
 Športno društvo Vaitapu Škofja Loka 

 

Ustanovni datum športnega društva Vaitapu je  9. januar 2008, torej se 

bliža   desetletnici   aktivnega obstoja. To je  v primerjavi z mnogimi 

športnimi kolektivi v Škofji Loki malo, če pa pogledamo s stališča, da je 

društvo v tem desetletju dela postavilo  in  utrdilo  nov  pristop k 

razumevanju športne aktivnosti, pa brez dvoma lahko potrdimo, da je 

Vaitapu  lepa in uspešna nova športna  zgodba v Škofji Loki.                                                                             

Ustanovni člani ŠD Vaitapu so bili  Meta Dagarin, Anže Arman, Petra 

Draksler, Polona Hafner in Tine Radinja, ki je vse od ustanovitve do danes  

gonilna sila Vaitpuja.                                                                                                 

Že vsa leta je v društvu aktivnih približno  petdeset  deklet in fantov – 

dekleta so večini -, ki so se že v rani mladosti ukvarjali z različnimi športi, 

mnogi pa so bili tudi aktivni v taborniški organizaciji. Skupna jim je bila 

ljubezen do športnega udejstvovanja v naravi,  naj bo to plavanje, plezanje, 

čolnarjenje, tek, kolesarjenje ali pa kombinacija vsega naštetega. 

Tekmovalna plat pri njihovi aktivnosti  absolutno ni temeljni motiv, ampak 

jih v šport vleče doživetje vsakega  srečanja, kjer preizkusijo svojo 

zmogljivost, se družijo, športni  dosežek  tekme pa je dodatni motiv, ki jih 

tudi vzpodbuja k novim izzivom.                                                                    

Tekmovanja, ki se jih udeležujejo, sodijo v  skupino doživljajskih 

tekmovanj – adventure racing - , ki so med mlajšimi vse bolj priljubljena. 

Na tekmovanju se tekmujoči preizkusijo v različnih disciplinah – 

orientacijski tek, kolesarjenje, vrvne tehnike, plavanje,-  ki si  na 

tekmovalni trasi sledijo v tekmovalnem obdobju, ki lahko traja več dni 

nepretrgoma.Tekmujejo lahko posamično ali v ekipi, vsak tekmovalec pa si 

mora sam pripraviti načrt svojega nastopa. Ura teče neprekinjeno od 

začetka do konca, celoten dogodek pa lahko traja tri dni ali več, kar 

pomeni, da ta  tekmovanja že sodijo v kategorijo ultramaratonskih 

tekmovanj, ki so primerna le za vsestransko pripravljene in zelo vzdržljive 

športnike.  

V Sloveniji se ta šport, ki je več kot zgolj športna tekma,  uveljavlja 

predvsem v Posočju, kjer so naravne možnosti za doživljajske športne 

aktivnosti idealne. Soča outdoor festival  je v Sloveniji največji športni 

dogodek te vrste, vse od  prvega srečanja v letu 2013  pa močno pridobiva 

na  veljavi, saj  je ob športnem izzivu tudi odlična promocija narave in 

kulture v Posočju, kot tudi  promocija sonaravnega turizma na tem 

prostoru.    



Tudi v Škofji Loki je ŠD Vaitapu razmišljal podobno in že pred petimi leti 

pripravil  tekaški dogodek Naj naj 21, najlepši in najtežji  mali maraton, 

dogodek, ki je kombinacija malega maratona in gorskega teka. Njegov 

glavni organizator Tine Radinja pravi, da je osnovni namen  tega dogodka 

vzpodbujati športno aktivnost v naravi, ob tem pa  tekmujočim približati  

lepote narave  ob tekmovalni trasi, ki poteka po obronkih Loškega in 

Polhograjskega hribovja. Teka se vsako leto udeleži približno 300 

tekmujočih iz Slovenije in nekaj tudi iz drugih držav. Organizatorju 

tekmovanja je ponosen nanj, odzivi pa so zagotovilo, da bo Naj Naj 21 še 

rasel.                                                                                                                          

