Anton Kobenter, učitelj, zborovodja, nogometni trener …

Anton Kobenter – učitelj, 1925
Vir: Mohorjev koledar 1995
Vir: Osnovna šola v Radovljici (avtorica Verena Štekar-Vidic)
☼☼☼☼
Kobenter in sokolski pevski zbor. Zavedajoč se velikega pomena pesmi za
kulturno življenje naroda, je društvena uprava že leta 1920 ustanovila sokolski pevski
zbor. Zbor se je lepo razvijal, radi odhoda nekaterih glasov pa je moral preneati s
svojim delovanjem.
Pred sedmimi leti pa je pevski zbor na novo oživel. Pod vodstvom brata Antona
Kobenterja se je kmalu povzpel na zavidljivo višino ter je danes eden najboljših
pevskih zborov na deželi. Prirejal je od časa do časa samostojne koncerte ter žel za
precizno izvajanje splošno pohvalo. Odlično pa se je zbor uveljavljal pri raznih
operetnih prireditvah, ko je pokazal vse svoje sposobnosti. Povalna je marljiva
vztrajnost in vzorna disciplina, ki vlada v zboru, vsled česar imajo pevci še lepo
bodočnost.
Vir: Sokolska spomenica

Anton Kobenter – vodja sokolskega zbora, 1899-1977
Vir: arhiv Denis Ozmec (detajl)

Sokolski pevski zbor – v sokolskem domu
Vir: arhiv Lenka Lapuh
Op.: V sredini je vodja zbora Anton Kobenter.
☼☼☼☼
Kobenter – predsednik NK Radovljica. V letu 1931 so v Radovljici prišli do
spoznanja da se mnogo mladine zanima za nogomet. Določili so odbor, ki naj bi zbral
igralce, ki že dalj časa trenirajo na travniku pod Oblo Gorico.

Že v začetku leta 1932 so pričeli z rednim treningom, ki ga je vodil Anton Kobenter, ki
je bil tudi predsednik NK Radovljica. Pomagali so mu še: Cerar, Pristavec in Vengar
ter Magister.
Vir: DAR
Kobenter – trener NK Lesce. Jurija Legata na prvega “trenerja” NK Lesce vežejo
lepi spomini: “Anton Kobenter je v klub prišel leta 1946. Nekega dne nas je prišel
gledat na igrišče in kar sam predlagal, da bi nas treniral. Rad je imel nogomet in je bil
pripravljen pomagati. O sodelovanju sta se dogovorila s Francetom Vovkom, ki je bil
takrat predsednik kluba. Trener leške nogometne ekipe je ostal 4 ali 5 let. Bil je strog,
vendar pravičen človek, prava avtoriteta in odličen pedagog. Po vsakem treningu
smo imeli sestanek, ki je navadno trajal pol ure in tam smo s trenerjem poleg
nogometnih reševali tudi osebne probleme posameznih igralcev. Toneta Kobentarja
smo vsi spoštovali in mu zaupali. Njegove nasvete in navodila smo upoštevali tako
na igrišču kot v vsakdanjem življenju. Bil je prvi pravi trener v NK Lesce, pred
njegovim prihodom smo le tekali po igrišču in nabijali žogo. Rezultati Kobentarjevega
dela so se hitro pokazali. Našo igro je dvignil na višjo raven, pod njegovim vodstvom
smo začeli igrati v slovenski nogometni ligi.” (vir: Pogovor avtorja Jureta Sinobada z
Jurijem Legatom, 07. 07. 2011).
Vir: Radovljičani žlahtnega spomina

Anton Kobenter – vodja nogometne ekipe NK Radovljica, 1947
Vir: arhiv Lenka Lapuh
Op.: Povsem levo: Anton Kobenter!

Anton Kobenter - 50 let neumornega dela. Začetek petkove seje obeh zborov
radovljiške občinske skupščine je bil precej neobičajen. Namesto takojšnjega
obravnavanja predvidenih točk dnevnega reda, je bila na sporedu najprej manjša
slovesnost. Predsednik občinske skupščine Stanko Kajdiž je namreč seznanil

odbornike, da seji prisostvuje Anton Kobenter, ravnatelj poklicne šole učencev v
gospodarstvu v Radovljici, ki ravno te dni parznuje 50-letnico delovanja v šolstvu in
48-letnico delovanja na drugih področjih družbenega življenja. Zato mu je radovljiška
občinska skupščina ob tej priliki čestitala, se zahvalila za neumorno delo in mu zanj
izrekla priznanje.
Anton Kobenter je koroši Slovenec, doma iz Št. Jakoba v Rožni dolini. Tik pred
koncem prve svetovne vojne je končal učiteljišče in vse do plebistica 1920 potem
služboval v domačem kraju. Ob plebiscitu pa je prišel na Gorenjsko, ki mu je tako
postala druga ožja domovina. 1922. leta je začel službo na takratni osemrazredni šoli
v Radovljici, kjer je potem poučeval vse do maja 1941. Ko je okupator zaprl vse
slovenske šole, so ga Nemci najprej zaprli v Begunje, čez čas pa v Št. Vid; od tam pa
je bil junija izseljen v Srbijo.
Po vojni se je zopet vrnil v Radovljico, kjer je vse do 1960 leta poučeval in bil
ravnatelj osnovne šole v Radovljici, potem pa se je posvetil vodenju šole učencev v
gospodarstvu. Ko smo ga pred dnevi obiskali, je v šoli zaključeval zadnja dela.
Čeprav v prihodnje ne bo več poučeval in vodil šole, pa je vseeno pripomnil, da bi
rad dočakal, ko bo v radovljiški občini zgrajena mreža osnovnih šol, za katero so se
občani odločili na referendumu o samoprispevku, in bo tudi šola za učence v
gospodarstvu dobila svoje prostore.
Anton Kobenter je veliko pripomogel za kvaliteten pouk učencev v radovljiški občini;
prizadeval pa si je tudi na drugih področjih družbenega življenja. Tako je radovljiški
zbor ponesel našo pesem širom po Sloveniji in na slovensko Koroško. Bil pa je
tovariš Kobenter tudi družbenopolitični delavec. Tako je bil član krajevnega ljudskega
odbora, odbornik občinskega ljudskega odbora Radolvjica in tudi njegov
podpredsednik. Za vse to prizadevno delo pa je prejel tudi odlikovanje.
Na slovnostnem delu petkove seje so se mu učenci osnovne šole v spremstvu
njegovih sodelavcev zahvalili za dolgoletno prizadevanje pri delu ter mu zaželeli
uspehov tudi v prihodnje. K čestitkam iz željam ob njegovem jubileju se ob tej priliki
pridružuje tudi naše uredništvo. / A. Ž.
Vir: Glas, 3. 7. 1968

Anton Kobenter
Vir: Glas, 3. 7. 1968

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Anton Kobenter si zagotovo zasluži boljšo mapo. DAR na tem mestu samo odpira še
eno mapo, kamor bomo dopolnjevali podatke o tem izrednem človeku.
Digitalizirani časopisi imajo (predvsem po letu 1933) bogato izbiro člankov o Sokolu v
Radovljici, kjer sta večinoma omenjena dva Korošca, ki sta dala v tem obdobju
Radovljici neizmeren pečat: Jakob Špicar in Anton Kobenter. Oba je iz pozabe pred
nekaj leti obudil mag. Jurij Sinobad (Špicarjeva Radovljiška revolucija, zapis o
Kobenterju v Radolčanu …).
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