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I. POVZETEK 

 

Kaj je pravzaprav tek? Rekreacija, šport, gibanje … 

Tek je lahko tudi oblika meditacije, soočenje z lastno telesno 

omejenostjo in po drugi strani s preseganjem svojih telesnih slabosti in 

zmoţnosti obenem z močjo lastne volje … Tekači smo praktično obsojeni 

na uspeh, pa česarkoli se ţe lotimo, kajti vztrajanje in premagovanje 

teţav je največja vrlina teka, ki je še kako potrebna vsakomur vedno in 

povsod. Telesni napor nedvomno pozitivno vpliva na naše psihično stanje 

in v določeni meri deluje preventivno tudi pri večjih psihičnih tegobah. 

Obe sva športnici, še posebej radi tekava. In ko sva na spletni 

strani zasledili: »Tečem ţe 50 let. Tek mi pomeni vse in ob teku se 

zbistrim in sprostim. V teku naravnost uţivam.«, sva se takoj odločili, da 

bova tega človeka vzeli pod drobnogled. Trener ter drţavni rekorder v 

teku na 5000 m. Peter Svet.  

(http://tek.fagadesign.net/index.php?vsebina=izjave, 24. 11. 

2009). 

 

Po tistem, ko sva navezali stik s Petrovim trenerjem in športniki, ki 

jih je treniral Peter, lahko  z zagotovostjo trdiva, da je Peter Svet oseba, 

ki si zasluţi osrednje mesto med osebnostmi našega kraja. 

 

 

 

 

http://tek.fagadesign.net/index.php?vsebina=izjave
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Po temeljitem pogovoru z mentorico sva se odločili za intervju, 

poiskali publikacije, kjer je bilo omenjeno njegovo ime, prosili za 

pričevanje ljudi, ki so na različne načine sodelovali z njim, in tako 

sestavili mozaik, ki pomeni pot do ugleda, ki si ga zasluţi Peter Svet. 

 

 

 

 

 

 

  Slika 1: Peter Svet 

              (vir: zasebna zbirka) 
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II.    UVOD 

O izbranem celjskem športniku so slišali tudi zaposleni naše šole - 

nekaj časa je namreč bil tukaj tudi zaposlen kot učitelj športne vzgoje. In 

ko sva čisto slučajno v reviji Celjan pod rubriko »Ljudje tedna« zasledili: 

»Peter Svet, ker sta z ţeno prejela nagrado za najlepše urejeno okolje  

kategoriji stanovanjskih hiš,« (Ljudje tedna. Celjan, 251, 02. 11. 2005, 

str. 2) sva se dokončno odločili.  

Polni navdušenja in hkrati treme sva sredi oktobra 2009 gospoda 

Petra Sveta sprejeli kar na naši šoli. Spoznali sva šarmantnega moškega, 

ki izţareva obilico pozitivne energije, in takoj na začetku pogovora naju 

je prepričal v to, da si zasluţi največjo mero pozornosti in da ga 

predstaviva v raziskovalni nalogi osebnost mojega kraja.  

 

TEGA DNE SVA IZVEDELI MARSIKAJ … 
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III. OTROŠTVO IN MLADOST 

 

Rojen je bil  5. 4. 1949 v Celju, kot edini otrok Ele in Vilija Sveta. 

Obdobje po II. svetovni vojni je bilo zaznamovano s pomanjkanjem, kar 

se je poznalo tudi na njegovem zdravju. Bil je rahitičen otrok, ki je shodil 

šele pri dveh letih. Verjetno mu je bilo ţe takrat dano v podzavest, da ko 

bo odrasel, bo tekel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sliki 2 in 3: Z očetom na sprehodu in ob Savinji Kapucinski most 

                 (vir: zasebna zbirka)  

 

Do leta 1961 so ţiveli v centru mesta - Kocenova ulica. Kot otrok je 

bil veliko sam in zelo samostojen, saj takrat še ni bilo vrtcev in so se 

otroci pazili  kar ˝sami ˝. 
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Izkoristil je odsotnost staršev in sam odšel gostovat v gostilno 

˝ŢUMER˝, star komaj pet let. Seveda je bilo to zanj naporno, zato je pod 

mizo neznanih gostov zaspal. Tudi njegovo ime v povezavi s priimkom 

˝Svet Peter ˝ je bilo večkrat povod za kakšno dogodivščino. 

 

 

                                                    Slika 4: Prvi metri na smučeh 

                                                                 (vir: zasebna zbirka)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kot malček ni dobil bonbona v trgovini ˝Rio˝, ker je na vprašanje 

trgovke, kako mu je ime, odgovoril, da je enostavno Svet Peter. 

