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RAZVOJ SABLJANJA V SLOVENIJI PO OSAMOSVOJITVI DO DANES

Luka Antončič

IZVLEČEK
Sabljanje na Slovenskem ima dolgo zgodovino. Sabljaška zveza Slovenije, krovna organizacija
na področju sabljaškega športa v Sloveniji, je bila ustanovljena leta 1928 ter vse do leta 1991
delovala pod okriljem Sabljaške zveze Jugoslavije. Po osamosvojitvi leta 1991 so sabljači
začutili priložnost ter v roku dveh let sodelovali pri ustanovitvi Olimpijskega komiteja Slovenije
ter dosegli vključitev Sabljaške zveze Slovenije v Mednarodno sabljaško zvezo ter Evropsko
sabljaško unijo (danes Evropska sabljaška zveza/konfederacija). V tekmovalni sezoni
1991/1992 so takrat trije delujoči sabljaški klubi pričeli z organizacijo tekmovanj za potrebe
slovenske jakostne lestvice. Aprila 1992 so slovenski sabljači prvič nastopili na velikem
tekmovanju za državo Slovenijo. V letu 1992 so bila izvedena tudi prva državna prvenstva po
osamosvojitvi. Do leta 2000 so slovenski sabljači nizali vse boljše rezultate in podirali mejnike.
Po letu 2000 je aktivnost Sabljaške zveze Slovenije skoraj povsem zamrla. Sabljanje je bilo
odvisno od aktivnosti posameznih klubov. Kljub temu je število klubov in njihovih članov počasi
naraščalo. V Slovenijo se je vrnilo sabljanje s sabljo, ob tem pa se je z izvolitvijo novega vodstva
Sabljaške zveze Slovenije pričela kopica aktivnosti, ki se pred tem niso izvajale. Sabljaška zveza
Slovenije je skupaj s soorganizatorji leta 2015 in 2017 uspešno organizirala dve veliki
tekmovanji. Pojavile so se nove skupine in oblike sabljanja. Sabljanje na Slovenskem se je
tekom časovnih obdobji razvijalo v različne smeri.
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EVOLUTION OF FENCING IN SLOVENIA AFTER GAINING INDEPENDENCE UNTIL TODAY

Luka Antončič

ABSTRACT
Fencing has a long history in Slovenia. Slovenian Fencing Association is an umbrella
organization in the field of fencing sport in Slovenia. It was established in 1928 and was a part
of Yugoslavian Fencing Association until 1991. After gaining independence in 1991, Slovenian
fencers saw the opportunity and in two years they cooperated in establishment of Slovenian
Olympic Committee. Because of their efforts, Slovenian Fencing Association joined
International Fencing Federation and European Fencing Confederation. During competition
season 1991/1992, three working fencing clubs started organizing national scale
competitions. In April 1992, Slovenian fencers made their debut representing Slovenia at their
first big competition. Also in 1992, first national competitions were organized after gaining
independence. Up to year 2000, Slovenian fencing association`s activity almost died out
completely. Fencing has become dependent on the activity of fencing clubs. Despite this, the
number of clubs and their members has been slowly rising. Fencing with sabre has returned
to Slovenia. After election of new leadership in Slovenian Fencing Association, a whole range
of activities have been established, that have not been carried out before. In 2015 and 2017,
Slovenian fencing Association has successfully co-organized two big competitions. New
fencing groups and new fencing styles appeared. During different periods in time, Slovenian
fencing has been developing in different directions.
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1. Uvod
Prvi Slovenec, ki je osvojil olimpijsko medaljo, je bil sabljač. Slovenci na ta prelomni dogodek
slovenskega športa ob poplavi uspehov in odmevnih novic iz drugih športnih panog vse
prevečkrat pozabijo. Prav to je razlog zakaj se sabljači vse pogosteje sklicujejo na tradicijo in
zgodovino sabljaškega športa v Sloveniji. O prejemniku srebrne olimpijske medalje in
evropskem prvaku Rudolfu Cvetku je že veliko znanega in zapisanega, nasprotno pa velja za
ostal sabljaški šport. Vsak sabljač (tekmovalec ali rekreativec), trener, sodnik, funkcionar ali na
kakršenkoli drug način s športom povezan posameznik v mozaiku slovenskega sabljanja pusti
svoj delček. Posamezniki prihajajo in odhajajo. Nekateri vztrajajo dolgo, a generacije se
menjajo. Zapisi o sabljanju v Sloveniji so redki, posledično pa je skromen tudi arhiv Sabljaške
zveze Slovenije, ki je krovna organizacija v Sloveniji na področju sabljaškega športa. Načeloma
velja, da je zapisov iz novejše zgodovine več, iz starejše pa manj. Fenomen sabljanja na
Slovenskem pa kaže ravno obratno. Obdobje tik po osamosvojitvi je precej dobro popisano,
medtem ko to ne bi mogli trditi za kasnejša obdobja, sploh po letu 2000. Z menjavo generacij
bledijo tudi spomini, kar slovenskemu sabljanju dela nepopravljivo škodo.
Cilji diplomskega dela so:
-

orisati razvoj sabljanja na Slovenskem po osamosvojitvi,
opisati razvoj in delovanje slovenskih sabljaških klubov po osamosvojitvi,
določiti glavne akterje slovenskega sabljanja po osamosvojitvi (tekmovalce, trenerje,
sodnike, funkcionarje itd),
predstaviti pomembnejša tekmovanja, ki so jih po osamosvojitvi organizirali slovenski
sabljaški klubi in Sabljaška zveza Slovenije ter
predstaviti pomembnejše rezultate slovenskih sabljačev dosežene po osamosvojitvi.

Namen diplomskega dela je odgovoriti na zgoraj zastavljena vprašanja in prvič zapisati
strnjeno zgodbo razvoja sabljanja v Sloveniji po njeni osamosvojitvi. Z zapisom je omogočeno
lažje razumevanje in ohranjanje tega dela zgodovine sabljaškega športa v Sloveniji.
Diplomsko delo je monografskega tipa, pri pisanju je bila uporabljena deskriptivna metoda
dela. Delo temelji na zbranih podatkih iz pisnih in ustnih virov, pri čemer so uporabljeni
najrazličnejši pisni viri (monografska dela, arhivsko gradivo, časniki, svetovni splet itd.). Zbrane
podatke sem dopolnil z lastnim vedenjem in svojimi dvajsetletnimi izkušnjami v sabljanju.

2. Jedro
2.1 Kratek pregled zgodovine sabljanja
Sabljanje ima pomembno vlogo v zgodovini človeštva. Vloga sabljanja se je skozi stoletja
spreminjala. Služilo je preživetju, visoki družbi, modi, vzgoji in na koncu športu. V današnjem
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času se sabljanje v večini posveča športni vzgoji, čeprav se zaradi zahtevne tehnične opreme
in primerne trenerske izobrazbe ne uporablja kot osnovno sredstvo športne vzgoje
(Fleischman, 2001).
Sprva je bilo sabljanje namenjeno izključno vojskovanju oz. boju za preživetje. Orožja v obliki
meča so poznana že iz bronaste in železne dobe in so prisotna pri vseh večjih takratnih
civilizacijah (prisotna v starem Egiptu, antični Grčiji ter antičnem Rimu). Najstarejši zapis o
sabljanju je iz leta 1190 p.n.š. v Egiptu. Do leta 1400 n.š. je oblika sabljanja, ki je odvisna od
kvalitete orožja, odpornosti oklepov in načina bojevanja, znana praktično pri vseh narodih.
Korenite spremembe se začnejo šele v 15. stoletju. Takrat v vojaške vrste pride smodnik, ki
močno spremeni način vojskovanja. Z razvojem novih tehnik obdelave kovin so prišla lažja
rezila, ki so omogočala hitrejše gibe. Pojavi se nova oblika meča, »kratki meč« oz.
»smallsword«, imenovan tudi »spada«. Z njegovim prihodom nastopi obdobje dvobojev. Zlato
obdobje dvobojev poteka v 17. in 18. stoletju. Razvijejo se kodeksi časti in vojaški pozdravi
skupaj s tehniko sabljanja. Kasneje, ko postane dvobojevanje vse manj in manj popularno, ga
postopoma začne nadomeščati »športno sabljanje«. Naredijo prve maske, ki ščitijo obraz,
konice mečev zaščitijo ter določijo veljavno področje zadetkov. Dobimo nov šport – sabljanje
(Fleischman, 2001).
Korenine sabljanja sežejo daleč nazaj v zgodovino, kot moderen olimpijski šport pa se je razvil
konec 19. in v začetku 20. stoletja. Leta 1896 vključijo sabljanje na prve olimpijske igre
moderne dobe, ki so potekale v Atenah. Sabljanje je eden štirih športov, ki so bili prisotni na
vseh olimpijskih igrah od njihovega začetka (Fleischman, 2001). Vprašanje, zakaj so na
olimpijske igre vključili ravno sabljanje, ni neznanka. Predlagatelj modernih olimpijskih iger je
bil Francoz baron Pierre de Coubertin, ta pa je bil tudi sam sabljač. Sprva so tekmovali zgolj v
moškem floretu in sablji. Leta 1900 moški nastopijo tudi v meču, osem let kasneje pa so
uvedena ekipna tekmovanja. Ženske prvič nastopijo na olimpijskih igrah leta 1924. Slovensko
sabljanje je svoj največji rezultatski uspeh doseglo v sabljanju s sabljo. Rudolf Cvetko je leta
1912 na olimpijskih igrah v Stockholmu, sicer kot član avstrijske ekipe, kot prvi Slovenec osvojil
olimpijsko medaljo prav v sablji. Leta 1913 je bila v Parizu ustanovljena mednarodna sabljaška
zveza (Federation Internationale d`Escrime, v nadaljevanju FIE), ki je svojo funkcijo ohranila
vse do danes. Ustanovljena je bila z namenom poenotenja pravil (Sabljaška zveza Slovenije,
2019).

2.2 Sabljanje na Slovenskem do vključitve SZS v mednarodne organizacije
2.2.1 Ustanovitev Sabljaške zveze Slovenije in vključitev v mednarodno sabljaško
zvezo
V letu 1929 je bila ustanovljena Sabljaška zveza Jugoslavije (Mačevalački savez Jugoslavije, v
nadaljevanju MSJ), ki je združevala tudi prve slovenske klube oz. njihove sabljaške sekcije, po
drugi svetovni vojni pa je bila organizirana Sabljaška zveza Slovenije (v nadaljevanju SZS). Do
leta 1991 je bila članica MSJ. (Nemec, 1992a).
SZS, sicer polnopravni članici Športne zveze Slovenije, je po razglasitvi slovenske suverenosti
25. junija 1991 v relativno kratkem obdobju uspelo doseči dva zelo pomembna in zgodovinska
mejnika v slovenskem sabljaškem športu in slovenskem športu nasploh. S podpisom slovenske
olimpijske listine (Slika 1) z dne 8. oktobra 1991, na kateri je podpis Rafaela Nemca, je SZS
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postala ustanovna članica Olimpijskega komiteja Slovenije (v nadaljevanju OKS), ki je bil
ustanovljen 15. oktobra 1991.

Slika 1: S strani Sabljaške zveze Slovenije podpisana olimpijska listina (arhiv Sabljaške zveze Slovenije)

SZS je kot edini predstavnik sabljaškega športa v Sloveniji pričela z zbiranjem dokumentacije
za vključitev v Mednarodno sabljaško zvezo. V prvi polovici februarja 1992 je na naslov SZS
prišlo priznanje Športne zveze Slovenije in obvestilo, da je s 16.1.1992 SZS zabeležena v
register v mednarodne športne federacije vključenih slovenskih športnih zvez. S tem je SZS
prejela začasno članstvo ter postala četrta strokovna športna zveza iz Slovenije sprejeta v
mednarodno organizacijo (Nemec, 1992c). Z začasnim članstvom je SZS prejela vabilo na
junijski kongres FIE v Parizu.

Slika 2: Priložnostni članek, objavljen 1. februarja 1992 (arhiv Sabljaške zveze Slovenije)

Ob pomembnem dogodku je Rafael Nemec pripravil priložnostni članek (Slika 2) ter ga
razposlal časopisnim hišam.

11

Po Staniču (1992b) so bili na omenjeni kongres uradno povabljeni trije predstavniki SZS.
Predsednik Borut Stanič, podpredsednik Dušan Šuštar in generalni sekretar Rafael Nemec, a
se slednji zaradi drugih obveznosti kongresa ni udeležil. Sprejemu SZS v FIE ni nihče
nasprotoval. Tako je Slovenija skupaj s Hrvaško, Litvo, Latvijo in Estonijo postala polnopravni
član z vsemi pravicami in obveznostmi. Nasprotno velja za ostalih enajst državnih zvez nastalih
na tleh bivše Sovjetske Zveze, sicer nekaterih bodočih sabljaških velesil (Ukrajina,
Belorusija,…), ki so prejele pogojno članstvo ter možnost nastopov na tekmovanjih pod
zastavo Skupnosti neodvisnih držav. Z omenjenim kongresom se je uspešno zaključil projekt
včlanitve SZS v FIE, ki se je začel v trenutku priznanja Republike Slovenije s strani pomembnih
držav sveta (15. januarja 1992), takojšnjim začasnim članstvom in zaključil 5. junija 1992 s
polnopravnim članstvom.
Širitev članstva FIE je botrovala tudi k razširjeni uporabi jezikov. Uradni dokumenti s strani FIE
so bili v francoskem jeziku. Boj za prevlado enega ali drugega jezika je bil že dlje časa predmet
spora na nivoju FIE, tokrat pa so bili prvič enakopravni francoščina, angleščina in španščina.
Novim članom (tudi SZS), ki so v večini primerov komunicirali v angleškem jeziku, pa je bila v
veliko pomoč aktivnost angleške sabljaške zveze. Osnutek prevoda pravil FIE v slovenski jezik
je bil pripravljen marca 1992, nato pa je delo zastalo. Veliko zaslug za omenjeni prevod pripada
sabljačici Nini Tomić (Stanič, 1992c).
2.2.2 Aktivnosti slovenskih sabljaških organizacij in njihovih članov med leti 1991 in 1993

V skladu s koledarjem MSJ iz Beograda (Mačevalački savez Jugoslavije, 1991) je SZS konec
aprila 1991 v Ljubljani organizirala pionirsko in kadetsko prvenstvo SFRJ v vseh orožjih.
Slovenski sabljači so med leti 1933 in 1990 v mladinski in članski konkurenci skupaj osvojili
triinštirideset naslovov prvakov Jugoslavije. Tridesetkrat so postali mladinski prvaki (24-krat
posamično in 6-krat ekipno), temu pa dodali trinajst članskih naslovov (enajst v posamični in
dva v ekipni konkurenci). Omenjeni prvaki so nastopili za sledeče klube: MASK (Maribor), Ilirija
(Ljubljana), Rudar (Trbovlje), Polet (Maribor), Krim (Ljubljana), Branik (Maribor), TVD Partizan
Tabor (Ljubljana), Odred (Ljubljana), Olimpija (Ljubljana), Šport Oprema (Ljubljana) in
Železničar (Beograd). Do osemdesetih let 20. stoletja je večina omenjenih klubov prenehala
delovati, v Sloveniji pa je v tistem času vključno s SZS delovalo šest sabljaških organizacij (Slika
3).

