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Društvo Sokol v Železnikih, ustanovljeno leta 1908  

med takratnimi odborniki prvi dražgoški učitelj Ivan Stupica 

svoj odsek v Dražgošah (21 članov).  

med telovadci Sokola leta 1909 tudi dva Dražgošana: 
 Aleš Jelenc (Beštrov)  

 Karol Jelenc (Bertov) 
Vir: Telovadno društvo Sokol v Železnikih, avtor Dolenc 

Športno udejstvovanje vaščank in 
vaščanov do ustanovitve društva 



Telovadci Sokola 1909 



  1908 ustanovljeno Dražgoško prosvetno (izobraževalno) 
društvo 

  Vključuje telovadni (fantovski) odsek 
 

Janko Pintar je zapisal takole: 
  

Imeli so uniforme (klobuke). Delili so se na mladce in naraščajnike. Jaz 
sem bil šele naraščajnik. Vaje smo imeli vedno ob nedeljah dopoldne. 
Telovadili smo in korakali. Treniral nas je Markov Rafko. V dvorani so 
večkrat postavili drog, da so bolj pogumni na njem telovadili. V veži v 
župnišču pa so bile shranjene lesene krogle, da smo se lahko z njimi 
igrali (balinali), kadar smo hoteli. Mladci so se naučili telovadbe, da so 
lahko leta 1935 nastopili na stadionu v Ljubljani, kjer je bil evharistični 
kongres 
 
 
 





  1925 ustanovljeno svoje Sokolsko društvo v Dražgošah 

  1927 v Dražgošah zgrajen Sokolski dom 

  Zapis v Tedenskih slikah (priloga Domovini): 
 

16. junij.1927: » Sokol je te dni postavil svoje novo gnezdo, Sokolski dom, na najvišji 
točki naše države.« 

 

 

 Naravno okolje je kar samo vabilo po smučarskih aktivnostih.  

 Sankanje, smučanje, predvsem smučarski skoki 

 Predvojni posnetek navdušenih smučarskih skakalcev. 



Smučarji od leve proti desni: 
Janez Markelj  (Mežnarjev iz 
Kališ - od Sv. križa) 
Francelj Šolar (Anžetov) 
Janez Šmid (Beštrov / Prešnkov) 
Ludvik Lotrič (Grogovcov) 
Johan Šmid (Kovačov) 
Viktor Šolar (Anžetov) 
Groga Šmid (Beštrov / Prešnkov, 
kasneje poročen pr' Urban) 
Francelj Šmid (Beštrov / 
Prešnkov) 
Francelj Šolar (Šturmov) 
Francelj Berce (Raspokarjev iz 
Nemilj) 
Zadaj skrajno desno stojita  
Julka Šolar (kasneje Suwa, 
Anžetova) in 

Stanko Jelenc (Hkavščov iz vasi 
Na Pečeh). 
Ostale tri osebena sliki niso 
poznane. 
 

V obdobju pred drugo svetovno vojno sta bili v Dražgošah postavljeni dve 
skakalnici: ena pod Jelenco, druga pa v Mrtači. 

Dražgoški smučarji med leti 1930 in 1935 

Foto: arhiv Miklavževih 



 V povojnih časih najprej obnova vasi  

Želja po športnih aktivnostih 

Še vedno zanimivo smučanje 

 

Prvi stiki z žogo 
 
Šolskega pouka v nemščini v Dražgošah ni bilo. 
Bila pa sta poleti leta 1941 dva tritedenska tečaja 
nemščine, obvezna za vse otroke. Odrasli so 
tečaje nemščine lahko obiskovali ob večerih, 
vendar udeležba ni bila obvezna. Učitelja sta bila 
Nemca. Prvi je bil navdušen športnik, ki je 

verjetno v Dragoše prinesel prvo pravo 
nogometno žogo, drugi pa odličen pevec 
 

….spomini Janka Pintarja 



Smučarski skoki 

Utrinki iz šolskega prvenstva l. 1963   Foto: arhiv Maks Jelenc 

Jelenc Maks – p.d. Bertov Maks, kot otrok navdušen smučarski skakalec 



 Mnogo fantov in tudi deklet se aktivno ukvarja s smučarskim tekom 

 Tekaški klub Alples Železniki,do prbl. 1981, TSK Triglav Kranj.  