Zaključila je, da brije norce. Tudi policaj, ko se je vozil s kolesom brez 

uporabe rok, ga je hotel kaznovati, češ da se norčuje in je šele materina 

prisotnost potrdila, da je res Svet Peter. 
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                  Slika 5: Ţe kot otrok se je rad počutil zmagovalec 

                              (vir: zasebna zbirka)  

 

 

Večji del otroških let je Peter preţivel na dvorišču in ulicah Celja. S 

prijatelji so se igrali različne igre: lovljenje, skrivanje, kraja zemlje, 

kavboje in indijance, nogomet in neskončno igranje ob Savinji in 

mestnem parku. Šport pa ga je spremljal ves čas in ni bilo športne 

aktivnosti, ki je Peter ni poizkusil: judo, rokomet, drsanje, nogomet, 

košarka, atletika pa ga je navdušila tako, da  ji je zapisan še danes.  
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Ţivahen način preţivljanja otroštva pa mu je vzel veliko časa, zato 

so bile šolske obveznosti tu in tam porinjene na stran. Posledica je bila 

ta, da je Peter srednjo šolo in fakulteto za šport obiskoval kot izredni 

slušatelj v času, ko je bil ţe poročen in imel sina. 

 

 

 

 

        Slika 6: Preţivljanje prostega časa 

                    (vir: zasebna zbirka)  
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Slika 7:  Grafit »na Petrov račun« 

Odkar pa pomni, je zelo rad risal na vse načine, tudi v spominske 

knjige v imenu sošolcev. Ţe v osnovni šoli je prejel nagrado za likovno 

delo v jugoslovanskem prostoru.  

 

Slika 8: Petrova likovna dela so s tematiko atletike 

            (vir: zasebna zbirka)  
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Počitnice je preţivljal z mamo na morju, saj je bil oče alpinist in 

gorski reševalec, zaljubljen v gore in na morje ni niti pomislil. 

  

IV.  NADALJNJA ŢILJENJSKA POT 

 

Kot je ţe omenil, pa mu je bila atletika ˝kraljica˝ športov. Iskal je 

disciplino, ki bi ga najbolj zadovoljevala,  in kmalu je spoznal, da je to 

tek na srednje in dolge proge. Kot mlad atlet je Peter imel v klubu 

˝Kladivar˝ velike vzornike: Ţuntar, Červan, Vaţič, ki je kasneje kot trener 

bdel nad njegovo atletsko kariero. 

 

 

 

 

Sliki 9 in 10: Zmagovalna ekipa Kladivar Celje in Simo Vaţič  

                    (vir: zasebna zbirka)  
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Po letu treninga teka je ţe postal mladinski reprezentant in kasneje 

dosegel dobre rezultate kot tekmovalec članske vrste jugoslovanske 

reprezentance. 

 

 

 

Slika 11: Prvi nastop v tujini leta 1967 (Peter Svet št. 98, prvi z leve) 

             (vir: zasebna zbirka)  

 

V njegovih časih se samo od športa ni dalo dostojno preţiveti, zato 

je  bil tudi zaposlen. Delal je v Emu, bil je vzgojitelj v dijaškem domu, 

učitelj telovadbe na Osnovni šoli Hudinja, zadnjih 18 let delovne dobe pa 

je v Aeru skrbel za šport in rekreacijo delavcev. 

 

Leta 1972 je sprejel pomembno odločitev in si ustvaril druţino. 

Poročil se je z Viktorijo Glasenčnik in po treh letih zakona se jima je rodil 

sin Simon. Zaradi njegovega  načina ţivljenja s športom (tekmovanja, 
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treningi, priprave, potovanja, …) je druţina ţivela ˝nomadsko˝ ţivljenje, 

saj so le na takšen način lahko bili več skupaj. 

 

 

Slika 12: Poroka 

             (vir: zasebna zbirka)  
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Slika 13: Mlada druţina 

              (vir: zasebna zbirka) 

 

Sin je sedaj magister ekonomije in ţe poročen z ţeno Tino. Imata 

hčer Tajo, on in ţena pa sta v pokoju, kar pa ne pomeni, da mirujeta. 

 

Sam je namreč še vedno aktiven v atletiki. Kot trener in rekreativni 

tekač. Po 50-em letu starosti  se je ponovno preizkusil v mednarodnem 

merilu in postal evropski veteranski prvak 3000 m (ovire). 

