
Težka atletika 

 

Začetki dela sekcije segajo v leto 1969, ko so mladi fantje Miro Mlakar, 

Milan Štupnikar in Slavko Fojkar pričeli dvigati uteži v prostorih  

kopališča v Dolenčevih toplicah. Začetki so bili zelo skromni, saj so začeli 

praktično iz nič. S strokovne plati o načinih treniranja in tekmovanju niso 

imeli pojma, zato se je Slavko Fojkar vključil v Težkoatletski klub 

Olimpija, kjer si je pod vodstvom prof. Janeza Podobnika nabiral znanje in 

izkušnje.                                                                                                               

Leta 1980 so se kot sekcija priključili škofjeloškemu TVD Partizan in 

pričeli trenirati v telovadnici na Mestnem trgu. Ob izgradnji športne 

dvorane na Podnu so v njej dobili svoje prostore.                                          

Po letu 1998 so se preselili v prostore podjetja Slavko šport, kjer so nato 

delovali v naslednjem obdobju.                                                                                 

Ob solidnih pogojih in dobrem delu rezultati niso izostali:                              

- V sezoni 1982/83 so postali zmagovalci 2. zvezne lige zahod v dviganju 

uteži, kjer so tekmovali klubi iz Slovenije in Hrvaške. Na kvalifikacijah za 

1. zvezno ligo so bili Ločani zmagovalci in nato 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, Jože Misson, Pavle Kalan, Peter Kalan, Rajko Pirc, Darko 

Polanjko, Jože Satler, Janez Sušnik, Klemen Trojar in Zdenko Vrbinc.                                                                        

– Med posamezniki je mladinec Darko Polanjko  leta 1983 postal mladinski 

in članski prvak Jugoslavije.                                                                                            

– Leta 1990 sta uspešno tekmovala na prvem tekmovanju v triatlonu moči v 

Sloveniji Slavko Fojkar, k je bil nato zmagovalec tekmovanja in Primož 

Štajer, ki je osvojil 4. mesto.                                                                                 

– Člani sekcije so se v okviru slovenske zveze za triatlon udeleževali 

tekmovanj za Donavski pokal.                                                                             

– Na tekmovanju v triatlonu na Češkem so leta 1996 nastopili Robert 

Nastran, Primož Štajer in Slavko Fojkar.                                                          

– Leta 1997 je na Donavskem pokalu v Imelnstadtu  v Nemčiji Tomaž 

Pečnik v kategoriji do 82,5 kg osvojil  drugo mesto.                                               

– V obdobju po letu 2000 je bil Roman Vene  večkratni državni prvak v 

kategoriji  do 67,5 kg, edini tekmovalec v Sloveniji, ki mu je uspelo v treh 

dvigih, trikrat preseči lastno telesno težo.                                                           

– Tekmovanj  v triatlonu moči sta se v tem času udeleževala tudi Robert 

Nastran in Marjan Fojkar in redno osvajala medalje na državnih 

prvenstvih.  



Najbolj pomembno za delovanje društva v vsem času je bilo dejstvo, da je 

bilo med težkoatleti redno aktivnih 100 članov. Postopoma so iz 

tekmovalnih motivov začeli prehajati k dviganju uteži za zdrav način 

življenja,  kljub temu pa je težkoatletika vedno znova privabljala mlade 

tekmovalce, ki so želeli tudi tekmovati.   

Povzeto po zborniku 100 let športa v občini Škofja Loka 

      


