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Miro Svetina

Športno življenje nekdaj in danes 
Pred drugo svetovno vojno je sokolsko društvo za šolo zgradilo igrišče in zato 
starejši še danes temu prostoru rečemo Na sokolskem. V Lipcah je v režiji takratnega 
kolesarja Valanta in lastnika zemljišča Albina Jakopiča – Stojana zrasla smučarska 
skakalnica.

Po letu 1945 so športni zagnanci uredili športne objekte, kot so: igrišče za odbojko 
za šolo, smučarska proga iz Vrš do obrata Cokle, obnovljena skakalnica v Lipcah, 
mini smučarski center Vrše s progami na poljanski strani, z vlečnicama in teptalnim 
strojem, garažo za dva kombija in skladiščem za potrebe smučarjev. To je bilo 
zgrajeno z udarniškim delom članov in staršev tekmovalcev in z nekaj materiala 
sponzorjev. Za potrebe prevozov smučarjev je bil obnovljen še star kombi.

Pred vojno je bil na Dobravi najbolj znan športnik, kolesar in izdelovalec koles Ivan 
Valant, ki je bil državni prvak in udeleženec olimpijskih iger. Zanimivo je, da se je 
na tekmovanje v Francijo odpravil kar 
s kolesom, ker za vlak ni bilo denarja. 
Odličen kolesar in državni prvak je bil 
tudi njegov sin Janez.

Po letu 1946 so se začela tekmovanja 
v alpskem smučanju. Prva, ki sta imela 
»kantane« smuči (smuči z robniki), 
sta bila brata Razinger (Pngavova). 
Poizkušali so se tudi v smučarskih 
skokih. Kasneje, ko so se lotili 
sistematičnega dela (suhi treningi, 
poletno smučanje na Kredarici in na 
plazu pod Prisankom), tudi rezultati 
niso izostali. 

Tako imamo v vasi kar nekaj bivših in sedanjih državnih prvakov ter zmagovalcev 
na mednarodnih pionirskih smučarskih tekmovanjih. V članski konkurenci so bile 
dosežene lepe uvrstitve v evropskih in svetovnih pokalih ter prvenstvih. Težko bi 
zapisal poimenski seznam uspešnih smučarjev, ker bi zaradi časovnega odmika 
gotovo koga izpustil in ker ni ohranjenega društvenega arhiva.

  Na cilju pred Coklo okoli leta 1950 
  (Miro Svetina)
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Uspešnih posameznikov pa ne bi bilo brez 
delovanja krajevne smučarske šole in domačih 
trenerjev. Na terenu ob šoli se je večina otrok 
naučila smučati že v vrtcu in v nižjih razredih 
osnovne šole. Pri vadbi je nekaj let sodeloval Ciril 
Praček, legenda slovenskega smučanja.

Naj naštejem le današnje najbolj uspešne 
smučarje. 

Skakalec Nejc Frank, ki je član SK Žirovnica, je 
dosegel prvi mesti na ekipnem mladinskem 
svetovnem prvenstvu in na ekipni univerzijadi 
ter tretje mesto med posamezniki na 
univerzijadi.

  Karel Razinger – Pngavov 
  na smučarski tekmi okoli 
  leta 1950 (Miro Svetina)

  Nejc Frank na temovanju za alpski   
  pokal leta 2004 (Miro Svetina)

  Janez Čop s pionirsko ekipo 
  okoli leta 1967 (Miro Svetina)
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Petra Robnik, članica SK Jesenice, je v 
alpskih disciplinah dosegla prvo mesto 
na državnem prvenstvu leta 2008 in 
2009 ter nas uspešno zastopala na 
tekmovanjih svetovnega pokala in na 
olimpijskih igrah leta 2006.

Maruša Ferk je dosegla tretje mesto v 
slalomu za svetovni pokal in v smuku za 
državno prvenstvo 

Med uspešnejše dobravske 
športnike so se uvrstili tudi 
veslači, brata Tomaž in Igor 
Černe ter Luka Pristov. Tomaž 
Černe je bil državni mladinski 
prvak in mladinski svetovni 
prvak v četvercu leta 1998. 
Igor Černe in Luka Pristov 
pa sta dosegla drugo mesto 
na mladinskem svetovnem 
prvenstvu leta 2003. 

Brata Černe sta dosegala visoke 
uvrstitve tudi na svetovnih 
prvenstvih za člane do 23 let, 
Luka Pristov pa je bil kar trikrat 
državni prvak.

  Članica slovenske smučarske   
  reprezentance v letu 2009 (Miro Svetina)

  Brata Černe na   
  svetovnem prvenstvu 
  v Beogradu leta 2003 
  (Miro Svetina)

  Tretje mesto Maruše Ferk na   
  svetovnem pokalu v slalomu v sezoni 
  2008/09 (Miro Svetina)

  Igor Černe in Luka   
  Pristov, drugo mesto  
  na svetovnem  
  mladinskem prvenstvu  
  v Atenah leta 2003 
  (Miro Svetina)
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Od bolj pomembnih ali zanimivih dogodkov, ki so 
mi ostali v spominu, pa še v naslednjih vrsticah.

Ob prvomajskih in božičnih praznikih smo 
hodili smučat na Klek. Hodili smo štiri do pet ur, 
oprtani s smučmi in nahrbtniki. Martin Podlipnik 
je šel med tekmo na gorenjskem prvenstvu na 
Starem Vrhu malicat v kočo in potem nadaljeval 
smučarsko tekmovanje. V Podkorenu sva z 
Jožem Terseglavom oba nastopila z enim parom 
smuči. Rezultat ni bil kaj prida. Po tekmi so nama 
ukradli še ta edini par smuči.

Dobravci so bili najuspešnejši v divji hokejski ligi in bili zato povabljeni na prijateljsko 
tekmo v Celovec, kjer so se pomerili z domačim moštvom deželne lige. Vratar Rudi 
Knez je med tekmo dobil nevarno poškodbo, saj je dobil strel v vratno žilo in le hitri 
intervenciji zdravnikov gre zasluga, da je Rudi še med nami. Fantje z Dobrave so bili 
zelo uspešni v nočni gorenjski ligi. Po tekmah je vedno sledil »pir«. Nekaj Dobravcev 
je nastopalo tudi v dresu jeseniškega moštva.

Bolj rekreativno se je igralo odbojko. Organizirana so bila le tekmovanja s sosednjimi 
kraji. Na eni od tekem z Žirovnico smo bili hudo poraženi. Poleg odbojke smo 
rekreativno igrali namizni tenis v kleti šole.

Dobravska ekipa je nastopala v gorenjski 
ligi v varpi in gostovala celo na Švedskem. 
V gorenjski ligi pa od leta 1995 nastopa še 
od deset do dvanajst članov Balinarskega 
kluba Jurč, ki ima balinišče pri gostilni Jurč.

  Smučarji na poti na Klek 
  (Ana Stopar)

  Članska ekipa Balinarskega kluba   
  Jurč ob nastopu v gorenjski ligi 
  (Miro Svetina)