 

V času njegovih športnih aktivnosti je veliko potoval, vendar so mu 

tekmovanja onemogočila, da bi uţil tudi lepote obiskanih krajev, deţel in 

kontinentov. To ţeljo po videnju novega pa izpolnjuje zadnjih 15 let. 1 x 

do 2 x letno si z ţeno privoščita daljše potovanje po svetu . 
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Ţe 10 let pa se izobraţuje in izpopolnjuje v vseh zvrsteh likovnega 

ustvarjanja. Pri tem zelo uţiva in je vesel, da lahko dela to, kar si  je 

vedno ţelel. Svoja likovna dela je na dolgotrajno prigovarjanje njegovih 

druţinskih članov prvič pokazal na samostojni razstavi ob svoji 60-letnici. 

 

 

Slika 14: Tekač - olje 

               (vir: zasebna zbirka)  
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V. NAJEČJI USPEHI 

 

Njegovi večji uspehi : 

 

MLADINSKI : 

 

1. mesto - prvenstvo Slovenije v krosu 

3. mesto - prvenstvo Jugoslavije v krosu  

2. mesto - prvenstvo Balkana v krosu 

 

ČLANSKI : 

      

PRVAK SLOVENIJE 

• 4 x na 1500 m 

• 4 x na 5000 m  

• 1 x na 10.000 m 

• 1 x na 3000 m (ovire)  

• 1 x mali maraton  

• 4 x kros  

 

PRVAK JUGOSLAVIJE  

• 1 x na 5000 m 

• 3 x na 3000 m (ovire ) 

• 1 x na 10000 m 

• 1 x kros 
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PRVAK BALKANA  

• 1 x kros  

• 26 x nastop za reprezentanco Jugoslavije  

 

NAJ REZULTATI  

• 800 m - 1:52,5 

• 1000 m - 2:29,6 

• 1500 m - 3:43,0 

• 3000 m - 7:58,6 

• 5000 m - 13:32,8 (ţe 35 let rekord Slovenije) 

• 10 000 m - 28:45,4 

• 3000 m (ovire ) - 8:29,6 (ţe 16 let rekord Jugoslavije) 

 

OSTALO: 

• 7. mesto: Sao Paolo (Brazilija ) Novoletni tek 1973 - 1974 

• 3. mesto: Naj atletov Jugoslavije 1974 

• 1. mesto (4x): Naj atleti v posameznih disciplinah – Jugoslavija 

1972 - 1973 - 1974 

• 1. MESTO (6x): Naj atleti v posameznih disciplinah - Slovenija  

1972 - 1973 - 1974 

• Športnik Celja - 1973 - 1974 

• 1O. mesto: Rim evropsko prvenstvo - 1974 

• 4x zmaga trojk ob Ţici Ljubljane  

• 2. mesto (3x): prvenstvo Balkana  

• 3. mesto (3x): prvenstvo Balkana 
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Slika 15: Vse moči je treba napeti (Peter Svet tretji z leve) 

             (vir: zasebna zbirka) 
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VI. PETER SVET V OČEH ČASOPISJA 

 

Peter Svet je bil večkrat na straneh rumenega tiska. Med 

brskanjem po časopisju sva izbrali nekaj takih prispevkov, ki so nama 

Petra še bolj pribliţali. 

 

»Peter Svet, 24. tekač celjskega Kladivarja še nikoli na začetku 

sezone ni bil tako dober kot letos. Pritekel je drugo mesto na balkanskem 

prvenstvu v krosu, v hudi mednarodni konkurenci je na teku prijateljstva 

v Ljubljani osvojil četrto mesto, pred nedavnim pa je v Varšavi 10.000 

metrov prvič pretekel v času izpod 29:00. Zabeleţil je solidnih 2859,2. 

 

Letos čutim, da mi gre. S trenerjem Simom Vaţičem računava, da 

bi ţe v tej sezoni 3000 metrov pretekel izpod 14:00. Seveda si ţelim, da 

bi si pridobil stalno mesto v drţavni reprezentanci. Še zlasti bi rad 

nastopil na doslej največji atletski prireditvi v Sloveniji, na polfinalu za 

atletski pokal Evrope za moške v Celju. Kot je znano, bo za vsako drţavo 

v vsaki disciplini nastopil le en tekmovalec. 

 

Peter Svet računa, da bo letos nastopil še v dvoboju z Norveţani v 

Oslu, na balkanskih igrah v Atenah, pa seveda na kvalifikacijah za 

evropski atletski pokal v Lizboni. Kaj pa načrti za naprej? 

