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Brezice in hokej na ledu, gresta skupaj? Domnevam, da bi marsikateri poznavalec 
sporta dvomljivo odkimaval z glavo ali zamahnil z roko, kaj sele poznavalec hokeja, 
vpet v zimzeleni ljubljansko-jeseniski derbi, ki pa, ko se je dogajal breziski hokej, 
se ni bil tako izpostavljen kot derbiji z Zagrebcani in Beograjcani, vse tja do srede 
petdesetih let, ko so Jesenicani prvic zmagali in prevladali za dolgi dve desetletji, 
medtem ko so Brezicani zakljucili hokejsko pot. Ta se je zacela hitro po drugi voj
ni, s prvo tekmo dijakov in njihovih profesorjev in se prelevila v redno igranje in 
organiziranje sekcije ter vstop v »uradni« hokejski svet oziroma hokejsko panozno 
organizacijo in njena tekmovanja. Vztrajali so do druge polovice petdesetih let, v 
sezoni 1957 /58 so odigrali le prijateljske tekme, uradne pa zaradi financno-orga
nizacijskih tefav in pomanjkanja sredstev za vzdrzevanje drsalisca, kritja stroskov 
tekmovanj in sploh sportnega delovanja ob nepodpori sportnih struktur v Zasavju 
opustili. To se je zgodilo v casu, ko se je ob generacijski menjavi uveljavljala mlada 
garda breziskih hokejistov, ki je morala opustiti igranje njim ljubega sporta, kljub 
temu da je bil po besedah Zasavskega tednika »hokej na ledu ... v Brezicah sport 
stevilka 1« ter bi v takem primeru moral imeti sirso javno podporo, ki bi omogocila 
hokejistom preziveti. 
lztok Kapusin se je lotil odkrivanja pozabljene breziske hokejske zgodbe in pri svo
jem delu zbral spomine se zivecih hokejistov, fotografsko gradivo in relevantne 
casopisne vire, zato mu gre cestitati tako za zbrano gradivo kot sportno-hokejsko 
romanticno knjizno zgodbo, zgodbo zanosa in ponosa igranja za breziski klub in 
zastopanje Brezic, kot je npr. dejal Adolf Berloznik: »Ne samo hokejisti, tudi vsi 
ostali breziski sportniki smo bili nad svojim rojstnim krajem zelo srcno navduseni, 
da bi za Brezice takrat v mladosti dali tudi zivljenje. Vsaj jaz sem takrat v mladosti 
tako cutil.« Ne znam pa si predstavljati Adolfovega razocaranja, ki je moralo slediti 
po opustititvi igranja ljubega sporta, ki ni bilo le igranje in treniranje, pac pa tudi 
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druzabno, samo-vzgojno in odgovorno zivljenje: »Hokejsko igrisce v Brezicah smo 
s prostovoljnim delom zgradili sami. Tudi vzdrzevali smo ga sami, prostovoljno. 
Nikoli ne born pozabil, ko me je ponoci pri polivanju in izdelovanju dvajset centi
metrov debele plasti ledu pri minus dvajsetih stopinjah zelo zeblo. Vsake dve uri 
smo se menjavali in to celo noc. Led smo tako vzdrzevali od sredine decembra do 
konec februarja, vcasih tudi vec. Bog ne daj, da me mama ni zbudila na izmeno, bi 
podivjal. Starsi tega niso mogli razumeti.« 

