
Šport na področju ŠZ Radovljica po 
letu 1962 
 
 

Občinska zveza za telesno kulturo Radovljica, 1962-1970 
 

 

        
 
Oglas »Občinske zveze za telesno kulturo Radovljica«, 1966 
Vir: Bilten »VII. Mednarodno tekmovanje v smučarskih tekih« (Bohinj 8. - 9. 
januar 1966) 
 
 



 
 
Oglas »Občinske zveze za telesno kulturo Radovljica«, 1969 
Vir: Bilten »15. Mednarodno »A« tekmovanje v smučarskih tekih« (Bohinj 10. - 
12. januar 1969) 
 
 

RADOVLJICA 
 

Športna igrišča v Radovljici, po 1962 
 

 
 
Rokometno igrišče, 1965 
Vir: arhiv Miro Franko 
 



 
 
Košarkarsko igrišče, 1964 
Vir: arhiv Anton Baškovč 
Od leve: Jaka Gnilšak (13), Srečo Pirih, Blaž Bole (8), Jani Sekovanič, Jani Pezdič, 
Janez Pretnar (6) in Anton Baškovč (4). 
 
 

Smučarski klub Radovljica, 1960 
 

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) 
 

 

 

 
Občinski strelski odbor (strelska zveza) Radovljica, 1963 
 
Kmalu po ustanavljanju številnih strelskih družin na tem območju se je pojavila 
potreba po nekakšni skupni organiziranosti strelskega športa na območju Radovljice. 
Zato so strelske družine leta 1963 ustanovile Občinski strelski odbor, ki je povezoval 
vse takratne SD, predsedoval pa mu je Egidij Šorli. 
Kmalu po ustanavljanju številnih strelskih družin na tem območju se je ta Odbor 
preimenoval in se organiziral kot Občinska strelska zveza Radovljica, ki je sprejela 
tudi svoja Pravila delovanja ter za predsednika izvolila Slavka Kariža. 
Vir: Odbor MSZG (v biltenu ob otvoritvi novega strelišča v Mošnjah, 1997) 
 
 



Balinanje v Radovljici, pred 1964 

 
Tretje balinišče v Radovljici je v začetku 60. let dvajsetega stoletja zraslo ob starem 
Domu upokojencev (danes gostišče Kozovc). Do ustanovitve BK Alpetour v letu 1978 
in izgradnji dvosteznega igrišča, je verjetno šlo za enostezno balinišče. Igrali pa so v 
glavnem starejši balinarji. 
Vir: Pričevanje Janeza Humerce 
 
 

Balinarski klub Radovljica, 1964 
 
Tekmovalno balinanje se je pričelo z ustanovitvijo balinarskega kluba Radovljica, 
marca leta 1964. Tega leta so v Športnem parku v Radovljici zgradili dvostezno 
igrišče z elekrtično napeljavo. Klub je deloval kot samostojni klub v okviru Športnega 
društva, v klubu pa je vadilo okrog 40 mlajših in starejših članov. 
Prvi predsednik kluba je bil Zvone Jalen, tajnik Franjo Praprotnik, tehnični vodja Jože 
Rebec in blagajnik Marjan Bajželj. 
Vir: Nastanek in razvoj balinanja v občinah Radovljica, Bled in Bohinj (prejšnja 
občina Radovljica); seminarska naloga (avtor Franc Poljanc, BZS). 
 

 
 
Emblem Balinarskega kluba Radovljica 
Vir: arhiv Lav Sinobad - Đoko 
 



 
 
Dvostezno balinišče v Športnem parku Radovljica, pred 1985 
Vir: arhiv Lav Sinobad - Đoko 
Op.: Lav Sinobad je prvi iz leve. 
 
