
TVD PARTIZAN OD 1945 DO 1991  
 

Takoj po drugi svetovni vojni v letu 1945 se je bilo poleg obnove domovine potrebno 
nameniti skrb tudi narodovi zdravstveni obnovi, kjer pomaga predvsem organizirana 
telesna vzgoja. To je bilo poudarjeno tudi v dopisu o nujnosti telesne vzgoje, ki so ga 
predstavniki Slovenskega Primorja, odseka za prosveto oddelka za telesno vzgojo iz 
Ajdovščine 13.decembra 1945 naslovili vsem šolam, društvom in množičnim 
organizacijam v razpravo. 
 

        
       Začetki fizkulture v Sloveniji v letu 1945 Prvi predsednik TVD Partizan 

Domžale Merhar Milan 
 
Istočasno s tem pozivom iz Ajdovščine širni Sloveniji je tudi v Domžalah začelo delovati 
fizkulturno društvo Domžale, ki  ga je pripravljal pripravljalni odbor, izvoljen  19.decembra 
1945. Predsednik društva je postal Milan Merhar,  imelo pa je moški in ženski odsek, 
nogometni in smuški odsek, gospodarski in nadzorni odbor. 
 

 
Pripravljalni odbor fizkulturnega društva Domžale v decembru 1945 



 
 
Poleg predsednika Merharja je imelo fizkulturno društvo Domžale podpredsednika Antona 
Varška, tajnika Franca Brojana, blagajnika Milana Flerina  in gospodarjaVinka Vidmarja.  
Fizkulturno društvo Domžale je obudilo bivše sokolske športe že v letu obnove 1946. To 
dokazuje tudi slikovno gradivo, ki ga je takratnemu Fizkulturnemu odboru podaril referent 
za Planinarstvo Franc Bolhar. Posebno priljubljeni športi, ki so se kasneje vsi združili kot 
sekcije v TVD Partizan Domžale, so bili atletika, nogomet, smučanje, planinarjenje in 
seveda telovadba. 
 

 
Pomladni kros, borba mladine pred ciljem    Nogometna tekma v Domžalah 1946 
 
Največ zaslug za razvoj telesnovzgojne dejavnosti v Domžalah imajo v povojnem obdobju 
prav gotovo predvojni člani Sokola Milan Merhar, Vinko Vidmar, Milan Flerin ter odlični 
telovadci Jurij Vulkan, Pavlin Zule, Ivan Čad, Franc Vidmar, Janko Gabrič, Jernej Bolhar, 
bratje Stenovec in Vodopivec, Milič Tihomir in Bogo Gašperin. Načelnik tiste generacije 
telovadcev je bil v letih 1945-55 Pavlin Zule, kasneje pa ga je nasledil Vinko Vidmar. 
 
 

   
Tekmovanje v smučarskem teku-pionirji 1946        Domžalčani na Velikem  
organizirano pred »Ivotom« po Šumberkom   Kleku leta 1946 
 
 



      
Fizkulturni dan 23.6.1946 pri Kebru v Domžalah 1947- telovadni nastop pri Kebru 

         govor tov.Varška zbranim telovadcem   Vulkan Jurij 
 
Da je bilo fizkulturno društvo Domžale, predhodnik TVD Partizana Domžale, zelo aktivno, 
dokazuje tudi množica  aktivnosti v teh prvih povojnih letih. Od teh so bile udeležbe na 
raznoraznih paradah in zletih še posebno imenitne. V prvem desetletju po drugi svetovni 
vojni je bil TVD Partizan Domžale nosilec več športnih panog, tako da živahne aktivnosti 
zasledimo tudi v smučanju, atletiki, košarki, nogometu in planinarjenju. Pri atletiki je bil 
takrat glavni organizator treningov in tekmovanj Jožko Senica. Vsa tekmovanja so takrat 
bila podrejena telovadbi, saj  atletskega kluba še ni bilo. Tako je Marjan Košir dosegel 
zavidljive uspehe v skokih v višino in daljino, saj je bil najboljši skakalec daleč naokrog, 
poleg tega pa je bil aktiven še v telovadbi. Dobri atleti so bili še Frenk Vulkan v skoku s 
palico, Niko Belšak je bil šprinter, Vid Zule in Anton Orehek sta bila tekača na 400 m, 
Brane Matičič pa je bil odličen metalec krogle. Zelo aktivna je bila tudi košarkarska sekcija 
TVD Partizan. 
 
 

   
Štafeta mladosti-Titova štafeta                  Pionirska izkaznica okrajnega fizkulturnega  
     1946 v Domžalah       odbora Domžale leta 1946 
 
 



     
Veliki vsesokolski zlet v Pragi 1948                              Povorka v Domžalah leta 1950  

