ŠPORTNA PRIZNANJA ZA LETO 2000

BRONASTE PLAKETE
Blaža Klemenčič
Blaža Klemenčič dosega izredne rezultate v športnem plezanju in v gorskem kolesarjenju. V letu 1991 je v
plezanju osvojila 1. mesto na državnem prvenstvu cicibanov. 1992 je bila druga, 1993 pa tretja med
mlajšimi deklicami. Leta 1995 je bila 3 med starejšimi deklicami in mladinkami. Pri 15 letih se je kot
starejša mladinka uvrstila na državnem prvenstvu članic na 4. mesto v državi.
Nizala je same dobre rezultate: 1996 si je priplezala 3. mesto na državnem tekmovanju, 3. mesto na
evropskem pokalu, 7. mesto na svetovnem prvenstvu za mladinke,1997 je ponovila 3. mesto na državnem
in evropskem pokalu, na svetovnem pokalu pa je napredovala na 6. mesto, 1998 pa je zasedla 7. mesto.
Izvrstna tekmovalka v športnem plezanju je v zadnjih letih vzljubila gorsko kolesarstvo. V slovenskem
pokalu je leta 1998 osvojila 2. mesto, 1999. leta pa si je prikolesarila 1. mesto. 1998 je na državnem
prvenstvu osvojila 3. mesto, leta 2000 pa 1. mesto. Na mladinskem evropskem prvenstvu je osvojila 13. in
37. mesto, na svetovnem prvenstvu pa 24. in 44. mesto. Tekmovala je tudi v avstrijskem pokalu in osvojila
dvakrat 5., dvakrat 6. in 9. mesto, v italijanskem pokalu 2., 5. in 12. mesto, v hrvaškem pokalu 1. in 3.
mesto.
Blaža Klemenčič vadi in tekmuje pri KRK SOVA SCOTT TEAM klubu v Kranju.
Tanja Rabič
Svojo uspešno strelsko pot je začela kot osnovnošolka v šol. l. 1990/91. Z zavzetim in vztrajnim delom je
hitro napredovala v perspektino tekmovalko.
V sezonah:
od 1992/93 do 1994/95 je bila mladinska državna prvakinja v streljanju s serijsko zračno puško, v sezoni
1994/95 in 1995/96 je zasedla drugo mesto na državnem tekmovanju v tekmovanju s standardno zračno
pištolo, v sezoni 1997/98 in 1998/99 je bila državna prvakinja v streljanju s standardno zračno pištolo, v
sezoni 1996/97 je bila na državnem prvenstvu prva v streljanju z malokalibrsko puško v ležečem položaju,
1994/95 druga, 1995/96 in 1996/97 pa prva v streljanju z malokalibrsko puško v trojnem položaju, v sezoni
1998/99 je bila prva, 1999/2000 pa druga v mladinski in članski konkurenci v streljanju s športno
malokalibrsko pištolo.
Sodeluje pri vodenju strelskega krožka na OŠ Cvetka Golarja na Trati.
Na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani je absolventka trenerskega tečaja za streljanje.
Blaž Rant
Po oceni predlagatelja Plezalnega kluba Škofja Loka je Blaž Rant njihov najuspešnejši plezalec. Dosega
odlične rezultate na tekmovanjih v plezanju na umetnih stenah, opravlja pa tudi zahtevne vzpone v
naravnih plezališčih. 1997.leta je v evropskem mladinskem pokalu dosegel 2. mesto, 1998. leta skupno 3.
mesto, 1999. leta skupno 10. mesto in leta 2000 skupno 9. mesto.
Na madinskih svetovnih prvenstvih je dosegel:
1997. leta 5. mesto v težavnosti,
1998. leta 5. mesto v težavnosti in 7. mesto v hitrosti,
1999. leta 8. mesto v hitrostnem plezanju in
leta 2000 5. mesto v hitrostnem plezanju.
Planinska zveza Slovenije je Blažu Rantu 1994. in 1995. leta podelila priznanje Planinske zveze Slovenije.
Za dosežene uspehe v športu je leta 1998 in 2000 prejel priznanje župana Občine Škofja Loka, ki se
podeljuje mladim športnikom.
Blaž Rant je dosegel odlične rezultate v svoji športni disciplini z vztrajno dolgoletno vadbo.
Eva Tušar
Je mlada in perspektivna športna plezalka, ki je leta 1994 osvojila 6. mesto v težavnostni stopnji na
mladinskem svetovnem prvenstvu, bila 4. na mladinskem evropskem pokalu leta 1997, 1998. leta 2, leta
1999 pa 3. Na mladinskih svetovnih prvenstvih je leta 1998 osvojila 2. mesto v hitrostnem plezanju,
leta 1999 pa 2. mesto v težavnostni stopnji. Leta 2000 je doseženim rezultatom v mladinski konkurenci
dodala 8. mesto v svetovnem pokalu v težavnosti v članski konkurenci. Z izjemnim športnim rezultatom je
potrdila dosedanje uspehe in dokazala, da se v špotnem plezanju uvršča v najkvalitetnejšo skupino
tekmovalk.
Citiranim rezultatom lahko prištejemo še vrsto drugih zelo odmevnih v domači in mednarodni konkurenci.

