20 let delovanja Kluba gorskih tekačev Papež (KGT Papež)
Leta 2001 je Dušan Papež na pobudo kamniških gorskih tekačev (Metod Močnik, Lado in Ivan
Urh, Tomo Petek, Zdravko Volkar, Sebastjan Zarnik, Matej Krebs) ustanovil Klub gorskih
tekačev Papež (KGT Papež) in prevzel tudi organizacijo teka na Grintovec. V OŠ Stranje začne
delovati sekcija dečkov in deklic pod vodstvom trenerja Ivana Urha. V delo kluba se aktivno
vključi tudi Mira Papež. V statutu so si poleg prednostih nalog zadali tudi organizacijo
prireditev in se včlanili v AZS.

Slika 1: Žig – markacija.

V Kamniškem občanu je Metod Močnik (2001) zapisal: »Papež vzel usodo v svoje roke. Če se
najde posameznik, ki je pripravljen nameniti denar in čas v dejavnost, ki je povsem amaterska,
zdrava v obeh pogledih, je vsekakor vredno omembe v lokalnem štirinajstdnevniku. In novo
športno društvo Klub gorskih tekačev Papež si to vsekakor zasluži. Po zatonu AK Kamnik je
to sploh edina tekaška sredina v občini Kamnik, po tej plati je Kamnik capljal daleč v ozadju.«
Klub je poskrbel za prepoznavno športno opremo v sivo-rumeni kombinaciji. Na tekmi so bili
dobro prepoznavni, tudi s svojimi dosežki. 2002 je Niko Slana v Športu mladih zapisal, da so
»Papeževi rumenčki zavzeli smledniški grad.«

Slika 2: Rumenčki na državnem prvenstvu osnovnih šol na Smledniku.

2015 je bilo preko 50 aktivnih tekačev, 2021 se članstvo poveča na 126. Ob koncu letaje potekal
občni zbor (pregled sezone, načrti za prihodnje, podelitev nagrad in priznanj najboljšim,
družabno srečanje).
Prednostna naloga kluba je bilo trenersko delo z mladimi in ostalimi člani. Aktivno se je
vključil tudi v organizacijo gorskih tekov in spremljajočih prireditev. Svoje delovanje so
nadgradili s filmsko, glasbeno in razstavno dejavnostjo. Bil je tudi donator. Za svoje nadvse
uspešno delo so prejeli številna priznanja kot organizatorji in športniki. Od ustanovitve je
tajniška, blagajniška, novinarsko in voditeljsko delo opravljala Mira Papež, kasneje se je
pridružila še Špela Papež Zamljen. Dušan Papež je bil 2015–19 predsednik Športne zveze
Kamnik. 2018 postane predsednik Združenja za gorske teke. Bil je tudi večkratni vodja
slovenske reprezentance na SP in EP.

Slika 3: Dušan Papež, vodja reprezentance na EP 2016 v Italiji.

Trenersko delo z mladimi
Cilj trenerskega dela z mladimi je bilo kvalitetno preživljanje prostega časa, druženje,
pridobivanje tekaškega znanja, kondicije, discipline. Treningi so potekali dvakrat tedensko v
telovadnici OŠ Stranje za najmlajše, za starejše kategorije pa po dogovoru. Sekcijo dečkov in
deklic v OŠ Stranje je vestno treniral Ivan Urh.
Najmlajši so se udeleževali tekem rekreativnega značaja. V Avstrijo je peljal cel avtobus
tekačev kluba v spremstvu trenerjev in staršev. Leta 2009 so na Coca-cola lauf rumenčki pobrali
kar deset pokalov, KGT Papež pa je bil proglašen kot tretji najštevilčnejši klub na tekmi s 450
tekmovalci. Najmlajši tekač ciciban je bil Nik Potokar.

Slika 4: Tekači KGT Papež v družbi Wyatta, rekorderja Grintovca.

Starejši dečki in deklice so se udeleževali pokalnih tekem in državnih prvenstev, mladinci in
mladinke pa tudi evropskih in svetovnih prvenstev.
Mladinec Uroš Tomec z Brezij nad Kamnikom prinese leta 2003 ekipno zlato s SP na Aljaski.
Metod Močnik, Kamniški občan: Ob prihodu na Brnik so doživeli nepozaben sprejem. Prišla
je stranjska godba na starinska pihala in ubrala nekaj slovenskih poskočnic. Tudi planšar Peter
je prišel počakat svoje iz kraljestva planin, naših Grintovcev. Tako je, če pride domov pravi
zmagovalec in preprost športnik.
Udeleženci EP: Tine Habjan 2016, Nejc Uršič, Rok Sušnik, Tine Habjan 2017, Nejc Uršič,
Domen Avbelj 2018, (SP): Uroš Tomec 2003, Tine Habjan in Nejc Uršič 2017. Uvrščali so se
v prvo polovico najboljših. Bili so prejemniki priznanj na občinskem, državnem in svetovnem
nivoju, dosegali so kategorizacije mladinskega razreda.
Vsako leto so se udeleževali tudi tekaških taborov v okviru Združenja za gorske teke in klubskih
priprav (Vojsko, Medulin, Mala planina, Planica, Pokljuka, Rovinj).
2013 se je cel avtobus tekačev in trenerjev udeležilo priprav v Medulinu, kjer so trenerji
opravljali še delo kuharjev.
Uspešni in predani trenerji so bili: Ivan Urh, Sebastjan Zarnik, Klemen Janša, Miran Škrtič,
Matevž Škrtič, Špela Papež, Domen Zupan, Karmen in Suzana Orehek, Tugo Križnar, Tjaša in
Nejc Uršič.
Klub je privabil tudi starše, saj so postali stalni spremljevalci na tekmah, nekateri tudi sami
tekači. Tako so številne družine preživljale dneve na tekmah, kjer so se tkale družinske in tudi
prijateljske vezi.