Slika 3: Seznam sabljaških organizacij leta 1983 (arhiv Sabljaške zveze Slovenije)

Na redni letni skupščini SZS dne 6.12.1991, ki jo je otvoril dotedanji predsednik SZS Vladimir
Lokar, so delegati soglasno razrešili dotedanje organe SZS. Za Predsedstvo SZS so bili
predlagani in z vsemi glasovi prisotnih delegatov izvoljeni predsednik Borut Stanič,
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podpredsednika Vladimir Lokar in Marjan Salobir, tehnični direktor Karol Grabner in tajnik
Rafael Nemec. Med drugim so prisotni razpravljali o potrebi po prenovi statuta in uvedbi
tekmovalnega sistema, saj: »obstaja nekaj predlogov in različnih razmišljanj o slovenskem
tekmovalnem sistemu, vendar konkretnih sklepov ni bilo razen tega, da so delegati Sabljaške
sekcije Partizan Tabor napovedali tekmovanje 14.12., ki naj bi štelo za slovensko jakostno
lestvico« (Nemec, 1991).
SZS je januarja 1992 štela približno 150 članov, ki so bili združeni v štiri sabljaške klube (Nemec,
1992a). Potrebno pa je poudariti, da so bili aktivni zgolj trije, dva v Ljubljani in en v Velenju. V
Mariboru, eni izmed zibelk slovenskega sabljanja, je Sabljaški klub (v nadaljevanju SK) Branik
odlično deloval vse do pred nekaj let, ko je delo v klubu zamrlo zaradi menjave generacij in
pomanjkanja finančne podpore (Sabljaška zveza Slovenije, 1992). Zamrla je tudi ljubljanska
Šport Oprema. Tako so v tistem obdobju aktivno delovali Sabljaška sekcija (v nadaljevanju SS)
Partizan Tabor, SK Olimpija in SK Rudolf Cvetko. Da pa je vendarle obstajala določena aktivnost
in želja mariborskega Branika, dokazujejo stiki s SZS. Na redni letni skupščini SZS je potekala
razprava o problematiki SK Branik in njihovimi precejšnjimi pričakovanji za pomoč predvsem v
obliki opreme. Delegati so bili enotni v stališču, da: »niti Sabljaška zveza niti posamezni klubi v
tem trenutku niso sposobni za kakršnokoli pomoč. Kljub vsemu pa je glede tega treba raziskati
prav vse možnosti, saj bi bilo idealno, če bi Sabljaški klub Branik obnovil delovanje v Mariboru«
(Nemec, 1991). Predsedstvo SZS je konec decembra 1991 s sklepom 001/92 določilo 6
tekmovanj za slovensko jakostno lestvico ter s sklepom 002/92 sistem točkovanja za
tekmovalno sezono 1991/1992 (Nemec, 1991b). Tako je bila s strani SZS 22.1.1992 Bojanu
Mačku, predstavniku SK Branik iz Maribora, poslana rang lestvica, v katero so bili zajeti trije
turnirji. Prvemu Tabor `91 (14.12.1991) sta sledila še (pojavljajo se različni zapisi imena
tekmovanja (Olimpia, Olympia,…), v vseh primerih pa gre za isto tekmovanje pod organizacijo
SK Olimpija) Olympia Open 91 (21.12.1991) in Olimpija `92 (18.1.1992). Bojan Maček
28.1.1992 na SZS naslovi pismo v katerem poudari, da ne premorejo nobenega kvalificiranega
učitelja sabljanja oz. trenerja. Na SZS zvali nujo po organizaciji seminarjev, izpitov za trenerje
in sodnike ter izdaji certifikatov. Ob tem se dotakne ligaškega sistema tekmovanja ter doda,
da bi takšen sistem v primerjavi s turnirskim prinesel več možnosti za financiranje s strani
ZTKO-ja.
28.3.1992 je SS Partizan Tabor organizirala novo tekmovanje za jakostno lestvico Slovenije za
sezono 1991/1992 – Tabor`92. Sabljači so se pomerili v treh kategorijah. V kategoriji floret
pionirji je prvo mesto zasedel Tilen Ružič (SS Partizan Tabor), med člani Matevž Cvetkovič (SS
Partizan Tabor), v ženskem floretu pa je v absolutni kategoriji slavila Špela Pirc (SK Olimpija), s
čimer so se tovrstna tekmovanja v sezoni 1991/1992 zaključila.
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Slika 4: Jakostna lestvica SZS v sezoni 1991/1992 – floret člani (arhiv Sabljaške zveze Slovenije)

V kategoriji floret člani je prvo mesto zasedel za takratne razmere veteran SK Olimpija Boštjan
Salobir, sledili pa so mu ostali sabljačih obeh ljubljanskih klubov (Slika 4).

Slika 5: Jakostna lestvica SZS v sezoni 1991/1992 – floret članice (arhiv Sabljaške zveze Slovenije)

Med članicami je prvo mesto z rahlo prednostjo pred sicer v tistem času zelo zanesljivo Nino
Tomić, ki se je udeležila zgolj dveh tekmovanj za jakostno lestvico, zasedla Špela Pirc (Slika 5).
Pestremu medklubskemu dogajanju je sledil nov zgodovinski trenutek slovenskega sabljanja.
Aprila 1992 so slovenski sabljači nastopili na mladinskem Svetovnem prvenstvu v Genovi, prvič
za državo Slovenije. V moškem meču je nastopil Matjaž Flajšman, v ženskem meču Špela Pirc
in Pia Vračko, v moškem floretu Matevž Cvetkovič, Marko Hočevar in Miha Šetina ter v
ženskem floretu Nina Tomić, ki je absolutno dosegla najboljšo uvrstitev – 43. mesto. V sablji
Slovenija ni imela predstavnika. Mesec dni kasneje je slovenska reprezentanca nastopila na
kadetskem Svetovnem prvenstvu v Bonnu (Slika 6).
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Slika 6: Slovenska kadetska reprezentanca na Svetovnem prvenstvu v Bonnu 1992 (arhiv Sabljaške zveze Slovenije)

Tehnični direktor SZS Karol Grabner je že januarja 1992 z dopisom obvestil Športno zvezo
Slovenije o načrtovanju organizacije naslednjih tekmovanj: Državno prvenstvo Slovenije v
floretu (moški in ženske, od pionirjev B do članov), meču (moški in ženske, od kadetov do
članov) in sablji (od pionirjev B do članov). Podana je bila tudi opomba, da se bodo termini
tekmovanj sproti prilagajali mednarodnim koledarjem FIE, Italije, Avstrije, Nemčije, Francije,
Madžarske in Češkoslovaške. Opomba nakazuje željo po nastopu slovenskih sabljačev v tujini.
Ob tem je navedel še tri mednarodne turnirje, in sicer Olimpija Open 92 (vsa orožja),
mednarodni turnir v Domžalah (floret) in Rudolf Cvetko (floret).
SK Olimpija je 26. septembra 1992 organiziral prvo Državno prvenstvo Republike Slovenije v
sabljanju s floretom za mladince in mladinke (Slika 7). Zmagi sta slavila Niki Bonetti (SS Tabor)
in Nina Tomić (SS Tabor).

Slika 7: Prispevek o prvem mladinskem Državnem prvenstvu v sabljanju s floretom 1992, objavljen v časniku Slovenec 8.
oktobra 1992 (arhiv Sabljaške zveze Slovenije)

Oktobrska 2. seja predsedstva SZS (Nemec, 1992b), ki je potekala v sejni sobi Društva Tabor,
je prinesla določene spremembe. Sejo je vodil predsednik Borut Stanič, po leg njega pa je bil
na seji prisoten podpredsednik Marjan Salobir in sedem drugih. Poleg spremembe statuta in z
njo pečata so prisotni analizirali preteklo dogajanje in začrtali nekaj pomembnih smernic za
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prihodnost. S sklepom 011/92 so potrdili tekmovalni koledar do konca leta 1992, v katerem
so bila predvidena že zgoraj omenjena prva Državna prvenstva Republike Slovenije v sabljanju
v vseh treh orožjih. Do spremembe pa je prišlo pri načrtovanju mednarodnih turnirjev, za
katere bi morali biti izpolnjeni določeni pogoji. Konec novembra načrtovani Olimpija Open, a
le, če bo mogoč uvoz sabljaške opreme s Hrvaške ter decembra turnir Rudolf Cvetko, če bodo
okoliščine to dopuščale (v preteklem letu turnir ni bil izveden). Sobočan (2019) pojasnjuje, da
so zagrebški sabljači v sklopu Poletne univerzijade v Zagrebu leta 1987 dobili precejšnjo
količino sabljaške opreme. Dobri in tesni odnosi med Ljubljano in Zagrebom so se kazali tudi v
izposoji sabljaške opreme iz Zagreba za potrebe izvedbe tekmovanj. Po osamosvojitvi je bila
ta praksa postavljena pod vprašaj. Beseda je nanesla tudi na Hanžičev memorial. Čeprav gre
za turnir s tradicijo, ga v zadnjih letih ni nihče prirejal, zato po odločitvi izvedba turnirja ni
obveznost SZS.
Tekom seje je Stanič (1992c) predstavil sicer krajši, a ambiciozen program SZS v tekmovalnem
letu 1992/1993. Kot eno glavnih smernic SZS je navedel uvrstitev slovenskih sabljačev na
olimpijske igre, a hkrati na koncu priznal, da se SZS nahaja v razvojni fazi.
Dva tedna kasneje so se za naslove državnih prvakov pomerili še v članski konkurenci (Slika 8),
tokrat pod organizacijo SS Tabor. Novembra je SS Tabor organizirala še Državno prvenstvo za
pionirje in kadete (Slika 9).

Slika 8: Slavje Taborjanov na premiernem državnem
prvenstvu (arhiv Sabljaške zveze Slovenije)

Slika 9: Prispevek Mladi sabljači dokazali svoj talent,
objavljen 11.11.1992 (arhiv Sabljaške zveze Slovenije)
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Do konca leta 1992 so bili okronani prvi državni prvaki Republike Slovenije v različnih
starostnih kategorijah. S floretom sta v članski konkurenci slavila Martin Slodnjak in Nina
Tomić, ki je skupaj s klubskim kolegom Nikijem Bonettijem slavila tudi v mladinski konkurenci.
Bonetti in Špela Pirc sta prišla do naslova v članski konkurenci z mečem, slednja pa je slavila
tudi med mladinkami. Zmage z mečem med mladinci se je veselil Martin Slodnjak. Prvenstvo
v sablji ni bilo izvedeno.
Sabljaška zveza Slovenije (1992) v predlogu za sofinanciranje programa SZS iz javnih financ na
ravni RS za leto 1993 slikovito oriše dogajanje pred svojo neodvisno potjo. Evropski procesi
zadnjih let, med njimi združitev obeh Nemčij ter razpad Sovjetske zveze, so tudi na športnem
področju pustili globoke posledice. Kot za ostale športne panoge lahko to trdimo tudi za
moderno športno sabljanje. Slovenija je bila na tem področju vsa povojna leta praktično
odrezana od sveta. Krovna strokovna organizacija MSJ je enostavno blokiral delovanje
republiških zvez, jih omejil na delovanje znotraj države ali kvečjemu dopuščal le redke stike s
sosedi na vzhodu, severu in zahodu. Ob tem je bila celotna shema športne organizacije v
Sloveniji naklonjena le nekaterim športnim panogam, v senci katerih je športno propadel
prenekateri talent, ki žal ni bil smučar, košarkar ali nogometaš.
Po osamosvojitvi so se slovenski sabljači znašli v neugodnem položaju. Bili so brez velikih
mednarodnih tekmovalnih uspehov v zadnjih letih, organizacijsko popolni amaterji in z
razmeroma maloštevilčno tekmovalno bazo. Kljub temu so na samostojno pot stopili z velikimi
koraki. SZS ni razpolagala praktično z nikakršnimi mednarodnimi izkušnjami, obenem pa je
delovala na popolnoma amaterskem nivoju. Kljub vsemu je bila četrta strokovna športna
organizacija iz Slovenije, ki je bila sprejeta v mednarodno zvezo, tekmovalci pa so se še istega
leta udeležili Svetovnega mladinskega prvenstva v Genovi, Svetovnega kadetskega prvenstva
v Bonnu in nazadnje še Evropskega mladinskega prvenstva v Innsbrucku. Na slednjem so
tekmovalci dosegli prve zares odmevnejše rezultate v mednarodnem merilu. Čeprav je v tem
obdobju na tovrstnih tekmovanjih nastopilo precej manj tekmovalcev kot danes, gre za
izjemne uspehe mladih slovenskih sabljačev. Niki Bonetti je v floretu zasedel 14. mesto. Enak
rezultat je v ženskem floretu uspel Nini Tomić, uspešni pa so bili tudi ostali člani reprezentance.
To so bili najboljši rezultati slovenskih sabljačev po Rudolfu Cvetku. Izredna priložnost, ki je
tekmovalcem odprla vrata v mednarodni svet, je bila izkoriščena, slovenski sabljači pa niso bili
uspešni na vseh področjih. Finančno so ostali na robu dogajanja. O nastopih slovenske
sabljaške reprezentance je še vedno odločal samo denar zainteresiranih staršev. V splošni
gospodarski krizi je zmanjkalo denarja celo za večje in uspešnejše športe, kaj šele za sabljače,
ki že do takrat praktično niso bili deležni večje družbene podpore.
Težavo pa niso predstavljali zgolj odhodi tekmovalcev na mednarodna tekmovanja v tujino.
Izražale so se na vseh ravneh, od prostorov SZS, pomanjkanja turnirske opreme, trenerjev,
sodnikov, strokovne literature, prevoda pravil FIE ipd. Grabner (Nemec, 1992b) je izpostavil
problem sodnikov, saj poleg njega ni bilo aktivnih kategoriziranih sodnikov, zato bi bilo nujno
izvesti sodniški seminar in izpite, ki bi jih priznali za t.i. slovensko sodniško kategorizacijo. Za
izvajalca je predlagal g. Kovačića iz Zagreba. Edini Slovenec, ki je bil takrat na listi FIE
mednarodnih sodnikov, je bil gospod Reberc (Stanič, 1992c). Potrebno pa je poudariti, da
Reberc ni več aktivno deloval v sabljaškem športu. Grabner (Nemec, 1992b) je ob tem opozoril
tudi na trenutno brezvladje na področju normativnih aktov ter dodal, da bi bilo do priprave in
sprejetja novih smiselno uporabljati določene akte MSJ (Slika 10). Gre predvsem za strogo
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strokovne akte (organizacije in izvedba tekmovanj, sojenje na tekmovanjih, delo predsedstva
SZS idr.).

Slika 10: Beleženje rezultatov tekmovanj na stare formularje – ekipno Državno prvenstvo 1992 (arhiv Sabljaške zveze
Slovenije)

SZS je s članstvom v FIE, sodelovanjem na FIE kongresih, nastopi tekmovalcev na velikih
tekmovanjih ipd. zelo hitro prišla v situacijo, ki je presegala njene sposobnosti, tako na
organizacijski kot finančni ravni. V letu 1992 je letna kotizacija/članarina v FIE (Slika 11) znašala
2800 francoskih frankov. Udeležba na FIE kongresu junija v Parizu je SZS stala 112.160 SIT
(Nemec, 1992c). Glede na menjalni tečaj z začetka junija (1 FF = 16 SIT) pa lahko letno članarino
FIE ocenimo na približno 44.800 SIT. To so bili visoki zneski za SZS.