 

Nogometno igrišče na Prevalu v Predtrgu, 1968 
 
Na našem travniku na Prevalu so v obdobju 1968-1982 igrali veliki nogomet. Nato so 
se »preselili« na igrišče pod Pustim gradom na Lancovo. 
Vir: Franci Valant 

 
 
Odbojkarski klub Radovljica, 1970 
 
 
Po razpadu OK Prešeren Radovljica l. 1960 se je delovanje odbojkarjev premaknilo k 
kopališču Obla Gorica. Tam je zraslo novo odbojkarsko igrišče. Ob obnovi kopališča 
pa so se odbojkarji zopet morali seliti, saj je bil ta del od leta 1967 namenjen 
kampingu. 
Napisal: Goran Lavrenčak 

 



 
 
Odbojkarsko igrišče ob ograji kopališča, 1961 
Vir: Foto-kino klub Alpa Radovljica 

 
 
Lestvica Gorenjskega prvenstva v odbojki, 1970: 
1.  Triglav Kranj    10 
2.  OK Jesenice (stari)     8 
3.  OŠ Radovljica      8 
4.  ŽIC Jesenice      8 
5.  TVD Partizan Bled     6 
6.  TVD Partizan Kamna Gorica    6 
7.  ŠŠD Kovinar Jesenice     5 
8.  TVD Partizan Kropa     3 
Vir: Glas Gorenjske, 31. 10. 1970 

 
 
Balinarski klub Alpetour, 1978 

 
Leta 1978 v Radovljici ustanovijo še drugi balinarski klub. Svoje dvostezno igrišče imajo pri 
starem Domu upokojencev (za stavbo Policije). 

Vir: Nastanek in razvoj balinanja v občinah Radovljica, Bled in Bohinj (prejšnja 
občina Radovljica); seminarska naloga (avtor Franc Poljanc, BZS). 
 



 
 
Balinišče pri starem Domu upokojencev, 1983 
Vir: Geodetski zavod RS - uprava Radovljica 
 
 

 

Balinišče ob starem Domu upokojencev 
Vir: foto Franc Poljanc (seminarska naloga 2010) 
 
 

Balinarski klub Alpetour Radovljica, 1981 
 
Na pobudo Jožeta Rebca se leta 1981 združita BK Radovljica in BK Alpetour v en 
klub BK Alpetour Radovljica. Leta 1985 se je dvostezno balinišče v Športnem parku 
Radovljica razširilo na štiri steze. 
Vir: Nastanek in razvoj balinanja v občinah Radovljica, Bled in Bohinj (prejšnja 
občina Radovljica); seminarska naloga (avtor Franc Poljanc, BZS). 
 



 

Igrišča v Radovljici, pred 1980 
 

 
 
Nogometno igrišče, pred 1980 
Vir: arhiv ŠZ Radovljica 
Op.: Fotografija je posneta ob štartu tekaške prireditve. 

 
 
PODNART 

 

Olimpijski, svetovni in evropski prvak - Marjan Peternel, 1970-1980 
 
Marjan Peternel je prvi evropski naslov v atletiki (invalidi) osvojil leta 1973, leto 
kasneje pa je že osvojil naslov svetovnega prvaka. Krona njegove atletske kariere je 
naslov olimpijskega zmagovalca - s svetovnim rekordom na OI leta 1984. V letih 
1972-88 je bil seveda tudi večkratni državni prvak v atletiki. 
Po koncu atletske športne kariere je bil Marjan Peternel igralec in predsednik 
košarkarskega kluba DI Kranj, s katerim je bil tudi večkratni državni prvak v košarki 
na vozičkih. 
 
Medalje Marjana Peternela 
Olimpijske igre: 3. m - met kopja (Arhnem, 1980); 1. m - met kopja, 3. m - met krogle 
(S. Mandeville, 1984); 3. m - met kopja (Seul, 1988). 
Svetovno prvenstvo: 1. m - met kopja, 1. m - met diska, 1. m - met krogle (S. 
Mandeville, 1974). 
Evropsko prvenstvo: 1. m - met kopja, 2. m - met diska, 2. m - met krogle (Dunaj 
1973); 1. m - met kopja, 2. m - met krogle (Dunaj 1975); 1. m - met krogle, 2. m - met 
kopja (Dunaj 1977); 2. m - met kopja, 2. m - met krogle (Dunaj 1981); 1. m - met 
kopja, 2. m - met krogle. 
Vir: 30 let Športne zveze Radovljica (ŠZ Radovljica, 1992) 
 