Slika 5: Ivan Urh s tekači in starši.

KGT PAPEŽ – organizator prireditev in tekem
Gorski tek na Grintovec
Tek na Grintovec se je rodil iz zanesenjaških besed podjetnika Dušana Papeža. Člani AO
Mengeš so ga organizirali 1996–98. KGT Papež ga je organiziral 2001–19. 2010 in 2017 sta
teka odpadla zaradi organizacije SP in EP.
Ekstremni gorski tek je prehodil vse faze razvoja izjemne športne prireditve: rodil se je kot
izziv, odraščal kot slovenski gorsko-tekaški praznik, kot tekma za Pokal Slovenije in državno
prvenstvo ter dozorel v mednarodni tek (WMRA Grand Prix). Rekorderja proge od Doma v
Kamniški Bistrici do vrha sta Novozelandec Jonathan Wyatt (1:15:43) in Čehinja Ana Pichrtova
(1:31:50).
Papež je kot glavni sponzor res vseh 20 let dajal veliko denarja za tekače: Kralje višin ter Kralja
in Kraljico Grintovca. Ekstremni tek je potekal po trasirani in markirani poti za člane in članice
do vrha (9,6 km), mladinci so imeli cilj na Kokrskem sedlu (5,9 km), za otroške kategorije so
bile krajše proge. V letih 1996–2013 je bil start pri Domu v Kamniški Bistrici, 2014–19 pa na
Piknik centru pri Jurju. Leta 2011 in 2019 je bil cilj zaradi slabega vremena na Kokrskem sedlu.
Proga je bila od 2005–19 neprekinjeno označena z rumenim trakom, kar je posebno odmevalo
v svetu. Za trasiranje so porabili 160 km traku.

Slika 6: Med traserji proge tudi mladi Nik Potokar.

Za popravilo proge so vsa leta skrbeli markacisti PD Kamnik. Časomerilci so preko radijske
postaje gorskih reševalcev posredovali rezultate v dolino (vsa leta Mira Rifl, Bogo Bajc), 2016
uvedejo še elektronsko merjenje časov. Zaradi varnosti je bil limitni čas dve uri in pol. Varnost
so zagotavljali gasilci, gorski reševalci, zdravniki, člani Civilne zaščite. Zadnja leta je bilo
vzpostavljeno reševanje s pomočjo helikopterja. V veliko zadovoljstvo organizatorja in vseh
pomočnikov ni bilo nobene hujše nesreče. Prevoz opreme je bil organiziran do Kokrskega sedla,
kjer so tekači prevzeli opremo.
Doping kontrola je bila izvedena v letih 2009–16, rezultati so bili negativni. Prve startne
številke je sešila in potiskala Mira Papež, zadnje so bile opremljene s čipi. Vse okrepčevalnice
je bilo potrebno opremiti že doma (voda, kozarci, sadje, čokolada, napitki, rozine, energijske
ploščice, gobice).
Pri tovorni žičnici je bila prva okrepčevalnica. Vse potrebno za okrepčevalnici Pri klopci in
Klobuk so znosili na ramah iz doline. Od Kokrskega sedla so nosili do okrepčevalnic: odcep za
Kočno, pod vrhom Grintovca in na vrhu. Nosili so gorski reševalci, pohodniki, navijači, cele
družine, sponzorji. Pod vrhom je v navijaškem vzdušju delovala okrepčevalnica Zadnja šansa.

Slika 7: Okrepčevalnica Zadnja šansa.

Imeli so bogat denarni sklad za najboljših 15 moških in 7 žensk in praktične nagrade za
najboljše tri v vsaki kategoriji. Nagrade so bili tudi umetniški izdelki tekačev in prostovoljcev.
V sklad so prispevali številni sponzorji, donatorji, generalni sponzor je bil vsa leta Avtoličarstvo
in avtokleparstvo Papež. O tekih so pisali in poročali različni mediji. Posneli so tudi
dokumentarna filma, pripravili razstavo in izdali spominski koledar.
Prostovoljci, prijatelji Grintovca
Teki na Grintovec niso bili samo športna prireditev, bili so sožitje športa in kulture, predvsem
pa človečnosti, predanosti in prijateljstva. Pomenili so pravi praznik doline s posebnim
vzdušjem domačnosti. Za organizacijo vrhunske prireditve je skrbelo preko 200 prostovoljcev:
zvestih, srčnih, strokovnih.

Slika 8: Prostovoljci na vrhu Grintovca.

Grintovški teki so bili eno veliko srce
Grintovški teki so bili poznani tudi po posebnih podelitvah in razglasitvah rezultatov v dolini,
nabitih s čustvi. Dolgoletna voditeljica je bila Mira Papež, kasneje Barbara Božič. Prireditev so
popestrili številni glasbeniki, ansambel Grintovci, za otvoritev je vsa leta skrbela Stranjska
godba s starimi glasbili. Številni navijači ob progi in glas harmonike je odmeval tja v osrčje
gora. Planšarji s kravjimi zvonci so bili prava atrakcija.
Mira Rifl je ročno izdelala zahvale in priznanja za vsakega tekača, po tekmi pa še s kaligrafsko
pisavo zapisala rezultat. Rdeča nit so bile gorske cvetlice in živali.

