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Skok v višino je med najbolj kakovostnimi veteranskimi atletskimi disciplinami 
  

Na izboru za najbolj uspešnega veterana in veteranke v sezoni 2020 sta bila na vrhu dva
skakalca  v  višino;  Dušan  Prezelj  in  Marjeta  Čad.  Tudi  v  preteklosti  je  bilo  še  nekaj
skakalcev proglašenih za najboljše veterane in veteranke v Sloveniji. Da je skok v višino
med najbolj kakovostnejšimi veteranskimi disciplinami dokazuje še nekaj dejstev. 

Dušan Prezelj je lani ponovno dosegel odmeven svetovni rekord v svoji kategoriji! Naši
skakalci in skakalke v višino so doslej  osvojili  kar 80 medalj  na svetovnih in evropskih
veteranskih prvenstvih. Odličen pokazatelj  kakovosti je tudi lista balkanskih veteranskih
rekordov, kjer je od enajstih moških starostnih kategorij, kar sedem rekordov v rokah naših
asov. Pri veterankah imajo naše skakalke v desetih starostnih kategorijah šest rekordov.
Imamo res  vrhunske  skakalce  in  skakalke,  ki  jih  velja  s  podrobnejšo  analizo  posebej
predstaviti.

Za lažjo primerjavo rezultatov v različnih starostnih obdobjih smo uporabili češke starostne
faktorje programa Kalvet, ki se je izkazal za bolj realnega kot so bili dosedanji avstrijski in
WMA faktorji. Upoštevali smo rezultate od leta 1993 dalje, ki so bili objavljeni v Slovenskih
atletskih letopisih in Biltenih ZAVS. Pretvoriti je bilo potrebno tudi starejše dosežke naših
veteranov in jih urediti po letih starosti, da so podatki res primerljivi. 

Prvi  graf  prikazuje  pretvorjene  rezultate  naših  najboljših  skakalcev  in  skakalk  po  letih
starosti. Na tem kariernem grafu lahko vsak skakalec vidi v katerem starostnem obdobju je
bil najboljši. Poleg tega lahko skakalci primerjajo med seboj rezultate pri isti starosti.

 



Za  drugi  graf  smo  uporabili  povprečja  petih  najboljših  pretvorjenih  dosežkov  po  letih
starosti in po tem kriteriju rangirali najboljše skakalce in skakalke vseh časov.  

            



Predstavitev naših veteranskih asov skoka v višino:

1. Prezelj Dušan (1949) – Kranj:

Posebnosti: Bil  je vrhunski  skakalec z osebnim rekordom 2,15 m. Izhaja iz družine skakalcev.  Žena Stanka je bila
rekorderka Slovenije z 1,86 m, sin Rožle, ki ga je treniral Dušan je aktualni državni rekorder z 2,32 m, in še dva brata sta
bila skakalca; Marko z 2,09 in Darko z 2,05. Je tudi ugleden atletski funkcionar, dolgoletni član Izvršnega odbora AZS. Z
veteransko atletiko je začel med prvimi, že leta 1989 je osvojil prvo medaljo na  svetovnem veteranskem prvenstvu v
Eugenu v ZDA. 
- Dušan ima 16 medalj s svetovnih in evropskih prvenstev – 10 zlatih, 5 srebrnih in 1 bronasto
- 4x je postavil svetovni rekord v svoji kategoriji; 1x v dvorani v M65 in 3x na prostem v M60, M65 in M70!
- Je aktualni balkanski rekorder v v skoku v višino v različnih kategorijah; 3x v dvorani in 4x zunaj, ter državni rekorder 4x
v dvorani in 5x zunaj. Je tudi odličen metalec diska in ima tudi balkanski in državni rekord v M70.
- Večkrat je bil proglašen za najbolj uspešnega veterana Slovenije.

Najboljši pretvorjen rezultat: 2,41     
Povprečje 5 najboljših let:    2,35



2. Moljk Valter (1940) - Dol pri Hrastniku:

Posebnosti: Z veteransko atletiko se je pričel ukvarjati dokaj pozno, pri 67. letih. V mlajših letih je bil deseterobojec pri
Kladivarju.  Je vsestranski tekmovalec, saj ima veljavne državne veteranske rekorde tudi v peteroboju, šprintu, na ovirah,
skoku ob palici in skoku v daljino. Vedno je nasmejan in jemlje trening in tekmovanja z obilo dobre volje, kar je vredno
posnemanja.
- Valter ima 6 medalj s svetovnih in evropskih prvenstev: 1 zlato 3 srebrne in 2 bronasti
- Ima balkanska rekorda v kategoriji M80 v dvorani in zunaj ter državne rekorde v M75 in M80 v dvorani in na prostem.

