


Mojca Gubanc

Zmagovita smučina



5

Kranjski Gori, moji kulturni vasi.

Knjiga Zmagovita smučina je filozofija športa v lite
rarni obliki. Namenjena je ljubiteljem alpskega smu
čanja in ljubiteljskim filozofom obenem.
Besedilo v knjigi je leposlovnega značaja. Pripoved 
nima nobene povezave s tekmovanji smučarjev, ki 
tekmujejo pod okriljem Mednarodne smučarske zve
ze v različnih selekcijah. Pripoved je fikcija, liki in 
dogodki so izmišljeni, čas in kraj nista pomembna. 
Vsaka podobnost z realnim življenjem ali osebami iz 
sveta športa je zgolj naključna.
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Ime mi je Nadine. Mislim, da sem po letih še mla
da. Malo čez dvajset jih štejem. Sem alpska smučarka 
z izkušnjo tekmovanja v univerzalnem pokalu. V tem 
pokalu tekmujejo vsi najboljši smučarji in smučarke 
sveta.

Želim biti smučarska osebnost s karizmo in vzor
nica mladim smučarkam in tudi smučarjem. Želim 
dosegati športne dosežke, na katere bom ponosna vse 
življenje. Za dosego tega cilja želim biti brez poškodb 
in drugih tegob, ki bi omejevale mojo športno karie
ro. Končno sem na dobri poti, da svoje športne cilje 
uresničim. 

Imam dobrega trenerja in v smučarski ekipi se 
dobro razumemo med seboj. Vzpodbujamo drug 
drugega in smo si v oporo, ko komu ne gre. Verja
mem, da je trenutek, ko ti ne gre, res zgolj trenutek v 
neskončno dolgem času, ki ga, z vsem svojim znan
jem in izkušnjami, ki jih pri tem poseduješ, zlahka 
pozabiš, ko si prepričan, da imaš prav.

Želim, da bi bilo moje telo usklajeno z mojim 
duhom (za tako razmišljanje sem morala kar precej 
dozoreti), da bi odprtega duha prenašala vse tegobe, 
ki jih prinaša sodobno športno gladiatorstvo. Želim, 
da bi znala prisluhniti svojemu telesu, ko ne bo več 
znalo ali zmoglo izvajati tistega, kar je zame dob
ra smučarska izvedba. Želim, da bi znala ločiti med 
nujnostjo lastnih športnih potreb in tistim, kar od 
mene pričakuje okolica. Želim biti uglašena s samo 
seboj. Želim, da bi pravočasno zaznala, da se moram 
športno upokojiti, ne da bi me kar koli ali kdor koli 
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 opozarjal na to. Želim si, da me »civilno« življenje 
brez športa ne bi pričakalo čisto nepripravljene oz. 
mi posledično ne bi povzročalo prevelikega stresa. 
K sreči sem imela možnost, da se dobro pripravim 
na čas, ko mi šport ne bo več prva izbira. Kakšna bo 
izvedba mojih življenjskih potez v času, ki ga še ne 
živim, pa bomo še videli. Upam, da kakovostna.

Želim vam povedati svojo smučarsko zgodbo iz 
obdobja, ko še nisem imela nobenih življenjskih iz
kušenj in modrosti, ki jih prinese življenjsko učenje 
na vseh področjih našega delovanja. Dokler ti živ
ljenje ne nastavi preizkušnje, ki jo moraš premagati, si 
lahko mojster v izvajanju neke dejavnosti, a še vedno 
si le življenjski vajenec. 