Slika 9: Eritrejska tekača čakata na priznanje.

2019 – 20. gorski tek, zadnji v organizaciji KGT Papež,
zaradi vremenskih razmer le do Kokrskega sedla … kot bi jokalo nebo …
Teklo je 280 tekačev iz 14 držav, med njimi 37 iz KGT Papež, vsi so se želeli nekako posloviti
od teka. Med njimi kralj in kraljica Grintovca Luka Kovačič in Mojca Koligar in najmlajši
tekač, Tim Zamljen, vnuk organizatorja.

Slika 10: Sodelovali so tudi vnučki.

Z 20. izvedbo teka se je spisal del zgodovine gorskega teka. Zaključila se je izjemna zgodba o
tekih na Grintovec: srčna, predana, nepozabna.

Slika 11: Družina Papež na podelitvi 2019.

Gorski tek k sv. Primožu
Leta 2002 klub v okrilje sprejme organizacijo 7. teka kot pomoč organizatorjema Ivanu in Ladu
Urhu. Start vseh kategorij je bil pri Lovskem domu (Domu krajanov) na Vegradu. Proga je
potekala po cesti v dolžini 4 km z višinsko razliko 400 m. Limitni čas je bil 40 minut. Slovesna
razglasitev rezultatov je bila pri Lovskem domu na Vegradu ali pri cerkvici Sv. Primoža. Trasa
teka je bila tudi del proge za evropsko in svetovno prvenstvo na Veliko planino.
Zanimivosti v letih 2002-21
Množična udeležba priča o priljubljenosti teka. S Primoža na pirhe, se je glasil članek v
Gorenjskem glasu leta 2005. Tek je bil vedno zadnjo soboto v marcu, zato je velikokrat
sovpadal z velikonočno soboto, kar se je kazalo v bogati pogostitvi: vsakega tekača je pričakal
pirh in košček potice, za kar je poskrbela Mira Papež. 2004 in 2013 je tekače na cilju presenetil
sneg. 10. tek postreže z novostjo: kratka proga za najmlajše za Pokal Calcita, kjer se sponzorsko
izkaže podjetje Calcit d.o.o. Rekorder daljše proge je bil Sebastjan Zarnik (15:42). 2007 je tek
prireditev v počastitev občinskega praznika. 2009 je razpisanih več kategorij, nastopi rekordnih
189 tekačev. 2011 14 najmlajših tekačev kluba na zmagovalnih stopničkah. 2012 tekma velja
kot 1. tekma za TPOK (182 tekačev, 33 iz KGT Papež) 2015 osmič zmagal rekorder proge
Sebastjan Zarnik, Ivan Urh, organizator 20 tekov, prejme umetniško sliko z motivom sv.
Primoža.

Slika 12: Sebastjan Zarnik, rekorder proge vseh 25 izvedb.

2016 posebno nagrado prejme najstarejši tekač, 77-letni Miha Horvat. 2019 je bil uvrščen v
Pokal Slovenije za otroške in mladinske kategorije. 2020 zaradi pandemije odpade. 2021 je bil
zaradi pandemije izveden šele v maju. 25. jubilejni tek si je pridobil naziv ekipno državno
prvenstvo. Člani kluba so bili ekipni državni prvaki, dobitniki srebra in brona.

Maistrov tek
1. Maistrov tek je 2004 organiziral Lado Urh pod okriljem KGT Papež. Tek je bil posvečen
generalu Rudolfu Maistru. Start in cilj (14 km , 288 tekačev) je bil pri športnem parku Virtus v
Šmarci.

Tekaški pokal Občine Kamnik (TPOK)
Leta 2012 zaživi TPOK, ki so ga ustanovili organizatorji tekaških tekem na Kamniškem.
Sestavljalo ga je sedem tekov: Gorski tek k Sv. Primožu: organizator Ivan Urh in KGT
Papež; Mekinjski kros – Memorial Mira Petka: Lado Kveder; Tek na Stari grad (2018–19),
občinsko prvenstvo v gorskih tekih: Franci Kramar; Gorski tek na Grintovec: Dušan in
Mira Papež; Češnjiški tek – Memorial Zdravka Berlica: Rajko Jeglič in Kristjan Kropivšek;
Veronikin tek: Franci Kramar; Miklavžev tek: Tomo Petek.

Slika 13: Organizatorji tekem.

Sestavili so poseben pravilnik tekmovanja. Prvotno je obsegal le članske kategorije, 2014 pa
še otroške, mladinske in veteranske.
Vsako leto v januarju se je do leta 2019 razvrstilo sedem zaključnih prireditev, v letih 2020–21
so zaradi pandemije covid-19 tekme odpadle. Zaključek je vsa leta potekal v OŠ Stranje. V
sedmih letih se je vseh tekem udeležilo preko 7000 domačih in tujih tekačev. Največja udeležba
je bila na grintovških in prazničnih Miklavževih tekih. Med otroki sta bila najbolj obiskana
Veronikin tek in Mekinjski kros. Organizator vseh zaključnih prireditev je bil KGT Papež.
Najboljši trije so prejeli pokale, organizatorji pa plakete, za katere je poskrbel Zavod za šport v
občini. Udeležence vseh sedmih tekov je čakala posebna nagrada. 2016 je bil prejemnik
posebnega priznanja gibalno oviran Miha Potočnik.

