpravijo igre! Skozi pregled razvoja πporta v Sloveniji spoz-
namo prepoznaven doprinos slovenskega πporta v svetu, zlasti v
planinstvu, alpinizmu, starosvetnem ljudskem smuËanju, sokolski in
orlovski telovadbi, smuËarskih poletih itd. 

Lahko smo ponosni, da ima tudi loπki πport enako teæo in pomen
tako za slovenski kot tudi svetovni πport. Mar so pevenski sokolarji in
lovci vplivali na to, da je strelstvo bilo tudi kasneje med najstarejπimi
πporti na Loπkem, je planinstvo na Loπkem tako mnoæiËno tudi zato,
ker je bil nekoË Triglav v mejah loπkega gospostva?

Stoletnica πporta na Loπkem je vezana na ustanovitev Sokolskega
druπtva v ©kofji Loki leta 1906. Iz predvojnega obdobja v zborniku
sledijo πe zanimivi prispevki o telovadbi v urπulinski πoli na gradu, o
πportu pri TavËarjevem dvorcu na Visokem, o loπkih kopaliπËih,
kopalnih druæbah in o kopalnem vlaku, ki je mnoge turiste pripeljal
k topli in Ëisti Sori. ©port je pritegnil mnoge ugledne in v svetu uve-
ljavljene loπke rojake; dr. France Jesenko, svetovno znani botanik in
poliglot, je bil celo leta 1924 predstavnik takratne dræave SHS na 1.
kongresu mednarodne smuËarske zveze FIS. Po zaslugi tudi dobre

telesne pripravljenosti so bili mnogi loπki πportniki udeleæenci
odporniπkega gibanja med narodnoosvobodilno borbo. 

Leta po 2. svetovni vojni so bila pravi izbruh telesnokulturnih
aktivnosti v TVD Partizan in nato v πportnih druπtvih in klubih.
Zbornik daje sistematiËen pregled veËine πportnih druπtev in klubov
na obmoËju obËine ©kofja Loka. Teh je registriranih kar 76, tako da
na tem obmoËju ni veËjega naselja brez vsaj ene πportne dejavnosti.
“Danes je tempo æivljenja tak, da mora æe vsak posameznik znati
poiskati vire moËi in energije v skopo odmerjenem prostem Ëasu”, je
misel, ki jo lahko razberemo iz poroËil πtevilnih πportnih zdruæenj.
Leta udeleæencev niso veË pomembna, s πportom se ukvarjajo obËani,
ki so πe v vrtcih, osnovnih, srednjih in visokih πolah, obËani, ki so πe
delavno aktivni ali æe upokojeni. Invalidi nam dokazujejo, kako se
lahko s pomoËjo πporta vrnejo v normalno æivljenje. 

PriËevanja nekdanjih in sedanjih πportnikov so polna prelepih spomi-
nov na svojo πportno pot in naËrtov za v prihodnje. Za vse velja, da
jim ni bilo æal Ëasa, ki so ga namenili πportu, ta Ëas jim je pomenil
najlepπi del æivljenja. Mnogi so se udeleæili najviπjih tekmovanj:
olimpijski iger, svetovnih in evropskih prvenstev, sredozemskih in
balkanskih iger, tekem svetovnih pokalov in dræavnih prvenstev. S teh
tekmovanj so mnogi prinaπali tudi najviπja priznanja in odliËja, za vse
pa je bilo najpomembnejπe, da so na tekmovanjih lahko sodelovali.
Nekateri so bili za dolgoletno delo v πportu odlikovani z Bloudkovimi
plaketami in nagradami. V zborniku je zbranih preko petdeset priËe-
vanj zasluænih loπkih πportnikov. 