Pravijo, da ima Bog beležnico, kamor beleži vsa 
naša dejanja, dobra in slaba, in nam ob priložnosti iz
stavi tudi kakšen račun. Račun je skrbno zavito božje 
darilo, ki mu rečemo težava. Težavo moramo znati 
razrešiti oz. račun plačati … Težavo moramo znati 
premagati in se iz nje kaj naučiti, sicer se nam lekcije 
ponavljajo. Morda takoj nismo vešči premagovan
ja težav, a sčasoma se že nekaj naučimo, pridobimo 
novo spretnost, spoznanje, položimo nov zrelostni 
izpit. Vendar vsaka šola nekaj stane. Težave se mora
mo preprosto naučiti premagovati oz. oceniti, ali se 
ne bi splačalo morda tudi malo potrpeti. Ne pravijo 
zaman, da je potrpljenje božja mast. Ali pa poiskati 
novo, drugo pot, če se izkaže, da je to racionalnejša 
rešitev.
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Ko vse skupaj seštejemo, postanemo modrejši, 
pripravljeni na nove izzive ali pa se dokopljemo do 
novih spoznanj, ki so boljša od starih, saj smo postali 
boljše osebe z drugačnim značajem. Življenjski korak 
nam postane prožnejši, bolj poskočen in ne bojimo 
se, da bi padli na trda tla. Izzivi, pred katere nas vodi 
življenjski vsakdan, pa postanejo okrepčilo za našo 
dušo.

Doma so mi v zibel najprej položili vero. Vendar 
sem se dejstva, da potrebujem Njega in Njegovo nav
zočnost, v nekem obdobju svojega življenja morda 
premalo zavedala. Tu mislim predvsem na zgodnjo 
odraslo dobo, ko sem že bila formirana kot smu
čarska osebnost in sem imela osebnostne probleme 
in posledično krizo identitete. Ko sem bila mlajša, 
pa vere v Boga še nisem znala enačiti z duhovnostjo. 
Vse, kar je bilo povezano z Bogom, je bilo bolj ob
rednega značaja, bolj stvar navade, kot krepitev duha. 
Všeč mi je bilo, če smo za veliko noč delali pirhe in 
jih nesli s še nekaterimi dobrotami, ki smo jih name
ravali jesti, k blagoslovu v cerkev. Doma smo seveda 
jedli velikonočni zajtrk s šunko in hrenom. Hren me 
je vedno pekel v jezik. Nisem ga marala. Šele mno
go kasneje sem spoznala, da hrenova korenika sim
bolizira Kristusove žeblje, s katerimi so ga pribili na 
križ, kjer je stoično prenašal trpljenje. Vsak kristjan 
upa, da mu bo pri premagovanju trpljenja pomagala k 
Bogu usmerjena molitev.
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Smučanje je eno veliko garanje in odrekanje in ob
časno eno veliko trpljenje. Že intenziven kondicijski 
trening lahko povzroči totalne muke. V naravi smo 
velikokrat tekli po žgočem soncu, pozimi smo smu
čali v hudem mrazu in megli. Kadar je bilo treba, smo 
raztezali svoje mišice na raznih mučilnih napravah, da 
smo bili ogreti in tako zmanjšali možnost poškodb. 
Včasih je vse skupaj mejilo že na norost. Vendar če 
bi si dopovedovala, da je smučanje samo »eno veliko 
trpljenje«, potem ne bi imelo nobenega smisla, da se 
ukvarjam z njim. Smučala sem rada, rezultati v različ
nih selekcijah so potrjevali, da sem na pravi poti.

Težava je bila morda v tem, da sem za dosego 
dobrega smučarskega dosežka nameravala marsikaj 
potrpeti. Zdelo se mi je prav, da »trpim«, ker sem 
se sama tako odločila. Drugo pa je, da mi trpljenje 
povzročajo okoliščine, na katere ne morem vplivati. 
Tukaj mislim predvsem na ljudi, ki ti brez milosti na
stavljajo ovire zaradi neznanja ali celo škodoželjnos
ti. Take stvari težko razumem, še težje pa odpuščam. 
Vendar če ne odpustim, je to spet moje breme. Tu ve
likokrat pomislim na božjo beležnico …

Pri mojem bivšem fantu Rafaelu se je zgodilo rav
no to. Zdelo se mi je, da moram potrpeti, ker sem 
se zaradi spleta okoliščin v najinem odnosu počutila 
krivo. Rafaelu nisem bila pripravljena odpustiti, sebi 
pa tudi ne. Na koncu ni imelo več nobenega smisla, da 
vztrajam v situaciji, ki ne prinaša nobenega napredka, 
splet okoliščin in vera v Boga sta me rešila (skoraj) 
vseh zablod. Vendar je ta izkušnja moje smučarsko 
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življenje postavila na veliko preizkušnjo. Smučanje 
se mi je ob sosledju težkih dogodkov priskutilo in 
kar nekaj časa sem se spraševala, ali so vse skupaj, kar 
sem doživljala ob tej življenjski preizkušnji, le more
če sanje. Ko sem spoznala, da je vse realnost, se je šele 
začelo pravo delo, najprej trening osebnostne rasti, 
nato šele trening športa, ki je temeljil na drugačnih 
vrednotah kot prej. Doživela sem celostno »reseti
ranje« telesa in duha. 