Slika 14: Nagrajeni udeleženci vseh 7 tekov.

Zimska liga sv. Primož
Za organizacijo zimske lige sta v letih 2009–15 skrbela Tomaž in Sandra Cukljati ob pomoči
Matjaža Šerkezija, ko je bil KGT Papež le donator. 2015 je ligo prevzel v svoje okrilje. 2020–
21 odpade zaradi pandemije.
Matjaž Šerkezi (2015), Kamniški občan: »In kaj sploh je zimska liga? Vsako soboto se na
Vegradu zbere lepo število tekačev, ki vsak po svojih močeh skušajo v najkrajšem času preteči
progo od Vegrada do sv. Primoža. Tako se družimo 15 sobot v znamenju »švica«, smeha, mraza,
preklinjanja klancev in sreče na vrhu. Čas si beleži vsak tekač sam. Pri Petru v okrepčevalnici
je vpisna knjiga, kamor vsak vpiše svoj rezultat, za katero vzorno skrbi Igor Alpner. Andrej
Jeglič z ženo Mihaelo vsako ligo dokumentira na filmski trak, pridružijo se nam kamniški
fotografi: Marko Alpner, Klemen Udovč. Vsaka izvedba teka je bila tematsko obarvana: kot
dobrodelni, Miklavžev, bosonogi, nočni tek ob polni luni, v maskah … zaključek pa peka šmorna
in podelitev priznanj.

Slika 15: Dobrodelna zimska liga.

Kako je preprosto, če se volja, sloga in spoštovanje združi s kulturo, ljudskim običajem in
športom v veliko zadovoljstvo sodelujočih, dokazuje KGT Papež, ki je bil organizator
dogodka.«

Slika 16: Na ligo po knjigo na pustno soboto.

Slika 16: Na ligo po knjigo.

KGT Papež – organizator svetovnega prvenstva (SP) v gorskih tekih na
Veliko planino 2010 in 2017 evropskega (EP)
Svetovno prvenstvo

2009 je Papež sprejel kandidaturo za organizacijo 26. svetovnega prvenstva na Veliko planino.
Takoj so se začele priprave, oblikovali smo organizacijski odbor. Potekale so različne
dejavnosti (podpis pogodb, novinarske konference, intervjuji, oblikovanje programa, protokola,
pridobivanje dokumentacije, logistike, nočitve, informacijski center, protokol otvoritve in
zaključne slovesnosti, sprejem reprezentanc, ogled proge …). Uradni logotip je bil pastir z
Velike planine.
Maja je v OŠ Stranje potekala prireditev Velika planina skozi čas, ki so jo tematsko posvetili
edinstveni Veliki planini in organizaciji prvenstva.
Julija so izvedli 1. gorski tek na Veliko planino, generalko in tekmo za izbor reprezentance za
SP. Sestavljali so jo tudi člani kluba: Luka Mihelič, Sebastjan Zarnik, Gašper Bregar in Nejc
Kuhar. Tek so posvetili spominu na prijatelja Jožeta Uršiča. Bil je velik ljubitelj in občudovalec
Velike planine. Pokale je podelila žena Vida, slovensko himno pa zapela hči Karla.
Start proge je bil pri OŠ Stranje. Potekala je po markirani poti mimo cerkvice Sv. Primoža in
Pasjih pečin do Male planine ter cilja na Gradišču na Veliki planini (12 km, 1200 m višinske
razlike). Za mladince, članice ter mladinke so bile proge krajše. Varnost je bila zaupana članom
društva GRS Kamnik, gasilcem, članom civilne zaščite in zdravniški službi. Progo so si večkrat
ogledali tudi delegati svetovne zveze in AZS. Popravili so jo markacisti PD Kamnik,
prostovoljci pograbili in celo zasejali travo. V spomin na prvenstvo so jo opremili s tablami z
ledinskimi imeni ob pomoči Bojana Pollaka, gorskega reševalca in vodnika.

Slika 17: Traso teka so urejali ročno.

Prireditev je bila tridnevni spektakel (2.–5. 9): sprejem reprezentanc, kongres WMRA,
tehnični sestanek in tiskovna konferenca (Dom kulture Kamnik), ogled proge, otvoritvene in
zaključne slovesnosti (središče Kamnika), tekma, testeninka za tekače in spremljevalce
(igrišče OŠ Stranje).
Velik logistični zalogaj je bila tridnevna nastanitev tekačev in spremljevalcev (hotel
Malograjski dvor, Gostišče Janežič, Češnar, Rebernik, Pri planinskem orlu, Pri gamsu, Kmečki
turizem Pavlin, Apartmaji Paula, Terme Snovik, GTC 902).
Dan pred tekmo je bil ogled proge. Tudi logistika ogledov in tekme je bila zelo zapletena.
Slovesno otvoritev z mimohodom 42 reprezentanc od Šutne do Glavnega trga je pričakala
navdušena množica. Članek v športni reviji Ekipa je nosil pomenljiv naslov V megli se ni nihče
izgubil ... Proga je bila od starta do cilja trasirana z rumenim trakom in označena z oznakami.