Hokejsko zgodbo je lztok Kapusin vpel v sirse dogajanje v povojnem obdobju v 
Brezicah, kajti hokejisti so bil del obnavljanja sportnega ali tedaj fizkulturnega ziv
ljenja, navdusenega obnavljanja in organiziranja dejavnosti ter mladostnega vrve
nja, sportne ustvarjalnosti, volje in vznesenosti. Zgodbi lahko sledimo od prvih 
nadebudnih igranj prek sportne rasti in vkljucitve v osrednje brezisko fizkulturno 
drustvo Razlag, pozneje Partizan in koncno njihovo osamosvojitev v Krko. Prav 
tako opozori, da je povojno fizkulturno organiziranje potekalo tudi na toriscu ra
zvoja pred okupacijo, ko je bil mocan nosilec sportnega zivljenja breziski Sokol, ki 
je bil z nemsko okupacijo leta 1941 ukinjen. Na drugi strani je hokejska zgodba s 
svojim preranim koncem pomenljiva in, lahko bi rekli, tudi nem spomin in opomin 
aktualni hokejski in sportni srenji o skrbi za sportni razvoj na lokalni ravni, kajti za 
trajno delovanje so potrebna sredstva skupnosti, regijske ali obcinske in sportne, 
ki pa odprejo tudi sportno-politicno vprasanje oziroma odlocanje o podpori spor
tu in kateremu sportu. 
Hokeja v Brezicah ze dolgo ni vec, lztok Kapusin pa nam je priklical spomin nanj. 
Morda pa se najde nova »mlada garda« ... 

dr. Tomaz Pavlin 
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Zacetki hokeja na ledu v Brezicah sovpadajo z ustanovi

tvijo Fizkulturnega drustva Razlag, 24. marca 1946, in 
Fizkulturnega aktiva na Gimnaziji Brezice 21. septembra 

1946. Ravno dijaki fizkulturnega aktiva so bili pobudniki usta

novitve hokejske sekcije v okviru fizkulturnega drustva. 

Na konferenci uciteljskega zbora v zacetku septembra 1946 je zbor profesorjev 
sprejel letni program dela, v okviru katerega je na pobudo predavatelja telesne 
vzgoje Marjana Kolarica bil ustanovljen fizkulturni aktiv. 62 

Zanimanje za sport in telesno vzgojo po ustanovitvi gimnazije 8. septembra 1945 
je bilo zelo veliko. Zacetek dela na telesno-vzgojnem in sportnem podrocju je bil 
tefak in skromen. V kraju samem ni bilo na razpolago igrisca, prav tako pa je bila 
nezadovoljiva tudi materialna osnova. Kljub temu je gimnazija ze v letu 1946 prip
ravila dve vecji prireditvi; kros, na katerem je sodelovalo 93 gimnazijcev, in mnozi
cen nastop s sportno parade. Sportno zivljenje je zazivelo v solskem letu 1946/47, 
ko je prevzel pouk telesne vzgoje predavatelj Marjan Kolaric. Na njegov predlog 
je bil 21. septembra 1946 ustanovni obcni zbor fizkulturnega aktiva gimnazije. V 
okviru aktiva so delovale naslednje sekcije: lahka atletika, namizni tenis, odbojka, 
kosarka in sah. 63 Vir ne omenja drsanja in hokeja na ledu, ki se je verjetno v ne
organiziranih oblikah pojavljal v popoldanskem casu, ko so se mladi nadobudnezi 
igrali na ledenih povrsinah v zimskem obdobju. 

