
Gašper Zakotnik, eden najzaslužnejših za razvoj smučanja v Škofji Loki 

 

Gašper je smučal že od mladih nog dalje, ko so navdušeni za smuči še smučali, tekli in 

skakali. Prav tako je že od mladosti povezan s Starim vrhom, kjer je že kot mladenič  

sodeloval pri gradnji koče. V zapisniku  udarniškega dela iz let 1949-50, ki ga je vodil  Urh 

Kalan, piše , da  je 75 ljudi  udarniško opravilo dobrih 7000 ur, Gašper pa je bil na tem 

seznamu 5. najbolj delaven graditelj nove koče.                                                                                                                    

Že leta 1960 je Gašper opravil izpit za smučarskega trenerja in  leta  1961 je postal vodja 

smučarske sekcije v TVD Partizan.                                                                                                 

Vseh naslednjih 30 let se je Gašper posvečal delu v smučarskem športu, v Smučarskem 

klubu Ločan (1964), SK Transturist(1965) in SK Alpetour ( od 1975 do danes).                                                                                            

V  sedemdesetih letih (1968) je Gašper postal vodja ženske A reprezentance, sicer pa je kot 

trener in organizator delal v  matičnem klubu v Škofji Loki.                                                                              

Vzgojil je številne odlične tekmovalce, leta 1968 je postavil alpsko šolo, kjer so zrastli 

najboljši loški smučarji.                                                                                                                                  

Najbolj pomembno, največkrat vodilno vlogo pa je Gašper imel pri organizaciji domačih in 

mednarodnih tekmovanj v alpskem smučanju, biatlonskih tekem, številnih množičnih 

sindikalnih tekmovanj, tekem na travi, v avtoskiringu, predvsem pa vse od leta 1973 dalje pri 

izvedbi tekem za Pokal Loka.                                                                                                           

Leta 1984 je Gašper s skupino strokovnih sodelavcev iz kluba Alpetour sodeloval pri 

organizaciji in izvedbi Olimpijskih iger v Sarajevu.                                                                                            

Že leta 1970  je Gašper Zakotnik prevzel upravljanje žičnic na Starem vrhu in Soriški planini 

in nato to delo opravljal vse do upokojitve.  

Za svoje delo je Gašper Zakotnik prejel več priznanj, med njimi pa so najpomembnejša  

Bloudkova plaketa leta 1985, priznanje SZS Bloški smučar in leta 2001 zlati grb Občine 

Škofja Loka. 

Po pogovoru Matjaža Hafnerja z Gašperjem Zakotnikom 2013  zapisal Marjan Luževič 