Ob progi so bile številne okrepčevalnice, na ključnih mestih gorski reševalci, zdravniki in člani
civilne zaščite. Potrebno je bilo poskrbeti za varnost nekaj tisoč udeležencev, a ni bilo nobenih
težav.
Svetovnega prvenstva se je udeležilo 42 reprezentanc iz vsega sveta: 642 tekačev in
spremljevalcev. Svetovni prvak in prvakinja sta bila Eritrejec Gasgashy in Avstrijka Andrea
Mayr. Sebastjan Zarnik je bil 84., Gašper Bregar 97., Nejc Kuhar 102. Na odprti tekmi sta
zmagala Emanuel Manzi in Mihaela Tušar.
Na slovesni razglasitvi na Glavnem trgu so podelili medalje najboljšim tekačem in ekipam.
Navdušena nad izvedbo sta bila tudi župan Anton Smolnikar ter predsednik WMRA Gossellini.

Slika 18: Slovesna podelitev najboljšim tekačem sveta.

Testeninka je potekala na igrišču OŠ Stranje. Dušan Papež, direktor prireditve:
»Naše svetovno prvenstvo je bilo v marsičem izjemno. Že na dan tekmovanja so na »pasta
party« prejeli vsi tekači sveta na roko napisana priznanja in svojo sliko s cilja. Ansambel
Grintovci je igral polko, na katero so plesali tekači iz 42 držav. Sladkali so se z dobrotami,
ki so jih napekle skrbne gospodinje. Na razglasitvi so družno prepevali himno prvenstva tako
Eritrejci, Italijani in Avstrijci. Tudi na Gradišču so plesali črni in beli, šopke iz planinskega
cvetja so zmagovalci ponesli v daljno Afriko. Številni tekači iz vsega sveta so se nam še kasneje
zahvaljevali.«
Evropsko prvenstvo
Organizacija ene najpomembnejših atletskih prireditev v Sloveniji je bila zaupana izkušenemu
organizatorju. Takoj po prejemu kandidature v Italiji leta 2016 se je oblikoval organizacijski
odbor. Sestajali smo se tedensko, mesec pred prireditvijo dnevno. V pričakovanju evropskega
prvenstva so potekale različne dejavnosti (podpis pogodbe, novinarske konference, intervjuji,
oblikovanje programa, protokola, pridobivanje dokumentacije …) Progo so si ogledali delegati
EA, med njimi tudi legenda atletike Sergej Bubka.

Slika 19: Sergej Bubka pred ogledom proge pri Papeževih.

V OŠ Stranje je potekala prireditev, kjer smo predstavili EP, spoznali običaje, maskoto, prvič
se je izvajala Tekaška himna.

Slika 20: Tekač Gregor Mlakar kot maskota.

Razglasili so tudi najboljše likovne in literarne prispevke učencev kamniških osnovnošolcev
natečaja Velika planina in gorski tek.

Slika 21: Učenci so izdelali zastave vseh reprezentanc.

6.- 9. julija je Kamnik gostil 26 evropskih reprezentanc in njihovih spremljevalcev. Nastanjeni
so bili v Termah Snovik, GTC 902, Harmoniji Mengeš, gostiščih Repnik, Jagodic, Češnar,
Domačiji Vodnik in Pri planinskem orlu. Dan pred tekmo so si tekači ogledali progo, v Eko
Resortu je bil tehnični sestanek za trenerje in vodje ekip ter novinarska konferenca. Na Stadionu
prijateljstva v Mekinjah je potekala slovesna otvoritev z mimohodom vseh 26 reprezentanc.
Pravljičnih sedem tekačev kluba je obleklo slovenski reprezentančni dres (Tine Habjan, Nejc
Uršič, Rok Sušnik, Miran Cvet, Gašper Bregar, Luka Kovačič, Mojca Koligar).

Slika 22: Slovenska reprezentanca.

Otvoritvi so prisostvovali delegati in člani EA, častni člani, bivši in bodoči organizatorji EP ter
številni prijatelji gorskega teka. Vse prisotne sta pozdravila Dušan Papež, direktor prireditve,
in župan Marjan Šarec. Slovenijo smo predstavili s plesom (Folklorna skupina Kamnik,
mažoretke), glasbo (Mestna godba Kamnik, Stranjska godba, Auroras, Trio Smolnikar, bobnar
Andraž Korošec), s tradicijo in izročilom Velike planine (planšarji, maskota, učenci OŠ
Stranje). Otvoritvena slovesnost se je zaključila z dvigom zastave EA.

Slika 23: Pastir (Luka Romšak) in pastirica (Rebeka Krt).

Edinstvena Velika planina je v svoje naročje sprejela 322 tekačev in tekačic ter več tisoč
navijačev in spremljevalcev. Na odprti tekmi (99 tekačev iz 9 držav) sta zmagala Timotej Bečan
in Jasmina Jelovšek.
Slovesna podelitev medalj, pokalov in priznanj je potekala v Eko Resortu v Godiču. Dušan
Papež je poudaril, da brez vseh prostovoljcev, družine, sponzorjev prvenstvo ne bi bilo tako
vrhunsko.Evropski prvaki so bili: mladinka Nemka Lisa Oed, članica Švicarka Maude Mathys,
mladinec Romun Gabriel Bularda in član Italijan Xavier Chevrier. Uvrstitve slovenskih
reprezentantov, tekačev kluba: Tine Habjan 41., Nejc Uršič 42., Tine Hren 44., Rok Sušnik 48.,
Mojca Koligar 46. Najboljši Slovenec Miran Cvet je bil 21., Gašper Bregar 30., Luka Kovačič
46. Vsak tekač je prejel medaljo in fotografijo svojega prihoda skozi cilj ter priznanje, napisano
s kaligrafsko pisavo. Sodelovali so: Stranjska godba, Trio Smolnikar, Družinski trio Plahutnik,
plesalka Vesna Drolc. Papež je predal zastavo EA naslednjemu organizatorju. Tekači,
spremljevalci ter organizatorji so se družili še na testeninki.