 

Če bom izpolnil normo, bom prihodnje leto videl Rim, kjer bo 

evropsko prvenstvo. Pet tisoč metrov bo treba teči 13:45,0 ali še bolje. 

Seveda si kot vsak športnik ţelim, da bi vsaj enkrat zastopal svojo drţavo 

na olimpijskih igrah. Do tega je še pa daleč. 
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Peter Svet uţiva ugled discipliniranega atleta, vztrajnega in 

borbenega tekmovalca. Kaj pa meni o tem, da mladi ne zahajajo radi na 

atletske stadione. 

 

Talentov ne manjka. Zadnjič sem videl mladega fanta, ki je prvič 

tekmoval na srednješolskem prvenstvu in pritekel 1000 metrov v času 

2:41,0 vendar se bojim, da se ne bo ogrel za atletiko. Zdajšnje ţivljenje 

mladih ni naklonjeno velikemu odrekanju, ki je potrebno za uspehe v 

atletiki. Mislim, da v kraljici športov uspeš, če si malo udarjen nanjo. Jaz 

sem.  

 

Peter Svet, izredni dijak ESŠ, je letos dokončno dokazal, da je iz 

pravega testa. Tudi na včerajšnji sobotni prireditvi v Celju je bil soliden z 

zmagama na 5000 in 1500 metrov. Simo Vaţič je oba nastopa na kratko 

ocenil takole: »Zadovoljen sem.« 

 

Danes je  za Sveta Petra spet delovni dan. Nadaljuje s treningom 

pod nadzorstvom trenerja in vzornika. Vadila bosta tudi ovire. 

 

Letos bom poizkusil na enem izmed večjih tekmovanj teči 3000 

metrov. Lahko bi rekel, da še nisem povsem našel svoje discipline. Še 

najbolj se ogrevam za 5000. metrov. 
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Peter uporno trenira. Ve, da ne bo lahko doseči rezultatov svojega 

vzornika Sima Vaţiča …« 

(Kavalar, P. Leto vzpona. Novi tednik, Portret tedna, 29.3.1980, str. 

15.) 

 

 

PETER SVET IN NJEGOV SVET  

 

V petih letih 17.000 km 

 

»Ţe ko sem hodil v osnovno šolo, pravi Peter, sem zelo rad tekal. 

Stanovali smo v Kocenovi ulici v Celju,  kjer je bilo za trgovino Rio veliko 

dvorišče. Igral sem rokomet in nogomet, nazadnje pred sedmimi leti 

pristal pri tovarni Emo in se poročil, pustil sluţbo in se izredno vpisal na 

ekonomsko srednjo šolo, ob tem pa si na stadionu AD Kladivar in v 

gozdu pri Dobrovi poiskal tako rekoč drugi dom. V treningu namreč. V 

teku, dolgem od 17 do 20 kilometrov dnevno, pri čemer ga ne more 

ovirati ne deţ ne sneg. Kako resno ga jemlje, bi lahko videli tudi v 

njegovem dnevniku, v katerega zapisuje posamezne podatke, da bi s 

trenerjem Simom Vaţičem sproti spremljala napredek in popravljala 

pomanjkljivosti. Iz teh podatkov je videti, da je v zadnjih petih letih 

pretekel kar 17 000 kilometrov, to je več kot prevozi povprečen slovenski 

avtomobil v enem letu!« 
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Nepremagan v krosih  

 

»In ta kariera se je pravzaprav začela zelo nepričakovano in hitro. 

Komaj leto dni po tem, ko je oblekel mladinski dres in se je kot tretji član 

naše reprezentance na balkaniadi v Istanbulu uvrstil na tretje mesto. 

Velik uspeh mu je pomenilo ţe sodelovanje na evropskem mladinskem 

prvenstvu v Leipzigu, nemara posebej pa ga razveseljuje tole: odkar je 

zmagal na krosu Dela, ga na nobenem krosu, daljšem od 15000 metrov 

ni nihče premagal (Na srečo še ne, reče smehljaje in potrka po mizi). 

Vsako leto je zmagovalec slovenskega krosa, lani pa je bil tudi drţavni 

prvak v Kriţevcih, pri čemer to, da je moral Dane Korica (kot v Velenju) 

odstopiti, doseţka seveda nič ne zmanjšuje. Čeprav je Petru Svetu za 

zdaj najbolj dragocena lovorika prav zlata medalja balkanskega 

prvenstva v Velenju, ni dosti manj zadovoljen s tem, kar je dosegel na 

letošnjem novoletnem teku po ulicah Sao Paula, kjer je med tekači  

svetovnega slovesa dosegel sedmo mesto, kar tretji pa je bil v teku na 5 

kilometrov.« 

     

(Hribar, D. Peter Svet in njegov svet. Športnik 1 a. Stop, 16.2. 