Za dosežene uspehe v športnem plezanju je Eva Tušar prejela 1994, 1998 in 1999 priznanja Planinske
zveze Slovenije, Olimpijski komite Slovenije pa ji je 1998 podelil srebrni znak
Olimpijskega komiteja Slovenije.

SREBRNE PLAKETE
Andreja Dolinar
Je športnica, ki je dosegla rezultate z voljo, pogumom in vztrajnostjo. Z voljo je vsakodnevne aktivnosti
oplemenitila s treningi in udeležbo na tekmovanjih iz namiznega tenisa. S svojo vitalnostjo je presenetila
domače, sodelavce in prijatelje.
V mednarodni konkurenci tekmovalk v namiznem tenisu paraplegikov je Andreja Dolinar dosegla:
1. mesto v Londonu,
2. mesto v Bibionu v Italiji, La Coruni v Španiji, Dablinu na Irskem, Mureli v Španiji,
3. mesto v Avstriji, Veliki Britaniji in Belgiji,
4. mesto v Španiji in na Irskem.
Doseženi rezultati, brez upoštevanja vseh doseženih rezultatov v letu 2000, so ob prijavi na javni razpis
uvrščali Andrejo Dolinar na 9. mesto na lestvici najboljših igralk v namiznem tenisu v svoji kategoriji na
svetu.
Krona vloženega truda, naporov in časa je doseženo 4. mesto na Para Olimpiadi 2000 v Sidneju v
Avstraliji.
Karel Kastelic
Streljanje je njegova športna disciplina že od leta 1956. Z vztrajno vadbo je dosegel dobre rezultate in
osvojil naslov pionirskega gorenjskega prvaka v streljanju z zračno puško. Na regijskih, republiških
in državnih tekmovanjih z zračno, malokalibrsko in vojaško puško je nadaljeval v mladinski in
članski vrsti, kot posameznik in ekipno. Zadnja leta se je posvetil predvsem vzgoji mladih strelcev v
društvu.
Na Osnovni šoli Ivana Dolenca uspešno vodi strelski krožek.
Jože Prestor
Dobitnik srebrne plakete Jože Prestor je tri desetletja aktiven športnik v društvu invalidov. Na športni
tekmovalni poti odlične uvrstitve dosega od 1975.Leta. Prejel je 9 zlatih, 7 srebrnih in 9 bronastih medalj
za osvojena prva, druga in tretja mesta na kegljaških tekmovanjih invalidov v nekdanji državi Jugoslaviji in
samostojni državi Republiki Sloveniji.
V zadnjih petih letih je osvojil na državnih prvenstvih invalidov 3 prva in 2 druga mesta.
Jože Prestor je lansko leto svojo tekmovalno pot zaključil zaradi zdravstvenih razlogov. Ostajajo pa
spomini na dolgo in uspešno tekmovalno pot, na lepe trenutke zmagoslavja, ko je z dobrimi rezultati
osvajal prva mesta v svoji skupini invalidov.

ZLATA PLAKETA
Nataša Bokal
Tretje desetletje teče, odkar je Nataša stopila v tekmovalno smučino Smučarskega kluba Alpetour Škofja
Loka. Dnevi treningov priprave na sezono, nič koliko prevoženih kilometrov na smučiščih med vratci vseh
smučarskih disciplin, potovanja, mnogi trenutki veselja in razočaranja v vseh svetovnih smučarskih
centrih, so oblikovali našo smučarsko reprezentantko Natašo. Bila je ena od “vražjih Slovenk”, ki so
napravile čudovito tekmovalno pot od pionirke, mladinke do članic, s katerimi kroji sam svetovni vrh
belega športa.
22 – krat se je uvrstila med prvih deset v svetovnih pokalih. Najboljše uvrstitve je dosegla pred domačo
publiko v Kranjski Gori leta 1991. Zmagala je v slalomu (SL), druga pa je bila v super veleslalomu (GS).
Čeprav zelo vsestranska tekmovalka, je Nataša daleč najboljše rezultate dosegla v slalomu (SL), kjer je
še sedaj ena od stebrov slovenske reprezentance. V osmih letih zadnjega desetletja je v nacionalnem
pokalu osvojila 3 prva, 5 drugih in 2 tretji mesti. Slovenijo je uspešno zastopala na dveh olimpijadah in
dosegla 4. mesto v kombinaciji, 11. v slalomu, 13. in 20. mesto v super veleslalomu (GS).
Če vam bi želeli predstaviti dosežene rezultate v več kot dve desetletje dolgi tekmovalni smučarski karieri,
bi bila prebrana obrazložitev nekajkrat daljša.
Nataši želimo dobro okrevanje in uspešno vrnitev na bele strmine, ki jih ima najraje.

