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'Sreča je v gibanju', Branko Vrečar 
Intervju z učiteljem strokovnih modulov Brankom Vrečarjem ob 20. letnici dela 
kot učitelj na šoli.  
Novinar šolskega časopisa SŠTS: Darko Knez 
Datum: december 2013  
 

 
1. Letos kot učitelj strokovnih modulov praznujete 20. let dela na šoli. V marsičem ste posebnež ;  polni 

ste pozitivnega naboja;  že 10. let na Krstu novincev  pojete z dijaki v rock  ansamblu s Šiškarji (Če hočeš 
bit Šiškar prključ se na štrom), že vrsto let prirejate Božička z dijaki; z dijaki kot mentor izdelujete 
številne odlične projektne naloge; govori se da odlično plešete…  govori pa se tudi, da ste bili  v vojski 
''specialec''. Kdaj ste pridobili ta naziv? Od kje črpate vso to energijo? 

V svojih 47 letih sem počel marsikaj posebnega kar sem moral (vojaščina, iskanje dela, študij…) in 
hvalabogu tudi marsikaj kar sem sam izbral in želel (dejavnosti povezane s športom, glasbo, plesom). S 
športom se ukvarjam že od rane mladosti. Dobra športna forma in utrjeno telo v mladosti me je na služenje 
vojaškega roka po srednji šoli (15 mesecev) popeljala v nekoliko bolj resne priprave za opravljanje 
specifičnih vojaških znanj, spretnosti in veščin. Zadnje 3 mesece sem kot posebno usposobljen vojaški 
policaj opravljal specialno službo paznika v vojaškem preiskovalnem zaporu v Nišu. Biti ''specialec'' pomeni 
biti posebno usposobljen za določena znanja, veščine in spretnosti. Tudi v tehniških strokah (in vseh 
dejavnostih nasploh) je podobno potrebno biti za določena znanja specialno usposobljen, saj le tako lahko 
temeljito opravljaš  svoje delo in od tega živiš. Trening premagovanja naporov zelo prav pride tudi v 
življenju nasploh, saj je kakovost življenja povezana s sposobnostjo premagovanja hudega napora. 
(vsakodnevno učenje, zaposlitev-delo, ustvariti dom, družino, skrbeti za zdravje….).  Zato velikokrat 
sporočam tudi vam dijakom -  le vztrajno in odločno na vseh področjih dela in življenja vsak dan, pa bo. Če 
želite narediti veliko, začnite z majhnimi koraki.  Vse to prinaša zanesljivo uspešnost in napredek v življenju 
na različnih področjih. Ob svojem delu najdemo prijatelje, ob skupnih ciljih občutimo zadovoljstvo. Tako 
vsakodnevno kujemo srečo. 
 
2. Slišal sem, da ste dobri v teku. Kje največkrat tečete oz. trenirate? 
Okoli leta 2004 se je naša družina (2 hčerki, žena in jaz ) odločili, da bomo tekači. Priključili smo se 
domačemu tekaškemu klubu Šmarnogorska naveza, kjer na Rocnu pridno potekajo treningi. Počasi in 
vztrajno smo prišli do forme, s katero smo zadovoljni in se tako udeležujemo številnih tekaških tekmovanj. 
Treningi potekajo na stadionu, po ulicah, v klancih, po gozdnih poteh… vse zavisi kakšne tekaške cilje 
imamo in na njih pripravljamo. 2x tedensko treninge opravljam na stadionu na Rocnu v družbi mladih 
atletov in atletinj in pomagam pri izvedbi treningov našemu trenerju. Velikokrat opravljam vlogo 
narekovalca tempa (da je tekačem začetnikom lažje premagovati napor).  
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3. Kateri del dneva je po vaše najprimernejši za tek in zakaj ? 
Ločimo dvoje: eno je tekmovalni tek, drugo je rekreativni tek. 
Vsak dan je pravi dan, ura niti ni tako pomembna. Veliko bolj pomebno je, da treninge izvajamo po vrsti, 
sistematično in temeljito, predvsem pa redno. Vsak teden če se le da ob istih urah, ker se telo navaja na te 
‘terapije’. Dobra forma pride z leti, zato moramo biti potrpežljivi. To je zelo podobno kot ‘’pridobivanje’’ 
znanja. Na hitro pifl-pafl ne daje pravih rezultatov. V športu ob netemeljitem delu pride do poškodb, kar 
nam lahko prekine treninge in nam onemogoča nadaljne priprave ter napredek. Zelo pomembno torej je 
delo po vrsti in sistematično, da se ne poškodujemo.  
 
