Smučarski klub Radovljica
Smučanje v okviru Sokolskega društva Radovljica, pred 1928
V zimskem času so bili posebno priljubljeni športi: smučanje, sankanje in drsanje.
Člani Sokolskega društva so samo za svoje člane v smučanju prirejali tekmovanja.
Proga je potekala od Sokolskega doma do železniške proge. Po tekmovanju so imeli
v domu še zabavo in proglasitev rezultatov treh najboljših, ki so dobili simbolične
nagrade.
Vir: Družabno življenje v Radovljici v obdobju med obema vojnama (avtorica:
Alenka Klemenc, diplomska naloga na FF Ljubljana, 1985 - tipkopis).

Smučanje Radovljičanov na Jelovici in Pokljuki, pred 1928
Ostali so veliko hodili smučat na terene Jelovice, ob prostih ali prazničnih dnevih tudi
več dni skupaj. Na eni od planin je bila odprta koča, znana po dobri postrežbi in
domači hrani. Smuka na Jelovici je bila interesantna tudi zato, ker so lahko v Kolnici
(blizu Lipnice) oddali smučarsko opremo in nahrbtnike, saj je tam vozila delovna
žičnica za prevoz lesa. Na pustno soboto so hodili na Pokljuko, kjer je hotel vse od
Novega leta do Pusta vsako soboto prirejal plese. Hotel je imel v oskrbi tudi več
brunaric, za katere pa je vladalo tolikšno zanimanje, da je bilo potrebno prostor
rezervirati že nekaj tednov vnaprej. Igral je priznan orkester. V hotelu so poleg plesa
prirejali še razne zabavne igre in organizirali turno smuko (na željo obiskovalcev so
ponudili tudi vodiča za te smučarske izlete).
Vir: Družabno življenje v Radovljici v obdobju med obema vojnama (avtorica:
Alenka Klemenc, diplomska naloga na FF Ljubljana, 1985 - tipkopis).

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Smučarski klub Radovljica, 1928
Smučarski klub Radovljica je bil ustanovljen leta 1928 (vir: arhiv RS).
Vir: Družabno življenje v Radovljici v obdobju med obema vojnama (avtorica:
Alenka Klemenc, diplomska naloga na FF Ljubljana, 1985 - tipkopis).
Zadnji utrinki letošnje smuške sezone. Smučanje se je zadnji dve zimi širilo po
Sloveniji z prav neverjetno naglico. Zimsko športni klubi so rasli kot gobe po dežju in
tekme je bilo toliko, da je bilo nemogoče obdržati vse v evidenci. Smuča staro in
mlado in da za to vsesplošno smuško epidemijo tudi vrli Radovljičani niso hoteli
zaostati, je razumljivo samo po sebi. Tamošnji smučarski klub je priredil 3. marca tudi
tekmo svojih naraščajnikov, ki je izborno uspela. Startalo je 21 mladih smučarjev,
prvenstvo pa sta odnesla Jožef Mandelc in Zdravko Gabrijelčič. Tekma je izpadla
izborno v vsesplošno zadovoljnost.

Vir: Ilustrirani Slovenec, 24. 03. 1929

Tekma naraščajnikov Smučarskega kluba Radovljica, 1929
Ilustrirani Slovenec, 24. 03. 1929

Izvlečki rezultatov radovljiškega sokola (III. sokolske smučarske tekme).
Smuk na 2 km. Za to tekmo se je prijavilo 15, nastopilo 10, na cilj pa prišlo 9
tekmovalk. Proga je bila razmeroma težka in je veliko število tekmovalk izgubilo
mnogo časa zaradi pobiranja; zato je tudi med časi prvih in zadnjih tako vidna razlika.
Favoritinja Ažmanova iz Radovljice, ki se je v ostalem poskusila tudi na progi za like,
je morala svoje mesto odstopiti talentirani Hilingerjevi iz Celja, pustiti tudi korajžno
Černetovo pred sebe ter celo s Pogačarjevo z enakim časom deliti tretje mesto.
Ostale seveda so imeli vse večje križe s pokončno držo. Tekma je bila končana v pol
ure; gledalcev in simpatizerjev je imela mnogo.
Podrobni rezultati te tekme so bili: 1. Hilinger Nesti (Celie, Celje) 1:38.3-5, 2. Černe
Jožica (Kranjska gora, Krani) 1:46, 3. Pogačar Marica (Radovljica, Kranj) in Ažman
Zdenka (Kranj Kranj) 2:11.4-5, 4. Urbas Reni (Sokol I. Ljubljana) 2.25, 5. Smerdu
Ljubica (Maribor-matica, Maribor).
Kombinacija (skoki in teki): I. in II. razred: 1. Žemva Lovro (Gorje) 418.75, 2.
Smolej Franc (Jesenice) 403.1, 3. Rabič Maks (Mojstrana) 359.7, 4. Prešeren Martin
(Radovljica) 322.8, 5. Lakota Ciril (Mojstrana) 271.1. III. razred: 1. Prešeren Franc
(Radovljica) 449.3.
Skoki: III. razred: 1. Prešeren Franc (Radovljica) 214.1.
Jutro - ponedeljska izdaja, 24. januar 1934

