ŠPORTNA PRIZNANJA V LETU 2002

BRONASTA PLAKETA
JANEZ BEGUŠ – predlagatelj AMD Škofja Loka
Je dolgoletni član občinskega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, od leta 1997 pa
njegov predsednik. Kot učitelj tehnične vzgoje v OŠ Ivana Groharja v Podlubniku se je vključil v
občinski Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in se povezoval z mentorji prometne vzgoje v
osnovnih šolah Občine Šk.Loka in z Avto moto društvom. Več let že sodeluje pri pripravah in izvedbi
tekmovanj Loka kolo, Loka skiro, predmetni vzgoji z naravoslovnimi dnevi za druge in tretje razrede in
pri kolesarskih izpitih za učence četrtih razredov osnovnih šol.
Uspešno vodi občinski SPVCP in aktivno sodeluje s športno komisijo AMD Škofja Loka.

ROK RANT – predlagatelj Športno društvo Partizan
Dijak športnega oddelka škofjeloške Gimnazije tekmuje v lokostrelstvu, teku na smučeh in kombinaciji
obeh – lokostrelskem biatlonu (arcatlon). V mladinski in sedaj v članski konkurenci je dosegel zelo
dobre rezultate.
V letu 2002 je osvojil 1.mesto na 1.svetovnem pokalu posamezno in zasledovalno, to je ponovil na
2.svetovnem pokalu, osvojil 2.mesto na svetovnem prvenstvu za mladince med posamezniki, 2.mesto
na svetovnem prvenstvu v štafeti v članski kategoriji in 1.mesto v skupnem evropskem pokalu.
Poleg zahtevnih treningov in ob množici potovanj na tekmovanja Rok dobro opravlja šolske
obveznosti. Pri tem ima veliko podporo staršev, ki ga tudi materialno podpirajo, saj je radodarnih
sponzorjev vse manj.

KATJA VIDMAR – predlagatelj Plezalni klub Škofja Loka
Plezalka Katja Vidmar je v letu 2002 najvidnejše rezultate dosegala na tekmah za evropski mladinski
pokal. Z dvema zmagama in enim drugim mestom je postala zmagovalka v skupnem seštevku
evropskega mladinskega pokala v kategoriji mladink, s tem pa tudi edina Slovenka, ki se v letu 2002
lahko pohvali s takšnim rezultatom. Odlične rezultate je Katja dosegala tudi na tekmah za svetovni
pokal, kjer se je štirikrat uvrstila med prvih petnajst, največji uspeh pa je dosegla na tekmi v Bolzanu
(ITA) z uvrstitvijo na 6.mesto. V skupnem seštevku svetovnega pokala je zasedla 1. mesto.
V državnem prvenstvu je v kategoriji članic zasedla skupno 3.mesto. V naravnih plezališčih je
preplezala smer z oceno 8a+.

MAJA VIDMAR – predlagatelj Plezalni klub Škofja Loka
Tekmovalna sezona 2002 je bila za Majo Vidmar resnično izjemna, tako v mednarodni areni, kot tudi
na tekmah za državno prvenstvo. Že v krstni sezoni nastopanja na največjih tekmovanjih je dosegla
plezalne rezultate na katere je običajno potrebno čakati kar nekaj tekmovalnih sezon.
Na tekmah za svetovni pokal je nastopila štirikrat in se kar trikrat uvrstila med najboljših osem: v
Leccu (ITA) je dosegla 8.mesto, na domači tekmi v Kranju 4.mesto, največji uspeh pa je dosegla na
tekmi v L'aprici (ITA), kjer je zasedla izjemno 2.mesto. V skupni razvrstitvi svetovnega pokala je
zasedla 9. mesto.
Maja nastopa tudi v vrstah mladinske reprezentance in je v kategoriji kadetinj zasedla 3.mesto v
skupnem seštevku evropskega mladinskega pokala.
Poleg mednarodnih dosežkov pa je odlično nastopala tudi na domačih tekmovanjih in v kategoriji
članic zasedla 2.mesto v skupnem seštevku državnega prvenstva. V naravnih plezališčih je preplezala
smer z oceno 8a+.