 
 
Legenda med športniki invalidi - Marjan Peternel, ok. 1980 
Vir: 30 let Športne zveze Radovljica (ŠZ Radovljica, 1992) 
 

 
LESCE 
 

Balinarski klub Lesce, 1966 
 
Balinarski klub Lesce je bil ustanovljen leta 1966. Sprva so balinali na dveh stezah, 
kasneje so dodali še dve. Leta 1986 so vse štiri steze prekrili. Leta 1988 so zgradili 
so zgradili nove klubske prostore z okrepčevalnico. Objekt je centralno ogrevan, 
načrtujejo pa še izgradnjo balinarske dvorane. Člani so opravili okoli 4.000 
prostovoljnih delovnih ur. 
Klub ima danes 90 članov, 20 igralcev nastopa v raznih ekipah. Igrajo v prvi gorenjski 
ligi, tekmovali pa so že v republiški ligi. Stanko Babič je bil republiški članski prvak, 
Slavko Kosi pa dvakratni mladinski republiški prvak. 
Predsedniki BK Lesce: Franc Korošec (1966-1969), Franc Pušnik (1970-1974, 1985-
1988), Jože Pavlin (1975-1979), Stane Zajc (1980-1984), Peter Dacar (1989-1994), 
Slavko Kosi (od 1995). 
Vir: Balinarski klub Lesce (avtor: Franc Kosi; Leški zbornik 1999) 
 



 
 
Pokrito balinišče v Lescah, 1988 
Vir: Lav Sinobad - Đoko 
 
 

BLED 
 
 

Vlečnica na Stražo, 1969 
 
Turistično društvo Bled je v zimi 1964/65 investiralo v montažo nove smučarske 
vlečnice, vendar so se težave z zastarelo strojnico, stebrišči nadaljevale. Leta 1969 
so nadaljevali z obnovo. Uredili so tudi smučarsko progo. Žičnica je obratovala do 
leta 1972. 
Vir: Izbrana poglavja iz blejske turistične zgodovine (avtorja: Božo Benedik in 
Jože Dežman; Bled 1000 let). 
 

 



 
Vlečnica na Straži, 
Vir: spletna prodaja delcampe 
 
 
 

Zveza telesnokulturnih organizacij Radovljica, 1970-1991 
 
 
RADOVLJICA 
 
 

Zunanja športna igrišča v Radovljici, 1973 
 

 
 
Športna igrišča v Radovljici, 1973 
Vir: Načrt mesta Radovljica (narisal Ropret - TD Radovljica) 
 
 



 
 
Športna igrišča v Radovljici, 1975 
Vir: aero posnetek Geodestke uprave Radovljica 
Na posnetku (od leve): tenis igrišče »Manca«, bazen pod Oblo Gorico, »ostanek« 
atletske steze, košarkarsko igrišče, balinišče in rokometno igrišče.  
 
 

Odbojka - Liga ZTKO Radovljica, 1976 
 
Leto 1976 pomeni pričetek medobčinske lige v odbojki, ki jo je vodila komisija za 
odbojko pri ZTKO Radovljica. Tam so se namreč sestali predstavniki športnih 
organizacij Gorenjske, ki so gojile odbojko, torej odbojkarskih klubov iz jeseniške, 
kranjske in radovljiške občine. Na sestanku so se dogovorili o organizaciji 
tekmovalne skupnosti za odbojko na Gorenjskem, ki bi imela sedež v Radovljici. 
Vir: Gorenjski Glas, 7.12.1976 
 
Končna lestvica ML 1976/77: 
1.  Žirovnica   13 12      1  37:11  25 
2.  Plamen Kropa  13 11      2  37:15  24 
3.  Bohinj   13   9      4  37:27  22 
4.  Triglav Kranj  13   7      6  29:19  20 
5.  Radovljica  13   5      8  24:20  18 
6.  Kamna Gorica  13   1    12  13:37  14 
7.  Gumar     6   0      6    1:18    6 
 