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Radovljiški smučarji (verjetno v Krpinu), pred 1940
Vir: arhiv družine Jaušovec
Od leve: 1. Rudi Finžgar, 2. Tine Mulej (?) / Franc Cvenkel (?), 3. Jože Janša, 4.
Franc Žerovc, 5. Franc Fajfar, 6. Anton Štiherle (roj. 1920), 7. Polda Janša.

Radovljiški smučarji, ok. 1940
Vir: Družabno življenje v Radovljici v obdobju med obema vojnama

Smučarji na Taležu, ok. 1940
Vir: arhiv družine Kunstelj

Smučarska sekcija FD Radovljica, 1946
Leto dni po koncu II. Svetovne vojne je bilo v Radovljici ustanovljeno “Fizkulturno
društvo Radovljica”, ki je delovalo brez telovadnice in v glavnem brez sredstev.
Društvo je imelo naslednje sekcije: nogometno, smučarsko, plavalno, moto sekcijo,
odbojkarsko - košarkarsko in telovadno - lahkoatletsko. Vse sekcije razen orodne
telovadbe so bile aktivne.
Vir: Prosti čas v Radovljici o 1945-1955 (avtorica Janja Grimšičar, diplomska
naloga).

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
SŠD dr. France Prešeren Radovljica, 1948
Po reorgarnizaciji fizkulturnih društev je bilo leta 1948 ustanovljeno „Sindikalno
športno društvo dr. France Prešeren“, katerega naloga je bila vzgajati zdrave,
fizično močne, moralno neoporečne ljudi. SŠD je imelo naslednje sekcije: plavalno,
nogometno, odbojkarsko, smučarsko in kegljaško. Izven sekcij pa so v društvu
delovali tudi namizni tenisači in tenisači, prirejali pa so tudi atletska tekmovanja
(telovadci so bili organizirani v TVD Partizan). Eden izmed ustanoviteljev tega
društva in hkrati tudi njegov prvi predsednik je bil Franc Vovk.
Kljub temu, da v Radovljici ni bilo prostora, kjer bi se člani društva zbirali k telovadbi v
zimskem času, je bilo športno življenje vendarle razgibano. Tako so gojili športe, ki

niso bili v veliki meri odvisni od telovadnice (nogomet, smučanje, kegljanje, tenis,
odbojka in plavanje). Z izjemo smučarjev in kegljačev je bilo začetno delovanje
društva omejeno le na poletni čas.
Vir: Prosti čas v Radovljici o 1945-1955 (avtorica Janja Grimšičar, diplomska
naloga).
Smučarska sekcija. Prav tako je začela z vzgojo mladincev in pionirjev šele lansko
leto smučarska sekcija. Ko so organizirali zadnje smučarsko prvenstvo pionirjev v
Radovljici je tekmovalo že 250 pionirjev. Pri tako velikem številu naraščaja prav
gotovo tudi ne bo težko vzgojiti kvalitetnih tekmovalcev, zlasti še, ker imajo v društvu
dva zelo dobra tekmovalca, državna reprezentanta, večkratnega drž. prvaka Tineta
Muleja in Franca Cvenklja. Cvenkelj je zadnjo smučarsko sezono treniral 5 najboljših
mladincev – Radovljičanov z več upanja na Črnem vrhu. Vse kaže, da bodo morda
že letos Radovljičani z več upanja na dober plasma, posegli kot ekipa v borbi za višje
mesto.
Vir: Glas Gorenjske, 10. 9. 1955
Voditelj in vaditelj smučarske sekcije ŠD »France Prešeren« po II. svetovni vojni je bil
Franc Pikelj. Imel je bogate izkušnje, saj je bil v letih 1929-40 voditelj in vaditelj
smučarske sekcije v Gorjah.
Vir: Kdo je kdo - športni del (avtor: Goran Lavrenčak; neobjavljeno)