 
V letih 1946-1950 zasledimo tudi začetek kasneje zelo uspešne telovadne mladinske in 
članske generacije, ki je pri sedmih, osmih letih za čela hoditi k telovadbi v okviru TVD 
Partizan Domžale. To so bili Mirko Marn Franc, Kosirnik, brata Marjan in Lado Pavli č, 
Franc Jevnikar, Jože Sitar, Franc Černe, Jože Pirš, Bogo Gašperin; ta generacija je do leta 
1952 osvojila zahtevne prvine telovadbe. Tekmovalci so trenirali  v telovadnici, predvsem 
zvečer. Mnogi so se jim čudili, ko so delali veletoče, salte, kroge v gugu in prvine na 
sokolskem konju z ročaji. V tistem obdobju do leta 1955 so tekmovali v partizanskem 
mnogoboju, ki je poleg telovadbe zahteval še spretnosti pri atletiki (tekih, skokih) in 
plezanju. Telovadna dejavnost je potekala načrtno z nekdanjimi predvojnimi in povojnimi 
vaditelji, poskrbljeno je bilo za organizacijo v društvih, za usposabljanje strokovnih kadrov 
in vodenje tečajev. Veliko se je delalo na organizaciji nastopov, parad, zletov, tako da se 
vsestransko razvijala telesnovzgojna dejavnost. Posebno dejavna v telovadbi sta bila 
načelnika Pavlin Zule in Vinko Vidmar, ki sta skrbela za telovadne vrste orodnih 
telovadcev in jih pripeljala do lepih rezultatov na okrajni in republiški ravni, posamezni 
telovadci in telovadke pa so tekmovali celo na državnih jugoslovanskih prvenstvih.  
 

                      
Vodnik-strokovno glasilo    »Turški marš«-ena najtežjih skupinskih vaj  
fizkulturne zveze Slovenije v letu 1947 
 
Že leta 1952 je vadbo začela nova generacija mladincev (Franc Košak, Dimitrij Lederer, 
Jože Ločnikar, Dušan Mermal, Žargi, Jakopič, Adolf Zupanek Miro, Zule, Tone Urankar. 
Ti telovadci  so najprej pod vodstvom Pavlina Zuleta in nato Vinka Vidmarja ambiciozno 
vadili, osvajali nove elemente orodne telovadbe, nastopali na akademijah, zletih in seveda 



tudi na tekmovanjih po vsej  Sloveniji. Prvi glavni nastop teh telovadcev je bil leta 1954 na 
nizkem drogu na štadionu v Domžalah ob razvitju prapora društva TVD Partizan Domžale. 
Ob tem se je starejša generacija Flerin, Merhar, Zule Pavlin in Vidmar zavzela, da bo 
mladim pomagala po najboljših močeh, da bodo tudi v prihodnje dosegali uspehe njihove 
generacije. 
 
 
 

   
Telovadni nastop 1950 leta v Jaršah, zbrale so se vse starostne skupine Partizan Domžale 
 
Seveda pa je bilo aktivno tudi samo vodstvo TVD Partizan Domžale.To se lepo vidi iz 
društvenih poročil. Povojno obdobje do leta 1951 je predsedoval Milan Merhar, potem pa 
ga je leta 1951 nasledil Stane Rozman. V letu 1952 zasledimo po skupnem blagajniškem 
poročilu, da so poleg telovadne sekcije v Partizanu Domžale obstojale še nogometna, 
košarkarska, atletska in namiznoteniška  sekcija. Predsednik z najdaljšim stažem v TVD 
Partizan je bil Milan Flerin, ki je vodstvo društva  prevzel leta 1953 in ostal predsednik vse 
do ponovne oživitve društva v letu 1973. Obdobje 50-let je bilo glede množičnosti in 
razširjenosti športa  za člane društva zelo aktivno, saj so se sekcije poleg akademij in zletov 
v tedanji občini Domžale udeleževale proslav in tekmovanj po vsej  Sloveniji in tedanji 
Jugoslaviji.   
 

      
Smučarski tečaj Partizana Domžale 1951 pri Domžalah in 1952 na Veliki planini  

 
Iz poročil, ki so jih na občnem zboru koncem leta 1955 podali predsednik, tajnik, na čelnik 
in ostali, je razvidno, da je bilo društvo v minulem letu precej delavno: 
»Najpomembnejša prireditev v preteklem letu je bila proslava 50-letnice obstoja društva, ki 
je bila združena s proslavo 10. obletnice osvoboditve. Hkrati s to proslavo je društvo 
razvilo tudi svoj prapor, ki ga je poklonil in mu kumoval delovni kolektiv podjetja 
»TOKO« v Domžalah. 
 
 



     
Telovadni nastop 1953 v Medvodah  Telovadni tečaj v Makarski 1954 

 
S temi prireditvami si je društvo pridobilo viden ugled,  zlasti pa simpatije naše mladine, 
katere dotok v telovadnico se vedno veča. Tako je »Partizan« po številu članstva  
najmočnejše v Domžalah. V  društvu se aktivno udejstvuje 361 članov, od tega 223 moških 
in 138 žensk. Toda čeprav je  število mladine v društvu v primerjavi z letom 1954 še enkrat 
večje, je mladine še vedno odločno premalo. Zaradi tega so na zboru sklenili, da bodo v 
svoje vrste pritegnili še več mladih ljudi. Uspehi društva pa bi bili nedvomno še večji, če ne 
bi  imelo društvo težav zaradi pomanjkanja prostorov. Društvo nima niti lastne telovadnice, 
temveč gostuje v gimnaziji. Ta edina telovadnica pa ne more sprejeti vseh tistih, ki želijo 
telovaditi ali se športno udejstvovati. Društvo si želi zgraditi lastni dom, ali pa vsaj 
primerno telovadnico in druge potrebne prostore, prav tako pa si nabaviti vsaj najnujnejše 
rekvizite.  
 

