
Športna priznanja v letu 2003

BRONASTA PLAKETA

IRIS DUMENČIČ – predlagatelj Košarkarski klub Škofja Loka
Njegova košarkarska pot se začenja med mlajšimi dečki. Napredoval je skozi vse selekcije in se v letu 
1985 vključil v člansko ekipo. Tri sezone je igral v Medvodah in v Kranju in se ponovno vrnil k domačemu 
klubu.
Ob pomanjkanju trenerskega kadra je Iris leta 1990/91 prevzel  treninge mlajših dečkov,  ki  so postali
uspešni igralci. Treniral je tudi mlajše ekipe deklic. V letu 1996 je v Košarkarskem klubu prevzel zahtevne
naloge  gospodarja  in  tajnika  in  skrb  za  delovanje  Košarkarske  šole  kluba.  Uspešno  opravlja  delo
časomerilca, njegova skrb so pomožni sodniki. Pri klubskih prireditvah je nepogrešljiv, veliko je prispeval k
uspešnemu poteku 20. Evropskega prvenstva mladink v letu 2002, s čimer je ime Loke šlo tudi čez meje
Slovenije. 

LUCIJA FRANKO – predlagatelj Plezalni klub Škofja Loka
Športni plezalki Luciji Franko se je v letu 2003 uspelo približati samemu svetovnemu vrhu. Na tekmah za
svetovni  pokal  je  iz  tekme  v  tekmo  izboljševala  mesta.  Zasedla  je  10.mesto  v  Valence-u,  bila  9.na
svetovnem pokalu v Kranju in osvojila odlično 6.mesto na finalni tekmi v Edinburghg-u. 
Tudi  na domačih tekmovanjih  je odlično nastopala in  v kategoriji  članic  osvojila  2.  mesto v  skupnem
seštevku  za   državno  prvenstvo.  V  kategoriji  članic  je  postala  tudi  državna  prvakinja  v  balvanskem
plezanju.

MILKA KOLMAN – predlagatelj Planinsko društvo Škofja Loka
Kot aktivna članica Kluba Lubnikarjev je bila Milka Kolman leta 1989 vključena v odbor Kluba Lubnikarjev
in po dveh letih prevzela njegovo vodenje. Klub je med najaktivnejšimi sekcijami Planinskega društva, saj
upravlja med  zimsko sezono bivak Lubnikar. Tu je Kolmanova aktivni organizator in izvajalec del že vrsto
let.  Klub Lubnikar  vodi  12 let.  Pod njenim vodstvom se je  število  Lubnikarjev povečalo  na nad 400,
opravljenih vzponov pa  nad 27.000. Lepo so uredili lubnikarsko sobo v kletni etaži Doma na Lubniku, kjer
opravljajo dežuranje ob sobotah, nedeljah in praznikih v januarju in februarju.  Člani Kluba so pod njenim
vodstvom delavni,  s  čimer  pomagajo  tudi  Planinskemu društvu  pri  oskrbovanju  in  urejanju  planinske
postojanke  na  Lubniku.  Za  svoje  delo  je  v  letu  1993  prejela  bronasti  častni  znak  Planinske  zveze
Slovenije, v letu 2001 pa srebrnega. 

ROMAN KRAJNIK – predlagatelj Plezalni klub Škofja Loka
Roman Krajnik se je zadnjih 5 let svojega 10-letnega dela v Plezalnem klubu usmeril v trenersko delo.
Sestri Maja in Katja Vidmar sta njegovo odkritje, ki ju je pripeljal v slovenski in svetovni vrh v športnem
plezanju. Med mladimi plezalci je videl tudi talent Grega Selaka. Pod strokovnim in skrbnim vodstvom so
osvajali plezalne smeri 7c, 8a, 8a+, rangirane v mednarodni razred. Njegovi plezalci se uvrščajo celo v
državno  reprezentanco.  Grega  je  bil  zmagovalec  v  kategoriji  starejših  dečkov  na  tekmi  za  evropski
mladinski pokal v Kranju.
Prizadevno in strokovno delo Romana je poznano tudi širše v Sloveniji  in tujini, saj je tudi uspešen trener
mladinske reprezentance Slovenije. Pridobivanje in vzgoja  mladih kadrov pa je največja vrednota, ki jo
mora družba ceniti. 