4. Na kaj moramo biti pozorni pri izbiri obutve in oblačil za tek? 
Ločimo supinatorje in pronatorje, lahko se ti noge-stopala obračajo na noter (pronator), lahko pa navzven 
(supinator). Tako izberemo športne copate glede na obnašanje noge. Športne copate izbiramo tudi glede 
na hitrost teka in sicer po teži. Za hitre teke izberemo copate cca. 200g – 240g, za trening pa med 280g in 
340g. Izbor je odvisen tudi od teže tekača, saj mora težji tekač bolj upoštevati boljše blaženje, saj s svojo 
težo bolj obremenjuje sklepe in vezi. Copate izbiramo tudi glede na vremenske pogoje in temperature. 
Seveda pa tudi glede na teren po katerem tečemo. Veliko znanja za izbiro pridobimo v tekaških revijah, 
najbolje pa je, da je za začetek ob nakupu z nami nekdo, ki ima dolgoletne tekaške izkušnje. 
V oblačilih, ki jih imamo za tek, se moramo počutiti odlično. Prilagodimo jih vremenskim pogojem. Pravi 
tekači namreč tečemo skozi celo leto, vsaj 4x tedensko ob dogovorjeni uri ne glede na vremenske pogoje. 
Tako izberemo minimalna oblačila ob vročih dnevih. Bolj zahtevna je izbira v hladnih dnevih pozimi ter ob 
deževnem vremenu in snegu. Takrat je najboljša izbira več tanjših plasti, ki morajo koži omogočati dihanje.  
 

    
Koliko parov?      Copati za hitre teke. (224g).       Copati za dolge počasne teke (430g). 

Slika 1: Tekaški copati športne družine. Z leti se jih nabere kar precej. Tekaške copate je dobro tehtati. Tako najbolje vemo, kateri so za hitre 
teke najbolj primerni in kateri za dolge počasne teke.  
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5. Ali potrebujemo merilec srčnega utripa? Katerega uporabljate vi? Koliko znaša cena merilnikov? 
Ko smo začetniki vsekakor potrebujemo jasne podatke o stanju utripa srca ob različnih izvajanjih 
treninga. Zato je merilec srčnega utripa zelo priporočljiv. Največ teka tedensko izvajamo s frekvenco oz. 
utripom cca 60-70% maksimalne frekvence. Hitre intervalne teke izvajamo z višjo frekvenco. Kratke 
intervale tudi preko 100% maks. frekvence. Koliko znaša ta utrip je odvisno od starosti tekača in 
natreniranosti. 
Osebno že od leta 2006 uporabljam odlično športno uro SUUNTO T6, ki meri veliko veličin, ki jih lahko 
spremljamo tudi na računalniku. (poraba energije, kisika, višinska razlika, pretečene km, nastavitve 
treninga-intervalov, pavze…). 
Cene merilcev se gibljejo od 30€ pa vse do 500€ za najzahtevnejše. Vsekakor je izbor odvisen od naših 
ciljev, ki jih v teku imamo. Če smo zgolj rekreativci in tečemo za sprostitev se pretirano s časom, 
porabljeno energijo itd. ni potrebno ukvarjati tako temeljito. Če imamo cilje – osebni napredek, pa je 
ura naš dober osebni trener in nas lahko tudi dobro motivira.  
  

6. Kaj naredimo, če se pri teku vnamejo mišice?   
Da se 'vnamejo' pomeni da, mišice 'zakislijo'. Mlečna kislina zavira nadaljnje delovanje mišice, zato 
takrat ko zakislimo ne moremo več pričakovati, da bomo tekli hitreje in potrebujemo odmor – pavzo. 
Dobro dene raztegovanje mišic oz. stretch. Prav z razteznimi vajami mlečno kislino v mišicah 'speremo' 
tako da imamo naslednji dan  tako imenovanega 'muskrfibra' manj. Po težkih treningih je zato nujno 
opraviti raztezne vaje ter dolg iztek – lahek tek in bolečin v nogah čutimo manj. 
 