 

     
Skupno blagajniško poročilo     Veselica TVD Partizan Domžale 1954 leta 
društva za leto 1952    
     
Na zboru je bila dana tudi pobuda za čimprejšnjo ustanovitev športnega društva v 
Domžalah, v katerega naj bi  se vključili nogometaši, odbojkarji, plavalci in drugi. Tako bi 
bila športna dejavnost v Domžalah bolj vsestranska. Med sklepi, ki so jih na zboru sprejeli 
za nadaljnje delo društva, je med drugim tudi odločitev, da bodo v Domžalah takoj pričeli z 
gradnjo letnega telovadišča, na katerem se bodo občinstvu že letos predstavili s telovadnim 

Društvo je organiziralo tudi veselico, ki so jo sami 
financirali, sposodili so si gramofon, gramofonske 
plošče, zabava je bila pomemben družabni dogodek, 
pri katerem so pomagali vsi člani društva. 



nastopom. Ob koncu so izvolili še nov 15-članski upravni odbor, za predsednika pa so 
ponovno izvolili dosedanjega predsednika, ravnatelja gimnazije tov. Milana Flerina.« 
 
 

 
           Parada v Domžalah v letu 1954         Telovadna akademija vseh kategorij 1954 

 
Ker se je ekipa članov takrat nekako že poslavljala, so  veliko upov polagali  v uspeh 
mladincev. In ne zaman! Po intenzivnih vadbenih urah in uspešnih nastopih so v naslednjih 
letih dobesedno eksplodirali. 
 

 
Telovadni tečaj v Makarski 1954   Republiški nastop v Črnomlju 1956 
 
V letu 1957 so nastopili v orodnem mnogoboju kot mladinci prvega razreda in pobrali vrsto 
priznanj. Naslednjega leta 1958 so nastopili že kot popolna članska ekipa, razen Mira 
Zuleta, ki se je uvrstil v slovensko mladinsko slovensko reprezentanco. Tekmoval je na 
tekmah v Celju, Sežani, Subotici in Zrenjaninu in sicer  proti reprezentancam drugih 
tedanjih jugoslovanskim republik (Vojvodini, Makedoniji, Hrvaški in  Srbiji). 
 



                       
Nastop v Moravčah 1954     Tekmovanje 1955 v Medvodah 

 
V letu 1959 pa so telovadci kot popolna  članska vrsta zmagali v orodni telovadbi na 
republiškem slovenskem prvenstvu prvenstvu. Vrsto so sestavljali: Miro Zule Jože, 
Ločnikar, Roman Bitenc, Dimitrij Lederer, Peter Seljak in Jože Pirš. Ti tekmovalci so odšli  
na državno  prvenstvo  Jugoslavije v Beograd, kjer so s 5.mestom dosegli velik uspeh. 
 
 

 
Razvitje prapora v Domžalah 1954               

 
 
Istočasno pa se je ekipa udeležila še simultanih vaj na zletu v Beogradu 1959, kar je 
tedanjim udeležencem še posebej ostalo v spominu. Uspehi so bili plod načrtnega dela in 
dodatne trenerske pomoči, ki jo je prispeval nekdanji predvojni olimpijec Stane Derganc, ki 
je na olimpiadi že dobil medaljo v preskoku. Na treningih članske vrste  prvega razreda je z 
dodatnimi elementi, ki so  bili v sestavah olimpijskih tekmovanj, precej zvišal kvaliteto vaj 
in tako tedanji generaciji uspešnih telovadcev dodal tekmovalno piko na i.. 
 
 



    
Atleti so bili pomemben del zgodovine TVD Partizan Domžale, 

organizator v tistih povojnih letih je bil Jožko Senica 
 
 
 
Istočasno pa se ekipa udeleži še simultanih vaj na zletu v Beogradu 1959, kar je tedanjim 
udeležencem še posebej ostalo v spominu. Uspehi so bili plod načrtnega dela in dodatne 
trenerske pomoči, ki je prišla s strani nekdanjega predvojnega olimpijca Staneta Derganca, 
ki je na olimpiadi dobil medaljo v preskoku. Na treningih članske vrste 1.razreda je z 
dodatnimi elementi, ki so se delali na olimpiadi, precej zvišal kvaliteto vaj in tako dodal 
piko na i tedanji generaciji uspešnih telovadcev. 
 
 

      
Načelnik Vidmar Vinko          Vrsta mladincev-stoja na lestvi  
za 1.maja 1955   1956 v telovadnici Jarše 
 
 
Zadnja skupna uspešna leta članov te generacije so bila v letih 1960-61, ko se zgodi vrsta 
meddruštvenih in medklubskih dvobojev, predvsem je vsem v spominu ostalo rivalstvo z 
Zagorjem, ko se kar nekajkrat pomerijo članske ekipe 1.razreda. Aktivnosti in povratni 
dvoboj se nadaljujejo tako v telovadnicah kot na zunanjih telovadiščih. 
 
 



 
Članek v časopisu z občnega zbora leta 1955  Parada Jarše 1956 
 
Prav tako je bila zelo aktivna ženska vrsta tudi pod TVD Partizan Domžale, že od 50-let 
prejšnjega stoletja dalje. Vrsta se odlikovala predvsem po usklajenosti, humanosti in 
dobrem. Mentorica in vzornica je bila ga.Neda Zule, za čas njene odsotnosti pa sta jo 
nadomeščali ga.Milena Osretkar in ga.Vuga Sonja. Spomin tedanjih telovadk Ele Košir, 
Anice Bitenc-Komatar, Martine Bukovec, Vere Mesec-Adižes in ostalih članic društva na 
tiste čase je še vedno enkraten in nepozaben.  
 