Slika 24: Slovesna podelitev evropskemu prvaku.

Filmska in glasbena dejavnost kluba
Ob organizaciji tekov so potekale vzporedne dejavnosti. Tako so ob SP in EP ter tekih na
Grintovec posneli štiri dokumentarne filme in dve himni. Filmi so bili predvajani na zaključnih
prireditvah v nabito polni dvorani v Domu kulture v Kamniku in na Festivalu gorniškega filma
v Ljubljani.

2010
Himna Dobrodošli v Sloveniji, besedilo Ivan Sivec, poje Franci Pušnik.
»Dobrodošli v Sloveniji,
Velika planina čaka na vas,
dragi naši vsi prijatelji, vračajte se k nam nazaj!

Slika 25: Ovitek filma Dobrodošli v Sloveniji.

Dobrodošli v Sloveniji (51 min.) režiserja Boža Grlja je film, ki prikazuje izjemno organizacijo
in izvedbo svetovnega prvenstva v gorskih tekih. Besedilo je prispeval Tomaž Kovšca, scenarij
Mira Papež. Pri organizaciji je sodelovalo preko štiristo prostovoljcev, ki so prireditev vzeli za
svojo. Izkazali so se kot zanesljivi, odgovorni, predani. Film je na festivalu športnih filmov v
Rusiji prejel 1. nagrado.

2017
Trio Smolnikar je posnel Tekaško himno: besedilo Mira Papež in Renata Smolnikar.
Posvečena je bila vsem soustvarjalcem evropskega prvenstva s pomenljivim zaključkom:
»To zmaga naša je!«
Za igrano-dokumentarni film Po stezi pastirjev in tekačev sta scenarij napisala Mira Papež in
Peter Vrčkovnik. V prizorih nastopajo učenci OŠ Stranje, vmes se prepletajo odlomki
iz nagrajenih literarnih spisov natečaja. Prikazuje edinstveno Veliko planino kot sožitje
kulturne dediščine in športa. Igrivi preplet pripovedk, igre pastirčkov v idiličnosti bajt in
zvonjenju kravjih zvoncev, gonje živine na planino po poti gorskih tekačev in boj tekačev s
strmino in samim seboj. V ozračju je na vsakem koraku čutiti srčnost, ponos in zanos.
Nepozabna zgodba za vse sodelujoče: tekače, organizatorja in sponzorje.
Kralji višin (2008)
Film prikazuje delček velikega dela vseh 200 prostovoljcev pri grintovških tekih. Želi približati
gorski tek kot atletsko disciplino z vsemi zahtevnimi organizacijskimi pripravami, izvedbo teka
in s slovesno podelitvijo. Tek, ki uspe kot vrhunska prireditev na svetovnem nivoju. Tek, ki
čudežno odpira vrata v bolnišnici, ko se ti majejo tla pod nogami, pa te mlad fant v beli halji
povabi: »Gospod Papež. O, vas pa poznam, tudi sam tečem na Grintovec. Vstopite!« Skozi

odprta vrata posije žarek upanja in svetlobe. Film, čustveno nabit z življenjem, voljo in energijo.
Na festivalu športnih filmov v Rusiji pa je prejel prvo nagrado.

Slika 26: Dušan Papež, zmagovalec.

Kje so meje mogočega ali 20 let tekov na Grintovec (2019)
Film ni zgolj prikaz organizacije velike športne prireditve. Je nepozabna zgodba, kjer številni
pričevalci kot pomočniki razkrivajo zakulisje in svoj prispevek k odlični organizaciji svetovno
znanih tekov na Grintovec. Tekih, poznanih tudi po gostoljubnosti in srčnost, za kralje višin.
Režija: Peter Vrčkovnik, scenarij pa Špela Papež Zamljen, Mira Papež, Peter Vrčkovnik. Ob
filmu je bila na ogled tudi spominska razstava.

KGT Papež - donator
Društvu GRS Kamnik so pomagali z različnimi dejavnostmi in dobrodelno prireditvijo ob
ogledu filma Kje so meje mogočega. Izvedli so tudi dobrodelno akcijo za tekača Eritrejca
Teklaya.

Priznanja organizatorju in športnikom
Za svoje nadvse uspešno delo so člani kluba prejeli številna priznanja kot organizatorji in
športniki na občinskem, državnem, evropskem in svetovnem nivoju.
Dušan Papež s prostovoljci in družino se je izkazal kot odličen organizator. Skupaj z ženo Miro
sta za organizacijo grintovških tekov prejela pokale od Združenja za gorske teke, družina Papež
pa priznanje župana Mateja Slaparja.
2008 je Papež za izjemno delo na področju atletike prejel bronasto priznanje Občine Kamnik.
Za organizacijo SP 2010 pa odličje WMRA in priznanje AZS.