Franc Pikelj, trener po 1946
Vir: 50 let telesne vzgoje in športa v Gorjah, 1921-71
Moštvo ŠD Prešeren okoli 50. leta: Čop Boris, Kolman Janez, Mlačnik Tone, Remec
Jože, Remec ______, Šarec Aleš, Šarec Janez in Štiherle Anton
Vir: Kdo je kdo - športni del (avtor: Goran Lavrenčak; neobjavljeno)

V letih 1955-62 je bil trener smučarske sekcije ŠD »France Prešeren« Franc
Cvenkelj.

Vir: Kdo je kdo - športni del (avtor: Goran Lavrenčak; neobjavljeno)

Franc Cvenkelj, trener smučarske sekcije ŠD Prešeren Radovljica, ok. 1955
Vir: Šport v Begunjah (avtor: Goran Lavrenčak, Begunjski zbornik 2007
Državni (republiški prvaki) ŠD Prešeren v smučanju:
1948: Tine Mulej (smuk, slalom, kombinacija)
1949: Tine Mulej (slalom, veleslalom, kombinacija)
1951: Tine Mulej (slalom)
1952: Tine Mulej (smuk)
1953: Tine Mulej (smuk)
1955: Tine Mulej (smuk, slalom, veleslalom, kombinacija)

Tine Mulej, ok. 1950
Vir: Šport v Begunjah (avtor: Goran Lavrenčak, Begunjski zbornik 2007)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Smučarski klub Radovljica, 1963
Oživljen smučarski klub. Radovljica – Minuli teden je tukajšnje športno društvo na
novo ustanovilo smučarski klub, ki je pred leti v Radovljici sicer že obstajal, vendar so
ga kljub nekaterim uspehom (menda zaradi finančnih težav) razpustili. Vodstvo kluba
so prevzeli mladi smučarji, ki kažejo za ta šport veliko zanimanja in to so bili tudi
iniciatorji za njegovo ustanovitev.
Radovljiški smučarski klub ima možnost, da se hitro uveljavi, pri čemer mu bodo
pomagali tudi občinski športni forumi. Tako kot ostali tovrstni klubi in sekcije v
radovljiški občini lahko pri občinski zvezi za telesno kulturo po znižani ceni nabavi
drugorazredne Elanove smuči. ObZTK pripravlja tudi opremljene tekaške smuči, ki jih
sicer pri nas skoraj ni mogoče dobiti, tako da se bodo radovljiški smučarji lahko
pripravljali tudi v tej disciplini. / Z.
Vir: Glas, 6. 11. 1963
Radovljiški smučarji v novi sezoni. Kaj pripravljajo smučarski delavci v radovljiški
občini za letošnjo sezono oziroma kako se pripravljajo po klubih.
Razen vsakoletnih prireditev bodo smučarski delavci z Bleda in Gorij izvedli veliko
mednarodno tekmovanje za pokal Kurikala, ki bo 9. in 10. marca 1968 na Pokljuki.
Tako bo v občini razen Bohinja še ena velika mednarodna prireditev, kar bo
zahtevalo od organizatorjev veliko truda.
Skupaj bo v radovljiški občini kar 16 različnih tekmovanj, od tega dve mednarodni,
devet medklubskih tekem in pet občinskih prvenstev. Če se bodo obdržale sedanje
snežne razmere, bodo najverjetneje razpisale tekmovanja tudi tiste organizacije, ki
jim ta namen že nekaj let preprečuje nestalno vreme.
Po klubih so se letos pripravljali še bolje kot lani. Vrste smučarskih delavcev so se
okrepile, in to predvsem na Bledu in v Radovljici. V Gorjah vodi intenzivne priprave
tekačev Lovro Žemva, v Bohinju Franc Gregorič in Jože Žvan, na Bledu Lado
Kersnik, v Radovljici pa Franc Reberšak.
Alpske smučarje pripravljajo v Bohinju Stane Ažman, na Bledu Fric Detiček, v
Podnartu Cene Praprotnik, v Radovljici pa Ivo Vukovič in Aleks Čebulj.
Slabše je s skakalci. Te pripravlja v Bohinju Ivan Robič, v Podnartu pa Mirko
Faganel.
Večina smučarjev ima za seboj že več treningov na snegu. Skakalci so izvedli že
pregledne tekme, na katerih so že ugotovili dobre rezultate načrtnega dela. Tekači
Gorij in Bohinja pa so že na prvih tekmah pokazali, da so res dobro pripravljeni.
Radovljiški smučarski delavci pričakujejo, da bodo letos končno le začele delovati
stalne smučarske šole. Najprej v Radovljici, kasneje pa tudi drugje. Za izvedbo
smučarskih tečajev med semestralnimi počitnicami so zadolženi smučarski učitelji.
Tudi letos bodo dobili udeleženci, ob zaključku lične značke »smučar«. Računajo, da
se bo število udeležencev tečajev letos povzpelo na okoli 1000.
Ob pomoči vodstev šol in predvsem učiteljev telesne vzgoje bodo pripravili program
tekmovanj za šolsko mladino, na katerih bo sodelovalo veliko število pionirjev v vseh