     
Koš. ekipa pionirjev   Ženska košarkarska ekipa     Košarkarji, ki so sodelovali v paradi 
leta 1952, vodi jih trener TVD Partizan Domžale iz    športnikov za ob činski praznik 1954 
Mitja Šircelj   leta 1953 
 
Kasneje vodenje prevzame vaditeljica Košir Ela, ki vzgoji izvrstno vrsto telovadkin drugih 
športnic TVD Partizan Domžale, ki zmagajo celo na mnogoboju v Beogradu. Nastopalo se 
je v teku na kratke proge, skakati v daljavo, skočiti čez kozo in še v drugih disciplinah 
partizanskega mnogoboja. Pozneje se telovadke pod vodstvom načelnice Ele lotijo 
predvsem gimnastičnih prvin in tudi tu se dokažejo z lepimi rezultati. Predvsem pa je med 
njimi vladalo veliko tovarištvo in prijateljstvo, kar se je pokazalo predvsem v tem, da so 



vedno še z večjo vnemo nadomestile morebitno odstotno prijateljico na tekmovanjih. Lahko 
rečemo, da so tekmovale predvsem s srcem, za čast in z ljubeznijo do športa.  
 

 
Članice TVD Partitzan Domžale 1959       Ani na bradlji 
 
 

            
Na akademiji ob 10-obletnici osvoboditve   Članska vrsta TVD Partizan Domžale 
in 50-letnice obstoja društva je nastopila  mlad.   1959 na DP v Beogradu 
telovadna vrsta pod vodstvom Vidmar Vinka 

 
V poročilu Občinske zveze za telesno kulturo Domžale so za sezono 1961/62 zapisali: 
»Na teritoriju občine Domžale deluje 15 osnovnih organizacij in sicer 8 partizanskih 
društev, 1 taborniško organizacijo,  5 samostojnih klubov ter 1 šolsko športno društvo. Eno 
od partizanskih društev je tudi TVD Partizan Domžale. Ugotavlja se še, da se aktivno 
ukvarja s temeljno telesno vzgojo okoli 65% članstva. Vzroke temu je treba iskati, da se vse 
premalo vodijo računa vodstva osnovnih organizacij , ki bi morala usmerjati mladino v 
množično tekmovanje. Po drugi strani pa lahko nenehno iš čemo vzroke pomanjkanja 
telovadišč, igrišč ter ostalih športnih objektov, saj nima vseh 15 osnovnih organizacij niti 
ene lastne telovadnice. Poedine organizacije se poslužujejo le občasnih gostovanj v 
domovih, kjer uporabljajo predvsem odre prosvetnih ali zadružnih domov. S tako 
nenačrtovano temeljno telesno vzgojo pa ni misliti razvojno pot boljše perspektivne telesne 
vzgoje.« 
 



    
Trening na gimnazijskem dvorišču Domžalah 1963 in na treningu v dvorani   
 
Kot je videti, je bilo obdobje po letu 1965 pa vse do leta 1973 najmanj plodno v vsej 
zgodovini TVD Partizan Domžale. Naši viri govorijo, da je bilo do leta 1965 še čutiti 
nekakšno organizacijsko  prevlado  TVD Partizana Domžale, nato pa so ostala partizanska 
društva v takratni občini Domžale (Dob, Radomlje, Ihan, Jarše, Mengeš, Lukovica, 
Moravče) prevzela vodilno vlogo tako v organizacijskem smislu kot tudi pri organizirani 
vadbi. Glavne sekcije TVD Partizan Domžale so bile v tistem obdobju tele: telovadna, 
smučarska, odbojkarska in planinska. Kot je razvidno že iz poro čila, so bili glavni problemi 
v financiranju dejavnosti.  
Člani in članice TVD Partizan pa so bili aktivni tudi v drugih športih, zato so poskušali 
organizirati tekmovanja s sorodnimi društvi. V smučarski sekciji  so tako  skušali 
izpopolnjevati znanje na smučarskem tečaju na Veliki Planini. Upravni odbor društva je  
glede odbojke predložil Občinski zvezi v letu 1962 dopis, da bi pregledali možnosti o 
poživitvi te športne panoge v občini Domžale, predlagali pa so tudi, da bi razpisali 
tekmovanje v tej panogi. Tekmovanje na bi zajelo vsa partizanska in športna društva ter 
večje kolektive sindikalnih podružnic in šol. Organizacijo tekmovanja naj bi prevzelo  
društvo TVD Partizan, za kar se je ObZTK zahvalil in predlog sprejel. Med leti 1962-1965 
je bilo nekaj članov Partizana Domžale še vedno aktivnih, vendar žal v drugih športnih 
okoljih.   
 