2017 je za dolgoletno organizacijsko delo na področju gorskih tekov prejel zlato plaketo AZS.
Gregor Benčina, član EA, je Papežu izročil faksimile Levstikovega Martina Krpana, češ:
»Dušan Papež je kot kamniški Martin Krpan: junaško je rešil težavo slovenske atletske zveze,
ponosno sprejel organizacijo ter jo častno tudi izpeljal.« Prejel pa je tudi plaketo EA.

Slika 27: Benčina je Papežu predal faksimile Levstikovega Martina Krpana.

Mira in Dušan Papež sta bila deležna tudi številnih zahval.

Slika 28: Zahvala v Modrih novicah.

Priznanja športnikom za izjemne dosežke
Tekači in tekačice so tekli na tekmah Pokala ter državnih, evropskih in svetovnih prvenstvih in
dosegali izjemne dosežke.
Priznanja za uvrstitve tekačev v končni razvrstitvi Pokala Slovenije 2003–19
V končni razvrstitvi Pokala Slovenije 2003-19 je bilo od 1. do 3. mesta v različnih kategorijah
uvrščenih 160 tekačev. 2019-20 razglasitev ni bilo zaradi pandemije covid-19. Največ uvrstitev
je dosegel Gašper Bregar (8), Miran Cvet, Urša Trobec, Franci Teraž, Rok Sušnik (6), Ana
Milović (5), Sebastjan Zarnik, Ivan Urh, Maša Viriant (4). Vsi so prejeli priznanja Združenja
za gorske teke.

Slika 29: Maša Viriant, večkratna državna prvakinja med deklicami.

Kategorizirani športniki
V letih 2002-21 so člani dosegli 165 kategorizacij. Svetovni razred je dosegel Mitja Kosovelj
(2013-17), mednarodni: Ana Čufer (2016-17), Mitja Kosovelj (2017), Gašper Bregar (2016),
Marjan Zupančič (2012-13, 2016-17), Nejc Kuhar (2014-15). Državni razred pa 142 tekačev:
Gašper Bregar enajstkrat, Sebastjan Zarnik osemkrat, Neja Kršinar in Miran Cvet sedemkrat.
Trinajst tekačev je doseglo mladinski razred.

Priznanja Občine Kamnik
V letih 2002-20 je priznanje prejelo 95 tekačev KGT Papež. Mitja Kosovelj je bil petkratni
dobitnik med člani (2012-16), Ana Milovič pa med deklicami (2011-2016). Dobitnika štirih
priznanj sta bila veterana Franci Teraž (2011, 2014-16) in Miran Cvet (2015-20). Tri priznanja
med člani so dobili Marjan Zupančič (2005, 2009, 2011), Timotej Bečan (2018-20), Neja
Kršinar med članicami (2014-15, 2020), 2018 je bila najboljša športnica Občine Kamnik. Mojca
Koligar je prejela priznanje med članicami 2017, 2019 je bila najboljša športnica Občine
Kamnik. Ekipno so prejeli priznanje: člani (2005-2006), mladinci (2005-2006, 2009).

Slika 30: Ana Milović, petkratna dobitnica občinskega priznanja.

Drugi izjemni dosežki tekačev
Nazive naj gorski tekač/tekačica leta prejmejo tekači za izjemne dosežke v sezoni.
 Naj gorski tekač leta 2012, 2013, 2014 je bil Mitja Kosovelj. Svetovni prvak v gorskem
maratonu je v Radencih prejel zlato plaketo AZS. Na podelitvi najboljšim slovenskim
atletom na Bledu 2014 je bil uvrščen med prestižno elitno trojko. Je dobitnik priznanja za 20
reprezentančnih nastopov.

Slika 31: Mitja Kosovelj.

 Miran Cvet – naj gorski tekač leta 2012, 2015-17.
 Mojca Koligar – naj gorska tekačica 2017, 2019-20.

Slika 32: Mojca Koligar in Miran Cvet.

 Timotej Bečan – naj gorski tekač leta 2018-20.

Slika 33: Timotej Bečan.

Izjemni dosežki v gorskih tekih: Mojca Koligar in Miran Cvet, svetovna veteranska prvaka
2018, 2015 Gašper Bregar naniza 15 reprezentančnih nastopov, Nejc Kuhar je bil dobitnik
Bloudkove plakete. Neja Kršinar (2018) in Mojca Koligar (2019) sta bili najboljši športnici
Občine Kamnik.

Slika 34: Neja Kršinar, najboljša športnica Občine Kamnik za leto 2018, z ostalimi prejemniki priznanj.