Druga stvar, ki je postala del mojega zgodnjega 
otroštva, je bilo seveda smučanje samo. Smučanje 
je gotovo dejavnost, na katero bi se dalo bolj gleda
ti tudi s filozofskega vidika. Npr., kako lahko ljudje 
iz velemest postanejo dobri smučarji? Ali ljudje, ki 
prihajajo iz krajev, kjer podnebje že samo po sebi ni 
naklonjeno zimskim športom? Gotovo morajo v ce
loten sistem treninga vložiti več truda, volje in tudi 
denarja. Že tu tvegajo, ali bodo uspešni. Morda pa us
peh ni smisel njihovega početja? Smučanje kot šport 
ogromno odtehta, če imaš ta šport rad, kot nam od
tehta vse drugo, kar imamo radi. 

Vendar gotovo uspeh še dodatno odtehta vložek v 
neko dejavnost. 

Po drugi strani pa verjetno ne poizkusimo nekega 
športa zato, da bomo nekoč uspešni. Morda niti ne 
vemo, ali je šport tisto, kar nam leži. Morda si želi
mo igrati klavir. Vendar če je glasbena šola oddaljena 
od našega doma in smo odvisni od tega, da nas bo 
nekdo nekaj let tja vozil, potem mora biti nekomu 
glasba v družini velika vrednota. Če pa se že na za
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četku »kariere« sprašujemo, koliko bo šlo to na ra
čun našega prostega časa, ker bomo na dan porabili 
dve uri samo za vožnjo, namesto da bi medtem po
čeli nekaj koristnejšega, potem to ni prava dejavnost 
za nas. Starši se bodo gotovo odločili drugače. Veči
noma se odločamo za dejavnosti, ko smo še otroci, 
in starši imajo pri tem odločilno vlogo. Če so v igri 
tudi finančni vložki, pa še toliko bolj. Vendar je zo
pet vse odvisno od sistema vrednot, ki ga imajo pri 
posameznih družinah.

Vrednote so gotovo pomembne pri izbiri dejavno
sti.

Naslednji dejavnik pa je gotovo vpliv okolja kot 
takega. Verjetno boš lažje postal vrhunski alpinist, če 
živiš v bližini kakšnih naravnih plezalnih sten. Morda 
je odločilno že dejstvo, da imate v svoji šolski telova
dnici umetno plezalno steno. Tako ste se prvič sploh 
lahko seznanili s plezanjem, pa je to še daleč od al
pinistične kariere. Z vadbo v dobro opremljeni telo
vadnici za judo v svojem mestu boste verjetno težko 
zašli v plezalne vode naravnih sten.

Zadnje čase občudujem bosonoge tekače. Vendar 
je zmotno mišljenje, da bosonogi tekači prihajajo 
samo iz Afrike, so revni in nimajo denarja za tekaško 
obutev. To je preprosto športni trend, moda, ki ima 
mnogo posnemovalcev po celem svetu. Vendar bo
sonogi tekač ne pomeni, da tečeš čez drn in strn brez 
obuvala, drugi pa imajo obute visoke planinske če
vlje. Tu ni alternative. Bosonogost je gotovo omejena 
na normalne tekalne površine, kot so tartan, asfalt in 
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pa morda mehke gozdne površine. Kdor teče bos še 
po kakšni drugi podlagi, verjetno to ne počne zgolj v 
športni namen. 