treh panogah. Organizacijsko bo izvedel tekmovanje v celoti občinski zbor
smučarskih sodnikov.
Komisija za zimske športe, katere predsednik je Janko Rozman, bdi nad utripom
smučarskega življenja v občini. Pomaga, svetuje in želi, da bi se čim več ljudi
ukvarjalo s smučanjem in da bi bili rezultati dela kar najboljši. To pa je tudi priporočilo
občinski skupščini, da to življenje pravilno vrednoti in zanj nameni zadostna finančna
sredstva tudi v prihodnjem proračunskem letu.
Vir: Glas, 6. 1. 1968

Državni (republiški prvaki) SK Radovljica v smučanju:
1973: Barbara Pikon (smuk)
1974: Dušan Gorišek (slalom)
1975: Barbara Pikon (smuk, veleslalom)
1976: Andreja Urh (kombinacija)
1977: Dušan Gorišek (smuk), Andreja Urh (smuk, kombinacija)
1990: Matej Jovan (super G)
1995: Matej Jovan (smuk, kombinacija)

Poletno prvenstvo SRS v veleslalomu, 1974
Vir: dlib

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Smučarski delavci in smučarji SK Radovljica:
Cvenkelj Franc, alp. smučanje in gimnastika (01. 05. 1925 / Peračica; + 27. 05.
1997 / Jesenice), Zgoša - projektant: Udeleženec OI '56 (Cortina) v alp. smučanju
(22. v smuku). V letih 1955-62 trener smuč. sekcije v Radovljici. Dobitnik Bloudkove
plakete l. '75. Kot predstavnik ALC je l. '76 prejel Priznanje občine Radovljica. Prvi
smučar, ki se je z Elanovimi smučmi udeležil med. tekme (St. Moritz). V Elanu je bil