Vzhodno od centra Brezic so bila v tistem obdobju velika mocvirnata obmocja, ki 
so v zimskem casu ob nizkih temperaturah poledenela. K temu so pripomogli tudi 
nekateri breziski obrtniki, ki so z opravljanjem svojih dejavnosti dodatno pripo
mogli k vecanju vodnih povrsin in tako v zimskem casu nudili moznost za ustvarja
nje naravnih drsalisc. Na teh poledenelih povrsinah so se pojavljale skupine mladih 
fantov, ki so zacele drsati in igrati prirejene oblike hokeja. S prvimi organiziranimi 
hokejskimi aktivnostmi so zaceli breziski gimnazijci, ki so na poledenelem Zabjeku 
blizu primestnega gozdicka Hrastinca odigrali hokejsko srecanje proti profesorjem. 
Srecanje je bilo odigrano 2. januarja 1947. Gimnazijski fizkulturni aktiv je bil ob 
fizkulturnem drustvu tudi pobudnik ustanovitve hokejske sekcije. Po do sedaj zna
nih podatkih so Brezicani naslednje leto nastopili na pokalnem turnirju v Celju, 6. 
februarja 1949 pa so v pripravah na blifajoce se republisko prvenstvo odigrali prvo 
javno hokejsko tekmo v Brezicah. 
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Poledenele povrsine Zabjeka blizu primestnega gozdicka Hrastinca, kjer se je pricel organizira
no igrati hokej. Na sliki Ivan Vidmar z gimnazijsko sosolko Cvetko Radanovic por. Milos, 6. fe
bruarja 1949. V ozadju je vidna hisa, ki je bila nekoc v lasti druzine Mikac, in jo lahko opazimo 
se danes ob stolpnici na Maistrovi ulici 8. Vir: osebni orhiv Ivana Vidmarja. 
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Profesorji so nekoliko spremenili postavo, predvsem po vratarjevi zas/ugi pa so no 
zacetku dijaki dosegli samo eden zadetek. Profesorji so v nasprotnem napadu izid 
izenaci/i. Ploscek je nato svigal z enega konca no drugega, toda obrambi sta bili 
vedno no mestu in rezultat se do konca ni vec spremenil. Ostalo je pri rezultatu 5 
: 2 za dijake. « 77 

»Gledalci so z velikim navdusenjem spremljali potek igre, ki je mini/a brez nezgod 
ali neprilik. Police in ploscek so bili domacega izdelka in je bi/o potrebno predvsem 
police menjavati med samo igro, vendor to ni prov nic motilo razpoloienja. Ce bo 
to zimo se kaj ledu, bo nos aktiv no treniral nekaj dobrih drsalcev, saj jih ie sedaj 
red no drsa kaksnih stirideset. « 

»Po koncani hokejski tekmi se je v gimnaziji zacel turnir v namiznem tenisu med 
profesorji in dijaki, v katerem igrajo tov. ravnatelj Demsar in tov. Ko/aric ter tov. 
Kvaternik, za dijake pa Lebar iz VI., Curin iz \I. in De Costa iz Ill. Odigrana sta bi/a 
dva sing/a, ki su jo dobili dijaki in eden double, ki se je koncal neodloceno. Tako 
torej de/a gimnazijski fizkulturni aktiv v Breiicah, skupaj s svojimi profesorji. Vsi 
pa smo veseli, do je sodelovanje tako odlicno uspelo. Prepricani smo, do se bo to 
poznalo tudi pri folskem de/u in pri ucenju. « 78 

Hokejska tekma na drsaliscu na Zabjenku, blizu starega mestnega jedra v Brezicah: 
• Dijaki Gimnazije Brezice - Profesorji Gimnazije Brezice 5 : 2 (2 : 0, 2 : 1, 1 : 1) 

Datum tekme: nedelja, 2. 1. 1947. 79 

V Zasavskem udarniku zasledimo clanek, ki opisuje problematiko t. i. sezonskih 
sportnikov, ki se ukvarjajo s sporti samo v dolocenem obdobju. V to skupino spor
tov lahko uvrscamo tudi hokej, katerega sportno udejstvovanje je mozno opravlja
ti samo v zimskem letnem casu. V ostalih letnih casih pa so prisiljeni na dolgo 
prehodno obdobje, ki vsekakor za sportnike ni dobro. Glede na razpolozljive po
datke so doloceni hokejisti omenjeno tefavo resevali z udejstvovanjem v ostalih 
sportnih disciplinah. Tukaj mislimo predvsem na nogomet, saj je razvidno, da se 
je veliko hokejistov ukvarjalo tudi z nogometom. Vendar se nam zdi smiselno, da 
predstavimo omenjeno problematiko, ki jo je avtor besedila izpostavil v tretji ste
vilki novega tednika, imenovanega Zasavski udarnik. »Danes poudarja vodstvo fiz
kulturne organizacije no vseh konferencah, plenumih, v tisku itd. vainost splosne 
telesne vzgoje, no katero pricenjamo graditi trdine temelje nose zgradbe. Marsik
do se bo morda pri tern vprafol: »Aline bodo sedaj sportno panoge zapostavlje
ne ?« In tudi marsikateri sportnik-specialist se nepravilno ocenjuje pomen splosne 
telesne vzgoje in si misli: »Kaj hocem z vsem tein, to zame sploh ne pride v postev 
in mi pri mojem treningu ne bo nic koristi/o. « 

