mag. Cveto Pavčič
Cveto Pavčič je poseben fenomen slovenskega športa, ker je velike tekmovalne
uspehe dosegal v več športnih panogah,
najprej v atletiki kot član Atletskega kluba
Odred, nato pa v rokometu in smučanju
oziroma smučarskih tekih. Obe zadnji panogi je nato tudi strokovno in pedagoško
razvijal. Pavčič je za Jugoslavijo nastopil
na Zimskih olimpijskih igrah 1956 v Cortini
d'Ampezzo ter na Zimskih olimpijskih igrah
1964 v Innsbrucku. V Cortini je tekmoval
v teku na 15 km in v štafetnem teku 4 x
10 km. Posamično je osvojil 47. mesto, ekipa Jugoslavije pa je končala na 13. mestu.
V Innsbrucku je tekmoval v tekih na 15 in
30 km ter v štafeti 4 x 10 km. Osvojil je 50.
mesto v teku na 15 km ter 44. mesto v teku
na 30 km. Štafeta je takrat končala na 12.
mestu. V smučarskih tekih je bil več kot 15
let državni reprezentant, večkrat državni
prvak, pa svetovni študentski prvak, osvojil je 2. mesto na pokalu Kurikala leta 1960.
Poleg dveh olimpijad se je uvrstil tudi na
svetovno prvenstvo leta 1962 v Zakopanih
in 1966 v Oslu, kjer je tudi zaključil svojo
tekmovalno smučarsko pot.
V rokometu se je njegova kariera začela z
aktivnim igranjem v ljubljanskih klubih. Od
leta 1951 do 1964 je nastopal v moštvu RK
Olimpija (ki se je najprej imenoval RK Enotnost, nato RK Odred, na koncu Olimpija).
Ekipa je vrsto let vladala v slovenskemu
rokometnemu prostoru in bila tako rekoč
serijski državni prvak. Cveto Pavčič je ob
igralski karieri nato v Rovinju opravil tečaj in
izpit za trenerja rokometa, v nadaljnjih letih
pa je tečaje za inštruktorje oziroma trenerje
rokometa strokovno in organizacijsko vodil. Od leta 1956 do 1961 je bil zaposlen kot
inštruktor pri Zvezi za telesno kulturo Slovenije, nato pa od leta 1961 do 1965 še kot
sekretar Okrajne zveze za telesno kulturo.
Zelo dejaven je bil tudi v Rokometni zvezi
Slovenije. 13 let je bil predsednik strokovnega sveta pri RZS in organiziral ogromno
šol, tečajev in postavljal temelje slovenski
rokometni stroki. Morda rokometna organizacija celo premalo ceni vse njegovo delo,
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ki je bilo res pionirsko
in doprinos težko izmerljiv.
Cveto Pavčič se je rodil 15. 4. 1933 v Dolenji
vasi pri Kranju v družini s petimi otroki. Leta
1964 je diplomiral na
Visoki šoli za telesno
kulturo v Ljubljani.
Leta 1965 je bil sprejet v redno delovno
razmerje na takratni
Visoki šoli za telesno
kulturo (predhodnica
današnje Fakultete za
šport). Leta 1973 je
magistriral z raziskovalnim delom z naslovom: Nekatere manifestne in latentne
dimenzije rokometne
motorike in njihova
povezanost z igralno
kvaliteto. Nato je vrsto
let vodil Katedro za
rokomet na takratni
Visoki šoli za telesno
kulturo.
Posvečal se je tudi trenerskemu delu; največje uspehe je dosegal z ljubljanskim Slovanom, ki je bil pod njegovim vodstvom
prvič republiški prvak. Dvakrat je bil trener
tudi v RK Inles Ribnica. Tudi tam je osvojil
naslov slovenskega prvaka. Deloval je tudi
v RK Usnjar Šmartno – kot strokovni svetovalec. Krajše obdobje je bil dejaven tudi v
ženskem klubu Belinka Olimpija – kot strokovni svetovalec.
Leta 1987 je prejel Bloudkovo nagrado – za
tekmovalne dosežke in strokovno ter organizacijsko delo v športu. Bil je tudi član
komisije za Bloudkova priznanja.
Trenutno živi v aktivnem pokoju med Ljubljano in Kranjsko goro. Do nedavnega je
še vsak petek s prijatelji igral nogomet v

dvorani Slovan. Poglavitni del »brcanja« je
bilo seveda tudi druženje s prijatelji; uživanje v hrani in dobrotah; vedno je v družbi
priljubljen in zaželen gost; predvsem pa
prijeten sogovornik. Kljub bogatemu znanju in človeški širini ni nikoli silil v ospredje;
vedno je deloval skromno in nevsiljivo, kot
to počnejo veliki ljudje. Sedaj predvsem
uživa trenutke z ženo Keko in se skupaj
posvečata sinu in hčeri, ki živi v Mariboru.
Posebno mesto v srcu imajo seveda trije
vnuki. Njegova velika ljubezen je narava,
predvsem v Kranjski gori in okolici, kjer ima
vedno zatočišče in uživa v sprehodih ter
»vandranju« na smučeh. Njegova življenjska pot je lahko marsikateremu svetel vzor.
Marta Bon

