ŠPORTNA PRIZNANJA V LETU 2001

BRONASTA PLAKETA
IRIS TODOROVIČ
je opravil tečaje za planinskega vodnika za lažje ture v kopnih in snežnih razmerah in zahtevne ture v
kopnih razmerah in v brezpotju. S tem je pridobil licenco za vodenje vseh planinskih izletov, ki jih
organizira Planinsko društvo Škofja Loka, licenco pa tudi redno obnavlja z izpopolnjevanjem. Letno vodi
okrog 10 tur iz programa PD in opravi še 20 do 30 drugih tur različnih težavnostnih stopenj.
Med vodniki in udeleženci izletov je priljubljen.
V podjetju TCG Unitech LTH že več let uspešno vodi planinsko sekcijo. V celoti pripravi program, zanj
zagotovi sredstva, izlete organizacijsko pripravi in izvede. Kot odgovorni vodja sekcije je član Upravnega
odbora PD in odseka vodnikov pri PD. Njegov delež opravljenega dela je opazen in za loško planinstvo
koristen. Planinska zveza Slovenije mu je za vestno delo podelila bronasti častni znak PZS.
Ljubiteljsko se ukvarja tudi s planinsko fotografijo.
FRANJO KOPREK
Od 1974 leta, ko se je včlanil v Planinsko društvo, je aktivno sodeloval v odseku za varstvo gorske narave
in bil 3 mandate načelnik. Aktivno je sodeloval tudi pri organiziranju planinskih izletov v LTH in sedanjem
TCG Unitech, kjer je več let tudi vodil planinsko sekcijo. Zadnje desetletje je načelnik vodniškega odseka
pri PD Škofja Loka, kjer skrbi, da se program čim bolj dosledno izvaja. Pomaga pri vodenju izletov v šoli in
organiziranju planinskih taborov.
S tečaji in izpopolnjevanjem se je usposobil za vodenje lahkih kopnih in snežnih tur in za vodenje
zahtevnih kopnih tur in po brezpotjih. Skrbi tudi za obnovo licence vodenja. Celo desetletje je tudi član
Upravnega odbora Planinskega društva Škofja Loka, dvajset let je že član Odbora za izvedbo
spominskega pohoda s Pasje ravni v Dražgoše.
Franju sopotniki na planinskih poteh zaupajo in se počutijo varne. Za svoje delo je prejel bronasti, srebrni
in zlati častni znak Planinske zveze Slovenije.

SREBRNA PLAKETA
TOMAS GLOBOČNIK
Se je odločil za športno pot tekača na smučeh. V rodnem tržiškem okolju je imel zato zglede in pogoje.
Od 1988 – 1994 je bil stalni član mladinsko-jugoslovanske, po osamosvojitvi pa slovenske reprezentance.
Prešel je v biatlonske vrste in že v letu 1995 dosegel dobre rezultate, ki so sledili tudi v kasnejših letih.
Od leta 1998 je škofjeloški občan. Rezultati povedo, da je od zime 1994/95 sodeloval v svetovnem pokalu
in se 23-krat uvrstil od 3. (Obrhof 2000/2001) do 18. mesta, 14-krat pa do 10. mesta. Dvakrat je sodeloval
na olimpijskih igrah (11. mesto na 20 km v Naganu 1998), bil 3. na evropskem prvenstvu v
Windichgartenu na 10 km in 6-krat državni prvak. Veliko je še drugih dobrih uvrstitev. Od 1995 dalje je bil
Tomas 5-krat razglašen za najboljšega slovenskega biatlonca, v sezoni 98/99 pa je bil drugi. V letu 1997
je prejel malo olimpijsko statuo.
Bil je udeleženec tudi letošnjih olimpijskih iger v Ameriki, kjer je dosegel 10., 18., 19.in 23.mesto.