1974, str. 12.) 

 

KDO BO HITREJŠI 

 

»Kdo bo hitrejši? To je bilo vprašanje v nedeljo v teku članov na 

republiškem prvenstvu v krosu. Kokoš je veselo zafrčala in se pognala 

pred sopihajočim Petrom Svetom, za katerega se je izkazalo, da ima več 

kondicije, saj je na koncu zmagal, kokoš pa je odstopila in se skrila v 
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gozd. Verjetno ji ni ustrezal teren, saj je nastopila bosa, Peter pa v 

šprintericah. Naj se zaveda, da o zmagovalcu odločajo tudi detajli. Morda 

bo prihodnjič bolje.« 

 

(O. L. Kdo bo hitrejši. Delo, 3. 5. 1984, str. 18 ) 

 

VELIKA ZMAGA V VELENJU 

 

Tega prizora ne bomo nikoli pozabili. Ko je bil tek končan in je 

zmagovalec odtekel še zadnji krog, ob spremstvu gruče mladih, ki je z 

njim hotela proslaviti velik uspeh.  

Bil je 24. marec 1974 in v Velenju se je odvijalo 19. balkansko 

prvenstvo v krosu, v katerem so sodelovale naslednje drţave: Turčija, 

Grčija, Romunija, Bolgarija ter Jugoslavija. Tekli so na 10 000 m. V 

jugoslovanski ekipi sta nastopila tudi Peter Svet ter Dane Korica. Celjan 

Peter Svet je bil na pragu svojih največjih uspehov. 14 dni pred 

balkanskim prvenstvom je ţe drugič postal svetovni prvak v krosu. Na 

istem prizorišču je premagal Korico in tako učinkovito napovedal tudi 

svojo kandidaturo za balkanski naslov. Jugoslovani so na tem 

balkanskem prvenstvu začeli zelo napadalno, tako da je Peter prevzel 

vodstvo. Nato ga je prehitel črnolasi tekač iz Bukarešte. Peter pa ga je 

taktično ukanil ter ţel sadove svoje zmage. Po končani tekmi je Svet z 

navihanim nasmeškom na obrazu rekel, da je bilo vse tako, kot si je 

zaţelel, saj sta s trenerjem Simom  Vaţičem  do podrobnosti pripravila 

taktičen načrt in seveda pridno trenirala. Leto 1974 je bil za Petra 

vrhunec, nato pa so se začele vse hujše bolečine v kolenu. Poškodba je 

pomenila zaustavitev dejavnosti. Leta 1976, ko si je Peter zelo močo 
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ţelel iti na olimpijske igre, a se je na ţalost poškodoval na balkanskem 

prvenstvu, saj njegovo koleno še ni bilo čisto pozdravljeno. Ista 

poškodba se mu je leta 1977 ponovila, in sicer na drugem kolenu in tako 

je moral Peter na odstranitev sluzastega tkiva. Torej svetovna športna 

pot sploh ni posuta z roţicami. Tako zdaj obiskuje visoko šolo za telesno 

kulturo v Ljubljani. Sedaj ima 2 letnega sina Simona, ki ga je verjetno 

poimenoval po svojem trenerju Simomu.« 

 

(Bergant, E., Velika zmaga v Velenju. Sportske novosti, 26. marec 

1974, str. 23.) 

 

ATLETIKA PETRA SVETA NA PLATNU 

 

»Minuli petek so v Mercator centru v Celju na ogled postavili 

razstavo likovnih del Petra Sveta. 

Peter Svet, ki je ljubezen do ustvarjanja in risanja kazal ţe v 

zgodnjem otroštvu, je preteţni del svojega ţivljenja namenil športu. V 

atletiki je zmagoval kar 20 let. Njegov čas dandanes zapolnjuje delo z 

mladimi atleti Atletskega društva Kladivar Celje. Ob atletiki pa je našel 

čas tudi za aktivnejše likovno ustvarjanje. Skupaj z njegovimi likovnimi 

prijatelji je ustanovil skupino Prijatelji, v katerem Peter Svet svoje likovno 

delo le še dopolnjuje. Na njegovih slikah prevladujejo motivi iz športa, 

atletike. Vsa njegova dela v zadnjih petih letih bodo do 22. aprila 

predstavljena v Mercator center Celje.« 

 