HOKEJ V BREZICAH 63 



karna v stecaju, leta 2001 so podrli staro opekarno Leonarda Treppa iz leta 1903, 
na isti lokaciji pa nacrtovali gradnjo moderne betonarne za transportni beton in 
prefabricirane betonske izdelke. 90 

Celjski tednik poroca o republiskem prvenstvu, ki se je igralo med 12. in 14. fe
bruarjem na Jesenicah. »Mlado hokejsko mostvo Kladivarja je v petek popoldne 
odpotovalo no republisko prvenstvo, ki se je vrsilo v dneh 12., 13. in 14. februarja 
no Jesenicah. Na prvenstvo so poleg Kladivarja nastopale se ekipe Ljubljane, Gre
gorcica iz Jesenic, Raz/ago iz Breiic in Udarnika iz Kranja. Mariborskih zastopnikov 
iz nerazumljivih vzrokov ni bilo, ceprav sta tudi ti dve mostvi v letosnji sezoni po
kazali mnogo uspeha in agilnosti. Prov tako ni bilo mostva iz Polja pri Ljub/jani. « 

»Vodstvo 1. slovenskega prvenstva v hokeju no ledu, je v splosnem izvrsilo svojo 
nalogo dobro. Lepri irebanju je napravilo napako, do je dopusti/o ireb brez pred
stavnika Kladivarja in Raz/ago, ceprav se je razpis glasil drugace. Zaradi ireba je 
bilo namrec Kladivarju ie pred prvenstvom doloceno, do lahko doseie samo cetrto 
mesto, in sicer zato, ker je bilo v naprej znano, do Kladivar ne more zmagati nod 
Ljubljana, ki ima v hokeju dolgotrajno tradicijo. Pred Kladivarja se je iz teh razlo
gov plasiral tudi Udarnik iz Kranja, ceprav je po igri znatno slabsi od Kladivarja. 
Vodstvo prvenstva je sicer no upravicene zahteve vodstva Kladivarja pristalo, do 
popravi to napako, a je v nede/jo dopoldne svojo odlocitev ponovno spremenilo. 
Tako ni bi/a dona moinost niti Udarniku, do potrdi upravicenost uvrstitve no tret
je mesto, odnosno Kladivarju, do se plasira no to mesto, kar bi mu brez dvoma 
uspelo. Ce vzamemo v obzir se to, do so bi/a za prva tri mesta pripravljena in tudi 
razde/jena /epa darila, je gotovo, do bi se morala uvrstitev pravicneje resiti, oz. 
dopustiti mostvom, do se zvrstijo po znanju, ne pa po irebu. Kljub vsemu je bi/o 
prvenstvo za vsa mostva velika pridobitev, s katero bodo stopila v prihodnjem letu 
k izpopolnjevanju in s tern tudi k nada/jnjim uspehom. « 91 

Vodstvo tekmovanja je po zrebu dolocilo, da se v predtekmovalni skupini med se
boj pomerita mostvi HK Enotnosti iz Ljubljane in ZSS Kladivarja iz Celja ter v drugi 
predtekmovalni skupini mostva HDK Gregorcic Jesenice, SSD Udarnik iz Kranja in 
SSD Razlag iz Brezic. Zmagovalca obeh skupin se v polfinalu pomerita z drugo uvr
scenima mostvoma iz nasprotne skupine. Zmagovalca obeh polfinalnih srecanj se 
kasneje pomerita v finalu za 1. naslov republiskega prvaka v hokeju na ledu. 
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Hokejisti SSD Razlag na Blejskem jezeru, 12. februarja 1949. Z leve stojijo: Srecko Slatner, Tugo
mer Lebic, Adolf de Costa, Milos Poljansek, Ivan Vidmar, Marjan Gregoric, Mihael Lebar, Jaka 
Korent, Marjan Vizjak, Janka Grobelsek in Branko Verstovsek. Vir: osebni arhiv Ado/fa de Coste. 