IVANKA DOLENC
Na osnovni šoli Ivana Groharja 12 let vodi planinski krožek na razredni in predmetni stopnji. Delo z
mladimi je organizirala vsebinsko polno, zanimivo in intenzivno. V planinskih uricah, na planinskih izletih,
na tekmovanjih iz orientacije in v programu Mladina in gore, sodeluje z otroki že vrsto let in dosega dobre
rezultate . Zelo dobro sodeluje tudi s starši. Mladi se usposabljajo za varno hojo v hribe in gore in gradijo
primeren odnos do naravnega okolja.
Do sedaj je kot mentorica in planinska vodnica za lažje kopne in snežne ture, za zahtevne kopne ture in
brezpotja, peljala učence že nad 100-krat na različne planinske poti, tja do našega Triglava.
Več mandatov je članica Upravnega odbora Planinskega društva Šk.Loka in v odseku planinskih
vodnikov. Za mlado generacijo je Ivankino delo velike vzgojne vrednosti. Več njenih nekdanjih mladih
planincev so danes planinski vodniki pri Planinskem društvu Šk.Loka.
Za svoje delo je prejela bronasti in srebrni častni znak Planinske zveze Slovenije.

JANEZ KLEMENČIČ
Od četrtega razreda OŠ Petra Kavčiča do 1987.leta je Janez igral aktivno rokomet in bil v letih 1982 in
1983 z ekipo slovenski prvak. Še kot aktivni igralec se je podal v trenerske vrste in uspešno vzgojil nekaj
dobrih rokometašev (Miha in Grega Keše, Matej Galof…).
Največje uspehe dosega z mladimi rokometaši. V zadnjih 10.letih je 4-krat osvojil 1. mesto, 2-krat 2.
mesto, 6-krat 3. mesto in 5-krat 4. mesto na državnem klubskem ali osnovnošolskem prvenstvu v skupini
mlajših in starejših dečkov. Na mednarodnih tekmovanjih mladih rokometašev v Avstriji, Češki in Nemčiji
je osvojil 3-krat 2. mesto in 1-krat 1. mesto.
Janez Klemenčič skrbi za lastno strokovno izpopolnjevanje, svoje izkušnje pa že prenaša na mlajše
trenerje. Njegov prispevek k dobremu delu v loškem rokometu je velik, zato zasluži priznanje.
PAJAZIT CAKIČI
Je aktiven član društva Sožitje Škofja Loka od leta 1980. Prepričan v to, da tudi osebe z motnjami v
duševnem in telesnem razvoju rabijo športno aktivnost, je z njimi začel telesnovzgojne aktivnosti.
Pravilnost zamisli se je hitro pokazala z dobrimi rezultati v plavanju, atletiki, košarki, kolesarjenju,
alpskem smučanju in smučarskih tekih. Tudi zadovoljstvo oseb v vadbi je bilo veliko.
V začetku je predvsem sam skrbel za treninge, po dokazanih rezultatih pa je dobil pomoč strokovnih
delavcev v OŠ Jela Janežiča, v Varstveno delovnem centru Škofja Loka in v Razvojnem oddelku vrtca
Škofja Loka. Z vztrajnostjo je dokazoval in prepričal tudi druge v koristi, da se v vadbo vključijo tudi težje
prizadete osebe, ob veliki pomoči staršev.
Pajo za prijatelje, se je kot vodja ekipe udeležil zimskih svetovnih iger v Kanadi in letnih v Severni Karolini,
kot trener pa evropskih iger v Grčiji. Svoja znanja je izpopolnjeval na seminarjih za plavanje, atletiko in
kolesarjenje. Njegovo delo je v društvu Sožitje nepogrešljivo in cenjeno.

ZLATA PLAKETA
ANJA ČARMAN
Mlada plavalka z Godešiča je zelo kmalu opozorila nase plavalne strokovnjake. Z zavzetim delom, polnim
odrekanja, je vestno trenirala že v zgodnjih jutranjih urah in popoldnevih, ko se mi predajamo užitkom.