Ivan Križaj
Loško Avto – moto društvo in avto – moto šport sta neločljivo povezana z Ivanom Križajem že peto
desetletje. V različnih vlogah funkcionarjev AMD je sodeloval pri organizaciji in izvedbi cestnohitrostnih
dirk na blegoški cesti, na cestnem krogu skozi mesto Škofja Loka in Plevna – Trata – Lipica, na avtorelijih,
spretnostnih vožnjah, …
Dobitnik priznanja je v AMD več desetletij samostojno izobraževal bodoče šoferje, kot predstavnik AMD,
kot strokovnjak, kot občan izobraževal v šolah in na cestah usposabljal mlade za varno hojo in vožnjo v
prometu. Začete izvedene naloge so postopno prevzemali in vključevali v vsebino svojega dela Svet za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Škofja Loka in prometni krožki v osnovnih šolah.
Ivan Križaj je več let vodil Komisijo za avto – moto šport pri AMZS, bil organizator prireditve Loka kolo,
organiziral razstave avtomobilov, srečanja članov AMD, organiziral turistične vožnje itd.
Zadnja leta s tajniškim delom aktivira delo društva.
Ivan Križaj je 1990. leta bil med prejemniki srebrnih Bloudkovih značk, leta 1995 pa je prejel zlato plaketo
AMZS.

SVEČANA LISTINA
Pavle Jereb
Dobitnik svečane listine je svojo strelsko pot začel med žirovskimi strelci pred več kot štirimi desetletji.
Leta 1973 je postal član Strelskega društva Kopačevina. Z dobrimi rezultati v streljanju z zračno puško,
malokalibrsko ali vojaško, se je izkazal na mnogih streliščih kot posameznik ali kot član ekipe.
Naj navedemo le nekatere:
1975. leta je osvojil 1. mesto v streljanju z vojaško puško v Jugoslaviji, leto kasneje pa 2. mesto. 1997.
leta je postal slovenski prvak v streljanju z vojaško puško, leto kasneje pa je v isti disciplini zasedel 2.
mesto. 1998. leta je postal državni prvak v streljanju z ostrostrelno puško.
Zadnjih pet let sodeluje v ekipi I. državne lige v streljanju z zračno pištolo.
Pavle Jereb je od 1975. leta, to je polnih 26 let, predsednik Strelskega društva Kopačevina. Pod njegovim
vodstvom se dobro delo društva odraža v izrednem medsebojnem razumevanju članov, skrbi za kadre,
posebno za mlade in v skrbi za materialno osnovo društva.
Njegovo delo je pomembno tudi v Gorenjski regiji in v Strelski zvezi Slovenije.
Janez Krajnik
Štiri desetletja loškega nogometa in medobčinske športne igre so neločljivo vezane na dobitnika svečane
listine Janeza Krajnika. V mladosti je bil aktiven nogometaš. Svojo nogometno pot je nadaljeval kot
društveni organizator na ravni Gorenjske regije, republike in nekdanje Jugoslavije.
Svoje naloge in ideje je uresničeval kot član vodstva ali predsednik NK v Škofji Loki, član IO Nogometne
zveze Slovenije, v enem mandatu kot podpredsednik NZS, predsednik Medobčinske nogometne zveze za
Gorenjsko, kot član Tekmovalne komisije Nogometne zveze Jugoslavije, delegat na tekmah prve in druge
Jugoslovanske lige in sedaj kot delegat na tekmah prve in druge Slovenske nogometne lige.
Janez Krajnik je vseh 20 let pomembno prispeval k organizaciji in izvedbi najprej Delavskih športnih iger,
ki so se z nastankom novih občin preimenovale v Medobčinske športne igre. Na zadnjih igrah je
sodelovalo v 15 moških in 12 ženskih športnih panogah okrog 1450 udeležencev.
Tako veliko število sodelujočih športnikov je izjemen dosežek, ki postavlja naše športno okolje med najbolj
aktivna v Republiki Sloveniji.
Janez Krajnik je leta 1987 prejel priznanje NZJ Zaslužni nogometni delavec, pohvalo NZJ in 1995 plaketo
NZS.