Izjemni dosežki v drugih disciplinah: vertikal, sky race, ultra trail, stadionski atletiki,
maratoni, tek po stopnicah: Gašper Bregar, Sebastjan Zarnik, Ana Čufer, Tine Habjan, Mirko
Janjatovič, Luka Kovačič, Matjaž Mikloša, Luka Mihelič, Franci Teraž, Nejc Uršič, Miran
Cvet, Simon Novak, Marjan Zupančič, Klemen Triler, Katja Kegel Vencelj, Aljaž Božič, Neja
Kršinar, Timotej Bečan, Mojca Koligar.
KGT Papež je bil vseekipni zmagovalec Pokala Slovenije 2011, 2013–19, 2020 zaradi
epidemije ni bilo razglasitve.
Ivan Urh prejme leta 2006 srebrno občinsko priznanje za delo v športu, 2017 pa bronasto
priznanje za življenjsko delo. 2014 Ivan Urh in Franci Teraž prejmeta priznanji za 30-letno
udejstvovanje v gorskih tekih.
Zahvale prostovoljcem, društvom, sponzorjem
Številni prostovoljci, ki so vsak na svoj način sodelovali pri organizaciji grintovških tekov, so
zavzeto prevzeli naloge tudi pri obeh prvenstvih. Člani organizacijskega odbora pri SP so bili:
Dušan Papež, Tomo Šarf, Boris Jemec, Miran Škrtič, Franci Griljc, Zdravko Bodlaj, Aleš Slabe,
Gojko Zalokar, Tomaž Jarc, Bogo Bajc, Mira Rifl, dr. Bogdan Logar, Franc Vengust, Mira
Papež, Špela Papež, Nina Papež Potokar, Igor Potokar, Brane Vrankar, Nina Klisarič, Jelenko
Milić, Goran Završnik, Jernej Lanišek, Andreja Eržen, Miran Jereb, Brane Hafner, Samo
Finžgar, Ivo Leskovšek, Peter Kavčič, Barbara Božič, Tomaž Kovšca, Dušan Mali. Za EP so
se pridružili: Iztok Čebašek, Metod Močnik, Barbara Novak, Maja Oblak, Matjaž Šerkezi,
Brigita Vavpetič in Damijan Zdovc.

Pri organizaciji je sodelovalo preko 400 prostovoljcev. Sodelovale so tudi družine (Griljc, Rifl,
Košutnik, Kregar, Rebernik, Papež, Potokar, Zamljen, Orehek, Hren, Tomec).
2019 sta peljala kar dva avtobusa prijateljev Grintovca na Grossglockner. Klub je z rumenimi
majicami in kapami poskrbel tudi za prepoznavnost navijačev, pa tudi za malico in pijačo. Ob
igranju Stranjske godbe in trobljenju planšarjev, plapolanju slovenske zastave in navijanju sta
Koligarjeva (6.m.) in Bečan (8.m.) kar poletela skozi cilj.
Izlet smo zaključili na pikniku pri Jurju. Pravi filmski večer pod zvezdami, presenečenje za
Dušana in Miro Papež, sta pripravili hčeri Nina in Špela z družinama. Film z izjavami
sodelujočih prikazuje izjemno organizacijo teka na Grintovec. Špela je v scenarij vključila tudi
nastop vseh vnukov. Večer je bil ganljiv dokaz srčnosti družine Papež.

Slika 35: Prijatelji Grintovca na Grossglocknerju.

Velika zahvala gre ravnatelju OŠ Stranje, Borisu Jemcu, ki je tekačem vsa leta nudil telovadnico
in različne prostore šole za prireditve ob SP in EP, za zaključek letnih zborov kluba in TPOK.
Zahvala društvom in sponzorjem
Izvedba prireditev je bila vrhunska tudi zaradi sodelovanja različnih zvez (AZS, EA ,WMRA),
županov Občine Kamnik (Anton Smolnikar, Marjan Šarec, Matej Slapar) in društev: markacisti
PD Kamnik, PD Kamnik, Velika planina d.o.o, Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik,
PGD Kamniška Bistrica, Društvo GRS Kamnik, Civilna zaščita Kamnik, Policijska postaja
Kamnik, ZD Kamnik.

Organizacija tako velikih prireditev pa je pomenila tudi velik finančni zalogaj. Organizatorji so
se z zahvalami, objavami v medijih in povabili na prireditve skušali zahvaliti za finančno
pomoč. Dušan Papež je držal besedo: Avtoličarstvo in avtokleparstvo Papež je bilo vsa leta
glavni sponzor. Kot dolgoletni sponzorji so se izkazali: Elektrina d.o.o., Avtomehanika Cotman
d.o.o, Lestor d.o.o, Calcit d.o.o, Zavarovalnica Triglav d.d., SGP Graditelj d.d., Okrepčevalnica
sv. Primož, Martin Ambrož s.p., Pangeršič Car d.o.o, Iskra Betonarna d.o.o, Himalaya Herbals,
Gostilna Pri planinskem orlu, Sam d.o.o.
Dušan Papež:
Za nami je 20 let delovanja kluba. Izkazali ste se trenerji in tekači z izjemnimi dosežki,
dokazali smo se tudi v vsej organizacijski veličini. Ponosen sem na vse naše skupne dosežke.
Če imaš za seboj tako srčno in predano ekipo prostovoljcev, potem lahko organiziraš
vrhunske prireditve, ki prerastejo v gorsko-tekaški praznik cele doline, države, sveta. Cenim
vašo zavzetost, strokovnost in odgovornost. Dobro smo poznani v svetu po trasiranju proge z
rumenim trakom, gostoljubnosti in človečnosti, po priznanjih, napisanih na roko, po
prijaznosti in srčnosti … Vse to je edinstveno, kot je edinstvena naša Velika planina. Svetu
in sebi smo dokazali, da so tekme na najvišjem nivoju lahko tudi poštene in srčne.
Zahvala gre tudi moji zlati družini, brez katere takšnih prireditev nikoli ne bi bilo. Seveda pa
je bila nepogrešljiva tudi pomoč društev in sponzorjev, saj so bile prireditve velik finančni
zalogaj.
Hvala prav vsem.

Zapisala Mira Papež.