zaposlen 39 let, kjer se je ukvarjal s konstrukcijami, projektiranjem in montiranjem
telovadnic (tudi begunjske šolske telovadnice). V letih 1965-85 je vodil TVD Partizan
Begunje, sodeloval pri gradnji trim stez v Elanovem centru Krpin. / vir: DAR
39 let je bil projektant športne opreme telovadnic v tovarni Elan. Alpski smučar,
državni reprezentant (leta 1956 udeleženec OI v Cortini; 22. m v smuku). Od leta
1960-85 predsednik TVD Begunje, vzgojitelj mladih smučarjev, pobudnik in
sodelavec gradnje smučišč in vlečnice Krpin in Trim steze, organizator športnih
tekmovanj in leta 1962 prve nočne tekme v slalomu v državi. Za športno aktivnost je
leta 1975 prejel Bloudkovo plaketo, leta 1976 pa kot predstavnik ALC Priznanje
občine Radovljica. / vir: Aleks Čebulj
Čebulj Aleks, šp. funkcionar, Radovljica (22. 03. 1929 / Jesenice), učitelj
športne vzgoje: V letih 1946-58 aktiven alpski smučar, atlet, plavalec, orodni
telovadec in umetnostni drsalec. Po letu 1958 krajši čas trener umetnostnega drsanja
na Jesenicah, kasneje neprekinjeno do leta 1984 smučarski učitelj, amaterski in
poklicni trener in organizator alpskega smučanja. V obdobju od 1962-71 in od 197277 sekretar medobčinske Športne zveze Radovljica, od 1988-96 pa njen predsednik.
Izmenično je opravljal funkcijo predsednika ali tajnika Športnega društva Radovljica.
Od leta 1960 do 2006 je nepretrgoma skrbel za redno in investicijsko vzdrževanje ter
obnavljanje telovadnega doma in zunanjih športnih naprav. Za dolgoletno
organizacijsko in strokovno delo v športu je prejel več priznanj. Leta 1974 Bloudkovo
plaketa, leta 1984 in 1997 pa medalji občine Radovljica.
Gašperšič Miran, alp. smučanje: Drž. reprezentant, udeleženec OI '76 (Innsbruck).
Na SP '74 (St. Moritz) je osvojil 11. mesto v slalomu. Tudi hitrostni smučar (neu. SP
'70). Dolgoletni član Elanove testne ekipe, kot serviser pa je skrbel za smuči Bojana
Križaja.
Gorišek Dušan, alp. smučanje (13. 12. 1954 / Jesenice), Radovljica - ing.
gradbeništva: Državni reprezentant v smuku. Na SP '74 je osvojil 7. mesto v trojni
kombinaciji (smuk, slalom in veleslalom). Drž. prvak v slalomu l. '74 in v smuku l. '77.
L. '72 balkanski mlad. prvak v slalomu. Član državne reprezentance od 1970-76. Od
l. '99 predsednik Tenis kluba Radovljica. L. '80 prejel Bloudkovo bronasto značko.
Jovan Matej, alp. smučanje (17. 04. 1970 / Kranj), Radovljica - gimn. maturant
(študent): Stalni član drž. rep. od 1982-93, udeleženec tekem za sv. pokal od 199093. Nosilec srebrne (komb.) in bronaste medalje (SG) na MSP l. '89 (Anchorage).
Drž. prvak v SG l. '88. Dobitnik medalje občine Radovljica l. '89.
Mulej Tine "Tinček", alp. smučanje (roj. v Podljubelju), Radovljica: Udeleženec
zimskih OI '48 (St. Moritz) in '52 (Oslo). Najboljša uvrstitev 36. mesto v smuku. Na
prvih povojnih OI '48 je nosil tablo z državnim napisom. Na znamenitem smuku v
Kitzbühlu je l. '51 osvojil sanjsko 3. mesto. V letih 1948-1955 trinajstkrat drž. prvak (4
x slalom, 3 x smuk in kombinacija in 2 x veleslalom). Udeleženec SP '50. Dobitnik
Bloudkove srebrne značke l. '81.
Pikelj Franc, alp. smučanje in plavanje (24. 06. 1905 / Zagorje ob Savi; + 08. 07.
1997 / Jesenice), Radovljica - učitelj: V letih 1929-40 voditelj in vaditelj smuč.
sekcije v Gorjah. Po 2. sv. vojni voditelj in vaditelj smuč. sekcije v ŠD France
Prešeren. V letih 1948-49 predsednik PK Radovljica.

Pikon - Prešeren Barbara, alp. smučanje (10. 10. 1954 / Jesenice), Radovljica elektrotehnik in kom. tehnik: Državna reprezentantka v alp. smučanju, udeleženka
SP '74 (St. Moritz). Tekmovala tudi v sv. pokalu (naj 19. v smuku v Chamonixu). L.
'73 drž. prvakinja v smuku, l. '75 v smuku in veleslalomu ter večkrat na stopničkah.
Kasneje učiteljica smučanja v SK Radovljica (1984-90) ter tudi demonstratorka alp.
smučanja.
Pristavec Janez, alp. smučanje (31. 05. 1931 / Radovljica), Radovljica - sr.
pedagoška šola: Dober alp. smučar, v letih 1947-48 član rep. reprezentance. Eden
prvih košarkarjev v Sloveniji - v Ljubljani (Dom Ivana Cankarja) - v letih 1947-48.
Med. sodnik alp. smučanja, smučarskih skokov in tekov v letih 1954-88. Učitelj alp.
smučanja, organizator smučarskih tečajev in šol v letih 1960-89. V PK Radovljica tudi
plavalec in skakalec v vodo.
Ravnik Jure, alp. smučanje: Odličen alp. smučar, večkratni mlad. drž. prvak l. '70.
Drž. reprezentant v letih 1971-73. V letih 1988-99 predsednik SK Radovljica.
Urh Andreja, alp. smučanje: Drž. reprezentantka. L. '76 drž. prvakinja v kombinaciji,
l. '77 pa v smuku in kombinaciji. Udeleženka tekem sv. pokala v letih 1978-80. L. '76
mlad. balkanska prvakinja v veleslalomu.
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