Menim, da se je treba ukvarjati s takšnim špor
tom, ki ga boš z veseljem počel celo življenje, ne le 
ko bodo nekaj narekovale modne smernice. Meni se 
smučanje ni zdelo prav nič modno, obuvanje težkih 
in trdih smučarskih čevljev pa mi ni povzročalo no
benih težav. Ne bom trdila, da so mi vsi smučarski 
čevlji stoodstotno ustrezali, dobila sem tudi kakšen 
žulj zaradi tega, predvsem pa vedno znova tudi bole
če noge, vendar sem to sprejela kot del smučarskega 
rituala. Po drugi strani mi je bilo s poškodbami dokaj 
prizaneseno. 

Če hočeš segati po vrhunskih rezultatih, je zagotovo 
pomembna nadarjenost oz. sama dovzetnost tvojega 
telesa za določen tretma športnega treniranja. Kasneje 
brez vklopa razuma ni več možno, da dosežemo 
vrhunske rezultate. Za smučanje so pomembni tudi 
snežne razmere za trening, konfiguracija terena ter 
seveda serviser smuči in kar se da dodelan trener po 
tvoji meri. Če nimaš svoje ekipe, boš takšnega tre
nerja težko dobil. Zato je potrebnega veliko prilaga
janja in sprejemanja kompromisov, ki pa niso vedno 
po tvoji meri. Vendar si končno športno sodbo vedno 
piše vsak sam. 

****
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V smučanju si velikokrat postavljen v situacijo, ko 
moraš razmišljati popolnoma sam. Tvoja glava posta
ne prava mala naprava za Logistikon. 

Po drugi strani je moje telo vsepovsod po svetu 
nosilo dušo alpske smučarke.

Od smučarke, ki je bila že v otroštvu zvesta krajev
nemu smučarskemu klubu, do svetovne popotnice, ki 
je šla lahko v eni zimi tudi dvakrat okrog zemeljske 
poloble, če so bile tekme različnega ranga na različnih 
koncih sveta.

Po Evropi je relativno lahko potovati. Največ 
potujemo z avtom enega izmed sponzorjev držav
ne reprezentance. Eno sezono smo imeli na razpo
lago tri avtomobile, ker nismo vsi tekmovali v vseh 
disciplinah. Vendar smo jih morali po koncu sezone 
vrniti sponzorju. Avto sem po navadi vozila jaz, saj 
sem vozniški izpit imela že takoj pri osemnajstih le
tih. Bila sem tudi navajena slabih razmer na cestah, 
saj na naši gorski kmetiji ni asfalta. Po makadamski 
cesti se moraš peljati vsaj dva kilometra do asfaltirane 
lokalne ceste. Pozimi imamo kljub vsej cestni meha
nizaciji avtomobile zagotovo vsaj en teden v garaži, 
saj so snežni zameti zelo visoki. Tudi ko cesto konč
no usposobimo za prevoz, je vožnja po njej vse prej 
kot varna. Zato v zimskih razmerah raje uporabljam 
družinskega terenca, ki je gotovo varnejša izbira za 
vožnjo. No, veliko smo in še vedno pešačimo po glo
bokem snegu. To je od vseh možnosti premikanja še 
najzanesljivejše.



15

V ZDA ali Kanadi pa je vse drugače. Tu se mo
ramo na letališču znajti čisto same. Po navadi si ob 
pristanku takoj izposodimo avto.

Z leti so servisi »rentacar« postali dostopni pre
ko interneta. Tako si že doma lahko naštudiraš turo, 
koliko boš porabil s stroški goriva in cestnin vred. 
Avto te  čaka na letališču z že programirano naviga
cijo. Če ni elektronske navigacije v avtu, morda za
radi starejšega modela določenega tipa vozila, upo
rabljamo svoje mobilne telefone. Vendar nas vse to ne 
obvaruje, da se še vedno kdaj ne izgubimo po brez
končnih ameriških razpotjih, po možnosti v hudem 
snežnem metežu.

Da o težavah s prtljago ne govorim. Avto mora biti 
dovolj velik za smuči in drugo nujno prtljago, ki jo 
potrebuje alpski smučar. Najbolj nam ustrezajo avto
mobili velikih dimenzij, saj le tako v prtljažnik spra
vimo »futrole«, s katerimi smuči lažje prevažamo, če 
potujemo z letali. Velikokrat pa na letališču niso imeli 
pojma o naši rezervaciji avtomobila. Vedno znova se 
moramo pri transportu spopadati z različnimi izzivi.