SREBRNA PLAKETA
NEJC BRODAR – predlagatelj Športno društvo Tekač
Tekmoval je v kategoriji starejših mladincev. Nejc je v sezoni 2001-2002 v teku na smučeh dosegel
nekaj odličnih rezultatov. Na mladinskem svetovnem prvenstvu je dosegel 9.mesto, kar je do sedaj
najboljša slovenska moška uvrstitev na takem tekmovanju. Celotno sezono je nastopal na tekmah
celinskega pokala, ki je odskočna deska za svetovni pokal. V celinskem pokalu je dosegel kar šest
zaporednih zmag, dve drugi mesti in eno tretje mesto. To mu je prineslo skupno zmago v celinskem
pokalu.
Nastopil je tudi na neuradnem svetovnem prvenstvu do 23 let, kjer je med štiri leta starejšimi
tekmovalci v teku na 30 km dosegel zavidljivo 12. mesto.

JULIJA JENKO – predlagatelj Športna zveza Škofja Loka
Julija Jenko je bila že pred 50 leti aktivna orodna telovadka pri tedanjem društvu Partizan. Z marljivim
delom je napredovala kot mladinka in članica in bila udeleženka na mnogih republiških in celo
državnih tekmovanjih. Ko je prenehala s tekmovanji je bila vodnica mladih telovadk in zgled, kako je
treba delati za športne rezultate.
Po upokojitvi je v Društvu upokojencev prevzela vodenje športnih aktivnosti, ki so pod njenim
vodstvom dosegle velik obseg in odlične rezultate v občinskem in gorenjskem merilu. 11 let vodi
upokojence na medobčinskih športnih igrah, kjer tudi sama aktivno sodeluje v več športnih disciplinah.
Obsežno organizacijsko delo opravlja popolnoma ljubiteljsko, kar Društvo upokojencev in njene
sotekmovalke cenijo.

MILAN SMOLEJ – predlagatelj Športno društvo Mladi rod
Svojo športno pot je Milan Smolej začel v letu 1965 v Smučarskem klubu Transturist in bil kot
tekmovalec vrstnik Križaja, Strela, Kuralta. Za nekaj sezon ga je pritegnil tudi nogomet. V letu 1976 se
je vpisal na študij takratne Visoke šole za telesno kulturo. Vzporedno je opravljal trenerske naloge pri
SK Transturist za cicibane. Ko se je v letu 1979 zaposlil v OŠ Petra Kavčiča, je prevzel treniranje
starejših deklic v rokometu za celo desetletje. V tekmovalni sezoni 1981/82 je bil trener moške
članske ekipe košarkarskega kluba Lokainvest.
V 22.letih pedagoškega dela je organiziral in vodil vrsto taborov, šol v naravi, smučarskih in plavalnih
tečajev, šolskih, medšolskih, medobčinskih tekmovanj v atletiki, namiznem tenisu, košarki, odbojki,
rokometu. 15 let je mentor ŠD Mladi rod, soustanovitelj in od 1996 tudi predsednik. Rekreativno se
vključuje v delavske športne igre, bil pa je tudi eden od pobudnikov in začetnikov hokeja v dvorani v
Občini in v sodelovanju s svojo ženo Andrejo tudi izdelovalec prvih plastičnih hokejskih palic.
Uspešno sodeluje z drugimi ŠD in klubi, usklajuje njihovo vadbo, pomaga aktivnim športnikom pri
usklajevanju tekmovalnih terminov s šolskimi obveznostmi in je prava vez med športniki-trenerji in
učitelji. Skrbi tudi za svoje lastno strokovno izpopolnjevanje in napredovanje, svoje znanje pa vseskozi
prenaša tudi na mlajše trenerje in športne pedagoge.