      Najboljši pretvorjen rezultat:   2,20     
      Povprečje 5 najboljših let: 2,18

  



3. Vivod Branko (1944) – Celje:

Posebnosti: Bil je prvi Slovenec, ki je že leta 1963 skočil 2m v višino in kasneje napredoval do 2,14m. Je najbolj trofejen
veteranski skakalec v višino pri nas, saj se je že od 1985 med prvimi udeleževal svetovnih in evropskih prvenstev. Rad
pove, da je v tridesetletni veteranski karieri prepotoval pol sveta. Za razvoj panoge in za svoje absolutne in veteranske
dosežke je prejel tudi Bloudkovo plaketo.
- Ima kar 21 medalj s svetovnih in evropskih prvenstev; 7 zlatih, 9 srebrnih in 5 bronastih
- Je še vedno balkanski rekorder v kategoriji M55 s 1,75 m in državni rekorder v dveh kategorijah

                 Najboljši rezultat:                 2,18    
                 Povprečje 5 najboljših let:    2,14



4. Marko Sluga (1935) – Maribor/Ljubljana:

Posebnosti: Že v mladosti je bil mnogobojec in je to širino atletskega znanja ohranil tudi med veterani, saj tekmuje v
teku čez ovire, skoku v višino in vseh metih. Odlikuje ga velika fanatična privrženost veteranski atletiki in veselje do
tekmovanj na vseh ravneh tudi v pozni starosti, s čimer daje zgled ostalim. Aktiven je v različnih okoljih; v Mariboru,
Ljubljani, Ptuju in v ZAVS-u. Je iniciator in organizator potovanj veteranov po vsem svetu.

- Na svetovnih in evropskih prvenstvih je dosegel že 16 medalj, od tega dve v skoku v višino
- Poleg nekaterih  drugih disciplin  ima balkanski  rekord tudi  v  skoku v višino in vrsto državnih rekordov v starejših
starostnih kategorijah.

Najboljši pretvorjen rezultat:  2,12    
Povprečje 5 najboljših let:     2,11



5. Šparovec Matjaž (1974) - Ljubljana:

Posebnosti: Dolgo je skakal skupaj z bratom dvojčkom Damjanom, ki se je kasneje bolj posvetil trenerskemu delu.
Njegovi rezultati v veteranskih kategorijah so celo boljši kot v članski konkurenci. Popravlja rekorde Vivoda in Prezlja v
mlajših veteranskih kategorijah. Če ne bo poškodb je pred njim še dolga veteranska kariera.

- Ima balkanska rekorda v dvorani v M40 in M45 ter državne rekorde v dvorani od M35 do M45 ter na prostem v M35 in
izenačen na M45.

Najboljši pretvorjen rezultat: 2,10     
Povprečje 5 najboljših let:    2,08



6. Jurij Novak (1949) – Ljubljana:

Posebnosti: Že leta 1966 je bil rekorder Jugoslavije za mlajše mladince s 1,99 m. Kmalu za tem je preskočil še 2,07 na
lešu in končal kariero še kot mladinec. Potem je bil uspešen trener in atletski funkcionar, tudi predsednik ZAVS in BAMA.
Zaradi številnih poškodb je ob koncu veteranske kariere opustil skok v višino in tekmuje le še v metih.

- Ima 3 bronaste medalje s svetovnih in evropskih prvenstev v skoku v višino.
- Kot vsestranski atlet je dosegal veteranske rekorde tudi v teku čez ovire, skoku ob palici in metu kopja. 

Najboljši rezultat:               2,06    
Povprečje 5 najboljših let: 2,04

  



7. Prstec Miki (1957) – Ptuj:

Posebnosti: V mladosti je bil šprinter in udeleženec Evropskega mladinskega prvenstva v teku na 400m. V veteranskih
letih tekmuje v skokih in metih. Je osrednja oseba veteranske sekcije v AK Ptuj, ki je med najbolj številčnimi v Sloveniji. S
svojim zgledom, strokovnostjo in značilno dobro voljo je veteranom na Ptuju zagotovil športni ugled, ki izstopa glede na
druga okolja v Sloveniji.

- Doslej je osvojil štiri medalje na svetovnih in evropskih veteranskih prvenstvih, od tega dve v skoku v višino.
- Tudi on je vsestranski atlet in ima državne rekorde v metalskem mnogoboju, suvanju krogle in metu gire.

Najboljši pretvorjen rezultat: 2,04  
Povprečje 5 najboljših let:    2,01



8. Zupančič Roman (1964) – Kočevje:

Posebnosti: Osamljen veteranski jezdec s Kočevja, je sicer včasih kot mnogobojec nastopal za Novo mesto. Je tudi
odličen glasbenik  in restavrator.  Ni  bil  reprezentant  ali  vrhunski  skakalec,  vendar  je predan atletiki  in zelo uspešno
nastopa med veterani. Velja za večnega dolgolasega mladeniča, ki se ne misli postarati.

