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Rudi Finžgar in partizanska smučarska delavnica v Cerknem 

 
Ko so partizani leta 1944 uvideli, da se lahko izurjeni nemški smučarski enoti s 
stalnim oporiščem na Bledu postavijo po robu le z lastnimi smučarji, so v štabu IX. 
Korpusa zadnji dan oktobra izdali ukaz o ustanovitvi partizanske smučarske 
delavnice. V dopisu prometno-tehničnemu odseku je bilo zapisano: »Smučke naj 
bodo izdelane enostavno, toda solidno, tako da bodo čim bolje služile tamošnjim 
prilikam. Dolžina smučk se priporoča 1,70 m, širina pa 9 cm. Les po možnosti suh 
jesen. Če je možna dobava samo svežega lesa, je treba organizirati sušenje lesa v 
pečeh. Stremena ja se izdelajo enostavno, toda solidno (npr. tipa Seidl) z montiranim 
nastavkom (prijemališčem). Palice naj bodo leskove … ». Vedeli so, kaj hočejo. Rudi 
Finžgar, ki so ga prav zaradi smuči premestili iz Škofjeloškega odreda, je bil s svojim 
mizarskim znanjem, s svojimi tekmovalnimi izkušnjami in nenazadnje s svojo 
podjetnostjo pravi človek za vodjo neverjetnega podviga. 
V Cerknem, 

 
GORJE 
 
Vojna je prekinila uspehe Gorjanskih športnikov. Mnogi od njih so se s puško v roki 
borili za osvoboditev okupirane domovine. Telesno moč in spretnost, ki so jo pridobili 
pri društveni vadbi, so s pridom koristili v vsakodnevnih napornih bojih in premikih. V 
partizanskih enotah so bili najboljši, najpogumnejši, najvzdržljivejši. Nekateri so v 
neenakih bojih tudi omagali in ostali za vedno v okriljih gozdov. Gorjanci se s 
ponosom in zahvalo spominjajo Ivana Volfa, Janka Jakopiča, Antona Žemvo, Stanka 
Tomazina, Andreja Žemvo, Jožeta Kobala, Alojza Kobala, Jožeta Zalokarja, Janeza 
Ambrožiča, Franca Poldo, Cirila Kobala, Antona Kobala, Jožeta Pogačarja in Ernesta 
Seidlerja. Mesta v vrstah športnega društva so ostala za vedno prazna. Izpopolnili so 
jih mnogo pozneje šele mladi, med vojno vihro rojeni fantje in dekleta. 
Vir: 50 let telesne vzgoje in športa v Gorjah, 1921-1971 (bilten ob 26. PS v 
klasičnih disciplinah, Gorje, 12. do. 14. marec 1971) 
 
 

BLED 

 
 

NK Bled, med vojno 

Okupacija v letih 1941 – 1945 tudi blejskemu nogometu ni prizanesla. Domači 
nogometaši so se navkljub raznim oviram zbirali v Zaki in igrali razne tekme, dokler 
okupacijska oblast v letu 1943 ni prepovedala odigravanja tekem z nemškimi 
nogometnimi klubi, ker naši nogometaši niso hoteli nasprotnika pozdravljati z 
njihovim nacističnim pozdravom. Tako je nogomet na Bledu v času od leta 1943 do 
leta 1945 povsem zamrl. Vir: Spletna stran NK Bled 



 
 

BOHINJ 

 
Po nastopu vojne je smučanje v Bohinju zamrlo. Glavni organizator smučanja v 
Bohinju, Tomaž Godec, je odšel v NOB, od koder se ni več vrnil. Izguba tega 
športnika in njegovih sodelavcev je pomenila veliko ohromitev za nadaljevanje 
smučarske tradicije v Bohinju. V spomin na tega športnika in organizatorja prireja 
Smučarski klub vsako leto tekmovanje za memorjal »Tomaža Godca«. 
Vir: Bilten VII. Mednarodnega tekmovanja v smučarskih tekih (Bohinj, 8.-9. 
januar 1966) 
 

 
 
Borci jeseniško-bohinjskega odreda na Vogarju, 1943 
Vir: Jeseničan 

 
 