Slika 11: Zahteva o plačilu kotizacije – članstvo v FIE (arhiv Sabljaške zveze Slovenije)
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Zveza je avgusta 1992 na športno društvo Tabor naslovila prošnjo za najem prostora za
potrebe SZS. »Dejstvo, da ne razpolagamo s svojimi prostori delajo slovenskemu sabljanju
nepopravljivo škodo. Arhivi SZS, tekoča korespondenca, skupna oprema ipd. se nahajajo na
različnih lokacijah pri posameznih sabljačih oz. funkcionarjih. V takih pogojih dela je tudi naša
učinkovitost mnogo premajhna« (Stanič, 1992). Stanič dodaja, da bi najete prostore v uporabo
nudili tudi sabljaški sekciji društva Tabor in hkrati poudari, da mislijo v prihodnosti Tabor
predlagati za slovenski sabljaški center, zato bi bil najem še toliko bolj smiseln.
Sedež SZS je bil v Ljubljani. Dokumentacijo zveze je v tem obdobju praviloma urejal in
podpisoval tajnik zveze Rafael Nemec, zato so bili kontaktni podatki na dokumentaciji SZS
praviloma njegovi. Nemec, sicer član SS Partizan Tabor, je občasno omenjen tudi kot generalni
sekretar zveze. SS Partizan Tabor je bila v tistem trenutku pomemben akter in kot se je kmalu
izkazalo tudi adut slovenskega sabljanja.
Če so se v letu 1992 klubi še nekoliko lovili z novoustanovljenim sistemom tekmovanj za
jakostno lestvico, se je sistem v letu 1993 dodobra prijel in uveljavil. Jakostne lestvice so se
nekoliko premešale, predvsem po zaslugi prestopa enega takrat najbolj perspektivnih
slovenskih sabljačev Nikija Bonettija iz SS Tabor v SK Olimpija. Tekmovalci so se vse pogosteje,
številčnejše in uspešnejše udeleževali mednarodnih tekmovanj. Januarja 1993 so nastopili na
mednarodnem sabljaškem turnirju v floretu »Zimski Susret« v Zagrebu. V šestih kategorijah so
si slovenski sabljači zagotovili 8 finalnih nastopov in 3 končne zmage. Marca so sabljači
nastopili na drugem mladinskem državnem prvenstvu v floretu, ki ga je organiziral SK Rudolf
Cvetko. Naslovov in medalj so se ponovno veselili sabljači SS Tabor in SK Olimpija, a tokrat s
prijetnim presenečenjem. V močni fantovski konkurenci, v kateri je nastopilo 30 mladincev, je
do prve medalje prišel tudi velenjski sabljač Drago Ranziger, ki je tako osvojil prvo medaljo za
SK Rudolf Cvetko (Slika 12).

Slika 12: Prispevek po drugem mladinskem Državnem prvenstvu 1993, objavljen 30. marca 1993 v časniku Slovenec (arhiv
Sabljaške zveze Slovenije)
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V Ljubljani sta poleg SZS delovali dve sabljaški organizaciji, SS na Taboru in SK Olimpija. Prva je
bila ustanovljena leta 1952, ko je Rudolf Cvetko po drugi svetovni vojni spet zbral svoje učence
in ponovno pričel z nasilno prekinjenim delom vzgoje mladih sabljačev (Sabljaška sekcija
Tabor, 2019). Glede na dokumentacijo SZS (Sabljaška zveza Slovenije, 1992) je SZS že dalj časa
načrtovala izvedbo projekta, s katerim bi določila slovenski sabljaški center z opremljeno
dvorano, sabljaško turnirsko opremo in pripadajočimi objekti (sanitarije, garderobe, skladišče,
pisarna). Ena od iskanih rešitev, ki bi omogočala treninge in izvedbo manjših tekmovanj ter
služila za skupne priprave reprezentance, gostovanja tujih sabljaških strokovnjakov,
organizacijo sabljaških šol, trenerskih in sodniških seminarjev in podobnih aktivnosti, ki so
največkrat v organizacijski domeni zvezi, je bila prav SS na Taboru. Obe ljubljanski organizaciji
sta držali primat pred veliko mlajšim velenjskim klubom. Ljubljanski sabljači so krojili vrh
jakostnih lestvic ter posledično dajali reprezentante. Med letoma 1992 in 1993 se je najbolj
izkazal član SS Tabor Martin Slodnjak. Mladi Slodnjak je v letu 1992 prišel do naslova
kadetskega in članskega državnega prvaka v floretu in mladinskega v meču. Leto dni kasneje
mu je uspelo dosežek ponoviti s tem, da je naslovom dodal še naslov članskega državnega
prvaka v meču in s tem v pičlih dveh letih zbral že sedem naslovov. Ob tem je uspešno nastopal
po mednarodnih turnirjih v Ljubljani, Zagrebu, Mödlingu, Linzu, Budimpešti in Olomoucu. Po
nastopu na mladinskem Evropskem prvenstvu v Innsbrucku pa je aprila 1993 z 11. mestom
med 57-imi tekmovalci na kadetskem Svetovnem prvenstvu v Denverju (ZDA, Colorado)
resnično opozoril nase.
SK Rudolf Cvetko je bil ustanovljen leta 1990. Marjan Salobir, član SK Rudolf Cvetko in
podpredsednik SZS, je v ustnem poročilu o delu kluba dejal, da je v dveh letih in pol imel klub
za seboj že skoraj 200 treningov (Nemec, 1992b). Omenil je, da je bilo »v začetku dela kluba
čutiti veliko simpatijo ljubljanskih sabljaških delavcev do novega kluba, tudi moralna pomoč v
tem času je bila velika. Žal pa se zadnje čase dogajajo določene neprijetnosti, ki nikakor niso v
prid slovenskemu sabljanju nasploh.« Sabljači mladega SK Rudolf Cvetko so bili rezultatsko
nekoliko v ozadju, a so s trdim delom vse glasneje opozarjali nase. Napredovali so tako
rezultatsko kot organizacijsko. Po dobro izpeljanem mladinskem državnem prvenstvu so visok
nivo organizacije ohranili tudi na turnirju za jakostno lestvico Velenje`93 oktobra 1993. Na
turnirju so sodili Kallay, Kovačić in Limov, trije sodniki iz Zagreba, kar je turnir postavilo na višjo
raven.
Po letih mirovanja se je sabljanje leta 1993 vrnilo v največje mesto in obenem gospodarsko
središče Štajerske, Maribor. SK Branik (1993) v pismu sabljaški zvezi sporoča: »da je sabljaški
klub Branik Maribor 1.1.1993 pričel z aktivnostjo in jo razdelil na več faz. Trenutno je v teku
prva, to je začetniški tečaj in navezava stikov z ostalimi klubi v naši Sloveniji.« Na 4. seji
predsedstva SZS, ki sta se je udeležila tudi predstavnika SK Branik Bojan Maček in Stanko
Bezjak, so prisotni izkazali podporo ponovni oživitvi sabljanja v Mariboru (Nemec, 1993).
2.2.3 Vključitev Sabljaške zveze Slovenije v Evropsko sabljaško Unijo

Slovensko sabljanje je v približno dvoletnem samostojnem delovanju zveze na določenih
področjih naredilo korak nazaj, drugod stagniralo, v večini primerov pa doseglo velik napredek.
V sklopu Evropskega članskega prvenstva 1993 v Linzu (Avstrija), na katerem Slovenija ni
dosegla pomembnejšega rezultata, je potekalo srečanje predstavnikov Evropske sabljaške
Unije (takratne Union Europeenne d`Escrime – UEE, do danes je prevladalo angleško ime
European Fencing Confederation – EFC). EFC je bila ustanovljena 26.10.1991 na Dunaju
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(Avstrija), omenjenega srečanja v Linzu pa se je z namenom udeležil tudi predsednik SZS Borut
Stanič. Tako je SZS 23.10.1993 postala polnopravni član takratne UEE. Nemec (1993b)
ugotavlja, da se članstvo do konca leta 1993 ni povečalo. Ob štirih delujočih kolektivnih članih
omenja tudi dva nedelujoča, in sicer SK Šport Oprema (Ljubljana) in SK Janez Polda (Ljubljana).
Individualno članstvo ni bilo natančno popisano, Nemec (1993b) pa ugotavlja: »da obstaja vtis,
da članstvo v sabljaških organizacijah zlagoma narašča. Z žalostjo in razočaranjem pa
ugotavljamo, da že v letu 1992, predvsem pa letos, ni izvrševan sklep o evidentiranju in
plačevanju članarine SZS, tako da tajnik SZS nima točne evidence o številu aktivnega članstva
SZS v letu 1993.« Po predvidevanjih pa se je aktivno članstvo gibalo okoli števila sto.
Enega izmed velikih korakov naprej predstavljajo materialne pridobitve SZS. Ta je pridobila
brezplačen prostor/pisarno v prostorih društva Tabor. Tajnik zveze je v trajno lastništvo od
podjetja DIGI d.o.o. pridobil osebni računalnik, začasno pa so pridobili tudi tiskalnik za delo
SZS. S kandidaturo za sredstva javnih financ za leto 1993, je SZS od Ministrstva za šolstvo in
šport prejela sredstva v višini 500.000 SIT. S kandidaturo za loterijska sredstva, s katerimi
razpolaga ŠZS, je SZS prejela dodatnih 420.000 SIT za nakup enega kompleta turnirske opreme,
iz katerih je bil izvršen nakup aparata in sabljaške steze Allstar. Ob tem so SS Tabor, SK Olimpija
in SK Rudolf Cvetko z enakovrednim prispevkom omogočili nakup programa za računalniško
obdelavo tekmovanj ENGARDE. To je bila velika sprememba pogojev dela, ki jo Nemec (1993b)
v svojem poročilu povzema tako, da: »so posamezne sabljaške organizacije v preteklih dveh
letih nabavile precej tako turnirske kot individualne sabljaške opreme. Kljub temu, da SZS nima
evidence o nabavah, lahko rečemo, da je slovensko sabljanje v zadnjih dveh letih bogatejše za
toliko opreme, kot je ni uspelo pridobiti v celem obdobju od konca druge svetovne vojne do
sedaj. To predvsem kaže na absolutno pozitivne trende pri razvoju sabljanja v Sloveniji«.

2.3 Razvoj disciplin na Slovenskem
2.3.1 Zaton sablje

Sabljanje kot dejavnost se je v slovenskem jeziku poimenovalo po orožju. Sablja, orožje z
ukrivljenim enoreznim rezilom, izvorno prihaja iz srednjeazijske stepe, v naše kraje pa so jo
konec srednjega veka zanesli turški konjeniki. Drugod po stari celini se je zares razširila šele v
18. stoletju, na Ogrskem, v srednji Evropi in tudi pri nas pa so sabljo posvojili že v 15. stoletju.
Postala je izjemno priljubljena. Lahko bi rekli, da je postala kar modno orožje, s katerim so
začeli opremljati vse rodove vojske. Naposled je prevladala nad mečem celo v vsakdanjem
besednjaku, kar je glavni razlog, zakaj danes v slovenskem jeziku govorimo o sabljanju in ne
mečevanju, ko beseda nanese na veščino vihtenja ostrih rezil (Sabljanje: veščina, tradicija,
šport, 2012).
Ironično je, da je leta 1992 oktobrska sprememba statuta, s katero je SZS dobila nov pečat,
prinesla zaton sabljanja s sabljo v Sloveniji. Starega okroglega z napisom in peterokrako zvezdo
v sredini (Slika 13) je zamenjal novi štirikotne oblike z napisoma in diagonalno ležečo sabljo
(Slika 14). V razpravi pred sprejetjem novega pečata je takratni podpredsednik Marjan Salobir
podal svoje mnenje. To je bilo, da je sablja orožje, ki si ga lastijo madžarski sabljači, naše
korenine pa so v italijanski šoli katero predstavlja italijanski floret. To je tudi razlog, da je v
znaku SK Rudolf Cvetko iz Velenja italijanski floret (Nemec, 1992).
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Slika 13: Star pečat SZS okrogle oblike z napisom in
peterokrako zvezdo v sredini (arhiv Sabljaške zveze
Slovenije)

Slika 14: Nov pečat SZS štirikotne oblike z napisoma in
diagonalno ležečo sabljo (arhiv Sabljaške zveze Slovenije)

Andrej Zajec mlajši (v nadaljevanju Andrej Zajec) je med leti 1984 – 1987 s sabljo osvojil štiri
zaporedne naslove mladinskega prvaka Jugoslavije. Uspehe iz mladinske kategorije je uspešno
nadgradil z naslovoma članskega prvaka Jugoslavije v letih 1987 in 1990, vse pod vodstvom
istega trenerja, svojega očeta Andreja Jana Zajca. Uspehom so sledili tudi mladinci Olimpije iz
Ljubljane, ki so leta 1990 prišli do ekipnega prvaka Jugoslavije. Zanimivo je, da je Andrej Zajec
do leta 1985 nastopal za ljubljansko Šport Opremo, od leta 1986 dalje pa za Železničar iz
Beograda. Sobočan (2019) pravi, da se je bilo kot član slovenskega kluba praktično nemogoče
uvrstiti v jugoslovansko reprezentanco, to pa je glavni razlog, zakaj so nekateri slovenski
sabljači nastopali za tuje klube.
K zatonu sabljanja s sabljo sta botrovala predvsem dva dogodka. Modernizacija sabljaške
tehnologije in smrt sabljaškega trenerja. Sablja je orožje, ki je namenjeno sekanju in vbodu
(Fleischman, 2001). Na začetku je sabljaški dvoboj sodilo kar pet sodnikov, glavni sodnik ter
štirje stranski sodniki (Sabljaška zveza Slovenije, 2019). Do velikega napredka je prišlo že v
tridesetih letih 20. stoletja, ko je A. Cabot izumil električni aparat za registracijo zadetkov. Od
takrat naprej sabljaško borbo sodi glavni sodnik z dvema stranskima sodnikoma. Aparat je bil
sprva namenjen le sabljanju z mečem. V petdesetih letih (1956) ga izpopolnijo, tako da se
električni aparat za registracijo zadetkov uporablja tudi pri floretu. Novo funkcijo, ki omogoča
registriranje zadetkov sablje, aparatu dodajo leta 1988 (Fleischman, 2001). Slovenski sabljači
niso premogli električne sabljaške opreme, da bi sledili standardom sabljanja drugod. Poleg
tega je v omenjenem obdobju umrl sabljaški trener Andrej Jan Zajec, ki je do svoje smrti vzgojil
kopico uspešnih sabljačev, tudi v sablji. Sin Andreja Jana Zajca, Andrej Zajec, se je kljub
predhodnim uspehom povsem umaknil iz slovenskega sabljanja. Zajec, ki je bil leta 1992
omenjen kot potencialni kandidat za opravljanje sodniškega državnega izpita (Stanič, 1992c),
se je v sabljanje vrnil šele petnajst let kasneje. Kljub temu, da je SZS načrtovala izvedbo
državnega prvenstva v sabljanju s sabljo v letu 1992, do prvenstva ni prišlo. SZS je še v letu
1995 načrtovala izpeljavo Prvenstva Slovenije v sablji, ki pa tudi v letu 1995 (in kasneje) ni bilo
izvedeno (Sabljaška zveza Slovenije, 1995b).
2.3.2 Prihod tujih strokovnjakov in razmerje moči med floretom in mečem

Januarja 1994 so se slovenski tekmovalci udeležili sabljaškega turnirja Alpe Adria Cup Graz.
Med njimi je bil tudi Martin Slodnjak, ki se je tekmovanja udeležil tako v floretu, kot v meču
(Slika 15 in Slika 16).
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Slika 16: Rezultati Alpe Adria Cup Graz 1994 – meč moški
prvih 16 (arhiv Sabljaške zveze Slovenije)
Slika 15: Rezultati Alpe Adria Cup Graz 1994 – floret
moški prvih 16 (arhiv Sabljaške zveze Slovenije)

V tem obdobju je na SZS deževala takšna in drugačna pošta. Voščila ob sprejetju v FIE,
novoletna voščila, predvsem pa številna povabila na tekmovanja, t.i. propozicije. Ta so
prihajala iz celega sveta (Slika 17 in Slika 18).