BORIS  PEŠELJ – predlagatelj Športna zveza Škofja Loka
Boris pravi: »Vse kar sem počel, sem počel iz lastnega veselja, ki mi je bilo večje, če sem  ugotovil, da
uživajo tudi drugi.«
Šport  je Borisa privlačil že v osnovni šoli. Rad je imel in se preizkušal v orodni telovadbi, uspešno igral
košarko tudi v mladinski, manj pa, kot sam kritično pravi,  v članski ekipi.  5 – 6 let je vodil in treniral
košarkaše Osnovne šole Cvetka Golarja.
Organizatorska narava ga je vodila v iskanje in odkrivanje novega, zato najdemo Borisa kot organizatorja,
tekmovalca,  ustanovitelja  in  vzpodbujevalca  v  različnih  športnih  zvrsteh  v  Loki,  v  izredno  uspešnih
občinskih  športnih  igrah,  organiziranju  izletov,  tekmovanj  in  iger  za  upravne  delavce  v  občini  in  na
Gorenjskem, med odbojkarji, tenisači, igralci badmintona, planinci… Ustanovitelj  ali soustanovitelj  je bil
namiznoteniške ekipe, teniškega kluba LOB Gorenjska, več let sodeluje pri zahtevni organizaciji športnih
iger obrtnikov Slovenije. 
Uspešno delo mu želimo tudi v naprej. 



SREBRNA PLAKETA

VLADO JUSTIN – predlagatelj Športno društvo Partizan Škofja Loka
Vlado je dolgoletni športni  delavec in tekmovalec v Loki v balinanju in lokostrelstvu. Vodi lokostrelsko
sekcijo pri Športnem društvu Partizan; je aktiven sodnik in funkcionar Lokostrelske zveze Slovenije. Veliko
del je opravil  pri  postavitvi  lokostrelskega poligona za Kamnitnikom in je marljiv organizator prireditev.
Krona tega je vsakoletno tekmovanje za evropski pokal, ki ga lokostrelska sekcija pripravi na Pokljuki v
arcatlonu. Še vedno je med najboljšimi tekmovalci v veteranskih vrstah, kar pričajo mnogi odlični rezultati.
V letu 1993 je bil prvi v Slovenskem pokalu in drugi na državnem prvenstvu. V letih 1994, 95 in 96 je bil
tretji v Slovenskem pokalu, v letu 2003 je osvojil drugo mesto na državnem dvoranskem prvenstvu, prvo
na  državnem prvenstvu 900 krogov in drugo mesto v Slovenskem pokalu. Njegov je državni rekord v
disciplini 900 krogov. 
Pomemben prispevek daje tudi v Društvu invalidov. 

TONE  MULEJ – predlagatelj Planinsko društvo Škofja Loka
Svojo športno pot je Tone Mulej začel v vrstah loškega Partizana pri nogometaših, kjer je bil vrsto let eden
od  stebrov  obrambe.  Svoje  znanje  je  prenašal  tudi  na  mlade,  saj  je  bil  tedaj  nogomet  med najbolj
popularnimi športi v Loki. V zrelejših letih se je ljubiteljsko začel ukvarjati s kolesarstvom in planinstvom,
kar počne tudi še sedaj. 
Pomembno delo je opravljal pri oskrbovanju loških planinskih postojank, pri gradnji in vzdrževanju žičnice
in Doma na Lubniku. Dve desetletji je bil član Upravnega odbora, dva mandata vodil Klub Lubnikarjev in
opravil je veliko prostovoljnih ur dela. Celo desetletje je vodil Odbor za organizacijo in izvedbo spominskih
pohodov »Po poti Cankarjevega bataljona« s Pasje ravni v Dražgoše. Planinskemu društvu je dejansko
vedno na razpolago.
Za delo v planinstvu je prejel častne znake Planinske zveze Slovenije:  v letu 1977 bronastega, v letu
1984 srebrnega in v letu 1992 zlatega. 