Hokejisti SSD Razlaga pred hotelom Jelovica na Bledu, kjer so bivali v casu republiskega prven
stva na Jesenicah. Z leve: Janka Grobelsek, Tugomer Lebic, Srecko Slatner, Marjan Vizjak, Jaka 
Korent, Ivan Vidmar, Mihael Lebar, Branko Verstovsek Marjan Gregoric Adolf de Costa in Milos 

Poljansek. Vir: osebni arhiv Ivana Vidmarja. 
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OBLETNICE 
Ob stiridesetletnici hokeja na ledu v Brezicah so se v organizaciji nekdanjega ho
kejista Branka Verstovska v soboto, 16. decembra 1989, v gostiscu Tinka Godlerja 
v Brezini pri Brezicah srecali nekdanji breziski hokejisti. V vabilu je bilo zapisano: 
»Verjames ali ne, toda /etas je pretek/o stirideset let, ko je kronist (Branko Verstov
sek, op. a.) v evidencni knjigi hokeja na ledu v Breiicah zapisal: »6. februar 1949 ob 
9. uri dopoldne je bi/a odigrana prva javna hokejska tekma na ledu v Breiicah med 
rdecimi in modrimi.« 217 Vabilu se je odzvalo veliko stevilo nekdanjih hokejistov, ki 
so ob prijetnem druzenju podozivljali case, ko je hokej na ledu bil pomemben del 
sportnega udejstvovanja v Brezicah. 

Srecanje ob stirideseti obletnici igranja hokeja na ledu v gostiscu Tinka Godlerja v Brezini pri 
Brezicah, 16. decembra 1989. Stojijo z leve: Branko Verstovsek, Peter Simcic, Vlado Curin, 
Mihael Lebar, Tugomer Lebic, Ales Rueh, Erik Slatner, Mihael Radanovic, Franci Kragl in Marjan 
Gregoric. Sedijo z leve: Milos Poljansek, Primoz Rueh, Marjan Vizjak, Teodor Orsanic, lvo Graul 
in Adolf de Costa; cepita; Ivan Vidmar in Franci Vrbancic. Vir: osebni arhiv Ivana Vidmarja. 
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• • • 

Fizkulturno gibanje v povojnih Brezicah je sprozilo spremembe pri obnavljanju te
lesne kulture. Z razvojem in zdruzevanjem gibanja v fizkulturna drustva in kasneje 
v sindikalno sportno drustvo, ki je ob telesni vzgoji spodbujalo tudi telovadbo in 
sport v najsirsem pomenu besede, so bile podane osnove za razvoj razlicnih spor
tnih panog. Prve organizirane hokejske aktivnosti so zaceli breziski gimnazijci, ki so 
na poledenelem ribniku v Zabjenku odigrali hokejsko srecanje proti profesorjem. 
Gimnazijski fizkulturni aktiv je bil pobudnik ustanovitve hokejske sekcije v okviru 
sportnega drustva. Po do sedaj znanih podatkih so Brezicani naslednje leto nasto
pili na pokalnem turnirju v Celju, 6. februarja 1949 pa so v pripravah na blizajoce 
se republisko prvenstvo odigrali prvo javno hokejsko tekmo na ribniku pri opekar
ni Treppo v blizini zelezniske postaje. 

Svetli trenutek v obdobju breziskega hokeja predstavlja odprtje novega drsalisca 
pri stari semenarni, ki je vsakodnevno zdruzevala vse generacije, ki so zeleli igrati 
hokej, drsati po ledu ali pa se samo druziti in uzivati zimske radosti. Na odprtju 16. 
januarja 1953 se je zbralo rekordnih 800 gledalcev. Nekaj dni zatem je sledila tudi 
organizacija Ill. skupine jugoslovanskega prvenstva, kjer so Brezicani osvojili drugo 
mesto. 

