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PODELJUJE

PRIZNANJE
ZA AKTIVNO DELOVANJE DRUŠTEV
za leto 2019

ŠPORTNEMU DRUŠTVU DRAŽGOŠE
(Dražgoše 35, Železniki).

U T E M E L J I T E V:
Športno društvo Dražgoše je bilo ustanovljeno pred tridesetimi leti, februarja 1989.
Ustanovitelji so ob ustanovitvi postavili smernice za delovanje društva, ki veljajo še
danes: usmerjanje otrok, mladine in odraslih v športne aktivnosti in ustvarjanje pogojev
za njihovo dejavnost.
V tridesetih letih so bili v društvu zelo aktivni in ustvarjalni. Eno izmed pomembnejših
dejavnosti društva je športna vzgoja otrok in mladine, zato vsako leto organizirajo
različne tečaje in vadbe. Preko 100 otrok se vsako leto na smučišču Rudno utrjuje v
znanju smučanja. Organizirajo tečaje teka na smučeh, treninge nogometa ter gibalne
urice za najmlajše.
Za športno rekreacijo odraslih imajo organizirano vadbo nogometa, košarke in odbojke,
pozimi v športni dvorani Železniki, poleti pa na igrišču v Dražgošah. Poleg tega za
odrasle organizirajo tečaje smučanja, teka na smučeh in nordijske hoje.
V športnem društvu Dražgoše so znani po odlični organizaciji športnih prireditev.
Najbolj znano je tradicionalno tekmovanje, prvomajski turnir v Futsalu. Tradicionalne so
postale tudi vaške igre. Od leta 2012 naprej pripravljajo Dražgoški mnogoboj: tekmovanje
v 12 – disciplinah, s katerimi spodbujajo člane k aktivnemu življenju in medsebojnemu
povezovanju.
V vseh teh letih so v športnem društvu veliko vlagali tudi v športno infrastrukturo. V prvih
letih delovanja so uredili sodobno asfaltno igrišče z brunarico in razsvetljavo ter poskrbeli
za otroško igrišče. Leta 1999 so iz Avstrije uvozili manjši rabljen teptalni stroj, ki je

primeren za urejanje smučišč in urejanje tekaških prog. Če so zime dovolj bogate s
snegom, te proge urejajo ne samo na Dražgoški gori, temveč tudi drugje po Selški dolini.
Znotraj društva je nastala tudi sekcija Alples tajmig, ki se še danes ukvarja z merjenjem
časa in obdelave podatkov na različnih športnih tekmovanjih.
V zadnjih letih veliko vlagajo tudi v izobraževanja strokovnega kadra:
 učitelje alpskega smučanja in teka na smučeh,
 učitelj nordijske hoje in teka,
 izpit za voznika teptalnega stroja.
V tridesetih letih delovanja so društvu predsedovali: France Lušina, Božo Lotrič, Boris
Kavčič, Tone Jelenc, Marjan Kavčič ter zdajšnji predsednik društva Klemen Lušina.
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