- V druščini vrhunskih veteranskih rekorderjev kot sta Vivod in Prezelj, drži rekord v dvorani v kategoriji M50

Najboljši pretvorjen rezultat: 2,04  
Povprečje 5 najboljših let:    2,00



9. Stanič Janče (1940) – Ljubljana:

Posebnosti: Je odličen metalec diska, kladiva in gire, ki občasno skoči tudi v višino. Ni bil vrhunski atlet, vendar mu
dobro ohranjena kondicija in sloka atletska postava omogočata uspešno kariero med veterani. Če bi se bolj načrtno
posvetil skoku v višino, bi bil še boljši. Škoda, da se je veteranom pridružil dokaj pozno.

- Ima balkanska rekorda v metu diska in gire in državne rekorde disku, kladivu in giri.

Najboljši pretvorjen rezultat: 2,04  
Povprečje 5 najboljših let:    1,98 



10. Mauko Zdravko (1956) – Radenci:

Posebnosti: Športni  pedagog z veliko energije,  ki je že dolgo v veteranski  atletiki,  čeprav tudi  on v mladosti  ni bil
vrhunski atlet. Je mnogobojec, ki nastopa v vseh disciplinah in je med drugim tudi odličen višinaš. Odlikuje ga lahkoten
odriv, čeprav tehnično njegovi skoki niso ravno dovršeni. Ima odlično kondicijo in ohranjeno atletsko postavo, ki mu
zagotavlja še dolgo veteransko kariero.

- Ima kar 18 državnih veteranskih rekordov (!) v dvorani in na prostem; od tekov na 800 (3x) in 1000m (4x), do troskoka
(3x), peteroboja (5x) in deseteroboja (3x).

Najboljši pretvorjen rezultat: 1,98  
Povprečje 5 najboljših let:    1,96



Veteranke

Prezelj (Lovše) Stanka (1952) – Kranj

Posebnosti:  Je edina naša skakalka, ki še uporablja tehniko streadle. Mariborčanka ki se je po poroki z
Dušanom preselila v Kranj je v članski konkurenci skočila rekordnih 186 cm. Zgodaj je spoznala veteransko
atletiko in že leta 1988 osvojila prvo medaljo na veteranskem EP v Veroni. Je najbolj trofejna slovenska
veteranka, saj je doslej zbrala že 20 medalj s svetovnih in evropskih prvenstev; 8 zlatih, 8 srebrnih in 4
bronaste. Največkrat med vsemi je bila proglašena za najboljšo veteranko sezone. 

- Ima skupno 6 balkanskih rekordov v dvorani in na prostem v kategorijah Ž55, Ž60 in Ž65
- Njenih je 8 državnih rekordov; v dvorani od Ž50 do Ž65 in na prostem v Ž45, ter Ž55, Ž60 in Ž65

    
 

  Najboljši pretvorjen rezultat: 1.97
  Povprečje 5 najboljših let:     1.95 



Čad (Peče) Marjeta (1948) – Ljubljana

Posebnosti:  Veteransko kariero  je  pričela  dokaj  pozno.  Kot  mnogobojka tekmuje v  različnih  discilplinah,
vendar najraje  skače v višino. Redno se udeležuje velikih mednarodnih veteranskih tekmovanj. Zbrala je že
13 medalj  na svetovnih in evropskih prvenstvih.  Petkrat  je že bila najboljša veteranka sezone in enkrat
najboljša veteranka Balkana. 

-  Poleg balkanskih  rekordov  v  višini  in  metalskem peteroboju  ima kar  21 državnih  rekordov  v  različnih
kategorijah in disciplinah od 60m, daljine in višine do krogle, diska, gire in metalskega peteroboja.

                           
 

 Najboljši pretvorjen rezultat: 1.86 
Povprečje 5 najboljših let:    1.83 



Lapajne (Benedetič) Lidija (1959) – Nova Gorica/Brda

Posebnosti: Bila je vrhunska skakalka z osebnim rekordom 192 cm. Dvakrat se je udeležila olimpijskih iger.
Je ena redkih, ki je svojo kariero kar nadaljevala med veterani in osvojila sedem medalj na svetovnih in
evropskih prvenstvih. Njen rezultat 176 cm v kategoriji Ž35 je bil nekaj časa evropski rekord. Žal je zaradi
poškodb morala prenehati pred petdesetim letom starosti.

- Ima državne rekorde v dvorani v Ž35 v višini in troskoku ter na prostem v Ž35 in Ž40.

