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Preteklo leto je bilo za društvo kar pestro. Meni najpomembnejša stvar je bila seveda udeležba 

našega biatlonca Mihe Dovžana na olimpijadi v Pjong Čangu. To je pravzaprav uresničitev 

najvišjega cilja, ki ga ima naše društvo začrtanega. To je največja nagrada tako za tekmovalca 

kot za samo društvo, ki s tem dobiva potrditev, da je njegovo delo na visokem nivoju ter na 

pravi poti. Miha, še enkrat čestitam. 

Druga zelo pomembna stvar je še uraden prenos našega dela lastništva Gorjanskega doma na 

občino, ki smo ga izglasovali že pred leti. Vsi smo mnenja, da je obstoječa zgradba, v kateri 

trenutno sedimo, več kot dotrajana in njena funkcionalnost slaba. Rušitev hiše in postavitev 

novega doma je edina smiselna naložba, ki bo obogatila utrip v občini in seveda društvu. 

Zavedamo se, da bo to za občino zelo zahteven projekt pa vseeno zelo nestrpno pričakujemo, 

da začnejo ropotati stroji, ki nam bodo postavili sodobno stavbo, ki bo cvet in ne rak rana Gorij. 

Da bo to še dvignilo raven kulturnega življenja in pogoje za delo v društvu, verjetno ni potrebno 

poudarjati. 

Tretja prelomnica pa je prenehanje sodelovanja z dolgoletnim smučarsko-tekaškim in 

biatlonskim trenerjem Janezom Petkošem. Z njegovim prihodom v Gorje, se je po večletnem 

životarjenju tek na smučeh zopet pričel dvigovati na vrhunski nivo. Z Janezom smo končno 

dobili nekoga, ki je lahko profesionalno pristopil k treniranju otrok, saj so se do tedaj s 

treniranjem trudili ljudje poleg svojih služb, kar pa v današnjih časih ne more prinesti večjih 

uspehov. Na žalost so se v zadnjih letih pogledi na mladino in metode treniranja med Janezom 

in vodstvom začeli razlikovati do te mere, da smo bili prisiljeni v prekinitev delovnega razmerja. 

Težak, vendar nujen korak za nadaljevanje dobrega in odgovornega dela v teku in biatlonu. 

Kljub vsemu, se mu za preteklo delo zahvaljujem in mu želim veliko uspeha v novih izzivih. 

Vodenje treningov je sedaj nekako prevzel Miha Vindišar, se pa trudimo, da bi čimprej zopet 

našli profesionalnega trenerja, ki se bo lahko 100% posvetil delu s tekmovalci. Veseli me, da je 

vodenje sekcije sprejel Tomaž Žemva, ki tako nadaljuje družinsko tradicijo pogona teka v 

Gorjah. 

Velik pečat Športnemu društvu daje tudi organizacija Jurjevega semnja. Nedvomno je to v naši 

občini prireditev leta in večina tukaj nas dobro ve, koliko truda je potrebnega, da tisti vikend 

pripeljemo do ponedeljka. Ob tej priložnosti se še enkrat zahvaljujem vsem, ki ste kakorkoli 

sodelovali in pomagali pri izvedbi tega praznika Gorij. Na tem mestu se moram še posebej 

zahvaliti Marjanu Zrimu in Klemenu Kraigherju, ki že več let nesebično in povsem brezplačno, 

s svojimi stroji in še s svojimi delavci pripravljajo prizorišče. Tak prispevek je danes prava 

redkost in si zasluži visoko spoštovanje. Nenazadnje hvala tudi občini za zaupanje v našo 

organizacijo in podporo. 

Ko smo pri podpori pa se seveda moram zahvaliti tudi našim sponzorjem in donatorjem. Brez 

njih bi zelo težko ustvarili take pogoje za delo, kot jih trenutno imamo. Največji kos pogače 

nam primakne Elmont Bled, ki nam pomaga tudi na drugih področjih. Kot ste verjetno opazili, 



smo pravkar dobili nov kombi in prav g. Žnidar nam je omogočil zelo ugoden nakup. Ne bi 

našteval vseh ostalih donatorjev, ker bi zagotovo koga po krivici zgrešil, si jih boste pa lahko v 

nekaj dneh pogledali na kombiju, ko bo opremljen z nalepkami. Seveda nam tudi občina Gorje 

preko razpisov zagotovi zajeten del sredstev za delovanje. Ne bi se razburjal, če bi padel kakšen 

jurček več. Vseeno iskrena hvala. 

Imamo tudi novo spletno stran, ki je še v izdelavi. Danes statične stvari niso več zanimive. 

Dinamika je tista, ki nas pritegne naše zanimanje. Želel bi si, da vsaka sekcija objavi vsaj en 

prispevek na mesec. Tri vrstice besedila in ena fotografija. Je to preveč? Prav tako v občinskem 

glasilu Gorjanc pogrešam prispevke sekcij. Preberemo si lahko le novice o tekaški sekciji. 

Nekateri v društvu pravite, »ni vse samo lauf«. Tudi tu se ponuja priložnost za razpoznavnost 

in promocijo. Povozi nas Infrastruktura Bled, Gimnazija Jesenice, vrtičkarstvo. Menda niso 

letna poročila, ki jih bomo slišali kasneje, vse kar zmorete spraviti skupaj v enem letu? Tu se 

moramo popraviti. 

Torej. Kot predsednik tako gledam na društvo. Društvo so sekcije. Sekcije pa ste ljudje. Vsi se 

trudite po svojih močeh. Enako je z mano. Nedvomno bi lahko naredil veliko več, drugače, 

hitreje. Verjetno bi se dalo biti tudi malenkost slabši. Kakorkoli. Stopam v zadnje leto mojega 

mandata in potrebno bo začeti razmišljati o novem kandidatu s svežimi idejami, zagnanostjo 

in odgovornostjo. Toliko. 

Športni pozdrav! 