(Atletika Petra Sveta. Novi tednik, 12.4.2009, str. 19.) 
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VII. DRUGI O PETRU SVETU 

 

VII. 1.  PISNI VIRI 

 

VII. 1. 1. SIMO VAŢIČ, upokojeni strojnik, Petrov trener: 

 

Najlepša je zmaga 

 

Jaz vidim Petra kot izjemno pridnega, delavnega ter izredno 

pozitivnega, saj je na vsaki tekmi bil pozitiven, tudi  če se ni odrezal 

najbolje. Ti napori so tako kot za tekmovalca tudi za trenerja izjemna 

psihična obremenjenost, saj se ves čas sprašuješ: ali mu bo uspelo ali bo 

padel v krizo (stanje, ko ne moreš nič več). In seveda je najlepše od 

vsega zmaga. Nekateri vriskajo, pijejo, jaz pa sem enostavno pohvalil 

Petra, ki je bil res izreden atlet. Na ţalost pa se je Peter poškodoval in 

takrat sva bila oba čisto na tleh. A vsakemu športniku se enkrat kariera 

konča, nekaterim prej, drugim kasneje. Dela s Petrom ne bom nikoli 

pozabil. 

 

Simo Vaţič 

 

VII. 1. 2. LUKA KLEMEN, doktor medicine: 

 

Peter Svet - več kot le atlet 
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O Petru Svetu sem veliko slišal, še preden sem ga spoznal. O njem 

so vedno govorili v preseţkih.  Ne le kot o atletu, pač pa tudi kot o 

osebnosti. V bistvu pa je vedno veljal za gospoda v dobrem pomenu te 

besede. Takrat še nisem vedel, zakaj.  

 

Vse to sem imel nato čast spoznati kot njegov varovanec. Tako 

sem skupaj s sestro in bratom kot 13-letni fantič pričel trenirati pri Petru. 

Ali bolje s Petrom, saj je vedno tekel z nami. Tudi kasneje, ko sem 

tekmoval v mladinski konkurenci. Nikoli ni bil kot ostali trenerji, ki so s 

štoperico v roki svoje atlete ţe od malih nog priganjali na treningih. Prav 

tako nismo nikoli govorili o časih, ki naj bi jih dosegali, ali o mestih na 

tekmovanjih. Tudi zaradi tega je bila na treningih prisotna pozitivna 

energija in smo nanje vedno radi prihajali. Večino časa smo trenirali v 

gozdu, najraje v gozdu pri Lokrovcu. Pri »pesjakih«, kot smo radi rekli 

zaradi kinološkega društva, ki ima tam svoje prostore in poligon. Na 

štadionu smo trenirali le pozimi ali ko smo delali specialni trening v 

šprintericah, ki jih Peter, vsaj po mojem mnenju, nikoli ni zares maral. 

Prav s tekom v naravi in s svojim  odnosom nam je kazal svojo ljubezen 

do teka kot o nekem elementarnem uţitku v gibanju.  

 

Petra smo vikali. Vedno smo tako čutili. Predvsem iz spoštovanja, 

saj je bil izredno pošten, skromen, delaven in prijazen. Nikoli ni nad nami 

povzdignil glasu, prav tako na tekmah ni nikoli vpil med navijanjem, kot 

so to imeli navado ostali trenerji.  O svojih doseţkih je redko govoril, pa 

še to le, če smo vanj drezali, da nam naj pove, kako so včasih trenirali in 

tekmovali.  
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Tako je rad povedal anekdoto o dobrem tekaču, ki je na treningih 

redno premagoval velikega Daneta Korico, na tekmi pa mu ga ni nikoli 

uspelo premagati. Ko so ga nekoč po tekmi, ko ga je Korica ponovno 

premagal, vprašali, zakaj mu tokrat ni uspelo, je ta odgovoril, da ima 

naslednji dan vaţen trening.  Peter tako ni nikoli pritiskal na nas glede 

rezultatov. Ti so prišli kar nekako sami po sebi, še posebej pri moji sestri. 

Kadar pa nam na tekmi ni šlo kot smo sami pričakovali, nas je v dobro 

voljo spravil, da imamo jutri pač vaţen trening.  

Na treningih so bili vedno vsi dobrodošli in tudi zato smo se počutili 

kot njegovi drugi otroci. Vsi skupaj pa smo bili otroci nekoč velikega 

atletskega društva Kladivar Celje. Tako se tudi še danes srečujemo na 

našem štadionu. Po navadi ob nedeljah, ko se vsi nekako vračamo na 

štadion. Ko ostali veterani celjske atletike igrajo nedeljsko tekmo v 

nogomet med »tastarimi« in »tamladimi«, on pa še vedno teče s svojimi 

atleti.  