Prišli so rezultati, ki so se bliskovito izboljševali do svetovne vrednosti. 8-krat je osvojila naslov državne
prvakinje, bila tretja na 200 m hrbtno na mladinskem evropskem prvenstvu na Malti, na sredozemskih
igrah v Tuniziji je bila prva na 400 m prosto in tretja na 200 m hrbtno, na evropskem prvenstvu v kratkih
bazenih v Antverpnu je osvojila 1. mesto na 400 in 2. Mesto na 800 m prosto. Tem rezultatom je dodala
še veliko dobrih uvrstitev na domačih in mednarodnih tekmovanjih, kar Anjo uvršča med naše najboljše
športnice. Odličnim rezultatom dodaja tudi svoje osebne lastnosti prijazne prijateljice in dobre dijakinje.
Za svoje plavalne dosežke je Anja prejela priznanje meste Občine Kranj, priznanje Olimpijskega komiteja
Slovenije za dosežke v letu 2000, plaketo Leona Štuklja in bila razglašena za plavalko leta 2001 v
Sloveniji.
ZVONE KORENJAK
Gorsko reševalno službo je Planinsko društvo Škofja Loka ustanovilo pred 23. leti. Velik obseg planinskih
aktivnosti, naravne nesreče in drugi tragični dogodki so narekovali to potrebo.
Zvone Korenjak je načelnik Gorsko reševalne službe vse od njene ustanovitve. V svojem sestavu imajo
skupino za helikoptersko reševanje, za reševanje s psom izpod plazov, ruševin ali za iskanje pogrešanih,
za proženje plazov, vsi reševalci pa so usposobljeni za reševanje v gorah. Povprečno v letu opravijo
okrog 10 intervencij pretežno s srečnim koncem, včasih pa ponesrečencem ni več mogoče pomagati.
Reševalci pod vodstvom Zvoneta dosegajo dobre rezultate pri merjenju pripravljenosti za reševanje.
Strokovna in fizična pripravljenost reševalcev sta odločujoča v hitrih akcijah, ki jih ponesrečeni pričakujejo.
Zato je pomembno stalno izpopolnjevanje in obvladovanje opreme. Reševalci spremljajo množične
pohode, prenašajo znanja na mlade, pomagajo pri reševanju oseb in imetja ob naravnih nesrečah, v
iskalnih akcijah pri nesrečah v najtežjih razmerah. Oni to zmorejo.
To obsežno delo pa je treba dobro pripraviti in voditi. Zvone je ves čas načelovanja tudi član Upravnega
odbora Planinskega društva Šk.Loka. Za svoje delo je prejel bronasti, srebrni in zlati častni znak Planinske
zveze Slovenije.
DAMJAN SOFRONIEVSKI
23-letni Damjan ima za seboj izredno bogato in uspešno športno kariero. V šoli balinanja je v 90. letih
pokazal velik talent in hiter napredek. Kot pionir je osvajal državna prvenstva in to nadaljeval med
mladinci. Od 1994. leta naprej je v vseh selekcijah kot mladinec, kadet in član med nosilci balinarske igre

v Sloveniji in v svetu. Svoje bogato znanje prenaša na mlade balinarje. Štirikrat je bil proglašen za
balinarja leta v Sloveniji. Rezultati govore, da je Damjan na svetovnih prvenstvih osvojil enkrat ekipno
mladinsko prvenstvo, enkrat v parih, dvakrat posamezno in dvakrat 3. mesto. Kronsko uvrstitev pa je
dosegel v letu 2001 z osvojitvijo svetovnega prvenstva v pozicijskem izbijanju med člani.
S svojim odnosom do športa in z doseženimi rezultati je Damjan zgled vsem balinarjem, posebno mladim.
Za dosežene rezultate je prejel v letu 2001 olimpijsko statuo.
Pričakujemo, da nas bo Damjan vsled svoje mladosti še vrsto let razveseljeval z dobrimi rezultati in svojim
zgledom športnika.