 
O hotelih se ne bi preveč razpisala. V ZDA so 

dobri hoteli ob smučišču večinoma del prestižnih ho
telskih verig in temu primerno dragi. Nikoli ne spimo 
v njih, ampak najemamo cenejše apartmaje v zasebnih 
hišah.

Tudi jemo v Ameriki nikoli tako dobro kot na 
evropskem kontinentu. V deželi, kjer ne poznajo 
drugega kot »fast food«, kjer hrana že zdavnaj ni več 
vrednota, drugače tudi ne more biti. V ZDA, razen 
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rančev, ni majhnih družinskih kmetij, kot je naša, kjer 
si hrano z njive nosimo pravzaprav na krožnik. To 
je v Ameriki absurd. Zato se vrnitve domov iz ZDA 
vedno veselim, saj domačo hrano zelo pogrešam.

****

Ko je v deželo prišla pomlad, sem vsako leto z ve
seljem vsaj začasno odložila smuči v kot. V mlajših 
letih je bila moja prva težava po končani sezoni, kako 
nadoknaditi šolske obveznosti. Ko sem bila že pro
fesionalna smučarka, sem si kdaj pa kdaj privoščila 
oddih tudi v kakšnem toplem morju naše južne polo
ble, vendar me tak dopust ni napolnil z energijo. Ve
činoma sem prespala vse lepe trenutke, ki jih vidimo 
na plakatih in ki reklamirajo letovišča pod palmami. 
Priznam, ogrela sem si stokrat premražene ude, ven
dar sem pogrešala dom in družino. Gorsko pokrajino 
nasploh. Ta mi je dala veliko več kot poležavanje na 
belem pesku pod »palmami«. Veliko bolj sem se vese
lila dela na kmetiji, ki me je resnično sprostilo, poleg 
tega pa delo na kmetiji vedno ponuja kakšno aktiv
nost za krotitev nemirnega duha, kot ga imam sama. 

Še posebej mi je bil všeč gozd, kamor sem že od 
otroštva rada zahajala. Dobro sem se počutila v njem. 
Ponotranjila sem ga. Gozd mi je bil že iz otroštva 
prava uteha in pribežališče pred ponorelim svetom. 



17

Kot otrok sem poleti kar sama hodila nabirat gobe 
in gozdne sadeže. Postala sem prava strokovnjakin
ja za skrite kotičke gob. Tudi pozimi sem dostikrat 
zašla v gozd, še posebej v obdobju, ko še nisem red
no trenirala smučanja. Moj oče, kasneje pa tudi oba 
moja brata so bili lovci. Velikokrat sem jih spremljala 
na njihovih gozdnih avanturah. Hoja po globokem 
snegu je bila čisto nekaj vsakdanjega. Slišalo se je le 
škripanje globokega snega, in to me je od nekdaj po
mirjalo. Nobeno gaženje po globokem snegu mi ni 
bilo pretežko. Drugih dejavnosti niti nisem poznala 
oz. si nisem želela početi nič drugega kot iti z očetom 
v gozd. Globlji je bil sneg, bolj mi je bila stvar všeč. 
V bližini gozdne jase so bile jasli, kamor so seno in 
kameno sol hodile jest srne. Z očetom sva jih nekoč 
opazovala skozi njegov lovski daljnogled. Morala sva 
biti čisto tiho, da jih nisva preplašila. Zaradi tišine, ki 
je nastala, sem bila vznemirjena, srce mi je divje bilo.