Skoraj za vse nekdanje πportnike velja, da so tudi po prenehanju tek-
movalne aktivnosti ostali zvesti πportnemu duhu in so ostali v πport-
nih druπtvih in klubih kot trenerji, inπtruktorji, sodniki, aktivni
odborniki, organizatorji ali vsaj simpatizerji in navijaËi. Gotovo je to
tudi eden od vzrokov, da se ©kofja Loka ponaπa z organizacijo πport-
nih prireditev, ki so ponesle ime naπega mesta po πirnem svetu. V
spominu mnogih LoËanov so πe æive motorne dirke, ki so dobile celo
mednarodno udeleæbo in pomen, pa mednarodno smuËarsko tek-
movanje Pokal Loka za pionirje pa mladinsko evropsko tekmovanje v
slalomu in veleslalomu, evropsko koπarkarsko prvenstvo za mladinke,
specialne evroazijske tekme v alpskih disciplinah, evropsko mladinsko
prvenstvo v orientaciji pa pohodi Po stezah partizanske Jelovice itd. 

Za mnoge πporte in πportnike pa seveda nista pomembna samo nara-
va in naravne danosti, ampak so nujno potrebni tudi πportni objekti
in naprave. V zborniku je natanËen pregled nekdanjih in danaπnjih
objektov, kjer se odvijajo πportne in rekreativne prireditve. 

Zbornik zakljuËujejo povzetki vsebine prispevkov v tujih jezikih. 

Franc Podnar
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Sto let je minilo od ustanovitve Sokolskega druπtva v ©kofji Loki, ki
predstavlja zaËetek organiziranega πporta v obËini. Ivan Kriænar in
Branko Celar, sopredsednika Odbora za izdajo knjige, sta skupaj s
πtevilnimi sodelavci praznovanje Ëastitljive obletnice zaokroæila z zani-
mivo in pomembno strokovno knjigo 100 let πporta v obËini ©kofja
Loka. 

Obseæno gradivo, ki so ga avtorji zbrali in vkljuËili v knjigo, predstav-
lja podroben pregled razvoja organiziranega πporta, πportnih objektov
in velikih tekmovanj v obËini ©kofja Loka, hkrati pa predstavi LoËane,
ki so na razliËne naËine zaznamovali to dolgo obdobje. 

Zelo veliko πtevilo πportnih klubov in druπtev ter drugih organizacij,
ki delujejo na podroËju πporta v obËini ©kofja Loka in so pregledno
predstavljeni v knjigi, kaæe, da je πport pomemben del æivljenja
obËanov ©kofje Loke. V πportne dejavnosti, ki so pomemben socialni
dejavnik in s katerimi nekateri skrbijo za svoje zdravje, drugi pa
preizkuπajo in razvijajo svoje sposobnosti, so vkljuËene vse generacije,
od najmlajπih do najstarejπih. 

Z zapisom zanimivosti iz zgodovine loπkega πporta (npr. da je Triglav
spadal v freisinπko posest, da je bil vËasih organiziran kopalni vlak iz
Ljubljane v ©kofjo Loko …) so avtorji zagotovili, da bodo postale
znane πirπemu krogu bralcev in da ne bodo utonile v pozabo. 

V knjigi so avtorji s predstavitvami in intervjuji LoËanov, ki so in πe
pomembno vplivajo na πport v obËini ©kofja Loka, prikazali njihov
odnos do πporta, doæivljanje uspehov in tudi razoËaranj, povezanih s
πportom, mnenja o vrhunskem πportu, pogled na trenutno orga-
niziranost in bodoËi razvoj πporta v obËini ©kofja Loka ter razliËne
anekdote in prigode iz njihovega æivljenja. VeËina intervjuvancev je
poudarila, da so v πport sicer veliko vloæili, vendar jim je udejstvova-
nje v πportu v zameno dalo izkuπnje in spoznanja, ki so jih osebno-
stno izpolnila in jim koristila v æivljenju. 

ObËina ©kofja Loka se je v preteklosti proslavila kot odliËen organiza-
tor razliËnih domaËih in mednarodnih tekmovanj, od katerih so
nekatera æe tradicionalna, med njimi najbolj poznano mednarodno
smuËarsko tekmovanje Pokal Loka za starejπe deklice in deËke. 

