
Prispevek za zgodovino loške atletike 

 

V Škofji Loki so bili dobri atleti že v predvojnem času, atletskega društva pa niso imeli, 

ampak je bila atletika del splošne telesne vadbe, ki so jo gojili predvsem pri sokolih in v 

akademskih študentskih klubih. Med njimi je bil od Ločanov uspešen predvsem Ivan Hafner 

Lorencov, ki je v Puštalu tekmoval v  tekih in v metu diska.  

V povojnem času so se nadarjeni loški atleti vključili v ŽAK Ljubljana – Franc Homan, Stane 

Osovnikar, Franc Kemperle.                                                                                                                                                     

Najboljši je bil Franc Homan, ki je postal celo republiški prvak v teku na dolge proge. 

Nadarjene loške atlete so  opazili predvsem učitelji loških srednjih šol in jih usmerili v 

atletske klube – v prvih letih loške gimnazije je bil to profesor Štefan Mlačnik, za njim pa 

profesor Ivan Križnar, ki je v 16 letih dela na šoli mnogim mladim odprl pot v svet športa.                                                                                             

Bojan Kofler se je po končani gimnaziji leta 1963 vključil v ŽAK Ljubljana in postal 

republiški prvak na 1500m.                                                                                                                                                                        

Nekaj let kasneje mu je sledila cela vrsta odličnih  fantov in deklet, ki so v šport vstopili  na 

loški gimnaziji kot člani šolskega športnega društva Janez Peternelj pod okriljem prof. Ivana 

Križnarja. Tekmovali so na srednješolskih in občinskih  tekmah v  tekih, z najboljšimi pa je 

začel delati tedanji trener AK Triglav,  prof. Peter Kukovica, ki je redno prihajal v Škofjo 

Loko na treninge.     

                          

Prof. Peter Kukovica in Franc Hafner 

 V atletski trening so se zelo uspešno vključili  Franc Hafner, odličen srednjeprogaš, ter 

tekačice Lidija Osovnikar, Boža Bizjak in Meta Mohorič, ki so se vse uvrščale med najboljše 

v Sloveniji v šprintih. Simon Krelj je v letu 1966 treniral tek na 110 m ovire in 400 m ovire.                                                                

Dve leti kasneje  je bil odličen šprinter  Bojan Starman, tudi loški gimnazijec, sicer iz Žirov.                                                                                                                                                            

Tek na dolge proge so  trenirali  Janez Govekar, Pavel Florjančič, Blaž Ogorevc.                                            

V letu 1970 je dobre rezultate v šprintih dosegala Nada Kavčič por. Osovnikar, ki je tekla na 

kratkih progah, v tem času pa je  treniral  različne discipline tudi njen kasnejši mož, Ljubo 

Osovnikar.     

 



     

Srečanje nekdanjih Triglavanov leta 2008 -  v prvi vrsti tretja z leve Boža Bizjak Terpinc, ob 

njej Lidija Osovnikar Gabršček, četrta z desne Nada Kavčič Osovnikar.                                                                                  

V drugi vrsti tretji z leve Pavel Florjančič, druga z desne Meta Mohorič Peternelj, ob njej levo 

Ljubo Osovnikar. V zgornji vrsti drugi z leve Simon Krelj.     

V  začetku šestdesetih let sta iz srednješolskih klopi  v AK Triglav prišla tudi Ločana,  

Bernard Šraj (tekmoval od 1964 do 1971), ki je sicer obiskoval Strojno šolo v Škofji Loki in                   

Silva Bernik ( članica AK Triglav v letih 1964-67), ki je obiskovala Ekonomsko šolo v 

Kranju. Oba sta se uvrščala med najboljše v tedanji Jugoslaviji – Šraj v tekih na srednje in 

daljše proge, Bernikova v teku na 800 m.    

   Bernard Šraj    Silva Bernik 

 



Veljko Jan,  maturant 1976, je bil atlet ŽAK Ljubljana,  državni prvak na 800 m, kasneje 

trener  mladih loških atletov in atletinj. Z ženo Ido, ki je bila profesorica športne vzgoje na 

osnovni šoli Peter Kavčič, sta delala z  za  atletiko  nadarjenimi otroki, v  sodelovanju z AK  

Triglav. Med njimi je Veljko treniral tudi Brigito Langerholc in že leta 1991, ko je hodila še v 

osnovno šolo, opazil njen velik talent in jo usmeril v AK TRIGLAV.      