   
Članska vrsta TVD Partizan Domžale 1961        Zule Miro v članski reprezentanci mesta      
na povratnem dvoboju z vrsto Zagorja            Ljubljana na peteroboju mest Ljubljana,  
(Zule Miro, Bitenc Roman, Lederer  Dimitrij      Maribor, Celje, Jesenice, Trbovlje 1961 



 Pirš Jože) 
 
Zapisnik rednega občnega zbora TVD Partizan Domžale, ki je bil 24.maja 1973, sklicatelj 
pa stari predsednik društva Milan Flerin, nam razkrije krizo društva v zadnjem obdobju, ki 
se je kazala tako v težavah organizacijskega kakor kadrovskega znanja. Predsednik Flerin je 
v svojem poročilu navedel:  
 

       
 
 

             
Nastop telovadne vrste z Dušanom        Zule Miro leta 1964 v vrsti telovadcev Celja 
Mermalom 1963 v dvorani T.S.V. Knittlingen   
 
»Mnogi izvoljeni funkcionarji so prenehali z delom in tako se je število še aktivnih 
odbornikov zreduciralo na vsega 3 ali 4, število vodnikov se je zmanjšalo, posebne skrbi za 
dopolnitev in strokovno usposobitev novih pa ni bilo. Društvo, ki ima svoje prostore v 
telovadnici I.osnovne šole v Domžalah, je bilo tesno vezano na šolo in tudi vodstveni kader 
se je rekrutiral iz prosvetnih delavcev. Ko se je šola preselila v nove prostore in ko je v šoli 
začelo delovati šolsko športno društvo, so mnoge težave, do takrat skrite, prišle še ostreje 
na dan in zaradi teh sprememb je bila nova ugotovitev, da je treba društvo postaviti na nove 
širše in solidnejše temelje, kar pa bo možno le, če bo število aktivnih sodelavcev  večje in 
če se bo društvo tesneje naslanjalo na teren in skupnost v kateri živi in dela.      
 
 

Vodilni člani TVD Partizan iz 
tistega obdobja: načelnik Vinko 

Vidmar, načelnica Košir Ela, tajnik 
Pavlin Zule, Štajner Franc. 

 



 
Pohod okoli Ljubljane 1974  Naši člani na pohodu po poteh partizanske  

Ljubljane v letu 1976, ob jubilejni 20.izvedbi 
 
 
Osnovni pogoji za normalno delo društva, katerega osnovna naloga je gojitev splošne 
telesne vadbe in usposabljanje mladine za športno-rekreativno dejavnost tudi v pošolskem 
obdobju je dana. Interes mladih ljudi za telesno vzgojo je še vedno velik, pa tudi materialni 
pogoji so v Domžalah z gradnjo novih telovadnic hitro izboljšujejo. Temu razpoloženju 
med mladimi ljudmi je treba dati le trdno organizacijsko obliko in solidno vodstvo, pa bo 
društvo spet zaživelo tako kakor z ozirom na njegovo tradicijo lahko in mora. 
Ugotovitev, da društvo že več kot 5 let ni imelo občnega zbora kaže na to, da so bile 
navedene slabosti resnično take, da jih je treba odpraviti, temu pa naj služi razprava na 
današnjem občnem zboru, ki naj da društvu dela voljan in ambiciozen upravni odbor ter 
številčno dovolj močan tehnični odbor. Želja vseh sedanjih in nekdanjih športnikov je, da bi 
domžalski Partizan spet postal mati čno društvo za telesno kulturo v občinskem merilu, da 
bi nekaj pomenil tudi izven občinskih meja. Zato izrazim željo, naj bi funkcije v 
pooživljenem društvu prevzeli ljudje, ki bodo sposobni te cilje tudi realizirati.« 
 
 

 
Zapisnik z občnega zbora 1973, važen dokument  pri reorganizaciji TVD Partizan Domžale 

 
Skladno z določili novega statuta so bile nato opravljene volitve za novo predsedstvo, nov 
nadzorni odbor on nov strokovni odbor. Za predsednika je bil izvoljen Matičič Slavko.  
 



 

            
   Iz dnevnika telovadnega učitelja    Dve veliki akciji koncem 70-let 
 
 
 
Po ponovnem začetku dela v TVD Partizan Domžale so sprejeli tudi odločitev, da je nujno 
potrebno oživiti delo društva še s pridobivanjem novega članstva. Predvsem je bilo 
potrebno nanovo postaviti temelje društva, nadzirati delovanje vadbenih skupin s 
pridobivanjem novih članov, urediti poslovanje društva in izdelati jasen program dela za 
posamezne sekcije.Prednostno naj bi omenjene aktivnosti opravljali na  rekreacijske ravni, 
če bi se pokazala potreba pa tudi na tekmovalni ravni. Društvo je delalo predvsem na 
poudarjeni vadbi s cicibani in cicibankami, pionirji in pionirkami ter nasploh z mladino. 
Sploh je postala rekreacija vse bolje vrednotena kot družbena potreba, kar dokazuje tudi 
posebej številčen obisk žensk na vadbenih urah. Z obuditvijo društva se je tudi nadaljevala 
organizirana vadba.  
 

 
Pomemben dokument novodobne organiziranosti TVD Partizana-pravila društva leta 1977 
 



Poleg vadbe v telovadnicah ter na zunanjih terenih igriš č športnega parka in ob osnovnih 
šolah se je društvo TVD Partizan Domžale množično udeleževalo tudi vsakoletnih 
manifestativno-tekmovalnih prireditev v počastitev osvoboditve mesta Ljubljane »Po poteh 
partizanske Ljubljane«. Tako so bili organizirani razni pohodi. Za celotno domžalsko 
občino je bila značilna  izredno visoka udeležba, saj so v letu 1975 zabeležili udeležbo celo 
1913 udeležencev.  
 