Luka Klemen 

 

VII. 1. 3. URŠKA KLEMEN, absolventka Fakultete za šport : 

 

Peter Svet – moj prvi trener 

 

Ko sem dobila sporočilo, da bi nekaj besed napisala o atletu Petru 

Svetu, mi je zastal dih. Pa ne zato, ker ne bi vedela, kaj napisati, pač pa 

se mi je odvrtel čas nazaj. Takole nekako je bilo: kot majhna deklica sem 

skupaj z mojima bratoma Luko in Urhom pričela teči. Ker smo bili 

uspešni na šolskih tekmovanjih, krosih, sta nas starša vpisala k atletiki v 

klubu AD Kladivar. In tako se je začela naša pot v atletiko. Spomnim se 
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gospoda, ki je prihajal na stadion, ni treniral nobenega, pač pa prišel je 

zgolj teč. Zdel se mi je tako prijazen in vedno nam je odzdravil, ko smo 

ga pozdravili, pa tudi rekel je kakšno besedo z nami, kar je danes pri 

ljudeh bolj izjema kot pravilo. Ko smo o tem gospodu pripovedovali 

doma, nam je mama povedala, da je to g. Peter Svet, znan in odličen 

atlet. In da so Celjani govorili, se čudili o tem, da je njegov oče znan 

alpinist, njegov sin pa zelo dober atlet. Nekako niso znali povezati ta dva 

športa skupaj.  

 

Bil je kros v Slovenski Bistrici, seveda je bil tam tudi g. Peter Svet. 

O g. Petru Svetu se je govorilo veliko in kar s strahom smo ga 

občudovali.  Na krosu smo kar dobro tekmovali. Očetu smo rekli, da je  

čas, ko potrebujemo trenerja, in da je najbolje, če govori z g. Petrom. 

Medtem ko je oče govoril z njim, sem sama pri sebi vedela, da nas bo 

»vzel«. Mislim, da smo bili mi trije prvi njegovi varovanci, ki jih je začel 

trenirati. In nato smo ponosni še danes.  

Tako smo začeli s treningom pri g. Petru. Radi smo hodili na 

treninge, nikoli nam ni prišlo na misel, da ne bi šli na trening, verjetno 

tudi zato, ker smo ga imeli zelo radi. Peter je vedno tekel z nami. Ko so 

vsi drugi trenirali na stadionu, smo mi trenirali v gozdu. Vedno smo tekli 

v gozdu do ene dolge ravnine. In kadar smo šli v gozd trenirat, smo si 

rekli, da se bomo ogreli do »Petrove ravnine«. In to ime ima še danes. 

Pri g. Petru mi je bilo zelo všeč, ker ni bil tipičen trener. Ni se jezil na 

nas, niti ni nikoli dvignil glasu. Ko smo bili na tekmi ţivčni, nas je znal 

pomiriti in nas spodbuditi, kako naj tečemo. Spomnim se, da smo se 

vedno hecali, če smo slabo tekli, da imamo jutri vaţen trening. Tako je 

še danes.  
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Peter nam je dal veliko. Pokazal nam je, da je atletika ni samo 

stadion in tartan. Z njim smo odkrili mnogo poti v gozdu, se nasmejali 

drug drugemu do solz in tudi kdaj jokali. Ampak vse to se je moralo 

zgoditi. In ni mi ţal.  

 

Z g. Petrom se še vedno srečujeva na stadionu. Sama kot aktivna 

atletinja in on kot trener. Še vedno ga občudujem, kako se kosa z 

mladimi. Kako lahek je njegov korak. Kako se mu vidi, da uţiva v teku, 

da ljubi tek. Te občutke in ljubezni do teka tudi sama doţivljam. Mislim, 

da je zato kriv tudi g. Peter, moj prvi atletski trener.  

 

Urška Klemen 
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Slika 16: Luka Klemen, Peter Svet in Urška Klemen 

              (vir: zasebna zbirka) 

VII. 1. 4. BENJAMIN MERNIK, študent: 

 

Več kot le trener 

 

Ko podajamo mnenje o takšnem izjemnem človeku, kot je Peter 

Svet, nam ne zmanjka besed. Svoje ţivljenje je podredil atletiki, druţini 

in osebnostnemu razvijanju. Trener, ki ga odlikuje veliko dobrih lastnosti, 

saj je izreden človek, ki mu lahko zaupamo kakršen koli problem, ti ga 

lahko tudi pomaga razrešiti, je resen trener, ki prihaja vsakodnevno na 

stadion in je oseba, ki s svojim humorjem poskrbi za motivacijo, da laţje 

opraviš zahteven trening, ki te lahko naredi drţavnega prvaka. Vlije ti 

pozitivno energijo in trenutki z njim so prijetni in minejo zelo hitro. Za 

nas/mene ni samo trener, je tudi naš očka! Potrebno ga je spoštovati in 

ceniti,  kaj je naredil in dela za nas, ker tudi iz tebe dela boljšega na 

vseh področjih. 