Tekmovalna komisija pri ZTKO Radovljica je organizacijo in potek lige ocenila kot 
uspešno. Zanimivo je bilo mnenje komisije, da bo potrebno pred pričetkom nove 
sezone tekmovalni sistem v odbojki na Gorenjskem uskladiti z razvojem te panoge 
oziroma ustanovitvijo novih ekip v posameznih občinah ter s tekmovalnim sistemom 



mladinskih sekcij v odbojki. Z delom in razvojem mladih sekcij so v radovljiški občini 
pričeli takoj po končanem tekmovanju v medobčinski ligi. V času poletnih počitnic in 
pred pričetkom nove tekmovalne sezone so odbojkarski delavci iz radovljiške občine 
organizirali odbojkarski tabor na Šobcu, trajal je od 19.08.1977 do 28.08.1977, za 
okrog 30 pionirjev in mladincev iz občine Radovljica. V tabor so bili povabljeni tudi 
mladi odbojkarji z Jesenic in iz kranjskega Triglava. Tabor je vodil trener blejskega 
drugoligaša Vernih Srečo, njegovi igralci pa so bili demonstratorji. Cilj tabora je bil 
mlade igralce naučiti tehnike in taktike igranja odbojke. Na samem taboru so imeli 
številna predavanja o odbojki, ogledali so si posamezne filme na to tematiko. 
Vir: Gorenjski Glas, 05. 08.1977 
 
 
 

Zunanja športna igrišča v Radovljici, 1983 
 
 
 

 
 
Športna igrišča v Radovljici, 1983 
Vir: aero posnetek Geodestke uprave Radovljica 
Na posnetku (od leve): tenis igrišče »Manca«, bazen pod Oblo Gorico, travnato 
nogometno igrišče, košarkarsko igrišče, balinišče, rokometno igrišče ter ob OŠ A. T. 
Linharta: košarkarsko igrišče in asfaltirano rokometno/nogometno igrišče. 
 
 

Ustanovitev Košarkarskega kluba Radovljica, 1974 
 

Vse do leta 1974 je bila košarka v Radovljici orgarnizirana kot sekcija v ŠD. Januarja  
tega leta je bil na pobudo tedanje ZSM Radovljica ustanovljen “košarkarski odbor”, ki 



je skupaj s ŠD Radovljica ustanovil Košarkarski klub Radovljica. V odboru so bili: 
Jure Ravnik, Blaž Bole, Janez Pretnar, Anton Baškovč in Janko Stanek. Odbor je za 
trenerja postavil Janka Staneka, ta pa je zbral mladino in začel z vadbo košarke v 
bivšem sokolskem domu - sedaj telovadnici ŠD Radovljica. 
Vir: Zgodovina KK Radovljica (avtor: Goran Lavrenčak) 
 
 

Telovadnica v OŠ A. T. Linharta, 1975 
 
Leta 1975 je bila v verigi šolskih samoprispevkov zgrajena še telovadnica ob OŠ AT 
Linharta, s čimer so se pogoji za razširitev dejavnosti povečali. V to telovadnico se je 
z velikim razumevanjem šolskega vodstva praktično za dve desetletji preselila 
radovljiška košarka. Dvorana je bila za tiste čase sodobna, imela je celo tribuno. 
Košarkarji smo jo vseskozi “adaptirali” s kakšno razbito stekleno tablo, kjer je tudi 
Elan vedno našel nekaj posluha. Dokaj kmalu smo imeli tudi elektronski semafor, ki 
je bil plod sodelovanja naše “mize” in strokovnjakov od Lipnice pa do Lesc.  
Vir: Zgodovina KK Radovljica (avtor članka: Janez Urbanc) 
 

 
 

Košarkarji v telovadnici OŠ A. T. Linharta, 1978 
Vir: arhiv Miran Cilenšek 
 
 
 
 



 
 
Teniško igrišče »Penzion Manca«, 1984 
Vir: Zgibanka Turističnega društva Radovljica 
 
 

BLED 
 
Smučarski center Zatrnik, 1970/71 

 
Smučarski center Zatrnik je začel poskusno obratovati v sezoni 1970/71. Nato so 
zgradili še dodatne žičnice, mostove in druge objekte. Leta 1972 so delale štiri 
vlečnice, dvosedežnica še ne, tudi proge še niso bile dokončno urejene. Pozneje so 
dogradili še restavracijo. V letih 1981-1986 je bilo na Zatrniku povprečno okoli 
715.000 prevozov na zimo. V devetdesetih letih smučišče neha obratovati. 
Vir: Izbrana poglavja iz blejske turistične zgodovine (avtorja: Božo Benedik in 
Jože Dežman; Bled 1000 let). 
 