TEKMOVALNA EKIPA BALINARSKEGA DRUŠTVA LOKATEKS TRATA
Balinarsko društvo Lokateks Trata je leta 2000 praznovalo 40-let delovanja. V tem času so iz
majhnega društva postali najboljši balinarski klub v Sloveniji. V svojih vrstah imajo reprezentante v
vseh kategorijah od pionirjev do članov. Kadeti, mladinci in člani so dobili na svetovnih prvenstvih 20
medalj. V samostojni Sloveniji so bili 4-krat državni prvaki, 4-krat pokalni prvaki, 4-krat pa so bili drugi,
v evropskem pokalu so osvojili 3.mesto.
Društvo daje velik poudarek na delu z mladimi in to se jim je obrestovalo. Pogoje za delo imajo že
skoraj idealne, saj dokončujejo balinarsko dvorano, ki bo zagotavljala treniranje skozi vse leto. Imajo
dve članski ekipi, ki igrata prva v Super ligi, druga pa v Gorenjski ligi, kjer se kalijo mladi tekmovalci.
V tekmovalni ekipi so prisotni igralci: Uroš Vehar, nosilec osmih medalj iz svetovnih prvenstev in
dobitnik olimpijske statue, Damjan Sofronijevski, svetovni prvak leta 2000 v pozicijskem izbijanju,
Jasmin Čauševič nosilec štirih medalj iz mladinskih svetovnih prvenstev. Poleg navedenih si uspehov
v društvu ne bi mogli zamisliti brez še vedno aktivnih igralcev, ki so v treh desetletjih tekmovali na
vseh nivojih članskih tekmovanj. Brez Bojana Berčiča, Danila Benceta, Jureta Štancarja in Bojana
Budna današnja tekmovalna ekipa gotovo ne bi dosegla tako odmevnih rezultatov. Vestno in
požrtvovalno delo v društvu bo prav gotovo tudi v bodoče krojilo vrh v članskih kategorijah na domačih
in mednarodnih balinarskih tekmovanjih.

ZLATA PLAKETA
NATALIJA GROS – predlagatelj Zavod za šport Škofja Loka
Njeno ime je poznano v vrstah športnih plezalcev že vrsto let. Hitro napredovanje jo uvršča v sam
slovenski, evropski in svetovni vrh. Iz sezone v sezono stopnjuje svoje uspehe.
V evropskih pokalnih mladinskih tekmovanjih je bila Natalija od leta 1999 tri krat prva, dva krat druga
in na svetovnih prvenstvih prav tako tri krat prva in dva krat vice prvakinja. V letu 2001 je bila evropska
mladinska pokalna prvakinja in druga v svetovnem mladinskem prvenstvu.
Lani je v svetovnem članskem pokalu zasedla skupno 4.mesto. To je dosegla z drugim mestom v
Kranju, s tretjim mestom v Bolzanu, sledita dve četrti mesti v Imstu in Aprici ter peti mesti v
Ekaterinburgu in v Singapurju. Na Master tekmovanju v Bruslju, Arcu in Serri Chavalieri je bila četrta.
Mnoga tekmovanja po celem svetu so ji dodobra napolnila dom z medaljami, pokali in priznanji. In
med vsemi dosežki mlade plezalke je prav gotovo tudi krona, ki ji daje naslov svetovne mladinske
prvakinje v plezanju za leto 2002.
Vsi do sedaj doseženi rezultati kažejo, da Natalijo v njenih prizadevanjih čaka še zanimiva športna pot,
katero bomo spremljali in ji ob današnjem priznanju želimo še veliko dobrih plezalnih vzponov.

PAVLE OBLAK – predlagatelj Športno društvo Partizan
Pavle Oblak je dolgoletni delavec na področju športa v Škofji Loki. 25 let je član ŠD Partizan, najprej
športnik-karateist in nato trener, vodja sekcije, državni in mednarodni sodnik. Pavle je dolgoletni član
Izvršnega odbora ŠD Partizan in član Nadzornega odbora Športne zveze Škofja Loka.
S svojim delom je prispeval levji delež pri razvoju karateja (kot borilne veščine) v Škofji Loki, k
popularizaciji karateja in zaposlitvi mladih v prostem času. Njegovo delo je razvidno predvsem iz
rezultatov njegovih varovancev. Veliko je uspehov mladih pionirjev in kadetov, ter šolarjev, ki so
obiskovali njegove vadbene ure v njegovi dolgoletni karieri.
Kot predsednik karate sekcije pri ŠD Partizan uvaja nove trenerje in vaditelje karateja, organizira
izobraževanja, tekmovanja in licenčna potrdila. Svoje delo prenaša na mlade trenerje, ki lahko že
samostojno vodijo treninge, jih spodbuja tudi pri organizaciji sekcije in krepi športno obnašanje med
vrstniki.