 Jelenc Maks; stalni član državne reprezentance in tudi udeleženec ZOI 1976 v Innsbrucku. 

Tek na smučeh 

Nemilje, 1966 Foto: arhiv Maks Jelenc 



Tek na smučeh 

FIS tekma Bohinj1967 

Foto: arhiv Maks Jelenc 



Gorjuše, 1967 
Maks Jelenc 
Albin Lotrič 
Vinko Lotrič 

Mošenjska planina 1970 

Foto: arhiv Maks Jelenc 



Etna Sicilija, 1970 
Maks Jelenc 
Vinko Lotrič 

Foto: arhiv Maks Jelenc 



Maks Jelenc, pred OI 1976, Bohinj 



Bertov ata (Korl) v Dupljah okrog leta 1980 



Redni udeleženci množičnih tekaških prireditev 

Foto: arhiv Miha Jelenc 

Bloški teki 1985 



 Pozimi proga skoraj na vsakem bregu 

 Najbolj znana Pusta dolina, Smerečje,… 

 Ročno urejene proge - ŠTANFANJE 

 Urejeno smučišče z vlečnico od 1981 – 1995 

 Več urejenih smuk prog: Površnica - Korošovce, 

Jelenšče - Brine, Hrib,… 

 Okrog leta 1980 organizirana tekmovanja v smučanju  

 Več urejenih skakalnic: Mlaka,… 
 

Alpsko smučanje 





Tekma v veleslalomu za občinsko prvenstvo v Smerečju 31.1.1982 

Stojijo od leve: 
Borut Luznar, 
Miha Habjan, 
Lušina Nada, 
Pintar Cirila, 
Šolar Mojca, 
Vencelj in Miha 
Šturm,  
Prevc Jernej, 
Jelenc Stane 

Čepijo z leve: 

Marenk Andrej, 
Lušina Primož, 
Kavčič Marjan, 
Jelenc Franc 







Smučišče Pusta dolina 

 Obratovala od 1981 do 1995 

 Vlečnica: rabljena iz Soriške planine in nato 
ustrezno predelana  

 Karakteristike vlečnice: 

 dolžina 322m 

 višinska razlika;: 103,5m 

 kapaciteta: 350os/uro 

 hitrost: 2,2m/s 

 sosledje: 10,3s 

 razdalja: 22,6m 

 Obratuje pod okriljem KS Dražgoše – Rudno 

 Gonilna sila Vinko Lotrič 

 Poškodovana feb. 1996 









Soriška planina 1985 



Družabno življenje v povezavi s športom 

Planica 





Pohodništvo 

Pohod Dražgošanov na Triglav 1985 



Pohod Dražgošanov na Triglav 1986 





Pohod Dražgošanov na Triglav 1987 



Ratitovec 1986 



Mošenjska planina 1985 



Ples 
Plesne vaje in plesna tekmovanja; utrinki iz leta 1986 







Streljanje 

Tekmovanje v streljanju z zračno puško 1984 



 Na prostoru za OŠ se pričnejo zbirati fantje in igrati nogomet 

 Makadamska podlaga, leseni goli 

 Asfaltna podlaga v zgodnjih osemdesetih letih 

 Improvizirana razsvetljava – en reflektor 

 Že prvo leto se priključijo trim ligi v Selcih – predvidoma 1975 

 Vedno konkurenčni 

 Sapa do 1983 

 Špijoni do 1986  

 Pumpe do 1989   

 Vikingi….  

Nogomet 