Avtorji si za knjigo 100 let πporta v obËini ©kofja Loka zasluæijo pri-
znanje, saj so ustvarili pomembno strokovno in zgodovinsko delo s
podroËja πporta. Knjiga bo v veselje strokovnim delavcem na
podroËju πporta, zgodovinarjem in vsem, ki jih zanima πport v obËini
©kofja Loka. 

Aleπ Dolenec
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UREDNI©KI ODBOR

V stoletju, ki je za nami, je ©kofja Loka dala veliko vrhunskih πport-
nikov, strokovnih delavcev in πportnih funkcionarjev. 

Mnoge smo v tej knjigi omenili, vseh pa iz razliËnih razlogov ni bilo
mogoËe. Uredniπki odbor se iskreno zahvaljuje vsem, ki so na
kakerπnikoli naËin pomagali oblikovati πportno podobo ©kofje
Loke. 

Stoletnica πporta in opravljeno delo naj bo ponos vseh LoËanov.

Uredniπki odbor. Od leve proti desni sedijo: Peter Pipp, Dana Mohar,
Ivan Kriænar in Majda Bohinc. Stojijo: Branko Celar, Alenka Hafner,
Tone PogaËnik, Mateja Feltrin Novljan in Tomaæ Kriænar. Na
fotografiji manjka Jurij Svoljπak.
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PomoË pri urejanju posameznih besedil: Zdenka PrimoæiË
Prevodi povzetka:
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Naklada: 2000 izvodov
Priprava za tisk in tisk: MegaGraf, Ljubljana
Izdajatelj: ©portna zveza ©kofja Loka

CIP - Kataloæni zapis o publikaciji

Narodna in univerzitetna knjiænica, Ljubljana
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KO©ARKARSKA 
ZVEZA SLOVENIJE

Leskoπkova cesta 12
Ljubljana

PLANINSKO DRU©TVO ©KOFJA LOKA

VAS VABI V SVOJE »LANSTVO

S PLANINSKIMI VODNIKI VARNO V HRIBE IN GORE

Kapucinski trg 13, pisarna tel.: 04 512 06 07
e-poπta: info@pd-skofjaloka.com, www.pd-skofjaloka.com

Dom na Lubniku 1025 m
tel.: 04 512 05 01
odprto: mar. - dec.: stalno

jan. - feb.: ob vikendih

KoËa na Blegoπu 1391 m
tel.: 051 614 587

odprto: maj - okt.: stalno razen pon.
nov. - apr.: ob vikendih
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TLA»NA LIVARNA in 
OBDELAVA ULITKOV

KidriËeva 91, ©kofja Loka
difa@difa.si, www.difa.si
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ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.

ObmoËna enota Kranj
Bleiweisova cesta 20, Kranj

www.zav-triglav.si
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Pod Plevno 5, ©kofja Loka
tel.: 04 515 10 31, GSM: 040 732 745

zavrsnik.andrej@siol.net
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Frankovo naselje 91, ©kofja Loka
GSM: 041 688 286VISION STUDIO, d.o.o.

»eπnjica 35 - Æelezniki
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OKREP»EVALNICA ZAMORC
ZE»IR ZE»IRI s.p.

Kapucinski trg 13
©kofja Loka

www.skofjaloka.info

odkupuje in prodaja
mleko, klavno æivino, les, krompir 
in druge kmetijske pridelke

proizvaja
konzumno mleko, skuto, smetano,
sire, topljene sire, kajmak, mascarpone

oskrbuje kmete in druge potroπnike
reprodukcijski material, 
gradbeni material, æivila, 
blago πiroke potroπnje

Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. ©kofja Loka
KidriËeva cesta 63A, 4220 ©kofja Loka
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©PORTNO DRU©TVO SV. LENART - LU©A

SOÆITJE, 
Druπtvo za pomoË duπevno prizadetim ©k. Loka

KOLEKTIV ZAVODA ZA ©PORT ©KOFJA LOKA

EKIPA SI, Milan MARN s.p.
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