Slika 17: Povabilo/brošura ob 30. mednarodnem turnirju
v Bernu – marec 1994 (arhiv Sabljaške zveze Slovenije)

Slika 18: Povabilo/brošura ob 20. mednarodnem turnirju
v Bratislavi – oktober 1994 (arhiv Sabljaške zveze
Slovenije)

Marčevskega turnirja z mečem v švicarskem Bernu sta se udeležila Martin Slodnjak in Rok
Sobočan. Tekma v Bernu je bila vključena v koledar FIE in tako štela za seštevek Svetovnega
pokala. To je bil prvi nastop na tekmovanju Svetovnega pokala. Če je bilo v Sloveniji ob
osamosvojitvi prevladujoče orožje floret, mu je v zadnjem obdobju vse močnejšo konkurenco
predstavljalo sabljanje z mečem.
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Aprila so člani SK Rudolf Cvetko organizirali tretje Državno prvenstvo v floretu za mladince in
mladinke. Prvenstvo v Velenju je na sabljaške steze prvič po osamosvojitvi privabilo tudi
tekmovalce iz mariborskega Branika. Tako smo prvič po letih mirovanja kolektiva iz Maribora
na tekmovanju videli boj med štirimi sabljaškimi klubi (Slika 19). Med fanti si je naslov priboril
mladi Aljoša Cetinski (SS Tabor).

Slika 19: Rezultati mladinskega Državnega prvenstva 1994 v Velenju (arhiv Sabljaške zveze Slovenije)

Cetinski je mesec dni kasneje slavil tudi na Državnem prvenstvu za dečke in deklice, ko je v
kategoriji starejših dečkov (do 14 let) premagal vso konkurenco. Omenjeno prvenstvo za
mlajše starostne kategorije je organiziral ambiciozni SK Branik in s tem storil naslednji korak v
svoji novi dobi delovanja (Slika 20). Kljub vnovični prevladi ljubljanskih sabljačev so tekmovalci
iz Maribora s solidnimi nastopi potrdili dobro delo Bojana Mačka in Valterja Oblatha. Petra
Kamenšak (SK Branik) je v kategoriji mlajših deklic (do 12 let) prišla do tretjega mesta in
bronaste medalje (Slika 21).

Slika 20: Napoved Državnega prvenstva 1994 za mlajše
starostne kategorije (arhiv Sabljaške zveze Slovenije)

Slika 21: Državno prvenstvo dečkov in deklic v sabljanju
1994 (arhiv Sabljaške zveze Slovenije)
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Julija 1994 je slovenska sabljaška članska reprezentanca dočakala svoj prvi nastop tudi na
članskem Svetovnem prvenstvu, ki je potekalo v Grčiji. Prvenstva v Atenah sta se udeležila
Martin Slodnjak in Rok Sobočan. Slednji se je uspešno prebil skozi skupinski del tekmovanja
ter kasneje tekmovanje zaključil na 126. mestu. Slodnjak je sklenil tekmovanje v skupinskem
delu in končal na razpredelnici za Sobočanom. Oba tekmovalca sta nastopila v disciplini meč.

Slika 22: Rezultati članskega Svetovnega prvenstva 1994 – skupinski del (arhiv Sabljaške zveze Slovenije)

Slodnjak je kljub ponesrečenemu nastopu dokazal, da se lahko kosa z najboljšimi (Slika 22). V
šestih borbah je prišel do zmage in petih porazov z najmanjšo možno razliko enega zadetka
(opomba: sabljaško borbo je možno izgubiti tudi ob enakem številu prejetih in danih
zadetkov).
Čeprav so tekmovanja za jakostno lestvico Slovenije, Državna prvenstva in udeleževanja na
manjših in večjih mednarodnih tekmovanjih potekala tekoče, pa je SZS še vedno bila bitko s
težavami iz preteklosti. »Opozoriti je treba, da Sabljaška zveza Slovenije zaradi pomanjkanja
finančnih sredstev ni uspela realizirati vrste konkretnih, v predlogih programov konkretiziranih
nalog. Kljub vsemu pa smo uspeli obdržati kontakt z Mednarodno sabljaško zvezo z udeležbo
na kongresih v Parizu (1993) in Atenah (1994), za kar gre zahvala finančni podpori Ministrstva
za šolstvo in šport, ter se udeležiti nekaterih velikih mednarodnih tekmovanj…kjer so stroške
udeležbe pokrivali tekmovalci in njihovi starši s soudeležbo matičnih sabljaških organizacij«
(Nemec, 1995a). Precej bolj ali manj perečih problemov, ki so bili bolj ali manj pomembni za
nemoteno delovanje zveze, je ostalo še nerešenih ali pa so bili rešeni na lastno roko. Tako je
npr. SK Rudolf Cvetko v lastni organizaciji oktobra 1994 izvedel sodniški seminar (Slika 23),
Rafael Nemec pa januarja 1995 obvestil vse sabljaške organizacije o uvedbi uradnih ur SZS ob
ponedeljkih in četrtkih. »Pričakujem, da bomo v najkrajšem času nabavili telefax. Dokler v
pisarni SZS ne bomo dobili ustrezne telefonske linije, bom preko telefaksa uradoval ob četrtkih
s svojega doma« in nadaljeval »Pričakujem, da bomo tako delo Sabljaške zveze, obveščanje in
medsebojno koordinacijo med klubi in posamezniki v veliki meri izboljšali« (Nemec, 1995b).
Nemec (1995c) je kasneje svojo pobudo nesebično podkrepil z besedami: »Mnenja sem, da bi
tako v veliki meri izboljšali sistem delovanja SZS, ki sedaj v veliki meri ne deluje zaradi
subjektivnih in objektivnih razlogov. Uradne ure sem v prvi fazi pripravljen opravljati zastonj,
da dokažem absolutno koristnost svojega predloga.« Prav Rafael Nemec je bil eden
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pomembnejših likov razvoja sabljanja na Slovenskem po osamosvojitvi, pomembno vlogo pa
je imel že pred tem. Leta 1978 se je SS na Taboru notranje reorganizirala, Nemec pa je postal
njen prvi predsednik. Funkcijo je opravljal do maja 1997, polnih dvajset let (Sabljaška sekcija
Tabor, 2019).

Slika 23: Razpis sodniškega seminarja, oktober 1994 (arhiv Sabljaške zveze Slovenije)

Slovenski tekmovalci so se večinoma udeleževali tekmovanj v Sloveniji ter bližnji okolici,
predvsem mednarodnih turnirjev v sosednjih državah. Tako so bile najpogosteje obiskane
destinacije Ljubljana, Velenje, Maribor, Zagreb, Graz, Welsbach (Althofen), Dunaj,
Budimpešta, Zalaegerszeg itd. Kmalu se je pokazalo, da so tekmovalci v mlajših starostnih
kategorijah lahko konkurenčni kolegom iz tujine (Slika 24 in Slika 25). V članski konkurenci
slovenski tekmovalci niso uspeli dosegati rezultatov iz mlajših starostnih kategorij. Stanič
(1993) že konec leta 1993 po evropskem članskem prvenstvu spozna: »Tekmovalci so se borili
skladno s svojimi trenutnimi možnostmi, pokazal pa se je velik zaostanek za drugimi
sabljaškimi narodi v Evropi. Posebej bi veljalo poudariti dejstvo, da je bila naša reprezentanca
sestavljena iz mladih tekmovalcev, ki si svoje korake v mednarodno areno šele utirajo. Še
posebno pa smo lahko veseli, da sta naša najmlajša tekmovalca še kadeta, stara 17 let. Tako
Hočevar kot Slodnjak sta s svojimi leti in vsak s po eno zmago v prvem kolu vendarle opozorila
nase ter potrdila opravičenost njunega nastopa v tej najzahtevnejši mednarodni konkurenci.
Slednje ne bi moglo veljati za ostale tri tekmovalce, ki bodo v prihodnje morali nadoknaditi
zaostanke v tehniki in taktiki sabljanja.«
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Slika 25: Rezultati mednarodnega turnirja Kup Matija
Gubec v Zagrebu (marec 1995), floret – dečki (arhiv
Sabljaške zveze Slovenije)

Slika 24: Rezultati mednarodnega turnirja v Welsbachu
(marec 1995), floret kadeti (arhiv Sabljaške zveze
Slovenije)

Aprila 1995 so na tekmovanju za jakostno lestvico Republike Slovenije nastopili tudi tuji
tekmovalci, in sicer tekmovalci iz Hrvaške (Slika 26 in Slika 27). SZS je namreč nekaj mesecev
pred turnirjem Tabor `95 na 9. seji po živahni razpravi v zvezi s tekmovalnim sistemom, za
katerega je bila večina mnenja, da je dozorel za korenite spremembe, sprejela sklep 017/94, s
katerim je zmanjšala število turnirjev za jakostno lestvico ter jih odprla za tujce (Nemec, 1994).
Nemec (1995č) turnir Tabor `95 povzema: »…na katerem se je v šestih starostnih kategorijah
pomerilo kar osemdeset tekmovalcev iz štirih slovenskih in treh hrvaških klubov, kar po
množičnosti predstavlja svojevrsten rekord zadnjih let…« in »…zelo očitno je prisotnost dveh
tujih trenerjev, ki zadnja leta delujeta v ljubljanskih klubih Olimpiji in Tabor, vplivala na
kvaliteto prikazane taktike in tehnike…« in »Vrhunec tekmovanja pa smo doživeli ob nastopih
v članski konkurenci. Najprej so zagrebške tekmovalke prikazale resnično evropsko kakovostni
finalni obračun…« ter zaključi »V moški konkurenci je z neverjetno taktično in tehnično
zrelostjo presenetil reprezentant Aljoša Cetinski, sicer član ljubljanskega Tabora. Mladi
tekmovalec je z umetniško spretnostjo nadigral mnoge izkušenejše in starejše tekmovalce in
dobil turnir brez izgubljenega dvoboja.«

Slika 26: Rezultati Turnir Tabor `95 – floret članice (arhiv
Sabljaške zveze Slovenije)

Slika 27: Rezultati Turnir Tabor `95 – floret člani (arhiv
Sabljaške zveze Slovenije)
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Obisk tujih sabljačev na turnirjih za slovensko jakostno lestvico se je nadaljeval. Tako je 3.
junija 1995 na turnirju v Velenju med 28. tekmovalci v floretu slavil Hrvat Darko Limov. V finalni
borbi je premagal z majem novega aktualnega članskega državnega prvaka Marka Hočevarja
(SK Olimpija). Aprila 1995 so mladi slovenski sabljači nastopili na Svetovnem kadetskem in
mladinskem prvenstvu v Parizu. Zelo številčna slovenska reprezentanca je nastopila v petih
disciplinah. «Izrecno moramo poudariti, da v letošnjem letu Sabljaška zveza Slovenije prvič
načrtno organizira udeležbo reprezentanc na svetovnem prvenstvu. Udeležbe slovenskih
sabljaških reprezentanc na preteklih Svetovnih in Evropskih prvenstvih so bile rezultat
entuziazma posameznikov, odrekanja tekmovalcev, njihovih staršev in amaterskih sabljaških
delavcev. Zato tudi doseženi rezultati niso bili toliko plod načrtnega dela kot talenta
posameznikov« (Sabljaška zveza Slovenije, 1995). Tekmovalci niso povsem zadovoljili stroke in
prvotno zastavljenih ciljev, najbolje pa se je s 57. mestom odrezal Martin Slodnjak. Po
skupinskem delu je dobil prvo eliminacijsko borbo, nato pa tesno s 14:15 izgubil z močno
favoriziranim italijanskim tekmovalcem Cafierom, ki je v izločilne boje stopil kot številka 4.
Državno prvenstvo v maju je s primerjavo s preteklimi tremi prvenstvi prineslo povsem nove
lastnike članskih državnih naslovov. V floretu je med 26. tekmovalci slavil Marko Hočevar (SK
Olimpija), ki je v finalni borbi premagal klubskega kolega, dotedanjega aktualnega prvaka
Nikija Bonettija. Med dekleti je slavila Sava Smerkolj (SS Tabor), ki je v tesni finalni borbi z
rezultatom 15:14 premagala do tedaj v floretu dominantno Nino Tomić (SS Tabor). Dva tedna
kasneje, 20.5.1995, pa sta si v meču naslove priborila še Rok Sobočan (SS Tabor) in Martina
Tomšič (SK Olimpija). Sobočan je v tesnem finalu (15:14) premagal Martina Slodnjaka (SS
Tabor), Tomšičeva pa je bila boljša od Špele Pirc (SK Olimpija).

Slika 28: Člansko Svetovno prvenstvo 1995 Den Haag, Nizozemska (arhiv Sabljaške zveze Slovenije)

Julija 1995 se je slovenska članska reprezentanca udeležila Svetovnega prvenstva, ki ga je gostil
nizozemski Den Haag (Slika 28). Na prvenstvu so v disciplini meč moški nastopili trije Slovenski
tekmovalci. Z reprezentanti Martinom Slodnjakom, Martinom Vidicem in Rokom Sobočanom
je odpotoval tudi ukrajinski trener Sergey Smirnovsky. V kolikor je bil pred tem praviloma eden
od članov spremljajočega strokovnega dela ekipe, je tokrat spremljal reprezentanco kot edini
trener. Na prvenstvu, ki je z leti postajalo vse številčnejše (v kategoriji meč člani je nastopilo
183 tekmovalcev, od tega na koncu 177 uvrščenih), se je z 80. mestom najbolj izkazal Martin
Slodnjak. Prvenstvo na Nizozemskem pa je bilo prelomno za ekipne nastope slovenske
reprezentance. Omenjeni posamezniki so se prvič kot ekipa pomerili tudi v ekipnem
tekmovanju na velikih tekmovanjih.
Leto 1995 bi skoraj minilo brez spomina na pomemben dogodek. »Dogodek pa je s strani vseh
institucij popolnoma prezrt. Tudi Sabljaška zveza se je odzvala šele na večkratno urgenco g.
Zajca« (Nemec, 1995d). »V letošnjem letu mineva 150 let od prvega športnega dogodka na
ozemlju sedanje Republike Slovenije. Gre za sabljaško akademijo, ki jo je priredil Štefan
Mandić, oficir avstroogrske armade, po rodu Hrvat (Stepišnik, Telesna vzgoja na Slovenskem),
28

ki je deloval v Ljubljani« (Nemec, 1995e). Po opozorilu Olimpijskega komiteja Slovenije
združenja športnih zvez (Jagodic, 1995) so dogodek kasneje preimenovali v 150. obletnico
sabljanja na ozemlju Slovenije, sabljači pa so obletnico nameravali počastili s prireditvijo, ki bi
potekala 15.12.1995, dan pred XVI. mednarodnim turnirjem »Rudolf Cvetko«. Kljub želji in
angažiranosti na koncu zaradi težav s prireditvenim prostorom do izpeljave dogodka ni prišlo.
Stanič (1995) ob prelomu leta 1995 obdobje po osamosvojitvi povzema: »Sabljaška zveza
Slovenije je bila v letih po osamosvojitvi R Slovenije od Jugoslavije aktivna predvsem v smeri
mednarodne animacije slovenskega sabljanja z vključitvijo v evropsko in mednarodno
sabljaško zvezo in podpore najboljšim slovenskim sabljačem s ciljem njihovega približevanja
najboljšim na svetu. Vse omenjene aktivnosti so slonele na nadpovprečno aktivnih amaterskih
delavcih z vsemi omejitvami in včasih tudi prednostmi, ki sodijo zraven.« V kratki analizi opiše
prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti. Ob nekaterih v diplomski nalogi že omenjenih in
kopico neomenjenih opazk med drugim Stanič (1995) med prednosti uvrsti »dober trenerski
kader (trenutno)«.
Konferenca SZS, ki je potekala 15.11.1995, ni prinesla novih obrazov v obstoječi strukturi SZS,
prinesla pa je novo organizacijo organov SZS. Tako so svoje funkcije zadržali predsednik Borut
Stanič, podpredsednika Marjan Salobir in Dušan Šuštar in generalni sekretar Rafael Nemec. Do
spremembe je prišlo le na mestu tehničnega direktorja. Za mesto tehničnega direktorja SZS in
predsednika tehničnega odbora je bil soglasno izvoljen Agim Kazazi. Delegati so izvolili nove
organe SZS (Slika 29), ob tem pa Vladimirja Lokarja imenovali za dosmrtnega Častnega
predsednika SZS in za Častnega člana SZS (Nemec, 1995f).