SVEČANA LISTINA
STRELSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA
Strelsko društvo Bratov Kavčič so v letu 1951 ustanovili pazniki zapornikov na loškem gradu. Iz
neprimernega ambienta za vadbo, se je kmalu preselilo v mesto, kjer je kar nekajkrat menjalo lokacijo. Cilj
vodstva je bil najti trajno prostorsko rešitev za vadbo z zračno puško v prostorih in za vadbo z drugim
strelnim orožjem v naravi. Dobri rezultati in številčnost članstva so vedno bolj pritiskali na vodstvo in
občino, da se prostorski problem strelskega društva reši. Z izgradnjo Vincerškega strelišča in hale Poden,
kjer je tudi Strelsko društvo dobilo dvorano za 10 strelskih mest, je bila težava rešena. Pa spet le začasno.
Vincersko strelišče je bilo ocenjeno za neprimerno, v hali Poden pa so strelsko dvorano namenili drugim
uporabnikom.
Novo 12-mestno strelišče v nekdanji vojašnici je upamo tako trajno rešilo prostorsko stisko za streljanje z
zračno puško, to pa ne moremo reči za strelišče v Gorajtah, ki ga lahko strelci uporabljajo le v omejenem
obsegu.
Kljub vsemu navedenemu je v Strelskem društvu vrsta dobrih strelcev, ki so se skozi preteklih 50 let
uvrščali med najboljše strelce v Sloveniji v posamični in ekipni konkurenci. Strelsko društvo Škofja Loka
šteje 50 članov od mladih do starejših. Vedno je imelo dovolj vztrajnih strelcev, ki so uspeli prebroditi
vsakokratne težave. Lipar, Gorjanc, Tavčar, Platiša Janez in sin Janko, Cerovski in še kdo, so imena in
mejniki Strelskem društvu v njegovem 50-letnem delu. V skromnih materialnih razmerah zmorejo toliko
moči, da strelstvo ohranjajo in zagotavljajo napredek.
Strelsko društvo Škofja Loka je prejelo od Strelske zveze Slovenije posebno priznanje za 50-letno
uspešno delo.
ANDREJ FRANKO
Je svojo pot začel že v letu 1945 kot telovadec, hitro napredoval in v letu 1952 postal okrajni, gorenjski in
republiški prvak v orodni telovadbi. Po nekaj letih je začel svoje telovadno znanje prenašati na pionirje,
mladince in mladinke kot vaditelj in trener. Pod njegovim vodstvom so dosegali dobre rezultate, mladinke
so postale celo državne prvakinje v orodni telovadbi v tedanji Jugoslaviji. Vadbo različnih telovadnih
skupin je nadaljeval v pozna leta.
Od 1953 do 1958 in od 1968 do 1983 je bil načelnik TVD Partizan in s tem je pomembno vplival k ponovni
oživitvi telovadnih aktivnosti v Škofji Loki. Od 1994 do 1998 je bil Andrej Franko predsednik Športnega
društva Partizan, sedaj pa je podpredsednik. Njegovo organizacijsko delo je segalo tudi na okrajno in
republiško raven v telovadni sferi.
Andrej je bil zgled mnogim generacijam loških športnikov, mnoge je tudi sam vzgojil v dobre telovadce,
vaditelje in trenerje športne vzgoje. Njegov življenjski cilj je, da bi se v Loki spet uredile razmere za
zdravo športno vadbo mladih in vseh drugih generacij v objektu, ki bi nadomestil nekdanji telovadni dom
na Mestnem trgu.
Nad 50 let se je Andrej Franko razdajal mnogim loškim telovadcem in sploh športnikom, se boril za čim
boljše pogoje vadbe in za doseganje čim boljših rezultatov. Široko usmerjen je bil in je še vedno aktiven
tudi v smučarskih vrstah. V loški šport se je Andrej zapisal z velikimi črkami in danes mu s podelitvijo
svečane listine za življenjsko delo lahko rečemo:
»Andrej, hvala za vse in še dolgo deli z nami vse uspehe!«
Za svoje delo je Andrej Franko prejel malo plaketo Občine Škofja Loka in zlato Bloudkovo značko.