 

Benjamin Mernik 

 

Slika 17: Tako treniramo (vir: zasebna zbirka) 
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VIII.  ZAKLJUČEK 

 

V enem samem ţivljenju se nam dogajajo različne zgodbe, 

nekatere bolj druge manj pomembne; med slednje sodi tudi naša 

tekaška oziroma širše gledano gibalno-telesna zgodba. Z njo zadostimo 

potrebam po gibanju, kot ga priporoča preventivna medicina, saj smo 

ljudje še vedno takega ustroja, da naše telo potrebuje redno gibanje. 

Nekateri smo veselje do njega podedovali in smo obsedeni z različnimi 

telesnimi izzivi, drugi ţe v mladosti spoznajo, da šport ni vse. In vendar 

je v nekem pogledu gibanje vse, kajti dokler lahko tečemo, se gibljemo, 

je vse lepo in prav in se sploh ne bi smeli pritoţevati nad malenkostmi, ki 

nam morda malce grenijo vsakdan; kako zelo je gibanje pomembno, se 

morda zavemo šele, ko tega nismo (več) zmoţni. Gibanje pa potrebuje 

tudi duša. Izkoriščanje telesnih zmoţnosti je namreč pomembno v vseh 

obdobjih ţivljenja, tudi in morda predvsem zaradi pozitivnega učinka 

poštenega telesnega napora na naše psihično delovanje, zlasti na naše 

razpoloţenje. 
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In Peter Svet je zagotovo atlet, ki je vse našteto tudi dokazal. 

Počaščeni sva, da sva ga spoznali, v nadaljnjem ţivljenju pa mu ţeliva, 

da bi ga tek še naprej tako polnil s pozitivno energijo, kot ga je doslej. 
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IX. 1. Pisni viri  
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35 

 Simo Vaţič, upokojeni strojnik, Petrov trener. 

 Luka Klemen, doktor medicine. 

 Urška Klemen, absolventka Fakultete za šport. 

 Benjamin Mernik, študent. 

 

X. 2. Ustni vir 

 

 Peter Svet. 

 
 
 

IZJAVA* 

Mentorica, Mateja HRASTNIK, v skladu z 2. in 17. členom Pravilnika raziskovalne 

dejavnosti »Mladi za Celje« Mestne občine Celje, zagotavljam, da je v raziskovalni 

nalogi z naslovom PETER SVET - OSEBNOST NAŠEGA KRAJA, 

katere avtorici sta Helena ČATER in Maja SEVČNIKAR: 

- besedilo v tiskani in elektronski obliki istovetno, 

- pri raziskovanju uporabljeno gradivo navedeno v seznamu uporabljene literature, 

- da je za objavo fotografij v nalogi pridobljeno avtorjevo (-ičino) dovoljenje in je 

hranjeno v šolskem arhivu; 

- da sme Osrednja knjiţnica Celje objaviti raziskovalno nalogo v polnem besedilu na 

spletnih portalih z navedbo, da je nastala v okviru projekta Mladi za Celje, 

- da je raziskovalno nalogo dovoljeno uporabiti za izobraţevalne in raziskovalne 

namene s 

povzemanjem misli, idej, konceptov oziroma besedil iz naloge ob upoštevanju 

avtorstva 

in korektnem citiranju, 

- da smo seznanjeni z razpisni pogoji projekta Mladi za Celje. 

Celje,10. marec 2010  ţig šole Osnovna šola Hudinja 

Podpis mentorja(-ice) 

Podpis odgovorne osebe 

* Pojasnilo 
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V skladu z 2. in 17. členom Pravilnika raziskovalne dejavnosti »Mladi za Celje« 

Mestne 

občine Celje je potrebno podpisano izjavo mentorja(-ice) in odgovorne osebe 

šole uvezati 

v izvod za knjiţnico, dovoljenje za objavo avtorja(-ice) fotografskega gradiva, 

katerega ni 

avtor(-ica) raziskovalne naloge, pa hrani šola v svojem arhivu. 

 