  
S tekmovanja v Izlakah leta 1978 

 
 
 
V letu 1977 so bila sprejeta Pravila TVD Partizan Domžale.  Že v naslovu je zapisano, da je 
to društvo za športno rekreacijo in telesno vzgojo, da gre za  prostovoljno združenje 
občanov za uresničevanje športne rekreativne dejavnosti in telesne vzgoje. Prav tako pa je 
bilo s samoupravnim sporazumom društvo TVD Partizan Domžale določeno kot 
soustanovitelj, bilo je član Občinske zveze telesnokulturnih organizacij Domžale, Partizana 
Slovenije, Zveze za športno rekreacijo in telesno vzgojo.  
Namen društva je bil, da je po načelu prostovoljne odločitve združeval odrasle člane, 
mladino in otroke ter jih spodbujal in organizirano uvajal ter vodil v raznovrstne oblike 
športno rekreacijske dejavnosti in telesne vzgoje; zaradi varovanja  zdravja, vitalnosti, 
razvijanja ustvarjalnosti in osebnega zadovoljstva.  

 
 



          
Seznam udeleženih na vadbi  Seznam članic za leto 1978/79 

              pionirjev v sezoni 1973/74 
 

V letih 1980 in 1981 je bilo zabeleženo zelo intenzivno sodelovanje s telovadnim društvom 
Partizan Jesenice, h kateremu  so se člani našega društva odpravili leta 1980. V naslednjem 
letu 31.maja 1981 so se člani TVD Partizan Jesenice in TVD Partizan Domžale ponovno 
zbrali na tovariškem srečanju in sicer v sklopu prireditev v počastitev praznika Občine 
Domžale. Tekmovanja in srečanje so potekali na športnem igrišču ob osnovni šoli 
»Šlandrove brigade« v Domžalah.  
 

 

 
Obisk pri TVD Partizan Jesenice v letu 1980 

 
Da je bil TVD Partizan v tistem obdobju  res vsestransko aktiven, je razbrati tudi  iz 
poročila za obdobje 1982 in 1983 tedanjega predsednika društva Braneta Štreklja, ki pravi: 
»Izvršni odbor TVD Partizan Domžale se je vsestransko zavzemal, da bi realiziral vse 
naloge, prejete na občnem zboru. V svoji mandatni dobi je imel dobre uspehe, imel je redne 
sestanke, na katerih so bile obravnavane tekoče zadeve okoli organizacije redne vadbe in 
rekreacije. V pomladanskem delu leta 1982 je bila organizirana redna vadba, pohod po 
gozdnih poteh proti Judežu, pohod ob žici okupiraneLjubljane, za zaključek šolskega leta 
1981/1982 pa pohod s piknikom v Dobeno pri Mengšu. V jesenskem delu je bila spet 



organizirana vadba,  šlo je za šolsko leto 1982 – 1983 in sicer z istim urnikom kot je veljal 
v preteklem letu po ustaljenih skupinah. 
 

      
Pred spomenikom v Dražgošah 1980       Občinska proslava na Oklem 1980 

 
 
V društvu PARTIZAN je bilo v letu 1982 – 1983 včlanjenih veliko rekreativcev, vse od  
najmlajših do najstarejših. Posebno je razveseljivo veliko zanimanje za rekreacijsko vadbo  
med našimi najmlajšimi udeleženci-cicibani, kjer se vsako leto k vadbi prijavi do 80 
predšolskih otrok, ki jih vodijo štiri vaditeljice.  
Pri organiziranju športne rekreacije nam mora biti tudi v prihodnje temelj delovanje naloga, 
da vključimo v svoje vrste predvsem tiste športnike, ki nimajo veš namena podrejati se 
težkim treningom vrhunskih športnih rezultatov. Športno rekreacijo moramo približati 
predvsem tistim kategorijam prebivalstva, ki so odmaknjene od telesne kulture, kot so 
mnogi delavci v proizvodnji, ženam, gospodinjam, starejšim občanom in predvsem 
najmlajšim otrokom. Z raznimi tekmovanji med najmlajšimi udeleženci v društvu moramo 
še povečati zanimanje v članstvu. 
Poleg vsega naštetega so se člani društva ob sklepu sezone v juniju 1983 udeležili  pohoda 
po poteh  Miklavž-Oklo.  Izobraževanje strokovnih kadrov je potekalo v Mozirju  aprila 
1983.«  
 

    
Tedanji predsednik Šraj Ivan z generacijo  V 80-letih iz telovadnice ob 
pionirjev leta 1980                            vadbi pionirk in pionirjev 



 
V letu 1984 je vodenje izvršnega odbora TVD Partizan Domžale ponovno prevzel Ivan 
Šraj, ki v svojem poročilu za sezono 1984/85 zapisal: 
»Izvršni odbor se je v tem mandatu sestal petkrat. Obravnavali smo tekoče probleme glede 
redne vadbe, pogovarjali smo se o organizaciji javnih prireditev in nastopov, o 
izobraževanju kadrov, o organizaciji rekreativne vadbe v osnovni šoli Venclja Perka, 
organizaciji vadbe odbojke za moške,  karate sekcijo pa smo vključili v naš program dela. 
Vadbeno sezono 1983/84 smo zaključili 16.junija 1984. Za sklep sezone vadbe v zaprtih 
prostorih smo organizirali športno rekreativni piknik v naravi pod Dobenom. Na tej 
prireditvi smo organizirali športna tekmovanja za vse starostne skupine : skok v višino, 
skok v daljino z mesta, tek na 100 m, ter igre z žogo ( odbojko, med dvema ognjema in 
nogomet). Zaključne prireditve se je udeležilo približno  60 članov društva.  
 