Doma so me vedno podpirali pri mojem športnem 
početju. Poleg tega so starši želeli, da bi iz mene nasta
lo pridno kmečko dekle, ki bo znalo poprijeti za vsa
ko delo, saj ga na hribovski kmetiji nikoli ne zmanj
ka. Predvsem pa, da mi poprijeti za delo nikoli ne bo 
težko. Življenje in delo na kmetiji sta sama po sebi kar 
precej vzgojna, saj zahtevata red, disciplino, hitro pri
lagajanje vremenskim razmeram, gibanje na svežem 
zraku. Kmečko življenje zahteva kreposti, podobno 
kot športno. Za športnika je delo na kmetiji prav pri
merno za ohranjanje dobre telesne kondicije, ki je za 
delo na razgibanem terenu nujno potrebna. Tako sem 
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se pri delu na prostem vedno dobro  počutila, saj sem 
združevala prijetno s koristnim. Dom mi je v kasnej
ših letih pomenil tudi popoln odklop od ponorelega 
sveta, katerega vplivi morda gor k nam še niso segali. 
Dom mi je skratka pomenil zatočišče in vedno mo
žnost za celostno rehabilitacijo mojega telesa in duha.

Prijetno druženje z ožjimi in širšimi družinskimi 
člani mi ni bilo nikoli odveč, saj me kar precejšnje 
obdobje v koledarskem letu ni bilo doma. Pozimi 
skoraj nič nisem bila doma, razen za božič, pa še to 
mi ni vedno uspelo. Žal mi je bilo, da nisem utegnila 
biti več doma, posebej ob svečanih trenutkih mojih 
najdražjih in drugih praznovanjih. Na mnogih po
tovanjih iz enega na drug konec sveta sem svoj dom 
zelo pogrešala.

Vendar sem mnogokrat z grozo ugotovila, da je 
svet na gorski kmetiji preveč sterilen, da bi lahko 
pridobil odpornost vsaj proti nekaterim hudobijam, 
ki jih premore t. i. moderni svet sodobne civilizaci
je. Kajti rasla in telesno dozorevala sem na osamljeni 
kmetiji, tako kot vsi najstniki rastejo in dozorevajo 
vsepovsod po svetu. 

Imela sem tudi svoje »težavno« obdobje, česar ni
sem ravno občutila, ker se stopnje težavnosti v tistem 
trenutku morda nisem najbolj zavedala … Dobila 
sem izstavljen prvi račun, ki sem ga drago plačala.

Tako je tudi mene v moji smučarski družbi dolete
lo zanimanje za nasprotni spol. Doma smo se prema
lo ali sploh ne pogovarjali na temo »fantje in dekleta 
v najstniških odnosih«. Morda se ni zdelo potrebno, 



19

morda pa bi si morali vzeti tu in tam čas tudi za te 
stvari … Kasneje sva vsaj z mamo bridko obžalovali 
pomanjkanje pogovora na temo najstniki in spolnost. 
Ne bom rekla, da sem bila čisto neuka na tem pod
ročju, saj imamo svetovni splet in družbena omrežja 
vsepovsod po svetu. Morda sem na naši gorski kme
tiji zrasla v eno preveč naivno dekle. Ne moremo biti 
vsi popolni.

Govorim o najstniški zaljubljenosti. Bila sem po
polnoma neuka glede odnosov z nasprotnim spolom. 
Pojma nisem imela o tem, kaj so hormoni in da sem 
očitno zaradi njihovega burnega delovanja nekatere 
stvari v odnosu z Rafaelom, svojim prvim »pravim« 
fantom, preprosto spregledala ali se mi v tistem tre
nutku niso zdele dovolj pomembne, da bi jim posve
čala pozornost. Tu mislim predvsem na možnost ne
zaželene zanositve, za katero sem menila, da se meni 
pač že ne more zgoditi. Če se imata dva rada, ali to 
nujno pomeni že odločitev za materinstvo? Kaj pa, če 
sta še premlada in imata pred seboj tudi cilje na dru
gih področjih, npr. šolanje, kariera, šport … Ja, prej bi 
se morala spraševati o vsem tem. Pa se nisem. Kasneje 
sem to bridko obžalovala.  

Meni je bil od fantov najprej všeč Karl. S Karlom 
nisva imela resnega odnosa. Bil je starejši od mene, 
štiri leta. Meni je bilo trinajst let, njemu sedemnajst. 
Obiskoval je gimnazijo. Poznala sem ga iz smučar
skih vrst. Ne spomnim se, kdaj je prenehal trenirati 
smučanje. No, kasneje je bil dejaven pri mladinski ve
roučni skupini. Včasih sem si izborila, da sem smela 