Slika 29: Z novembrom 1995 sprejeti organi SZS (Nemec, 1995f)

Na prvi redni seji tehničnega odbora je bil podan in sprejet predlog o sistemu točkovanja za
uvrstitev v državno reprezentanco, ki ga je podal Sergey Smirnovsky. Aleksandr Tihomirov je
imel pomisleke glede števila točk, zbranega po tem sistemu, Borut Stanič pa poudaril, da:
»predlagano število 15 točk zagotavlja minimalno kvaliteto, ki je potrebna za nastope v državni
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reprezentanci. Kvaliteta in manjše število reprezentantov je tudi finančno bolj sprejemljivo za
zvezo« (Nemec, 1995g).
Če sta se velenjski in mariborski klub zanašala na domač sabljaški kader, sta ljubljanska kluba
v svoje vrste pripeljala tuja strokovnjaka. V Velenju sta za vzgojo sabljačev skrbela Marjan
Salobir in Agim Kazazi, v Mariboru pa Bojan Maček, Valter Oblath in Anton Ključar. V Ljubljani
sta se med tem ustalila dva ukrajinska trenerja. V SK Olimpija je poleg mladih trenerjev
Matjaža Flajšmana in Mihe Šetine deloval Aleksandr Tihomirov. V SS Tabor pa je poleg Boruta
Staniča, Rafaela Nemca in Zorana Cvetkoviča deloval Sergey Smirnovsky. Slednjega že leta
1992 zasledimo med spremljevalci kadetskih in mladinskih ekip na velikih tekmovanjih.
Smirnovsky je sprva priložnostno deloval v SK Olimpija ter s posamezniki izvajal individualne
treninge, nato pa se preselil k SS na Taboru. V sezoni 1993/1994 je prevzel večinski del
trenerskega dela v sekciji na Taboru, v letu 1994 pa so ga polno zaposlili v Športnemu društvu
Tabor, s čimer je SS dobila profesionalnega trenerja sabljanja.

Slika 30: Rezultati Državnega prvenstva v floretu za mladince in mladinke januarja 1996 (arhiv Sabljaške zveze Slovenije)

Klubi so velik poudarek dajali vzgoji mladih sabljačev, kar se je izkazalo za dobro. Na Državnem
prvenstvu za mladince in mladinke v floretu se je januarja 1996 v moški konkurenci pomerilo
kar 36 tekmovalcev (Slika 30). Med dekleti je nastopilo 15 tekmovalk. Mesec dni kasneje,
10.2.1996, je na Državnem prvenstvu za kadete in kadetinje v floretu v Velenju nastopilo 30
kadetov in 10 kadetinj. Načrtno delo z mladimi je obrodilo sadove. Slovenski tekmovalci so
imeli priložnost nastopati tako na domačih tekmovanjih kot v tujini. Z rednimi udeležbami v
tujini so dosegali vse boljše rezultate (Slika 31 in Slika 32).
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Slika 32: Prispevek Rafaela Nemca, objavljen v časniku
Ekipa (Nemec, 1996c)

Slika 31: Prispevek Rafaela Nemca, objavljen v časniku
Ekipa (Nemec, 1996b)

Kljub temu, da so bila tekmovanja v tujini praviloma močni mednarodni turnirji z močno
mednarodno udeležbo, pa jih vseeno ne moremo uvrščati v najvišji rang tekmovanj, kamor
sodijo tekmovanja pod okriljem FIE (Svetovni pokali, Svetovna prvenstva ipd.). Prve točke za
mladinski Svetovni pokal je 16.10.1994 v Laupheimu osvojil Martin Slodnjak. Marko Hočevar
je v sezoni 1995/1996 po uspešnima nastopoma v italijanskem Comu in avstrijskem Mödlingu
3. marca 1996 uspešno nastopil še v nemškem Giengenu. Z zelo dobro uvrstitvijo (27. mesto
med 126. tekmovalci) si je priboril nove štiri točke za seštevek mladinskega Svetovnega pokala
(skupno osem), kar ga je dvignilo na 86. mesto skupnega seštevka. Po aprilskem kadetskem in
mladinskem Svetovnem prvenstvu, ki ga je gostil Tournai (Belgija), se je njegovi uvrstitvi
močno približal Martin Slodnjak. Z enakim številom točk se je povzpel na 92. mesto seštevka
mladinskega Svetovnega pokala v disciplini meč mladinci. Najboljši rezultat na prvenstvu v
Belgiji je uspel Aljoši Cetinskemu, ki je v kategoriji kadetov med 81. tekmovalci zasedel 29.
mesto.
Marca 1996 so na seji izvršnega odbora SZS ugotovili: »Gorjan je izpostavil problem spremstva
boljših tekmovalcev na tekmovanjih. Formirali sta se namreč dve skupini – floret (Hočevar,
Bezlaj) in meč (Slodnjak, Sobočan in Vidic) – tekmovalcev, ki odhajajo na tekmovanja povsem
samostojno in samostojno (ne preko klubov) komunicirajo tudi z generalnim sekretarjem, ki
jih na njihovo željo prijavlja na tekmovanja. Gre seveda za tekmovalce, katerih interes je
prerasel slovenski prostor in jim je treba ob tem, da sami nosijo vse stroške, pri njihovem
angažmaju, kolikor je le mogoče, pomagati« (Nemec, 1996).
SZS je vse težje in težje dohajala apetite in ambicije najboljših slovenskih sabljačev. Ob
plačevanju številnih članarin (članstvo v FIE, UEE, OKS) in vse večjega števila ostalih starih in
novih stroškov (telefax,…), je SZS prejemala vse manjše zneske s strani javnega financiranja.
Tako je v letu 1993 s strani Ministrstva za šolstvo in šport prejela finančna sredstva v višini
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500,000 SIT, v letu 1994 400,000 SIT, v letu 1995 prvotnih 300,000 SIT in kasneje dodatnih
200,000 SIT ter v letu 1996 le še 200,000 SIT.
Slovenski sabljaški klubi in sekcije so v tem obdobju organizirali nekaj močnih mednarodnih
turnirjev. Eden izmed njih je bil turnir na Taboru, posvečen delu Rudolfa Cvetka (Slika 33). »Po
smrti Rudolfa Cvetka, leta 1977 so se sabljači športnega društva Tabor v katerem je Cvetko
preživel zadnja sabljaška leta, spraševali kako bi na najbolj primeren način počastili spomin na
svojega dolgoletnega trenerja. Odločili so se za organizacijo mednarodnega sabljaškega
turnirja »Cvetkov memorial«, ki je bil prvič organiziran leta 1978« (Sabljaška sekcija Tabor,
2019). Tekom prihodnjih let se je tekmovanje razvilo v turnir z močno mednarodno udeležbo
(Slika 34).

Slika 33: Nekrolog
Rudolfu Cvetku
(arhiv Sabljaške
zveze Slovenije)

Slika 34: Zmagovalci turnirjev »Rudolf
Cvetko« med leti 1979 – 1987 (arhiv
Sabljaške zveze Slovenije)

Slika 35: Rezultati XVI. mednarodnega turnirja
»Rudolf Cvetko« - floret moški (arhiv Sabljaške
zveze Slovenije)«

Decembra 1995 je na 16. mednarodnem turnirju »Rudolf Cvetko« med člani s floretom v moški
konkurenci nastopilo 48 tekmovalcev (Slika 35), v ženski konkurenci pa se je med seboj
pomerilo 25 tekmovalk.
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Slika 36: Povabilo/brošura ob III.
mednarodnem turnirju Olimpija Open 1995
(Sabljaški klub Olimpija, 1995)

Slika 37: II. mednarodni turnir Olimpija Open, polfinale: Niki Bonetti :
Gabor Puskas (Sabljaški klub Olimpija, 1995)

Drugo pomembno tekmovanje v Ljubljani, prav tako mednarodne razsežnosti, je v tem
obdobju organiziral SK Olimpija (Slika 36 in Slika 37). »Sabljaški klub Olimpija se je v letu 1989
pod vodstvom uspešnega in dolgoletnega trenerja g. Marjana Pengova in predsednika g.
Karola Grabnerja odločil organizirati mednarodni mladinski turnir (do 20. leta starosti)
Olimpija Open v moškem in ženskem floretu. Turnir naj bi postal tradicionalen in izveden vsaki
dve leti. Prvič je bil organiziran v letu 1990 z zavidljivo udeležbo. Posvečen je bil spominu na
vrhunskega tekmovalca mednarodnega razreda, večkratnega republiškega in državnega
prvaka ter dolgoletnega uspešnega predsednika kluba (1969-1988), gospoda Jureta
Baumgartnerja. V letu 1992 turnirja, kljub veliki angažiranosti, ni bilo mogoče izvesti.
Pokroviteljstvo nad II. turnirjem Olimpija Open `93 pa je prevzelo Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije in s tem omogočilo izvedbo mednarodnega sabljaškega turnirja v
Republiki Sloveniji in promocijo naše države tudi v tej športni panogi. Namen turnirja je
omogočiti boljšim mladim slovenskim sabljačem stik z mednarodno areno, krepitev športnega
sodelovanja naših klubov z ostalimi sabljaškimi klubi v Evropi ter popularizacijo sabljaškega
športa« (Sabljaški klub Olimpija, 1995).

33

Slika 38: Rezultati I. mednarodnega turnirja Olimpija
Open (Sabljaški klub Olimpija, 1995)

Slika 39: Rezultati II. mednarodnega turnirja Olimpija
Open (Sabljaški klub Olimpija, 1995)

Tako je po I. in II. turnirju (Slika 38 in Slika 39) konec novembra leta 1995 potekal III.
mednarodni turnir Olimpija Open, na katerem je nastopilo 75 sabljačev, od tega 47
tekmovalcev (Slika 40) in 28 tekmovalk. Tudi tretja različica turnirja je na sabljaške piste v
Ljubljano pritegnila številne tuje sabljače.

Slika 40: Rezultati III. mednarodnega turnirja Olimpija Open – floret člani (arhiv Sabljaške zveze Slovenije)
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Tako kot so člani SS na Taboru z memorialom počastili Rudolfa Cvetka, so tudi člani SK Branik
v spomin na svojega mojstra, leta 1964 preminulega Metoda Mohorja (Slika 41), ki je bil motor
sabljanja v Mariboru, organizirali sabljaško tekmovanje.
Člani mariborskega Branika so obudili Mohorjev turnir (Slika 42), sicer nekoč že uveljavljen
mednarodni turnir, ki je bil prvič izveden že leta 1965, a je v vmesnem času skupaj s SK Branik
zamrl. Tekmovanja so izvajali v sablji in/ali floretu. Organizatorji so leta 1995 izvedli
tekmovanje v floretu, odločili pa so se za uporabo manj znanega sistema pueblo-group (Slika
43). »Večjih problemov na tekmovanju ni bilo, nekaj pripomb pa je bilo v zvezi z
nepoznavanjem sistema tekmovanja, kar pa je bilo pričakovati« (Sabljaški klub Branik, 1995b).

Slika 41: Metod Mohor (Sabljaški
klub Branik, 1995a)

Slika 42: Povabilo/brošura ob
Mohorjevem turnirju 1995 (Sabljaški
klub Branik, 1995a)

Slika 43: Sistem tekmovanja pueblogroup, uporabljen tekom
Mohorjevega turnirja 1995 (Sabljaški
klub Branik, 1995a)

Novembra 1995 je na turnirju nastopilo 72 tekmovalcev, od tega 46 v moškem floretu in 26 v
ženskem floretu. Med člani je slavil mladi velenjski tekmovalec Rok Bezlaj (Slika 44), najboljšo
slovensko uvrstitev med dekleti pa je s šestim mestom dosegla Eva Štubelj (SS Tabor). Leta
1996 je pred drugo uvrščenim Markom Hočevarjem slavil avstrijski tekmovalec Robert
Blaschka, bivši avstrijski državni prvak in udeleženec olimpijskih iger 1984 in 1992.
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Slika 44: Rezultati Mohorjevega turnirja 1995 – floret moški (Sabljaški klub Branik, 1995b)

Po petih oz. šestih letih delovanja so svoje tekmovanje priredili tudi sabljači velenjskega SK
Rudolf Cvetko. Tako so organizatorji iz Velenja v letu 1996 organizirali mednarodni turnir v
sabljanju s floretom za kadete in kadetinje Pokal Velenja `96 (Slika 45).

Slika 45: Brošura ob mednarodnem turnirju v sabljanju s floretom za kadete in kadetinje Pokal Velenja `96 (Sabljaški klub
Rudolf Cvetko, 1996)

Že prva izvedba tekmovanja je na sabljaške steze poleg slovenskih tekmovalcev privabila
sabljače in sabljačice iz Hrvaške in Nemčije. Med kadeti je slavil hrvaški tekmovalec Bojan
Jovanović (Sika 46), med kadetinjami pa Slovenka Jasna Musi (Slika 47).
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Slika 47: Rezultati turnirja Pokal Velenja `96 – floret
kadetinje (Sabljaški klub Rudolf Cvetko, 1996)

Slika 46: Rezultati turnirja Pokal Velenja `96 – floret
kadeti (Sabljaški klub Rudolf Cvetko, 1996)

So pa organizatorji veliko pozornosti namenili področju, ki je bilo vse prevečkrat zanemarjeno.
Pojavnost sabljaškega športa v medijih je bila po navadi redka, turnir Pokal Velenja `96 pa je
bil dobro medijsko pokrit (Slika 48 in Slika 49).

Slika 49: Pokal Velenja `96 v medijih (Sabljaški klub
Rudolf Cvetko, 1996)

Slika 48: Pokal Velenja `96 v medijih (Sabljaški klub
Rudolf Cvetko, 1996)

Z organizacijo močnih mednarodnih turnirjev je sabljanje v Sloveniji pridobilo na vseh
področjih. V bližino slovenskih sabljačev so prihajali močni tuji sabljači in jim nudili izzive in
izkušnje, željo po dokazovanju in vpogled v kvaliteto sabljanja drugod, organizatorjem pa
ponudili navezovanje stikov ter promocijo sabljanja doma in v tujini.