Ob tem je  organizacijski odbor ŠD Vaitapu ( Tine Radinja, Polona Hafner, 

Jože Logar)  naredil še en pomemben korak  k promociji  športne 

aktivnosti v naravnem okolju Škofje Loke, saj je v ta športni dogodek 

povabil kot soorganizatorje  ŠD Utrip iz Zminca, Kolesarski klub Koloka in  

Organizacijski odbor Tek štirih mostov. Uveljavlja se nov pristop k  

dejavnosti športnih klubov v Škofji Loki, ki  si niso več konkurenti v 

sofinanciranju iz občinske blagajne ampak postajajo partnerji, ki želijo v 

šport privabiti več mladih, saj jih trenutno kar 70 %  ni aktivnih v 

nobenem športu, to pa kaže, da je manevrskega prostora za nove športne 

aktivnosti še zelo veliko.   

Najuspešnejše tekmovalke in tekmovalci ŠD Vaitapu 

Ajda Radinja – najboljša je v  ultramaratonih, saj ima kar 20 mednarodnih 

zmag na  razdaljah od 50 do 100km, v naravnem okolju, ki je lahko zelo 

zahtevno,   z višinskimi razlikami več 1000 m, večkrat pa  je bila tudi 

aboslutna zmagovalka, torej je na progi  premagala vse fante.                                                                                                                         

Na triatlonu jeklenih v Bohinju ( veslanje, kolo, tek), ki je najmočnejše 

slovensko tekmovanje v tej zvrsti, ima Ajda kar štiri zmage, nazadnje v letu 

2017.                                                                                                   Tudi v 

najtežjem slovenskem gorskem maratonu, Teku štirih občin se Ajda v 

zadnjih letih uvršča na sam vrh, v letu 2016 pa je na svetovnem prvenstvu v 

gorskem teku Podbrdo dosegla 2. mesto med slovenskimi tekmovalkami, 

Atletska zveza Slovenije pa ji je za ta dosežek podelila mednarodni športni 

status. 

Janez Justin  - uspešen  predvsem v športni zvrsti gorskega teka in 

kolesarstva. Na triatlonu jeklenih 2014 je osvojil 5 mesto, na Gorskem 

maratonu Štirih občin se je večkrat uvrstil v prvo deseterico, tudi na 

tekmah na Hrvaškem se je večkrat uvrstil med najboljše. 



Tine Radinja -  vsestranski športnik, ki uživa v vseh športih v naravi. 

Čeprav zaradi pomanjkanja časa treningu ne  posveti dovolj časa, se na 

vzdržljivostnih  tekmovanjih še vedno uvrsti takoj za najboljšimi. Na 

triatlonu jeklenih je bil najboljši leta 2016, ko je dosegel 19.mesto, ob tem 

pa ugotavlja, da je za njegovo vzdržljivost to tekmovanje  ( ura veslanja, 

ura kolesarjenja, ura teka) kar prekratko, saj se bolj izkaže na daljših 

trasah.   

Meta Dagarin – zelo vsestranska, tipična predstavnica  »Vaitapu koncepta 

gibanja v naravi«. Njeni športni dosežki so na daljših »adventure race« 

dogodkih,  kamor uvršča predvsem 23. mesto na Evropskem prvenstvu v 

adventure race na Irskem. Na Triatlonu jeklenih leta 2013 je med ženskami 

osvojila 5.mesto, njen največji uspeh pa je bilo 2. mesto na 116km dolgi 

preizkušnji leta 2016 v Pirenejih. Več odličnih nastopov je opravila v ekipi 

skupaj z Robertom Pobežinom, na daljših progah pa tudi s Klemenom 

Udovčem in Matejem Špehom.   

 

Po pogovoru s Tinetom Radinjo dne 6.11.2017  sem zapis pripravil Marjan 

Luževič  


