
Ustanovitev 
 Športnega društva Dražgoše 

 

26.2.1989 



  Ogromno športnih aktivnosti - brez formalnega ozadja 

  Odločitev za obnovo igrišča 

  Aktivno nastopanje na športnih prireditvah 

  Potrebna je organizirano društvo 

  Ustanovni občni zbor 26.2.1989 

  Prvo vodstvo društva: 

• France Lušina – predsednik 

• Rafko Kavčič - tajnik 

• Janez Lušina – blagajnik 

  Poslanstvo: 

Usmerjanje otrok, mladine in odraslih v športne aktivnosti ter ustvariti pogoje za to 

  Vizija:  

Prepoznano Športno društvo in s športnimi aktivnostmi povezati ljudi 

  Usmeritve: 

• Vlaganje v športno infrastrukturo 

• Športna vzgoja otrok in mladine 

• Organizacija in izvajanje športno rekreativnih prireditev 

• Športna rekreacija odraslih 

• Prirejanje športno – družabnih dogodkov 
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Vlaganje v športno 
infrastrukturo in tehnologijo za 

izvajanje športnih aktivnosti 



Športno igrišče v Dražgošah 

  Takoj po ustanovitvi obnovitev igrišča 

  Oporni zidovi 

  Preplastitev 

  Oprema (goli, mreže)… 

  Izgradnja otroškega igrišča, postavitev igral 

  Sredstva se zbirajo z prirejanjem zabavnih prireditev 

  Rafko Kavčič kot glavni pobudnik in organizator 





Pomagali so tudi najmlajši…. 



Foto: arhiv F. Lušina 

Pomagali so tudi najmlajši…. 
….iz majhnega raste veliko…. 



 1992 izgradnja brunarice 

 1994 postavitev razsvetljava 

 1996 nabava premičnih košev 

 1997 obnova: 

• popolna obnova opornega zidu in podaljšanje za 3m 

• obnova brunarice 

• podaljšana streha brunarice 

• zamenjana žična ograja 

• postavitev dodatne gugalnica 

• obnova golov 

 V letu 2004 sledi obnova asfaltne površine na športnem igrišču 

•obnovili smo odvodnjavanje in  

•ponovno preplastili igrišče  

Nadaljevanje del na igrišču 



Leta 2009 obnova športnega in otroškega igrišča: 

• Ravnanje terena 

• Popravilo in izgradnja opornih zidov 

• Dva nova igrala 

• Ureditev gumijaste podlage 









Poleg zgoraj naštetega je bilo vsako leto izvedeno še 

veliko število manjših, vsakoletnih delovnih akcij, kot so 

pranje igrišča, obnavljanje črt, košnja zelenic… 



Alples Timing   
izvajanje merjenja časa in obdelave rezultatov na športnih prireditvah 

 1998 ustanovitev časomerilske ekipe 

 Nabava opreme za elektronsko merjenje časa ALGE in  

 Druga oprema, za pripravo tekmovanj: 

 smučarske kole, mreže, vrtalke, startne številke, ozvočenje, prenosne  

računalnike, tiskalnike...  

 Nabava opreme za izvedbo smučarskih tekmovanj: koli, mreže, vrtalke,… 

 Pri nabavi opreme je v veliko pomoč podjetje Alples iz Železnikov 

 Od tega leta naprej smo zelo aktivni pri organizaciji različnih športnih 

tekmovanj; predvsem smučanja (alpsko, teki), tek, kolesarstvo, …  

 Septembra 1999 prva izvedba dirke starodobnikov na Ljubelj 

 Znotraj društva je nastala sekcija Alples timing, ki se prednostno ukvarja z 

merjenjem časa in obdelavo podatkov na različnih športnih tekmovanjih.  

 V letu 2002 je sekcija s svojimi storitvami pričela sodelovati z zvezo AŠ 2005 

pri organizaciji avtomobilskih gorsko-hitrostnih tekmovanj.  

 V letu 2004 se sekcija preoblikuje v samostojno športno društvo Alples timing.  



Alples Timing, Soriška planina, 2001 



Ekipa časomerilcev Alples Timing-a leta 2002 na svetovnem prvenstvu  

v sankanju na naravnih progah na Soriški planini 



 Od leta 2004 naprej 

 Sodelovanje pri izvedbi različnih športnih prireditev 

 Zelo prisotni v avto motu športu: gorsko hitrostne dirke, 

avto kros, dirke straodobnikov… 

 V letu 2009 se društvo ne ukvarja več z avto moto športom 

z izjemo dirke starodobnikov na Ljubelj – usmeritev v 

športno rekreativne prireditve in rekreacijo 

 Leta 2010 nabavimo 8 kompletov otroške tekaške opreme 

na razpolago za izposoja  

 Leta 2013 investicija v sistem za elektronsko merjenje časa 

z magnetnimi oddajniki 

Samostojno Športno 
društvo Alples Timing 



Teptalni stroj 

  Konec leta 1998 odločitev za nakup 

  Predhodno ideja za obnovitev smučišča 

  Manjši teptalni stroj – tekaške proge, manjša smučišča 

  Potencial za izvajanje storitev 

  Nakup oktobra 1999 

  Bombardier BR 160, letnik 1994 

  Kupljen v Böckstein-u, Avstrija 

  52.000 DEM (prbl. 26.000€) 

  Prevzem stroja 17.10.1999 – športne prireditve 













 Urejanje tekaških prog na Jelovici 

 Tekaške proge v okolici: 

• Občina Železniki 

• ZŠ Kranj 

• ŠZ Škofja Loka 

• Občine Gorenja vas – Poljane , Tržič, Naklo, Preddvor,   

• Različna Športna društva,… 

 Sodelovanje pri izvedbi Svetovnega mladinskega prvenstva leta 2006: 

• tekaški poligon Bonovec v Preski pri Medvodah 

• smučarska skakalnica Gorenja Sava 

Izvajanje storitev urejanja tekaških prog 











Obnova podvozja, gosenic in krmiljenja pogonov v letu 2010  







Obnova freze v 2012 





  organizacija zabavnih prireditev (samo v l. 1997 najmanj 4: Adi Smolar, 

California, Strmina, Pero Lovšin,…) 

  velika pomoč podjetja Alples d.d. iz Železnikov in g. Franca Zupanc 

  kasneje z organizacijo športno-rekreativnih prireditev in tekmovanj 

  pomoč občine Železniki 

  nekaj sredstev pridobljenih na razpisih  

  uspelo pridobiti manjše sponzorje in donatorje 

Pridobivanje sredstev za vlaganje v 
infrastrukturo, razvoj in opremo  

Potrebno je poudariti, da vsega navedenega ne bi bilo brez 

požrtvovalnih članov društva, ki so prispevali ogromno 

število prostovoljnih delavnih ur, pokazali željo in voljo za 

razvoj športa in Športnega društva, poprijeli za vsako delo 

ter tako izpeljali investicijo ali prireditev. 