37

Če se slovenski sabljači novembra 1995 niso izkazali na članskem Evropskem prvenstvu v
Keszthely-ju na Madžarskem, so bili uspešni leto dni kasneje na članskem Evropskem
prvenstvu v Limogesu v Franciji. Najuspešnejša sta bila kar mladinca v članski vrsti, Slodnjak
(meč člani, 25. mesto) in Hočevar (floret člani, 28. mesto). Prvenstvo v Franciji pa je prineslo
velik premik v prihodnosti slovenskega sabljanja. Sobočan (2019) pravi, da se je vse skupaj
začelo že leto dni prej. Najbolj stresen trenutek tekom prvenstva v Den Haagu, ki so ga izkusili
takratni reprezentanti, je bilo žrebanje sob. Reprezentanti so namreč vlekli slamice, najkrajšo
pa je potegnil najmlajši Martin Slodnjak in pristal v sobi s trenerjem Sergeyem Smirnovskym.
Anekdota jasno kaže, da tekmovalci niso bili v dobrem odnosu z ukrajinskim trenerjem. Do
popolnega navzkrižja in spora je prišlo tekom prvenstva v Limogesu. Tako sta Slodnjak in
Sobočan z še nekaterimi člani pričela z lastnimi treningi, nova »sekcija« pa je za seboj potegnila
tudi trenerja Zorana Cvetkoviča. Medtem, ko je prvotna SS pod vodstvom Smirnovskega iz
floreta v celoti prešla zgolj na meč, je novonastala skupina ob meču ohranila sabljanje s
floretom, ki je bilo ves čas primarna disciplina sabljaških treningov na Taboru. Novonastali
skupini je šlo na roko tudi dejstvo, da je na Taboru počasi zamiral boks, s tem pa so se sprostili
termini dvorane, v katerih so potekali sabljaški treningi. Medtem, ko je prvotna SS izvajala
treninge v popoldanskem času, je novonastala skupina prevzela večerne termine.
Leto 1997 ni prineslo odmevnejših rezultatov v članski konkurenci na najvišji ravni tekmovanj.
Članska reprezentanca se je julija udeležila Svetovnega prvenstva v Južnoafriški Republiki, s
tekmovalci pa je kot kandidat za FIE sodnika v Cape Town odpotoval tudi Matjaž Flajšman.
Slovenija je pred osamosvojitvijo imela s strani FIE licenciranega sodnika, potrebno pa je
poudariti, da Andrej Reberc ni bil aktiven sodnik. Andreja Reberca zasledimo na listi FIE
sodnikov za tekmovalno sezono 1995/1996 s potrjenima B licencama v floretu in meču, a pod
državo Jugoslavije. Na seznamu med kandidati iz Hrvaške zasledimo Sanjina Kovačića, ki je
tesno povezan s sabljanjem na Slovenskem (Federation Internationale D`Escrime, 1995).
Andrej Reberc se na listi FIE sodnikov za državo Slovenije pojavi v sezoni 1996/1997
(Federation Internationale D`Escrime, 1996). V sezoni 1997/1998 Reberca ni več na listi FIE
sodnikov (Federation Internationale D`Escrime, 1997). Flajšman se je le nekaj dni po
Svetovnem prvenstvu kot vodja ekipe z Markom Hočevarjem in Katjo Stergar udeležil
Univerzijade 1997 na Siciliji. Flajšman (1997) je o Univerzijadi zapisal: »Tekmovali so vsi
najboljši, ki niso dopolnili 28 let, tako da tekma ni bila lahka in ob obupni organizaciji lahko
rečemo, da so rezultati kar zadovoljivi.«
Ob vse pogostejših odhodih starejših kolegov na močna mednarodna tekmovanja (FIE A
turnirje ipd.), pa je doma vse bolj dominanten postajal še vedno mladi Aljoša Cetinski, ki je v
sezoni 1996/1997 še vedno spadal v kategorijo kadetov. Čeprav je zadnja leta opozarjal nase
in njegov potencial ni bil vprašljiv, je po uvrstitvi med najboljših 32 na kadetskem Svetovnem
prvenstvu v Belgiji (april 1996) v letu 1997 storil še korak naprej. Januarja 1997 je osvojil naslov
državnega prvaka med kadeti, 2.2. med petdesetimi tekmovalci slavil na mednarodnem
kadetskem turnirju v Linzu, teden dni kasneje pa slavil še na mladinskem državnem prvenstvu.
Marca je ponovil uspeh izpred enega leta ter na kadetskem Svetovnem prvenstvu 1997 osvojil
odlično 21. mesto, maja med mladinci slavil na Pokalu Velenja ter leto zaključil z decembrsko
zmago na članskem mednarodnem turnirju »Rudolf Cvetko«.
Leto 1998 je prineslo izjemno pomemben mejnik slovenskega sabljanja iz vidika tekmovanj.
Martinu Slodnjaku je po nekajkratnih poskusih in neuspešnih nastopih 16.5.1998 na
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Svetovnem pokalu v italijanskem Legnanu na turnirju Throphee Carroccio uspela uvrstitev
med najboljših 64 tekmovalcev, s čimer je sebi in slovenskim tekmovalcem nasploh zagotovil
prve točke v seštevku Svetovnega pokala v članski konkurenci. Marku Hočevarju je leta 1999
na članskem Svetovnem prvenstvu v Seulu uspela prva uvrstitev med najboljših 64 na tovrstnih
tekmovanjih v članski konkurenci (57. mesto).

2.4 Sabljanje na Slovenskem po letu 2000
Kljub mladim talentom pa je prelom tisočletja prinesel precej dolgotrajno mračno obdobje za
SZS iz vidika njenega delovanja. Nekateri izjemno nadarjeni sabljači (Bonetti, Cetinski) so
prenehali tekmovati, iz delovanja SZS pa so se umaknili nekateri predstavniki, ki so zvezo
uspešno vodili vse od slovenske osamosvojitve. Ob spremembah, kot so sabljaške maske s
transparentnim vizirjem, izbor disciplin na Mohorjevem turnirju (Slika 50) in pojav sabljanja v
Novi Gorici (Slika 51) je na delovanje SZS in posledično slovensko sabljanje najbolj vplivala
menjava funkcionarjev zveze.

Slika 51: Sabljaška sekcija Športnega društva Nova gorica
– plačilo članarin sabljačev SZS v letu 2001 (arhiv
Sabljaške zveze Slovenije)

Slika 50: Rezultati Mohorjevega turnirja, november 2000,
meč – člani in članice (arhiv Sabljaške zveze Slovenije)

Vodenje (funkcijo predsednice) SZS je prevzela nekdanja sabljačica, sicer poslanka Polonca
Dobrajc. Arhiv SZS iz tega obdobja je skoraj ničen, kar jasno priča o (ne)aktivnosti SZS. Po
odhodu Rafaela Nemca, ki je vsa dotedanja leta vestno zbiral in urejal arhiv ter opravljal
precejšnji del korespondence, je njegovo mesto generalnega sekretarja nasledil Rok Sobočan.
V to je bil, kot pravi Sobočan (2019) skoraj primoran. SZS je v prihodnjih letih, praktično vse
do novega mandata, opravljala le nujne obveznosti, kot so bile naročanje tekmovalnih licenc
in pošiljanje prijav na tekmovanja. Funkcijo je prevzel zgolj zato, da ne bi omenjene
neaktivnosti občutili tisti najpomembnejši – tekmovalci.
SZS je v sodelovanju s SK Rudolf Cvetko septembra 2001 pod vodstvom madžarskega
strokovnjaka Ferenca Totha izvedla osnovni in obnovitveni tečaj za sodnike. Osnovnega
sodniškega seminarja se je udeležilo 6 kandidatov, z uspešno opravljenim praktičnim in
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teoretičnim preizkusom pa so pridobili nacionalno licenco (Slika 52). Na obnovitvenem
seminarju je bilo 9 udeležencev. Za potrebe seminarja je Marjan Salobir prevedel Pravila
tekmovanja FIE. Pravila so bila aktualizirana maja 2000, delo pa je predstavljalo najbolj ažuren
prevod pravil do tedaj. Vsi udeleženci so prejeli izvod prevedenih pravi. (Salobir, 2001).

Slika 52: Primer potrdila – Nacionalni sabljaški sodnik (arhiv Sabljaške zveze Slovenije)

SZS je tako bolj načrtno pristopila k izobraževanju sodniškega ter kasneje tudi trenerskega
kadra. V začetku devetdesetih let 20. stoletja sta se na Fakulteto za šport vpisala takrat aktivna
sabljača Matjaž Flajšman in Matevž Cvetkovič. Oba sta uspešno zaključila s prvostopenjskim
študijem, tekom tekmovalne kariere izkazala zanimanje za trenerstvo ter po zaključeni
tekmovalni karieri nadaljevala s trenerskim delom.
Novonastala sabljaška sekcija v Novi Gorici je nekoliko razbremenila ostale sabljaške klube ter
marca 2003 organizirala Državno prvenstvo v meču za mlajše starostne kategorije do vključno
z mladinsko konkurenco.
Do velike spremembe pa je prišlo v Športnemu društvu Tabor. Po sporu leta 1996 in ločitvi
treningov sta na Taboru delovali dve sabljaški sekciji. Prvotna SS Tabor in novonastala, ki je
tekom let nastopala pod različnimi imeni (sekcija Tabor, študent Tabor). Leta 2003 so člani
sekcije še zadnjič na državnem prvenstvu nastopili pod imenom SS študent Tabor (Slika 53).
Po odhodu trenerja Zorana Cvetkoviča sta vlogi trenerjev prevzela Matevž Cvetkovič in Aljoša
Cetinski ter sekcijo leta 2004 preimenovala v SS Duel Tabor. Sekciji se je takrat pridružilo tudi
nekaj članov SK Olimpija, katerega delovanje je v tistem času viselo na nitki. V preteklih letih
so se sabljači Olimpije večkrat selili (iz prostorov Elektra v centru v dvorano v Trnovem ter
kasneje na kegljišče za Bežigradom). Klub je ohranjal in držal pri življenju le še entuziazem
posameznikov in sabljanje za rekreacijo.
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Slika 53: Rezultati ekipnega Državnega prvenstva 2003 – meč člani (arhiv Sabljaške zveze Slovenije)

Po prvem ekipnem nastopu na članskem Svetovnem prvenstvu v Den Haagu 1995 in prvem
ekipnem nastopu na članskem Evropskem prvenstvu v Limogesu 1996 so slovenski mečisti
pričeli z nastopi na ekipnih tekmovanjih. Zgodovinsko prvo zmago so dosegli na tekmi
Svetovnega pokala februarja 2003 v Barceloni. Sobočan (2019) spomni na napako FIE, ki je
pred začetkom turnirja Slovenijo s 40. FIE točkami postavila na 26. mesto razvrstitve ekip v
Svetovnem pokalu, čeprav do tedaj slovenska ekipa ni okusila slasti zmage. Slovenija se je na
omenjenem turnirju pomerila z ekipo Irske (35. na jakostni lestvici FIE) in jo premagala ter se
tako uvrstila na 21. mesto na turnirju v Španiji. Slovenija kljub prvemu uspehu ni dolgo
vztrajala na ekipnih tekmovanjih najvišjega nivoja, Sobočan (2019) pa navaja, da je do tega
prišlo predvsem zaradi povišanja zneskov prijavnin ter logističnega zalogaja. Časovno temu
dogajanju sledi tudi organizacija ekipnih državnih prvenstev. Leta 1995 so na ekipnem
državnem prvenstvu v floretu med člani nastopile štiri ekipe, med mladinci devet ter med
mladinkami štiri. Kmalu po letu 2000 so ekipna tekmovanja poniknila ter se ponovno vrnila po
letu 2012.
Na Primorskem se je SS v Novi Gorici pridružila nova sabljaška sila. »Sabljaško društvo Gladio
so 03.05.2006 ustanovili Petra Kladnik, Jure Jeza in Blaž Kavčič. Novo sabljaško društvo na obali
je popisalo prvi list papirja in vendar je svoje delovanje z izkušenimi ljudmi iz sabljaških krogov
lahko oprlo na najizrazitejšo lastnost tega olimpijskega športa – tradicijo. Vodstvo društva si v
prvem mandatu prizadeva za povečanje števila članov, pridobivanje novih finančnih sredstev,
povezovanje z organizacijami v občini Koper in širše, ter v skladu s statutom predvsem gojitev
prijateljstva, razumevanja in sodelovanja skozi športno dejavnost« (Športno društvo Gladio,
2019).
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Slika 54: Prošnja Sabljaškega društva Gladio za včlanitev v Sabljaško zvezo (arhiv Sabljaške zveze Slovenije)

Sabljaško društvo Gladio je zaradi lažjega izpolnjevanja svojih ciljev nemudoma pričelo z
vključevanjem v SZS (Slika 54).
Maja 2007 so člani SZS zaradi skoraj popolne neaktivnosti SZS in posledičnega njenega
vegetativnega stanja sami sklicali skupščino (Slika 55).

Slika 55: Sklic skupščine Sabljaške zveze Slovenije (arhiv Sabljaške zveze Slovenije)
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SZS je tako leta 2007 dobila novo vodstvo. Polonco Dobrajc, ki je bila skupaj s svojo ekipo
razrešena na skupščini SZS, je zamenjal Janez Artič.
Bobič (2008) navaja: »V sredini leta 2007 je bilo na skupščini izvoljeno novo vodstvo Sabljaške
zveze. V preteklih letih je sabljanje v Sloveniji bolj ali manj stagniralo, vse kar se je dogajalo je
bilo le v okviru klubov, zveza pa praktično ni delovala, saj z njene strani ni bilo zaznati nobenih
aktivnosti. Novo vodstvo si je zadalo za cilj, da na novo postavi aktivno zvezo, ki bo v
sodelovanju s klubi razvijala slovensko sabljanje, ga približala širši publiki in ga s tem naredila
bolj množičnega. Množičnost bi posledično privedla do novih klubov tudi v krajih v Sloveniji
kjer jih sedaj ni, in vrhunske rezultate slovenskih sabljačev tudi na mednarodni ravni. Za
dosego teh ciljev so potrebni materialni pogoji in urejeno ter pregledno delovanje zveze.
Vodstvo in predsednik SZS so takoj po nastopitvi mandata začeli izvajati ukrepe, ki bodo zvezo
vodili k zastavljenim ciljem.«
SZS je s podpisom dogovora o sodelovanju (Slika 56) junija 2007 postala konstitutivni član
Zveze borilnih športov Slovenije, sicer neformalnega združenja, ki deluje v okviru OKS –
Združenja športnih zvez.