JANO RANT – predlagatelj Športna zveza Škofja Loka
Svojo športno pot je Jano Rant začel že kot trinajst letni deček v takratnem telesno vzgojnem društvu
PARTIZAN, kjer se je kot vsi mladi navdušil za nogomet. V mladinski in kasneje v članski ekipi je bil
med najboljšimi, postal pa je tudi član mlade slovenske nogometne reprezentance do 21 let. Igral je pri
različnih klubih, ki so tekmovali v slovenski nogometni ligi. Kasneje je svoje bogato znanje prenašal na
mlade škofjeloške generacije in z dobrim delom dosegel uvrstitev članov v 2.slovensko nogometno
ligo.
Vseskozi je bila njegova druga ljubezen namizni tenis. Z izgradnjo Športne dvorane Poden je začel s
treniranjem mladih v okviru ŠD Partizan. Sodeloval je kot igralec in trener in v skromnih razmerah
dosegal zelo dobre rezultate, celo v republiškem merilu. Kot soustanovitelj Namiznoteniškega kluba
Škofja Loka še danes svoje trenersko delo vestno in marljivo opravlja in krona njegovega dela je
igralec državne mladinske reprezentance.
Za njegov športni vsak dan pa je, kot pravi sam, kriva tudi družina, ki mu stoji ob strani in mu nudi
nesebično pomoč in podporo. Da bi le tako bilo tudi naprej.

SVEČANA LISTINA
IVAN HAFNER – predlagatelj Zavod za šport Škofja Loka
Kot mlad fant se je Ivan Hafner poizkušal v nogometu, smučanju, namiznem tenisu in šahu. Tudi med
planince se je včlanil že leta 1949. Med vsemi športi ga je v gimnazijskih letih pritegnila košarka. Bil je
med začetniki te igre v letu 1954 v Škofji Loki. Takrat njenega razvoja ni nihče slutil. V letih 1955/56 je
bil prvi trener ženske košarkarske ekipe, v letih 1962/63 pa tudi moške ekipe. Aktivno je igral košarko
do konca študija v letu 1961. V 10 letnem obdobju 1972/82 je bil predsednik Košarkarskega kluba Kroj
in Lokainvest, bil med ustanovitelji košarkarske šole in prispeval k širitvi košarke na vse selekcije.
Nadaljnjih 12 let (1983/94) je bil predsednik Občinske Zveze telesnokulturnih organizacij, predsednik
Športne zveze, član Sveta Zavoda za šport pa je še danes.
V vseh letih lahko Ivana Hafnerja srečamo med aktivnimi rekreativci. Še sedaj rad zavihti lopar za
tenis, namizni tenis, zaluča kroglo med keglje ali skoči v bazen na tekmovanjih upokojencev. Velik

delež ima Ivan Hafner pri urejanju lastništva in odnosov pri Športni dvorani Poden med Ministrstvom
za šolstvo, znanost in šport, Občino, Gimnazijo, Športno zvezo in Zavodom za šport. Njegova
upornost prispeva k temu, da se objekt posodablja in uspešno posluje. Pod njegovim vodstvom je
Športna zveza dobila spet svoj pomen v občini in primerljive kriterije za sofinanciranje rezultatov dela.
Ivan Hafner je bil v letu 1992 prejemnik zlate Blovdkove značke.