    
Znaki pionirke in pionirja, ki so jih dobili najprizadevnejši mladi člani društva 
 
 
Na pobudo občanov KS Venclja Perka smo 24.aprila 1984 pričeli z redno rekreativno 
vadbo za občane omenjene  krajevne skupnosti. Rekreacija je bila organizirana enkrat 
tedensko ob torkih od 19 do 20.30 ure. Udeležba na rekreaciji je bila vse do zaključka 
vadbene sezone v zaprtih prostorih zelo velika: prihajalo je od  30  do 40 članov. Poleg 
redne rekreativne vadbe za vse starostne skupine smo imeli enkrat tedensko organizirano 
vadbo odbojke v osnovni šoli Šlandrove brigade; za ženske v tej šoli,  ob sredah pa  za 
moške v osnovni šoli Olge Avbelj. V odbojkarsko  TRIM ligo Domžale Kamnik smo 
prijavili tri ekipe, dve ženski in eno moško. Vse tri ekipe so to ligo uspešno zaključile.  
V počastitev praznika Dneva žena 4. marca 1985 smo v telovadnici Osnovne šole 
Šlandrove Brigade pripravili javni nastop. Nastopili so najmlajši cicibani, pionirke, pionirji, 
mladinci, članice in sekcija karateja. Nastop so številni gledalci z zanimanjem spremljali, 
predvsem pa mamice nastopajočih.«  
 



 
Enotna članska izkaznica tudi članov TVD Partizan Domžale 

 
Na občnem zboru društva 1986 je bil za predsednika izvoljen Stane Omahna. Njegovo delo 
je prineslo nekaj novosti, povečalo se je število športnih panog, s katerimi se je društvo 
dotlej ukvarjalo. Seveda pa tudi v tem obdobju ni šlo vse gladko. Zapletalo se je predvsem 
pri uporabi prostorov, tako klubskih kot garderob, še posebej pa pri uporabi vadbenih 
prostorov. Problemi so bili predvsem z uporabo dvorane Hale Komunalnega centra, ki so se 
stopnjevali do te meje, da je bil na telesnokulturno skupnost Domžale 22.novembra 1986 
naslovljen tale protest: 
 

 
Akademija vseh vadbenih skupin  1984 Ob društvenem praporju v letu 1986 

 
»Čeprav imajo člani društva TVD Partizan na čelno zagotovljeno vadbo v Hali KC, se je 
večkrat v lanski in letošnji sezoni zgodilo, da je prišlo do sprememb dodelitve dvorane 
posameznim uporabnikom. Na naš predlog o pogodbenem razmerju s točno določenimi 
fiksiranimi roki smo dobili odklonilno stališče. Takšnega ravnanja ne moremo ne razumeti 
ne sprejeti. Če TVD Partizan Domžale pravočasno in na pravi na čin poda svoje potrebe po 
dvorani, potem naj to velja tudi za vse ostale kandidate pri uporabi dvorane.Moramo 
povedati, da takšno ravnanje povzroča hudo ogorčenje med našimi člani. Nekateri so zaradi 
tega izgubili voljo in ne hodijo več k odbojki.« 
 



 
Sekcija tekmovalno-rekreacijske skupine   Ustanovljena in zelo aktivna je bila tudi 
odbojke, ki je nastopala v rekreacijski ligi   karate sekcija pod vodstvom Flis Dareta 
 
Povrnimo se k vadbi, ki je uspešno potekala. TVD Partizan Domžale je bil v letu 1986 
pobudnik izvedbe tekmovanja v odbojki – medobčinske lige Domžale-Kamnik, ki je 
potekala na osnovni šoli Šlandrove brigade v Domžalah. Nastopalo pa je 10 ženskih in 8 
moških ekip, med njimi tudi ekipa TVD Partizan Domžale. 
Stalnica naših nastopov  je bila tudi prireditev s prikazom dejavnosti društva z udeležbo 
vadbenih skupin od cicibanov do abrahamov. Prireditev  je potekala 27.marca 1987 v Hali 
KC z namenom, da bi bila  predstavljena večjemu krogu ljudi in da bi bila bolj v središču 
zanimanja, kot je bila dotlej. Udeležili so se je tudi predstavniki telesne kulture, politike in 
gospodarstva. Najzanimivejše so bile predvsem predstavitve vadbenih skupin vseh 
kategorij ter mimohod članov TVD Partizan Domžale. 
 

 
Članice društva v igrah z žogo in na rekreativni vadbi telovadbe 

 
V ponudbi vadbe smo se v društvu ozirali tudi drugam. Posebej zanimiva, po svoje pa tudi 
atraktivna, pa je bila odločitev, da se telovadno društvo loti tudi športnih disciplin za 
močnejše športnike. Tako je bil spomladi 1987 organizirano s strani društva – občinsko 
prvenstvo v body-buildingu. Posebej sta bili ocenjevani dve disciplini in sicer moč 
(vlečenje ročke-uteži od tal, dvigovanje uteži iz počepa, potisk na klopi »benč«) in  telesna 
oblikovanost tekmovalcev.  
 