Slika 56: Podpisnice dogovora o sodelovanju v Zvezi borilnih športov Slovenije (arhiv Sabljaške zveze Slovenije)

Če je SZS v preteklih letih iz javnih sredstev vsako leto prejela približno enako količino finančnih
sredstev, je bilo novo vodstvo očitno precej bolj angažirano, premišljeno in uspešnejše pri
kandidiranju na razpisih in pridobivanju finančnih sredstev. SZS je leta 2001 s strani Ministrstva
za šolstvo, znanost in šport prejela 561,600 SIT, leta 2004 približno enako, 552,000 SIT. Leta
2007 Fundacija za šport večini s strani SZS prijavljenim programom ni dodelila sredstev. Tako
je SZS s strani Fundacije za šport v letu 2007 prejela zgolj 2,754 €. V letu 2008 je Fundacija za
šport za različne programe SZS skupaj dodelila namenska finančna sredstva v skupni višini
24,386 €. Ob tem je SZS preko donatorskih sredstev prejela dodatnih 12,000 €.
Mozetič (2008) v poročilu za leto 2007 navaja: »SZS je v preteklem letu uspešno izpolnjevala
svoje naloge v skladu s programom, ustanovnim aktom in sklepi skupščine in izvršilnega
odbora. Zveza je od nastopa novega vodstva poravnala svoje zapadle obveznosti in dolžnosti.
Primopredaja poslov in dokumentacije novemu vodstvu je bila korektno opravljena, opozoriti
pa je potrebno, da ni bila predana štampiljka, ki se je uporabljala pri poslovanju zveze zadnja
leta, in nikakršna materialna sredstva, čeprav je znano, da naj bi SZS posedovala nekaj
sabljaške opreme. V preteklem letu se je močno povečala aktivnost zveze, ki je pridobila svoje
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prostore v katerih deluje koordinatorka pisarne, prijavila se je na več tujih in domačih razpisov
in je aktivna v delovanju OKS, FIE in EFC…« in nadaljuje »…opravljen je bil postopek registracije
sabljačev in s strani MSŠ potrjen program usposabljanja za sabljaške trenerje. Ob tem je bilo
opravljenega veliko sprotnega dela, poročanja različnim organom in vzdrževanja stikov s FIE,
EFC ter drugimi zvezami.«
Obdobje vodenja Janeza Artiča ni trajalo dolgo, le do maja 2008. Vodenje SZS je prevzela nova
ekipa s predsednikom Savom Tatalovičem in generalnim sekretarjem Aljošo Cetinskim.
Sabljaške organizacije so SZS v tekmovalni sezoni 2007/2008 prijavile 114 tekmovalcev in 13
trenerjev (Krpač, 2007). Popularnost sabljaškega športa v Sloveniji je naraščala, z njo pa tudi
število aktivnega članstva. Konec novembra 2011 je bilo v SZS vključenih 8 društev/sekcij. Ob
tem se je povečalo tudi število vključenih športnikov (članov športnih društev), in sicer sledeče:
v kategorijo kakovostni in vrhunski šport je bilo zabeleženih 133 športnikov, v kategorijo
športna rekreacija oz. interesna dejavnost dodatnih 200, skupaj 333. Zavedenih je bilo tudi 86
strokovnih delavcev (68 voluntersko, 14 honorarno in 4 profesionalno) (Fundacija za šport,
2011).
K popularnosti in večanju števila aktivnih udeležencev je pripomogla tako SZS kot klubi sami.
S svojimi aktivnostmi, sodelovanji na različnih prireditvah in pojavljanjem drugod so javnost
seznanjali z relativno nepoznanim in predvsem redko omenjenim športom v Sloveniji. To so
dosegli s programi in projekti kot so Mala šola sabljanja, Poletna muzejska noč (Slika 57),
Simpozij ob 100-letnici osvojitve srebrne olimpijske medalje Rudolfa Cvetka (Slika 58), Čarobni
dan v Arboretumu Volčji potok ipd.

Slika 57: Priložnostna medalja mladim sabljačem (lasten
arhiv)

Slika 58: Vabilo ob Simpoziju ob 100-letnici osvojitve
srebrne olimpijske medalje Rudolfa Cvetka (lasten arhiv)

Zaradi uspešnejšega črpanja finančnih sredstev v letu 2008 in prihodnjih letih, je SZS s
sofinanciranjem udeležb na najvišji ravni lažje podpirala svoje tekmovalce, tekmovalci pa so
posledično dobili več priložnosti za nastope na tekmovanjih. Izostali niso niti rezultati. Prav po
letu 2008 so slovenski sabljači dosegli najboljše uvrstitve v seštevku mladinskega Svetovnega
pokala. Jan Golobič je v sezoni 2009/2010 s 36. točkami zasedel 53. mesto, Jan Bidovec in
David Zupančič pa v sezoni 2008/2009 22 točk (osvojeni 70. in 71. mesto na lestvici). Med
dekleti se je najbolj izkazala Eva Jeza, ki je v sezoni 2010/2011 s prav tako zbranimi 22. točkami
dosegla 64. mesto v končnem seštevku mladinskega Svetovnega pokala (vsi v disciplini meč).
Za dosego omenjenega rezultata se je udeležila tekmovanj, ki so jih gostila Lobnya, Bratislava,
Laupheim, Dijon, Mödling, Göteborg, Kiev in Mer Morte, kar bi brez sofinanciranja za vsakega
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tekmovalca predstavljalo velik finančni zalogaj. V članski konkurenci pa sta še vedno primat
držala starejša tekmovalca. Martin Slodnjak je v sezoni 2004/2005 v disciplini meč člani zbral
26 točk ter se zavihtel na 75. mesto, s floretom pa je najboljša uvrstitev uspela Mateju Kušarju,
ki je v sezoni 2006/2007 zbral 13. točk in sezono zaključil na 128. mestu med svetovno
sabljaško elito.
Slovenski tekmovalci pa so bili uspešni tudi na nižji ravni mednarodnih tekmovanj. Tako se je
v Evropskem pokalu za mlajše člane (t.i. kroženje EFC U23) v sezoni 2012/2013, ko se je ta
dokaj nov sistem tekmovanja že dodobra prijel in uveljavil, vseh šest nastopajočih tekmovalcev
(Golobič, Zupančič, Veras-Regent, Koman, Frankovič (vsi meč) in Antončič (floret)) v še vedno
močni in pestri mednarodni konkurenci uvrstilo v prvo polovico evropske jakostne lestvice.
Slovenski tekmovalci pa so ob tem še vedno lahko tekmovali na domačih mednarodnih
turnirjih, ki pa so se kot vse nekoliko spreminjali in oblikovali. SS Duel Tabor je leta 2007 še
zadnjič organizirala Cvetkov memorial (sprva turnir »Rudolf Cvetko«) za člansko starostno
kategorijo. Člansko tekmovanje je z leti postalo vse slabše obiskano. Tekmovalci iz tujine so se
praviloma udeleževali le še turnirjev, ki so bili uvrščeni v tekmovalni koledar njihovih
nacionalnih zvez in/ali koledarjev FIE ter EFC. Na Taboru so si dolga leta prizadevali, da bi
Cvetkov memorial postalo močno mednarodno tekmovanje pod okriljem FIE, a se njihova želja
in prizadevanja niso uresničila. Tako je zadnji članski prvak memoriala postal Matej Kušar, ki
je v finalu slavil pred Luko Antončičem. Naslednje leto je SS Duel Tabor organizirala prvi
Cvetkov memorial za mlajše starostne kategorije (v letu 2008 izjemoma pod imenom Turnir
NLB) ter s tem načinom nadaljevala tudi v prihodnje. ŠD Gladio pa je že leto dni po svoji
ustanovitvi organiziralo prvo tekmovanje, ki se je hitro razvilo v regionalno dobro obiskan
mednarodni turnir Koper Cup.
V vmesnem obdobju pa je sabljanje v Sloveniji doživelo še eno veliko spremembo oz. bolje
rečeno povratek. Po osvojeni olimpijski medalji leta 1912 in uspehih slovenskih sabljačev s
sabljo tik pred letom 1991, se je v Slovenijo prvič po osamosvojitvi vrnilo sabljanje s sabljo. SK
Erazem je bil ustanovljen leta 2007 (Slika 59), aktivnosti kluba pa so si sledile po naslednjem
vrstnem redu: »Ideja o ustanovitvi Erazma je nastala marca 2007 po treningu na Taboru v
bližnjem bifeju po kozarcu, dveh obvezujočega pivca; idejnika sta bila Grega in Andrej…« in
»…SK Erazem je bil uradno ustanovljen 1.4.2007 v Ljubljani…« in »…ustanovitelji kluba so
Boštjan Smrekar, Grega Smrekar in Andrej Zajec…« in »…prvi trening smo imeli v torek,
18.9.2007, na dan katastrofalnega neurja v Sloveniji in sosednjih državah…« in »…prvo orožje,
ki smo se ga lotili v Erazmu je bil floret…« in »…klubske tekme rekreativcev smo uvedli v
šolskem letu 2008/2009…« in »…treninge smo od leta 2007 do 2013 imeli v Osnovni šoli Polje
v Ljubljani, od takrat dalje v papirnici Vevče…« in »…prvi uradni Erazmov turnir smo organizirali
3.4.2010 v Ljubljani…« in »…25. oktobra 2010 je bil SK Erazem na 2. seji izvršnega odbora
Sabljaške zveze Slovenije sprejet v Sabljaško zvezo Slovenije…« in »…5.6.2012 je SK Erazem
organiziral prvo ekipno državno prvenstvo Slovenije v sablji! Bile so tri kategorije, dečki B,
članice in člani…« in »…20.10.2012 so mlajši člani SK Erazem prvič nastopili na mednarodnem
tekmovanju v Italiji« (Sabljaški klub Erazem, 2019).
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Slika 59: Plakat Sabljaškega kluba Erazem (Sabljaški klub Erazem, 2019)

Sprva so se v klubu posvetili disciplini floret, nato pa hitro prešli na sabljo. Eno glavnih
prelomnic za to disciplino predstavlja leto 2011. Tega leta je bilo poleg utečenih državnih
prvenstev v floretu in meču prvič v zgodovini samostojne Slovenije organizirano tudi Državno
prvenstvo v sabljanju s sabljo 2011, ki je potekalo maja v Izoli. Prva članska državna prvaka s
sabljo sta v sicer zelo skromni in malo številčni konkurenci postala Milan Jovanov in Nika
Pušenjak. Zelo pomembno vlogo k izvedbi prvenstva pa je s sodniškim delom prispeval Andrej
Zajec, sicer takrat prvi favorit za naslov, a se je nastopu na tekmovanju odpovedal. Od 2011
dalje so državna prvenstva v sabljanju s sabljo postala stalnica.
SK Erazem pa si je na začetku delovanja zastavil kodeks kluba ter z njim strateški cilj, ki se glasi:
»Glavni strateški cilj kluba je postati vodilni slovenski sabljaški klub z visoko kvalitetno
sabljaško šolo, ki v celoti temelji na slovenskem znanju« (Sabljaški klub Erazem, 2019). SK
Erazem je v nadaljnji fazi delovanja združil aktivnosti in interese s SK Olimpija, tekom let pa so
v klubu trenersko delo opravljali Andrej Zajec, Milan Jovanov, Matjaž Fleischman in Luka
Antončič. Mladim tekmovalcem iz Erazma so z napredkom in uspehi počasi rastli apetiti in
ambicije. Kasneje se je spletlo sodelovanje z italijanskim trenerjem. Roberto De Nicola je
postal glavni trener novoustanovljene SS v Kamniku v sklopu Športnega društva Šport Aktiv
Kamnik, v Kamnik pa se je preselila velika večina dotedanjih članov SK Erazem.
Nekaj let pred kamniško zgodbo pa se je vsaj približno podobno odvilo v Mariboru. V letu 2012
je poleg SK Branik v Mariboru pričel delovati Akademski sabljaški klub (v nadaljevanju ASK)
Maribor. »Pobudo za njegovo ustanovitev je dala skupina staršev otrok, ki naj bi se v
sabljaškem klubu Branik počutili zapostavljeni« (Gomzi, 2013). Delo v novoustanovljenem ASK
Maribor sta prevzela dva izkušena trenerja. Madžarski strokovnjak Peter Kunfalvy ter
mariborski delavec Anton Ključar.
Število SK/SS v SZS je še naprej rastlo. Tako je v sezoni 2013/2014, še pred ustanovitvijo
kamniške sabljaške sekcije, letno članarino SZS poravnalo 11 klubov oz. sekcij, in sicer SS
Športnega društva Tabor (SS Tabor in SS Duel Tabor), SK Olimpija, SK Ljubljana, SK Erazem (vsi
Ljubljana), SK Branik, ASK Maribor (oba Maribor), SK Rudolf Cvetko (Velenje), Športno društvo
Gladio (Koper), Športno društvo Nova Gorica (Nova Gorica) in SK Izola (Izola). SZS je vodil
Boštjan Smrekar, sicer tudi predsednik SK Erazem.
V slovenskem sabljanju se je obrnilo vse več popisanih listov, razvoj in napredek pa je bilo
mogoče razbrati iz rezultatov tekmovalcev, številk, besed. Čeprav je med posamezniki, klubi
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in zvezo skoraj konstantno prihajalo do trenj, je bilo slovensko sabljanje pripravljeno na nekaj
velikega.

Slika 60: Vabilo na mednarodni turnir `97 Tehran International Fencing Championships (arhiv Sabljaške zveze Slovenije)

Leta 1997 je na naslov SZS prispelo vabilo – propozicije za tekmovanje v Teheranu, prvega FIE
A turnirja v Aziji (Slika 60). Sobočan (2019) opisuje, da so slovenski sabljači potrebovali kar
nekaj časa, da so se odpravili tudi v bolj eksotične destinacije. Sprva so to storili hrvaški
tekmovalci, po njihovih uspešnih nastopih pa so jim sledili tudi slovenski tekmovalci. Tako je
npr. Rok Sobočan leta 2005 s 25. mestom na tekmovanju Grand Prix v Teheranu prišel do točk
Svetovnega pokala v članski konkurenci (skupno 8 v sezoni 2004/2005). Podoben trend pa
lahko opazimo tudi pri organizaciji velikega sabljaškega tekmovanja v Sloveniji. Prva omemba
in razmišljanja segajo nazaj v leto 1993 (Slika 61).

Slika 61: Izsek poročila po Evropskem prvenstvu 1993 (Stanič, 1993)
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Bobič (2008) navaja: »Sabljaška zveza Slovenije je na kongresu Evropske sabljaške zveze
kandidirala za organizacijo sabljaškega evropskega prvenstva leta 2010 v Sloveniji«. Mladinsko
Evropsko prvenstvo v sabljanju 2010 je potekalo v Rusiji (Lobnya), Slovenija pa je ponovno
poskusila tri leta kasneje. Decembra 2012 sta se 91. Kongresa FIE v Moskvi udeležila
predsednik SZS Franc Breznik in delegat Veselko Dumitrov (sicer trener SK Branik). Breznik
(2012) o organizaciji tekmovanja v Sloveniji navede: »Na razgovoru s predsednikom evropske
zveze – Eurofencing g. František Janda smo izrazili željo, da dobimo eno veliko tekmovanje v
Slovenijo, ker le na ta način bo Slovenija v sabljanju prepoznavna. O tem smo veliko govorili s
predstavniki Evropske federacije, ki nas podpirajo pri organizaciji Evropskega prvenstva 2015
za kadete in mladince. V kolikor je to želja in volja SZS je potrebno pod nujno sestaviti celotno
dokumentacijo za kandidaturo (konec marca) in nadaljevati z lobiranjem v evropski zvezi, ker
je glasovanje v Zagrebu, na kongresu Eurofencinga, junija 2013.« Medtem so na Hrvaškem
organizirali kadetsko in mladinsko Evropsko prvenstvo v Poreču 2012, mladinsko Svetovno
prvenstvo v Poreču 2013 in zgoraj omenjeno člansko Evropsko prvenstvo v Zagrebu 2013. Za
organizacijo kadetskega in mladinskega Evropskega prvenstva 2015 sta se poleg Slovenije
potegovali še Rusija in Srbija. Slednja je od skupno 43 glasov prejela 17 glasov, Slovenija 21
glasov (Maribor24, 2013).