IVAN KRIŽNAR – predlagatelja Odbojkarski klub Termo-Lubnik in
Športno društvo Partizan
Kar 5 desetletij je Ivan Križnar neločljivo povezan s športom, saj je njegov poklic in življenjsko vodilo.
Kot pedagog je na športno življenje navajal številne generacije, se izkazoval kot organizator različnih
oblik športnih aktivnosti in tekmovanj od 1954.leta, ko je nastopil svojo prvo službo na loški Gimnaziji.
Opravil je specializacijo iz preventivne gimnastike, ustanovil Šolsko športno društvo Janez Peternelj,
kjer je bil 8 let mentor društva. 16 let je bil vaditelj in trener za vaje na orodju, streljanja, odbojke in
atletike. Kot sodnik z licenco je deloval v atletiki, streljanju, smučarskih skokih in pri odbojki.
Ivan Križnar se je izkazal kot aktiven graditelj športnih objektov za OŠ Šk.Loka Mesto in Cvetka
Golarja na Trati, pri športnih igriščih v podružničnih šolah, pri gradnji smučarskih skakalnic.
V letu 1970 se je zaposlil na Zavodu RS za šolstvo kot vodja pedagoških svetovalcev za telesno
vzgojo. Njegov vpliv je bil tako prenesen v ves slovenski telesnovzgojni prostor in to z uspehom. Po
osmih letih se je vrnil v loški šport, za 2 leti postal sekretar Temeljno telesno kulturne skupnosti Občine
Škofja Loka, potem prevzel mesto ravnatelja na OŠ Cvetka Golarja in ga opravljal do upokojitve v letu
1991. Ivana Križnarja najdemo med funkcionarji TVD Partizan in Odbojkarskem klubu Termo–Lubnik,
med strokovnimi delavci na področju telesne vzgoje in med pisci strokovnih prispevkov, knjig, razprav
in priložnostnih publikacij.
Za svoje delo je prejel 6 priznanj in med njimi Blovdkovo nagrado (1979) in priznanje MOK za
prostovoljno delo v športu (2001).

JANEZ ŠTER – predlagatelja Zavod za šport Škofja Loka in
Smučarski klub Alpetour
Smučanje ima v Škofji Loki tradicijo iz predvojnih časov, ki se je nadaljevala v organiziranem
smučarskem klubu Transturist, sedaj SK Alpetour. Velik razvoj je klub dosegel z izgradnjo žičnice na
Starem vrhu v letu 1970, ko se je tudi kadrovsko okrepil. Pionirska smučarska šola in četa trenerjev,
učiteljev in vaditeljev smučanja so po letu 1975 klubu omogočali, da je pričel organizirati
najzahtevnejša državna in mednarodna tekmovanja. Tej aktivnosti je bilo treba zagotoviti močno
materialno bazo in ustrezne pogoje v učnem procesu v šolah.
V vsem navedenem se je Janez Šter vključeval kot prodoren gospodarstvenik in športni navdušenec.
Nikoli mu ni bilo težko ustvarjati pogoje za delovanje kluba, nobeno delo zanj ni bilo tako zahtevno, da
bi mu predstavljalo oviro v tej razvejani športni dejavnosti. Z veliko osebnih poznanstev in prodornostjo
je prispeval velik delež v množici smučarskih zanesenjakov in prijateljev. Janez je bil in je še vedno
dober organizator, ki je zna navduševati druge in številne Alpetour-ovce pripraviti za organizacijo
velikih tekmovanj. Brez njega ne bi bilo sodelovanja na olimpiadi v Sarajevu 1984.leta, brez njega ne
bi bilo vsako letne organizacije Pokal Loka za pionirske sekcije, organizacije evropskega mladinskega
prvenstva, številčnih državnih prvenstev, spominskih pokalnih tekmovanj.
Prepoznavnosti Smučarskega kluba Transturist in sedaj Alpetour doma in po svetu, šolski smučarski
oddelki, organizacije tekmovanj za različne naročnike, mnoge klubske akcije in poteze, društveni
uspehi. To je življenjsko delo Janeza Štera, človeka, ki za seboj pušča neizbrisne sledi.