   
Najvišje priznanje, ki ga je katerikoli član TVD Partizan Domžale 

dobil v bivši Jugoslaviji in sicer priznanje Košak Francu za leto 1986 
 

 
 
 

Z 4.redne seje IO TVD Partizan Domžale v novembru 1987 so vaditelji podali kratka 
poročila o vadbi, ki so obravnavala vadbeni proces. Takrat je v okviru TVD Partizan 
delovalo 15 vaditeljev in vaditeljic. 
- Cicibani: Mica Flerin je povedala, da vadba cicibanov poteka v redu. Poleg nje sta 

vadbo vodili še dve vaditeljici in sicer Albina Kocmur in Marija Blatnik.  
- Pionirke: Zdenka Štefan (Juvan) in Jana Orehek sta podali poro čilo, v katerem sta 

navedli, da se vadbe udeležuje 32 pionirk, vadba poteka dobro, vendar je le-to težko 
organizirati zaradi velike starostne razlike med pionirkami. Med rekviziti za vadbo 
pogrešajo kolebnice. 

- Pionirji: poročilo je podal Igor Dolinšek, v katerem pravi, da vadbo pionirjev vodita 
Peter Polž in Primož Košak. Delo poteka v redu, vadbe se udeležuje od 20 do 30 
pionirjev. 

- Članice: Franjo Kolomaz in Meta Volkar vodita vadbo članic na OŠ Šlandrove 
brigade. Od 85 vpisanih se vadbe redno udeležuje okoli 50 članic. Kljub veliki 
starostni razliki med udeleženkami, poteka vadba nemoteno. 

- Člani: poročilo poda Franc Gabrič, ki pove, da se vadbe udeležuje 29 članov in poteka 
redno. Tudi tu je precej razlike v starostni strukturi. 

- Člani in članice: rekreacijska vadba poteka na OŠ Venclja Perka, ki jo je za občane in 
občanke rezerviral predsednik Stane Omahna, pridružilo pa se kar precej novih članov. 
Vodi jo Igor Dolinšek, ki pove, da je vadba nekoliko otežkočena, ker pridejo nekateri 
igrat samo odbojko in nočejo sodelovati pri organiziranih vajah za ogrevanje. 

 



 
Nastop v Hali Komunalnega centra 1987 

 
 
- Odbojka: Vadbo odbojke na OŠ Olge Avbelj vodi Darko Hočevar, udeležuje se je 18 

članov. Vadba poteka redno, na razpolago včasih ni dovolj rekvizitov. 
- Karate: sekcijo vodi Dare Flis, treninga karateja pa se udeležuje od 10 do 15 članov. 

Povprečna starost je 20 let. Vsak udeleženec mora podpisati izjavo, da trenira na lastno 
odgovornost (za mladoletne dajo izjavo starši). Rekvizite in opremo za vadbo 
nabavljajo sami. Ker je karate tekmovalni šport, prevladuje med udeleženci želja po 
tekmovanju. Stroške potovanja za tekmovanja bi krili v lastni režiji, kar pa se ti če 
zdravniških pregledov, ki morajo biti opravljeni in so dokaj dragi, bi potrebovali 
finančno pomoč. 

 

          
Najmlajši med nastopom prikaza dejavnosti        Telovadna vrsta društva na nastopu 

društva v hali KC v Domžalah 1987   na bradlji leta 1987 
 
Na občnem zboru v aprilu 1988 je predsednik Omahna potrdil uspešnost vadbe, pri čemer 
je cilj društva predvsem rekreacija, čeprav se pri mladih čuti težnjo po tekmovanju in 
prikazu svojega znanja. Še posebej pa so pohvalili prikaz dela društva, ki je bil organiziran 
11.aprila v Hali Komunalnega centra v Domžalah. Na volitvah organov društva so bili v 
organe upravljanja društva izvoljeni naslednji člani: 

- Izvršni odbor: Flis Dare, Kočevar Darko, Košak Majda, Omahna Stane, Šraj Ivan, 
Štefan Zdenka, Štrekelj Brane, Štrekelj Marija, Volkart Meta 

- Strokovni odbor: Flerin Mica, Košak Franc, Štefan Zdenka 
- Nadzorni odbor: Černe-Ivkovič Anica, Flerin Rajko, Orehek Jana 
- Gospodarska komisija: Gabrič Franc, Šraj Ivan, Volkar Meta 



- Kadrovska komisija: Kolomaz Franjo, Košak Primož, Orehek Jana 
- Komisija za propagando: Dolinšek Igor, Flerin Rajko, Mokorel Marko 

Na redni seji izvršnega odbora še v istem mesecu 1988 je bilo izmed izvoljenih članov 
opravljeno konstituiranje IO, odborov in komisij za sezono 1988/89. Imenovani so bili: 

- Za predsednika IO:    Dare Flis 
- Za podpredsednika IO:    Brane Štrekelj 
- Za blagajnika:    Majda Košak 
- Za tajnika    Marija Štrekelj 
- Za predsednika strokovnega odbora:  Franc Košak 
- Za predsednika nadzornega odbora: Rajko Flerin 
- Za predsednika gospodarske komisije: Franc Gabrič 
- Za predsednika kadrovske komisije: Primož Košak 
- Za predsednika komisije za propagando: Marko Mokorel 
 

                           
           Inventura rekvizitov društva                Društvo je bilo leta 1989  soorganizator akcije 
                  v letu 1988                                    Partizana Slovenije »Razgibajmo življenje« 

 
Na občnem zboru v aprilu 1988 je predsednik Stane Omahna ugotovil uspešnost vadbe v 
društvu. Cilji društva niso bili tekmovalni, člane je zanimala predvsem rekreacija, čeprav se 
je  pri mladih čutila težnjo po tekmovanju in prikazih njihovega  znanja. Še posebej  so 
pohvalili prikaz dela društva, ki je bil organiziran 11.aprila v Hali Komunalnega centra v 
Domžalah.  

 