V  šestdesetih  letih je  ekipa  Bernard  Šraj,  Herman Štancer, Lojze  Oblak in Franc Hafner   

odlično nastopala na štafetnih tekmovanjih in  memorialnih  tekih – Tek ob žici, Tek po ulicah 

Loke, Dražgoški teki.  

    Zmagovita štafeta loških tekačev – 

z leve Herman Štancer, Bernard Šraj, Lojze Oblak, Franc Hafner 

Samorastniško atletsko pot je imel  40 let kasneje tudi Gregor Kustec, ki je očitno podedoval 

tudi »atletsko« nadarjenost mame Lidije Osovnikar. Gregor je odličen tekač na dolge proge, 

leta 2012 zmagovalec Teka štirih mostov, naslednji  dve leti  je bil drugi, leta 2014 četrti in 

leta 2016 sedmi v  močni konkurenci petsto tekačev. Na Ljubljanskem maratonu 2018 je  z  

2.37,58 dosegel 24. čas med 1331 maratonci.   

   

Tek štirih mostov 2012 – z leve Pintar Marko (2), Kustec Gregor(1), Oblak Matija(3),                        

Bertoncelj Uroš(4)  



Mednarodne atletske kariere Ločank in Ločanov - priložene športne biografije 

 

Veljko Jan – maturant 1976, trenirati začel l.1975 v AK Olimpija  

Brigita Langerholc – trenirati začela 1991 v AK Triglav 

Matic Osovnikar – maturant 1998, atletiko začel trenirati l. 1994 pri ŽAK Ljubljana 

Tina Murn – matura 2003,  trenirati začela l. 1997 v AK Triglav 

 

Ustanavljanje atletskega kluba Škofja Loka 

Na koncu leta 2001 so se dr. Aleš Dolenec, Boštjan Šinko, Natalija Šinko, Sonja Strnad in 

Stanislav Strnad odločili, da ustanovijo atletski klub z imenom Atletski klub Škofja Loka in 

so tako postali njegovi ustanovni člani.                                                                                                                                                

Razlog za ustanovitev novega atletskega kluba je bil, da je v Škofji Loki veliko dobrih atletov, 

vendar so odhajali v klube v druge kraje, ker pred tem atletskega kluba v Škofji Loki ni bilo.                                       

18. 11. 2001 so ustanovitelji sprejeli sklep o ustanovitvi  Atletskega kluba Škofja Loka in 

potrdili pravila kluba.                                                                                                                                                               

Prvi predsednik kluba je bil Veljko Jan, nekdanji odličen atlet in državni rekorder v teku na 

800 metrov, sedaj pa odvetnik v Škofji Loki.                                                                                                               

Od aprila 2012 dalje je predsednik kluba Jurij Demšar, ki trenutno deluje v atletskem klubu 

tudi kot trener. Eden najbolj zaslužnih za nastanek in delovanje kluba je Boštjan Šinko, trener 

in član upravnega odbora kluba.  

                                                                                                                                               

Tekmovalci atletskega kluba Škofja Loka 

                                                                                                                                                         

Najboljši atlet v zgodovini kluba je Jurij Demšar (letnik 1987), večkratni državni in pokalni 

prvak v tekih med 60 in 300 metrov, zbral pa je tudi več nastopov za slovensko pionirsko in 

mladinsko reprezentanco; tudi tam je zabeležil nekaj najvišjih mest. Jurij še vedno ostaja v 

našem klubu kot trener. Aprila 2012 je Jurij postal predsednik AK Škofja Loka.                                                                         

Večina tekmovalcev kluba je bila sicer tekačev na srednje proge.                                                                   

Anže Jurgele (letnik 1985) je bil odličen tekač na 800 metrov, kjer se je redno uvrščal med 

najboljše tri v svoji kategoriji, bil pa je tudi državni mladinski reprezentant.                                                                        

Anže je kot diplomant športne vzgoje vaditelj v našem atletskem klubu.                                                       

Alisa Bečić (letnik 1989) je blestela predvsem v teku na 400 metrov; tudi ona je večkrat 

nastopila za slovensko mladinsko reprezentanco. Alisa je še vedno aktivna v našem klubu kot 

vaditeljica.                                                                                                                                                 

Na državni ravni je bil med nosilci odličij v svoji kategoriji še Blaž Božnar (letnik 1987; tek 

na 800 - 3000 metrov); Blaž je bil nekaj časa koordinator aktivnosti kluba in vaditelj, sedaj pri 

aktivnostih kluba sodeluje občasno. 

 