7. Imate kakšne dosežke pri teku? 
Na rekreativnih tekaških tekmah so se odličja začela leta 2008. Potem je medalj in pokalov bilo vsako leto 
več in do danes sem nabral cca. 50 medalj in 20 pokalov. Seveda so to vse dosežki na raznih tekih širom 
naše prelepe Slovenije. Udeležil sem se tudi nekaj tekov izven Slovenije. Julija 2009 se je 20 tekačev in 
tekačic iz TK Šmarnogorska Naveza udeležilo velike gorsko-tekaške preizkušnje na najvišjo goro Velike 
Britanije v Walesu – Snowdon. Na tej odpravi je bil tudi takratni dijak SŠTS Plaznik Matic ter profesorica 
matematike Jana Oman, ki sta oba tudi člana našega tekaškega kluba. 
 

  
Pokali in medalje v 5 letih tekmovanj. 
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Jana, Matic in Brane, Snowdon, julij 2009. 
 
 
8. Imate pri teku kakšne sponzorje? 

V letih druženja v TK Šmarnogorska naveza sem pomagal klubu tudi pri številnih prostovoljnih akcijah 
pomoči – iskanju sponzorjev, kar pa je kar naporno. Sploh v današnjih časih, ko gospodarstvo ni v 
razcvetu. Vsekakor pa z uspešnim delom v klubu je možno pridobiti tudi kakšna sredstva podjetij, ki na 
ta način omogočajo, da društva in klubi lažje nabavljamo opremo, najemamo telovadnice, plačujemo 
štartnine itd. Stroški se kar naberejo. Največji del še vedno nosimo starši in tekači sami. S tekom živeti v 
Sloveniji ni mogoče. To je mogoče le, če si 100% profesionalec in z rezultati tudi živiš. Naš kljub pa je 
manjši in je v prvi vrsti namenjen rednem ukvarjanju s tekom za zdrav duh v zdravem telesu. 
Tekmovanja so pomembna, a ne na prvem mestu. 
 

9. Kaj predlagate novincem oz. začetnikom v teku? 
Priporočam naj se na začetku vključijo v kakšen tekaški klub, da osvojijo tekaško abecedo in se dobro 
seznanijo z osnovami teka. Predvsem pa naj na začetku vadijo v skupini, tako da bodo na začetku treningi 
na prvem mestu kot tekaško druženje. Z leto se telo na vsakodnevne napore privadi in tek zares postane 
užitek. Vsak tek pa je odlična naložba v naše zdravje, kar je najpomembneje. 
  
10. Kakšen jedilnik imate kot profesionalni tekač ter kaj naj jemo pred tekom? 

Nikakor nisem profesionalni tekač, sem zgolj človek ki mu je gibanje vsak dan na urniku. Na prvem mestu sem 
učitelj elektronike in daleč največ časa posvetim znanju, učenju. Tek mi daje predvsem to, da se vsak dan 
sprostim, razmišljam in da lahko delam – študiram. Zraven tega seveda pripomore tudi prehrana. Nič 
posebnega. Jem vsaj šestkrat na dan, torej večkrat po malem. V obrokih je veliko zelenjave, sadja, kompleksnih 
ogljikovih hidratov – testenine, riž, polnozrnat kruh. Po treningu vedno pojem banano, pa kakšen jogurt - 
beljakovine. Čez dan vsak dan pojem nekaj  oreščkov, v njih so zdrave nenasičene maščobe...., ki jih telo prav 
tako potrebuje.  Pomembno je tudi da vsako uro popijemo 2 dcl vode. Torej na dan vsaj 2-3 litre tekočine.  
Izogibati se je treba pretiranem uživanju sladkorja, soli ter bele moke. 
 

11. Kaj bi povedali za konec? 
Vsem privoščim, da jim uspe postati tekač. Na začetku je zoprno, a z leti si boste hvaležni. To je najboljša 
popotnica k zdravemu načinu življenja. Tudi druge stvari nam gredo veliko bolje od rok.  
Vse Vas: vabim na tek. 
Tebi Darko in vsem vsem ostalim ‘Šiškarjem’ želim v 2014,  da bi preživeli čim več lepih trenutkov s tistimi, ki 
jih imate radi, da bi se naučili in pridobili čim več novih uporabnih znanj, da bi čim večkrat začutili občutek, da 
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se splača vlagati vase, da vam bo zneslo čim bolj aktivno preživeti prosti čas in da nikoli ne boste pozabili, da je 
SREČA V GIBANJU in življenje PRAZNO brez športa, glasbe in plesa.  SREČNO. 
 

 
 
Za šolski časopis, Darko KNEZ, ET5A. 