Z vsem spostovanjem lahko govorimo tudi o rezultatih, ki so jih dosegali breziski 
hokejisti. Kljub majhnemu stevilu klubov in hokejskih sredin v tistem obdobju, so 
se nekako venomer uvrscali v skupino stirih najboljsih mostev v Sloveniji. Ob dveh 
najvecjih in nedotakljivih hokejskih sredinah v Ljubljani in na Jesenicah, so se borili 
za tretjo pozicijo s Celjem in Vevea mi. Leta 1952 jim je ob odsotnosti favoriziranih 
Ljubljancanov, ki so se pripravljali na drfavno prvenstvo, uspelo osvojiti tretje mes
to na republiskem prvenstvu in drugo mesto na jugoslovanskem prvenstvu tretje 
skupine, ki so ga na novem drsaliscu organizirali prav Brezicani. Cetrto mesto so 
osvojili leta 1950 in 1953, peto pa leta 1949 in 1954. 
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Ob svetlih trenutkih pa so hokejisti spoznali tudi drugo plat, tisto bolj trnovo. Ne
nehno so se ubadali s pomanjkanjem financnih sredstev, slabo opremo in s sicer 
tezkimi pogoji za tekmovanje z vecjimi hokejskimi sredinami. Ob novem drsaliscu 
so nastale tudi tefave, saj je bilo potrebno za objekt skrbeti. Ze sama priprava 
ledene ploskve je zahtevala veliko delovno vnemo clanov sportnega drustva. Ob 
slabih vremenskih razmerah in milih zimah pa so nasploh zelo tezko pripravili le
deno ploskev za nemoteno drsanje. Velikokrat so se bili primorani voziti na tre
ninge na Gorenjsko, na Jesenice ali v Ratece pri Planici, da so sploh ohranili stik 
z ledeno ploskvijo. Tudi republiska prvenstva so se igrala predvsem na Jesenicah, 
kjer je bilo edino umetno drsalisce v Sloveniji. Ob tern je bilo potrebno organizirati 
gostovanja, ki so bila povezana tudi z izdatnimi financnimi zahtevami. Hokejisti so 
bivali v hotelih na Jesenicah ali na Bledu nekaj dni, da so lahko odigrali celotno 
prvenstvo nemoteno. 

Po do sedaj znanih podatkih se je hokej v Brezicah igral med letoma 1947 in 1958. 
Na falost ljubiteljev sporta je zgodba trajala prekratko. Ves trud in vnema, vse 
udarniske ure in neizmerna zelja po dokazovanju in tekmovalnosti, ki so jo hoke
jisti kazali skozi desetletje, je cez nae izginila. lzginila ni po njihovi krivdi. Vendar 
je ob pomanjkanju najosnovnejsih sredstev za nemoteno delovanje, bilo nadalje
vanje zgodbe nemogoce. Ob prebiranju arhiva lahko pridemo do zakljucka, da je 
tudi hokejska zveza z nekaterimi napacnimi odlocitvami, tukaj predvsem mislimo 
na dolocanje tekmovalnega sistema, kjer je prednost dajala dvema najvecjima 
kluboma, veliko pripomogla k temu, da so nekatere manjse sredine prenehale z 
aktivnostmi. »Hokejska pravljica« v Brezicah ima falosten konec. Pot od navduse
nega drsanja na Zabjenku v Hrastinci do sodelovanja na republiskih prvenstvih in 
igranja z najboljsimi klubi v Sloveniji je bila zelo kratka in se je prehitro koncala. 
Po letu 1958 ne zasledimo vec nobene aktivnosti, povezane s hokejem v Brezicah. 
Tudi igrisce, kjer se je igral hokej, je kasneje sluzilo drugim namenom. Z zapisano 
vsebino zelimo ohraniti spomin, da se je nekoc v Brezicah igral hokej, ki je bil v 
ponos majhnemu mestecu ob sotocju Save in Krke. 

HOKEJ V BREZICAH 171 




