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Spoštovani ljubitelji smučanja. 

 

Smučarski klub Gorica je bil ustanovljen 6. januarja 1964.  

Že v prvi sezoni je član kluba Janko Slokar na državnem mladinskem prvenstvu na 

Šar planini zasedel 2. mesto v slalomu, 4. mesto v smuku in 2. mesto v kombinaciji 

ter v sezoni 1964/65 postal državni reprezentant. Da bolje umestimo ta termin v 

zgodovino smučanja, naj povem, da je prva sezona svetovnega pokala v alpskem 

smučanju bila 1966/67. Veliki kristalni globus je takrat dobil Jean Claude Killy. 

Pokal Vitranc pa je začel že leta 1961 in kasnje postal redno prizorišče tekem 

svetovnega pokala.  

Prvi vrhunec smučarskega kluba Gorica in slovenskega smučanja je osvojena 

srebrna olimpijska medalja Jureta Frankota v veleslalomu na zimskih olimpijskih 

igrah v Sarajevu leta 1984.  

V zadnjem obdobju pa je najbolj odmevalo 7. mesto Ane Bucik v slalomu na 

svetovnem prvenstvu v St. Moritzu leta 2017 in 3. mesto v kombinaciji na tekmi 

svetovnega pokala v Lenzerheidu leta 2018.  

Poleg omenjenih vrhunskih rezultatov smo v SK Gorica ponosni na vsakoletne 

uspehe tekmovalcev in ostale dosežke. Vse to smo dosegli z dobrim sodelovanjem 

in skupnim delom. Potrebno je bilo veliko odrekanja, trdo delo in velika finančna 

podpora. Ključno vlogo so odigrali člani upravnih odborov in predsedniki kluba, ki 

so skrbeli za organizacijo, izvedbo programov in finančno podporo. Posebej 

obremenjeni in prizadevni so bili trenerji, starši in tekmovalci.  

Večina tekmovalcev po prenehanju aktivnega smučanja opravi izpit za učitelja 

smučanja, nekateri napredujejo v trenerje in demonstratorje. Strokovno 

usposobljeni svoje znanje prenašajo na mlajše generacije preko trenerskega dela 

ali poučevanja na tečajih smučanja in s tem nenehno krepijo vez med 

generacijami. 
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Naši najboljši tekmovalci preživijo od 80 do 150 dni na snegu, kar je povezano z 

velikimi stroški. Poslovanje kluba je tako v veliki meri odvisno od pridobljenih 

sredstev iz razpisov, smučarskega sejma, članarin, donacij in sponzorstev. 

Leta 1967 je bil organiziran prvi smučarski sejem, ki je postal tradicionalen. Sejem 

omogoča vsem ljubiteljem smučanja na Goriškem nakup in prodajo rabljene 

smučarske opreme, predvsem pa otrokom enostavno in poceni uvajanje v 

smučanje. Z vsakoletno izvedbo sejma si klub zagotovi pomembna finančna 

sredstva za zagon nove sezone. 

Smučarski klub Gorica je doživljal vzpone in padce, menjave generacij in težave 

zaradi zim brez snega. Trud in vztrajnost članov je bil osnovni temelj za ohranitev 

in delovanje kluba vse do danes. Nekateri člani so bili na tej poti še posebej 

vztrajni in so pustili pomemben pečat v klubu. Danes bi jim želel podeliti najvišje 

priznanje SK Gorica in sicer 

ČASTNO PRIZNANJE za dolgoletno uspešno sodelovanje pri razvoju smučanja na 

Goriškem 

Plaketo kot najvišje in častno priznanje SK Gorica prejmejo: 

- Rudi Koglot,  

- Slavko Šuligoj,  

- Marko Bucik,  

- V imenu družine Marušič, Saša Marušič,  

- V imenu družine Franko, Matija Franko. 
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Prepričani smo, da bomo tudi v bodoče z vlaganji v tekmovalce in pogoje dela 

dosegali enake ali še boljše uspehe na področju alpskega smučanja. 

SK Gorica je danes dobro organiziran klub 250 članov z bogatim programom, ki 

poleg tekmovalnega smučanja zajema tudi šolo smučanja, smučarski krožek in 

smučarsko družabne dogodke. Klubski program izvajajo trije trenerji in sicer Borut 

Furlan, Žiga Cigoj in Marko Bucik ob pomoči vrste učiteljev smučanja. Za urejene 

finance skrbita Tjaša Prinčič in Neli Kovic. Za marketinške aktivnosti je odgovorna 

Mateja Mislej. Koordinacijo vseh aktivnosti v vlogi klubskega sekretarja izvaja Jana 

Furlan. Klubske prostore zagotavlja generalni sponzor družba Spintec. Klub ima 

dva kombija in vso potrebno opremo za kvalitetno izvajanje programa. Na ta način 

so zagotovljene osnove za razvoj smučanja na Goriškem in s tem izvajanje 

poslanstva SK Gorica ter pogoji za doseganje ciljev kluba in vrhunskih rezultatov 

tekmovalcev.  

Družba Spintec je od leta 2014 pomemben sponzor kluba. Kasneje je postala 

generalni sponzor. V letu 2017 je za klub uredila klubske prostore velikosti 100 m2, 

ki so danes pred vami. Leta 2018 smo v teh prostorih organizirali interni servis 

smuči. V letu 2019 je Spintec prenovil pohištvo v klubskih prostorih in nad 

klubskimi prostori uredil telovadnico, ki bo na razpolago predvsem za kondicijske 

treninge tekmovalcev in vadbo otrok.  

Preden vas povabim k otvoritvi prenovljenih klubskih prostorov in telovadnice, 

vabim k mikrofonu kogarkoli, ki bi želel še kaj povedati, koga pohvaliti ali spomniti 

na kakšen dogodek iz preteklosti, ki ga mlajša generacija ne poznamo ... 

 

 

Otvoritev prenovljenih klubskih prostorov in telovadnice. 

Govor predsednik SK Gorica 

Goran Miškulin 

23.5.2019 