 
 
Shema žičnice Zatrnik 
Vir: spletna prodaja delcampe 
 



 
 
Smučišče na Zatrniku 
Vir: Digitalni arhiv Radovljica 
 

 
 
Smučišče na Zatrniku 
Vir: Bled 1000 let 

 
 
Odprto umetno drsališče na Bledu, 1974 

 
Leta 1970 so začeli pripravljati gradnjo drsališča. Turistično društvo Bled je 
ustanovilo Interesno skupnost za izgradnjo rekreacijske in turistične infrastrukture 
Bleda, v kateri je združevalo denar več kot 30 podjetij, investitorji pa so se tudi 
zadolžili. Odprto drsališče je bilo zgrajeno leta 1974. Leta 1979 so začeli graditi še 
ledeno dvorano nad drsališčem. Zgrajena je bila leta 1982. Med letoma 1976 in 1985 
je bilo na leto povprečno več kot 56.000 rekreacijskih drsalcev letno. 



Vir: Izbrana poglavja iz blejske turistične zgodovine (avtorja: Božo Benedik in 
Jože Dežman; Bled 1000 let). 
 

 

 
 
Odprto drsališče na Bledu 
Vir: Bled 1000 let 
 
 

BOHINJ 
 
Mednarodne tekme v Bohinju, 1954-1971 
 
Opis prog 15. mednarodnega »A« tekmovanja v smučarskih tekih (1969).  
15 km dolga proga se vije z manjšimi vzponi izpod hotela Bellevue po gozdu do 
travnikov nad vasjo Polje, mimo 50-m Hansenove skakalnice ter se po 250 m dolgem 
vzponu dvigne do vasi Žlan, odkoder se povzpne še za 200 m na grič Repar, od tu 
pa se 2,5 km blago spušča po travnikih Dobrave do mesta Bohinjska Bistrica. Pri 
Becu zavije proga nazaj proti Bohinjskemu jezeru in se počasi vzpenja v obronkih 
senožet Dobrava. V blagih lokih  in vzpetinah se približa vasi Polje, v kratki ravnici 
mimo vasi Laški rovt, Ribčev laz in se približa do cilja pri Bohinjskem jezeru. 
10 km se odcepi od 15 km na Dobravi po spustu z griča Repar in se priključi nazaj na 
to progo pri vasi Kamnje in poteka do cilja pri hotelu Jezero. 
5 km se odcepi od 15 km pri vasi Laški rovt in poteka preko polj Laškega rovta ter se 
priključi pri vasi Ribčev laz nazaj na standardno progo. 
Vir: Bilten »15. mednarodnega »A« tekmovanja v smučarskih tekih (TVD 
Bohinj, 1969) 
 



 
Profil in potek proge, 1969 
Vir: Bilten »15. mednarodnega »A« tekmovanja v smučarskih tekih (TVD 
Bohinj, 1969) 
 

 
 
Cilj pri hotelu Jezero, 1969 
Vir: arhiv ŠZ Radovljica 
 
 
 

Športna zveza Radovljica, 1991 
 
 

Zunanja športna igrišča v Radovljici, 1997 
 



 
 
Zunanja športna igrišča v Radovljici, 1997 
Vir: Karta mest Radovljica (izdala: Geodetska uprava RS - OGU Kranj, 
izpostava Radovljica). 
 
 
 

 
 
Športni park Radovljica, 2010 



Vir: Koledar CPK in GPT 
 
 
 
Zbral: Goran Lavrenčak (DAR) 
 