Slika 62: Letak ob kadetskem in mladinskem Evropskem prvenstvu 2015 v Mariboru (lasten arhiv)

Tekom prvenstva v Mariboru (Slika 62) je Slovenija dobila tudi nove s strani FIE licencirane
sodnike. Po prvi s strani FIE mednarodni sodniški licenci, ki jo je kot prvi Slovenec po
osamosvojitvi januarja 2010 z opravljenim sodniškim izpitom prejel Matevž Cvetkovič, je
Slovenija dobila štiri nove mednarodne sodnike. To so postali Klemen Špeh, Eva Jeza, Gaja
Kores in Žiga Žmavc Kvar. Ob tem pa ne gre pozabiti na Jureta Jezo in Simono Tobias, ki sta
mednarodno licenco prejela leta 2011 in 2013.
Organizatorji, SZS in SK Branik s pomočjo mesta Maribor, so za organizacijo prejeli številne
pohvale tako tujih strokovnjakov kot slovenske stroke, tekmovanja pa so se udeležili tudi
slovenski tekmovalci. Ob mladih pa je bilo v Sloveniji v vzponu sabljanje povsem nasprotne
generacije, veteranov. Če je bilo v letu 2011 v kategoriji kakovostni in vrhunski šport pod
najstarejšima kategorijama (veterani do 55 ter starostniki nad 55 let) vpisanih 0 športnikov, v
kategoriji športna rekreacija oz. interesna dejavnost pa skupaj 10 športnikov (Fundacija za
šport, 2011), so številke v prihodnjih letih skokovito narastle. Koordinator za veterane v SZS
Karol Grabner ocenjuje, da je bilo v letu 2017 aktivnih okoli 40 do 50 veteranov, ki aktivno
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sablja in tudi tekmuje (Tele M, 2017). Leta 2014 se je na državnem prvenstvu prvič pojavila
starostna kategorija veterani, ki je bila izvedena samo v orožju sablja.
V letih 2015 in 2016 je SZS izvolila novo vodstvo ter sedež zveze iz Ljubljane prestavila v
Maribor. Njen zastopnik je postal Tomaž Pörš, tudi sam aktiven sabljač. S sedežem so se v
Maribor preselila tudi državna prvenstva ter nekatere druge aktivnosti zveze kot so poletne
sabljaške priprave (Slika 63), trenerski in sodniški licenčni seminarji, usposabljanja (Slika 64)
ipd.

Slika 63: Poletne sabljaške priprave
SZS – Pohorje – avgust 2016 (lasten
arhiv)

Slika 64: Usposabljanje sabljaških
sodnikov pripravnikov – Pohorje
2016 (lasten arhiv)

Slika 65: Sodelovanje med slovensko
in italijansko sabljaško zvezo
(Sabljaška zveza Slovenije, 2019)

Po kadetskem in mladinskem Evropskem prvenstvu 2015 je štajerska prestolnica gostila novo
veliko tekmovanje, Svetovno prvenstvo v sabljanju veteranov 2017. Če so se organizatorji pri
izvedbi kadetskega in mladinskega prvenstva lahko obrnili na pomoč EFC (Srečkovič, 2015), jim
je tokrat na pomoč priskočila Italijanska sabljaška zveza (Slika 65). Na prvenstvu je nastopilo
656 športnikov iz enainpetdesetih držav. Prireditelji so skupaj s spremljevalnim osebjem
našteli skoraj 1800 udeležencev prvenstva. Po končanem tekmovanju je predsednik SZS Tomaž
Pörš za STA povedal: »Od reprezentanc smo prejeli same pohvale glede organizacije, to nas
resnično veseli. Tekmovanje je bilo pripravljeno na zares visoki ravni, priznanje Mednarodne
zveze pa to samo potrjuje. Kar se tiče tekmovalnega vidika naše reprezentance, moram
povedati, da sem zelo zadovoljen, kako smo v Mariboru nastopili. Prvič smo delovali kot
slovenska reprezentanca, nastopili tudi na ekipni tekmi in v prihodnjih letih si bomo prizadevali
nadgraditi naše zdajšnje dosežke. Osnovno zastavljene cilje smo izpolnili, za prihodnja
veteranska tekmovanja pa imamo v načrtu, da bi k sodelovanju povabili naše nekdanje
športnike, ki so nekoč že sabljali« (Maučec, 2017).
Ob veteranih pa se je rodila tudi nova sfera sabljanja – sabljanje na vozičkih, namenjeno
gibalno oviranim. Pionirsko delo na tem področju sta opravila Matjaž Fleischman in Andrej
Zajec. Pomembna vloga pri uvajanju in širitvi te paraolimpijske discipline pripada tudi Avstrijcu
Petru Brigoli, ki je kot vodja seminarjev in izobraževanj že v preteklosti zelo aktivno sodeloval
s SZS. Delu z invalidi so se posvetili v SK Olimpija in SK Erazem, leta 2016 pa je potekalo prvo
Državno prvenstvo v sabljanju na vozičkih. Prvi državni prvak v tej disciplini je postal Gregor
Škrlj. Leta 2017 so se aktivnosti razširile. Pred državnim prvenstvom je SZS organizirala
delavnico v sabljanju na vozičkih. Aktivnosti so vodili predstavniki IWAS (International
Wheelchair & Amputee Sports Federation), in sicer Bojan Mijatović (Hrvaška), Fabio Pinarollo
(Italija), Hilary Sahota (Velika Britanija) in Peter Brigola (Avstrija), vodja dogodka pa je bil
Matjaž Fleischman. Na prvenstvu sta se pomerila dva tekmovalca, ki sta se sprva pomerila v
integrirani skupini s petimi tekmovalci. Na koncu je pred Igorjem Ivancem ponovno slavil
Grega Škrlj (Fleischman, 2019). Junija istega leta je v telovadnici Univerzitetnega
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rehabilitacijskega inštituta Soča potekala predstavitev sabljanja na vozičkih. Akcijo sta
pripravila Matjaž Fleischman (SK Olimpija) in Juta Ošlak Kranjc (URI-Soča). »Odziv je bil
fantastičen« (Fleischman in Ošlak Krajnc, 2017). Leta 2016 pa je po Fleischmanu in Cvetkoviču
na Fakulteti za šport diplomiral še en predhodno usposobljen sabljaški trener. Diplomsko delo
Jureta Jeze nosi naslov Sabljanje za ljudi s posebnimi potrebami, kar dodatno nakazuje na
interes slovenskih sabljaških strokovnih delavcev za delo s tovrstno populacijo.
Po vzoru iz devetdesetih let 20. stoletja pa so se razvila/vrnila številna neformalna ligaška
tekmovanja (t.i. lige). Mlajšim tekmovalcem neznan sistem se je hitro uveljavil. SS Duel Tabor
je po SK Erazem v sezoni 2013/2014 organizirala svojo ligo v floretu »DUEL-i ob četrtkih«. Prva
izvedba je hitro prerastla klubske zidove, do konca sezone pa je na osmih turnirjih nastopilo
24 tekmovalcev. Pod okriljem SK Erazem in SK Olimpija se je na ligaškem tekmovanju v sablji
v sezoni 2016/2017 na desetih turnirjih med seboj pomerilo 33 tekmovalcev iz štirih sabljaških
klubov/sekcij. Kluba sta v prihodnjih letih zavila na novo pot ter v sezoni 2018/2019
organizirala Meč – Ligo Olimpija open, na kateri se je pomerilo 14 tekmovalcev iz petih
klubov/sekcij.
Kljub dolgo nazaj začrtanemu cilju – uvrstitvi Slovencev na olimpijske igre (Stanič, 1992c) pa
slovenskim sabljačem ni nikoli uspel zares vrhunski rezultat in preboj v sam vrh svetovnega
sabljanja. Število tekmovalcev v sabljanju je na olimpijskih igrah močno omejeno, zato na
olimpijadi večinoma nastopajo sabljači, ki so se tja uvrstili preko uvrstitev svojih
ekip/reprezentanc. Ti nato nastopajo tako kot člani ekip kot posamezniki. Ostali sabljači imajo
možnost uvrstitve preko dodatnih kvalifikacijskih turnirjev, ki potekajo po posameznih
kontinentih. Sobočan (2019) priznava, da so Slovenci prvič poskusili s kvalifikacijskim turnirjem
v Heidenheimu leta 1996 za nastop na olimpijskih igrah 1996 v Atlanti (ZDA). Zaradi napačnih
informacij je reprezentanca prišla na prizorišče dan prepozno ter na turnirju v Heidenheimu ni
nastopila, zato se je prvi dejanski poskus zamaknil v leto 2000. Slovencem veliki met ni uspel,
dosegli pa so nekaj vrhunskih uvrstitev in stopničk na drugorazrednih tekmovanjih pod
okriljem FIE (t.i. FIE SAT turnirjih). Po letu 1991 pa so slovensko sabljanje zaznamovali še
»državni rekordi«. Nekateri sabljači (Matej Kušar, Martin Slodnjak,…) so svojo dominanco
izkazali s številom državnih naslovov. Tisti najuspešnejši so le te osvajali serijsko, pri čemer je
najdaljše obdobje nepremaganosti uspelo Mateju Kušarju (2010 – 2019). Na sliki 66, Sliki 67 in
sliki 68 Matej Kušar na Državnem prvenstvu 2014.

Slika 66: Državno prvenstvo 2014 –
floret člani finale; Kušar(levo) :
Antončič(desno) (Sabljaška zveza
Slovenije, 2014)

Slika 67: Državno prvenstvo 2014 –
floret člani finale; Kušar(levo) :
Antončič(desno) (Sabljaška zveza
Slovenije, 2014)
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Slika 68: Državno prvenstvo 2014 –
floret člani finale; Kušar(levo) :
Antončič(desno) (Sabljaška zveza
Slovenije, 2014)

So pa sabljači svojo prevlado na sabljaški pisti prikazali tudi na drugačne načine. Tako je Klara
Korenčan v letih 2011 in 2012 osvojila naslove državne prvakinje v sabljanju s floretom tako v
kadetski, mladinski kot tudi članski konkurenci. Za drugačen podvig pa je leta 2014 poskrbela
Eva Jeza, sicer mečistka, ki je v članski konkurenci slavila v vseh treh orožjih (Tabela 1).
Tabela 1: Posamični članski državni prvaki v sabljanju med leti 1992 - 2019

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

POSAMIČNI ČLANSKI DRŽAVNI PRVAKI V SABLJANJU
FLORET
MEČ
moški
ženske
moški
ženske
moški
Martin
Nina Tomić Niki
Špela Pirc /
Slodnjak
Bonetti
Martin
Nina Tomić Martin
Katja
/
Slodnjak
Slodnjak
Kolšek
Niki
Sava
Martin
/
Bonetti
Smerkolj
Slodnjak
Marko
Sava
Rok
Martina
/
Hočevar
Smerkolj
Sobočan
Tomšič
Marko
Sava
Martin
Katja
/
Hočevar
Smerkolj
Slodnjak
Stergar
Marko
Sava
Marko
Knez
/
Hočevar
Smerkolj
Hočevar
(Olimpija)
Marko
Martin
/
Hočevar
Slodnjak
Marko
Martin
/
Hočevar
Slodnjak
Marko
Petra
Martin
Katja
/
Hočevar
Kladnik
Slodnjak
Stergar
Matej
Martin
Eva Štubelj /
Kušar
Slodnjak
Marko
Martin
/
Hočevar
Slodnjak
Jan
Sava
Martin
Eva Štubelj /
Smerkolj
Smerkolj
Slodnjak
Matej
Martin
/
Kušar
Slodnjak
Matej
Martin
/
Kušar
Slodnjak
Matej
Martin
/
Kušar
Slodnjak
Matej
Klara
Uroš
Gaja Kores /
Kušar
Korenčan
Balent
Matej
Petra
Martin
Eva Jeza
/
Kušar
Kladnik
Slodnjak
Matjaž
Klara
Jan
Nuša Trpin /
Hafner
Korenčan
Golobič
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SABLJA
ženske
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

2010

Matej
Kušar
Matej
Kušar
Matej
Kušar

Petra
Kladnik
Klara
Korenčan
Klara
Korenčan

Jan
Bidovec
Jan
Golobič
Jan
Bidovec

Gaja Kores

/

/

Eva Jeza

Nika
Pušenjak
Eva Jeza

2013

Matej
Kušar

Klara
Korenčan

Jan
Golobič

Eva Jeza

Milan
Jovanov
Žiga
Žmauc
Kvar
Žiga
Žmauc
Kvar

2014

Matej
Kušar
Matej
Kušar

Eva Jeza

Jan
Golobič
Jan
Golobič

Eva Jeza

Matej
Kušar
Matej
Kušar
Matej
Kušar
Matej
Kušar

Eva Jeza

2011
2012

2015

2016
2017
2018
2019

Klara
Korenčan

Korenčan
Klara
Klara
Korenčan
Klara
Korenčan

Eva Jeza

Eva Jeza

Eva Jeza

Eva Jeza
Žiga
Žmauc
Kvar

Eva Jeza

Eva Jeza
Jan
Golobič
Jan
Bidovec
Jure Ieza

Anamarija
Šušteršič
Eva Helena Aljaž Varga Klara
Zorman
Cvahte
Eva Helena Tei
Žorž Ana
Zorman
Zaviršek
Šebenik
Eva Jeza

SZS in z njo slovensko sabljanje pa se v zadnjem obdobju sooča s klavrno realnostjo. »Tokrat v
Mariboru gostimo svetovno prvenstvo v sabljanju za veterane, pod Pohorjem so potekale tudi
druge velike športne prireditve, nazadnje evropsko prvenstvo v strelstvu. Tekmovanja bodo v
Centru Draš in Hotelu Habakuk, imamo več kot 800 prijavljenih, 1800 gostov iz 50 držav, tudi
izbor ekip je velik, 63. Tekmovanje je za Maribor izjemnega pomena, organizacija takšnega
prvenstva bo namreč prinesla približno 1,5 milijona evrov finančnih tokov,« je ob Svetovnem
prvenstvu v sabljanju veteranov 2017 povedal Žmak (Maribor24, 2017). Kljub navideznemu
uspešnemu delovanju SZS, je ta zabredla v velike finančne težave.
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3. Sklep
Sabljaški delavci so po osamosvojitvi pokazali veliko vnemo in vložili veliko volje, napora in
lastnega prostega časa za razvoj sabljanja v Sloveniji. Z ustanovitvijo OKS in včlanitvijo v FIE in
EFC so postavili trdne temelje nadaljnjemu delu. Po vzpostavitvi domačega ligaškega
tekmovalnega sistema in uvedbi jakostnih lestvic so slovenski sabljači kmalu nastopili na prvih
evropskih in svetovnih prvenstvih. Nekako velja, da so slovenski sabljači boljše rezultate
dosegali v mlajših starostnih kategorijah. Kljub nekaterim zelo dobrim uvrstitvam v članski
konkurenci, zares vrhunskega rezultata nikoli niso dosegli. Razlogov je več. Po eni strani
relativno slabi pogoji dela (turnirska oprema, trenerski kader,…), po drugi strani pa majhna
baza sabljačev, iz katere so prihajali tekmovalci. Ti so bili usmerjeni v različne discipline, kar je
še dodatno zmanjšalo konkurenco. Tekom let se je nivo sabljanja v Sloveniji dvigovala,
tekmovalci pa so dosegali vse boljše rezultate. Po letu 2000 je ne glede na aktivnost Sabljaške
zveze Slovenije število klubov in njihovo članstvo počasi rastlo. Po ponovni vzpostavitvi
organiziranega dela zveze, je bilo napredek možno izmeriti tudi s številkami. Z ustanovitvijo
leta 2007 Sabljaškega kluba Erazem se je v Slovenijo ponovno vrnilo sabljanje s sabljo,
desetletje kasneje pa je bilo moč v Sloveniji videti sabljanje na najvišjem nivoju. Leta 2015 je
bilo v Mariboru organizirano kadetsko in mladinsko Evropsko prvenstvo v sabljanju, dve leti
kasneje pa še Svetovno prvenstvo v sabljanju veteranov 2017.
V prihodnosti bi bilo smiselno bolj natančno shranjevati in voditi arhivsko gradivo. Ob tem bi
bilo smiselno hraniti rezultate tako domačih kot tujih tekmovanj ter jakostne lestvice.
Smiselno bi bilo narediti tudi primerjavo z ostalimi državami, ki so nastale po razpadu bivše
Jugoslavije ter potegniti vzporednice. Tu izstopa predvsem Hrvaška. Hrvaški tekmovalci so
kljub sporom znotraj klubov in zveze v zadnjih letih dosegli nekaj vrhunskih rezultatov, ki niso
del naključji.
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