 

Najboljši pretvorjen rezultat: 1.87 
Povprečje 5 najboljših let:     1.84  

 



Čalasan Grajžl Desa (1970) – Celje

Posebnosti: Je še vedno aktualna rekorderka Slovenije v sedmeroboju s 5698 točkami. Njen osebni rekord v
skoku v višino je 178cm, v daljino pa 620cm. Zaradi poškodb redko tekmuje med veterani, ko pa sestavi
dobro sezono je odlična. Bila je že proglašena za najboljšo veteranko Balkana in najboljšo v Sloveniji. Ima
pet medalj z največjih mednarodnih tekmovanj.

- Ima balkanske rekorde v dvorani na 60m ov. in peteroboju ter sedmeroboju na prostem
- Drži 16 veteranskih državnih rekordov v dvorani in na prostem v različnih disciplinah; 60m, 60 in 80m ov.,
višina, daljina, troskok, kopje, peteroboj in sedmeroboj

        

Najboljši pretvorjen rezultat: 1.84
Povprečje 5 najboljših let:      1.77 

    



Breganski (Knific) Mojca (1969) – Radovljica/Kronos 

Posebnosti: Včasih je tekmovala za ŽAK Ljubljana in kot Knific Mojca skočila 173 cm. Po 40. letu se je
reaktivirala pri veteranih in se uspešno udeležuje domačih in mednarodnih tekmovanj.  Ima štiri  medalj z
največjih tekmovanj. Je zelo postavna in bo lahko še dolgo zraven. Poleg višine obvlada tudi mnogoboj, zato
ima tudi ona številne rekorde.
- Njen je balkanski rekord v sedmeroboju in ima še 11 državnih rekordov v zelo različnih disciplinah: 60m ov,
400m ov. višini, daljini, troskoku, peteroboju in sedmeroboju

                                

Najboljši pretvorjen rezultat: 1,79
Povprečje 5 najboljših let:     1,76 



Puhar Mira (1938) – Koper

Posebnosti:  Z atletiko se je seznanila ko je še živela v Kranju. Veteranski atletiki se je priključila precej
pozno.  Z veliko  dobre volje  se  preizkuša v različnih  disciplinah in  v  starejših  kategorijah,  kjer  ni  veliko
konkurence beleži  ogromno rekordov.
 
- Ima 5 balkanskih rekordov v dvorani in 6 na prostem v višini, daljini, troskoku, kladivu, giri in metalskem
peteroboju.
- Impozantno je število njenih 33 državnih rekordov (!); 10 v dvorani in 23 na prostem v različnih disciplinah
od hoje, skokov, vseh metov z metalskim peterobojem vred.

          

Najboljši pretvorjen rezultat: 1,73
Povprečje 5 najboljših let:    1,70 



Zaključek

V tem prispevku  smo  izpostavili  naše  najboljše  veteranske  skakalce  (Top  10)  in  skakalke  (Top  6).  Pri
skakalcih je bil  izbor širši,  pri  skakalkah pa jih po tem kriteriju nismo našli  10. Potrebno je imenovati še
nekatere  dobre  skakalce  in  skakalke,  ki  so  se  udeleževali  veteranskih  tekmovanj.  Večinoma so  bili  to
veterani in veteranke, ki nastopajo v več disciplinah in jim je skok v višino dodatna disciplina.

Pri veteranih so to: Svet Mitja, Koren Dušan, Žalig Miha, Matijevič Mišo, Gril Damjan, Šparovec Damjan,
Rajk Ivan, Pogačar Ivan, Horvat Atila, Setnikar Janko, Trontelj Miro, Valenčič Iztok, Velikonja Aleš in Kozel
Boštjan itd. 
Pri veterankah so to bile Potnik Zdenka in Bizjak Mojca, v zadnjem času pa le še Gačnik Barbara.

Skok v višino zahteva hitrost in eksplozivnost zato bi pričakovali, da bodo prevladovali mlajši skakalci, pa je
pri nas obratno.  Na skakališču je ponavadi več starejših skakalcev, novih mladih višinašev pa ni  veliko.
Morda so krivi tudi starostni faktorji, ki bolj podpirajo starejše veterane in zavirajo mlajše, ali pa je vzrok v
slabšem statusu veteranske atletike, ki še vedno nima ustreznega renomeja v atletskem svetu.

Zaključimo lahko z ugotovitvijo, da je skok v višino pri nas dobro razvita in priljubljena veteranska atletska
disciplina.  Starejši  skakalci  se  odlično  razumemo  in  se  zelo  radi  družimo.  To  ugotovitev  potrjuje  tudi
zaključna galerija fotografij, ki prikazuje skakalsko druščino izven tekmovališč.

Viri:

Slovenski atletski letopis – AZS 1994-2004

Bilteni Združenja atletskih veteranov Slovenije – 2006 – 2020

Balkan records – BAMA 2020

Fotografije pretežno iz osebnih arhivov Šega Edo in Valenčič Anita 



Galerija fotografij

  











 

                                               
   


