
KRATEK POVZETEK ZGODOVINE JESENIŠKEGA HOKEJA V NAŠIH 66 LETIH 

Že pred drugo svetovno vojno viri navajajo prve poizkuse igranja hokeja na Jesenicah. 

Drsati se je začelo med leti 1930-1935 na naravnih drsališčih, kadar so zime to dopuščale. 

Pozimi  1938 so drsališče naredili na sedanjem nogometnem igrišču Podmežakljo, Karlo 

Vergles pa je okrog sebe že zbral jeseniške fante, ki so začeli igrati hokej. Tik pred začetkom 

vojne že odigrajo prvi tekmi z Zagrebom in Beljakom. Želja po nadaljevanju igranja je pri 

predvojni generaciji prisotna tudi po osvoboditvi. Povsem resno so začeli v zimi 1947-1948. V 

okviru Športnega društva Jože Gregorčič je bil 6. januarja 1948 ustanovljen Hokejsko drsalni 

klub Jesenice. Prvi predsednik kluba postane ing. Drago Cerar, ki skupaj s sodelavci že 

načrtuje tudi izgradnjo umetnega drsališča. Fantje marljivo trenirajo,  oprema in drsalke se 

izdelujejo v Železarni  Jesenice. Dobro delo in dobra volja prineseta tudi rezultate. V sezoni 

1953-1954 se HK Jesenice po zmagi na republiškem prvenstvu uvrstijo na Državno prvenstvo 

in že v prvi sezoni presenetijo z 2. Mestom. Leta 1954 na Jesenicah kot prvi v Jugoslaviji 

dobimo umetno drsališče. (nekaj tednov pred Beogradom), se odprejo možnosti za 

kvalitetno delo. Med mladimi na Jesenicah hokej postane šport številka ena. Med prvimi v 

tem koncu Evrope začnemo z hokejsko šolo, ki je organizirana po principu selekcij. 

Leta 1957 osvojimo svoj prvi naslov državnih prvakov. Na vrhu ostanemo vse do leta 1972 in 

v tem obdobju osvojimo 15. zaporednih naslovov državnih prvakov. V tem obdobju  

Jeseničani dobimo 163 tekem in le 4 izgubimo. O jeseniškem hokeju s spoštovanjem začne 

govoriti vsa Evropa. 

Jeseniški hokej je v svoji bogati zgodovini osvojil 23. naslovov državnih prvakov nekdanje 

skupne države Jugoslavije, 9 pokalnih prvakov Jugoslavije. 

V samostojni Sloveniji pa smo prišili na svojo zastavo že sedem naslovov državnih prvakov. 

Naš klub je v svoji bogati zgodovini imel kar 34 udeležencev Olimpijskih iger. 

Uspešno smo nastopali tudi v Evropskem pokalu državnih prvakov ( 67/68 uvrstitev v tretji 

krog; 71/72 v drugi krog; podobno tudi v sezoni 85/85, v sezoni 87/88 smo nastopili v 

četrtfinalu, uspeh smo ponovili tudi  v sezoni 88/89. Še večji uspeh pa smo dosegli v sezonah 

93/94, 94/95, 95/96, ko smo izpadli šele v polfinalu. 

V Continentalnem pokalu smo se v polfinale uvrstili v sezoni 2001/2002.  

Zadnje tri sezone pred začetkom nastopanja v razširjenjem prvenstvu Avstrije ( liga EBEL), pa 

smo kar trikrat zapored osvojili naslov prvakov v Mednarodni ligi ( zadnjo sezono celo brez 

poraza). 

Uspehi  nam prinesejo, kot prvi ekipi izven avstrijskih  meja  vabilo za nastopanje v ligi EBEL. 

Kljub trudu, podpori sponzorjev, dobrem obisku, zgodbo kolektiva  HK Acroni Jesenice v ligi 

EBEL poznate predvsem zaradi njenega žalostnega konca. 

Žal so sanje po uspehu, konkurenčnosti v ligi postale nočna mora, bremena preteklosti in 

sedanjosti pa članski hokej na Jesenicah pahnila v boj za golo preživetje in nov začetek. 

Ker smo opazovali vse težave, spoznali napake naših predhodnikov sedaj novi 

neobremenjeni ljudje želimo    ustvariti  z zvezdicami tlakovano prihodnost hokeja na 

Jesenicah skupaj z vašim sodelovanjem. 

Glede na naša opažanja in ugotovitve smo se predvsem neobremenjeni  ljudje z preteklostjo,  

ki pa  imamo radi hokej kot igro,mesto Jesenice in spoštujemo zgodovino ter tradicijo hokeja 

na Jesenicah odločili, da v dobro vseh ljubiteljev slovenskega hokeja poskušamo zgraditi  

novo zgodbo o uspehu, ki bo temeljila na slovenskih mladih igralcih, ter na poštenem, 

transparentnem delovanju, medsebojnem sodelovanju, spoštovanju, zaupanju vseh 

vpletenih v vodenje kluba. 

 