ODEJA D.D. Škofja Loka – predlagatelja Boris Čajič in Avgust Hartman
S portoroškimi sklepi je ženska košarka v Loki izgubila sojo domovinsko pravico. Takega mnenja pa ni bil
Aleš Murn, ki je po odsluženju vojaškega roka v letu 1981 začel trenirati najmlajše deklice. Tedanji direktor
Odeje, g. Hočevar, je bil naklonjen njegovemu predlogu, da materialno podprejo ekipo.
Hočevarjeva naslednica, ga. Anka Skrušny, je dodala še finančno pomoč. Ime Odeja so začeli uporabljati
pri košarkarskem klubu v letu 1984, v naslednjem letu pa je  bilo to ime tudi uradno potrjeno na občnem
zboru.
Direktorica Odeje, ga Skrušnijeva, je na vprašanje: »Zakaj so se odločili za sponzoriranje?«, odgovorila:
»To je  prispevek Odeje  mestu Škofja Loka in ženskega kolektiva ženski  športni  ekipi.« Ta,  za loško
žensko košarko pomemben rek velja še danes, ko Odejo vodi ga. Melita Rebič. Skupaj s kolektivom Odeje
je ženska ekipa na najboljši poti, da  soustvarja sam vrh slovenske ženske košarke. S ponosom nosijo
svoje  ime na ligaških, pokalnih in drugih tekmovanjih, kjer jih Odeja tudi vedno spremlja. Podporo jim daje
pri organizaciji  državnih prvenstvih, taborih mladih selekcij, krona pa je bilo 20. Evropsko prvenstvo za
mladinke v letu 2002. 
Ženska košarka v Škofji  Loki je z Odejo zraščena, s prizadevnim in strokovnim delom ji  bomo vračali
njeno naklonjenost. 

JURIJ  ŠTANCER – predlagatelj Športna zveza Škofja Loka
Jurij se je v letu 1972 vključil v Balinarsko društvo Trata in pričel igrati kot pionir. 3 leta kasneje je že v prvi
ekipi  društva  in  sokreator  velikih  uspehov  Balinarskega  društva.  Kot  igralec  je  prispeval  k  osvojitvi
ekipnega 3. mesta v super ligi v letu 1993, naslednja 4 leta so osvojili 2. mesto in tega ponovili še v letu
2000. Kot igralec je prispeval k osvojitvi naslova državnih ekipnih prvakov v letih 1997, 1999, 2001, 2002
in pri osvojitvi pokala v letih 1999, 2000 in 2001. Zadnji tri leta Jurij nastopa v vlogi igralca in trenerja
obenem. 
Po opravljenem strokovnem izpitu za inštruktorja balinanja v letu 1983 sodeluje pri vzgoji mladih. Od 1977
leta je tudi sodnik, ki je do sedaj napredoval do I. kategorije. Pomaga pri organiziranju in izvedbi različnih
tekmovanj na lokalni  ali  širši  ravni.  Jurij  je  sodeloval  pri  uspehih,  ki  jih  je imelo Balinarsko društvo v
mednarodni  balinarski  konkurenci.  Njegovo  delo  je  vidno  tudi  v  Krajevni  skupnosti  pri  organiziranju
rekreacije za občane in pri izvedbi Medobčinskih športnih iger. 

MARKO  TERKAJ – predlagatelj Košarkarski klub Škofja Loka
Svojo košarkarsko aktivnost je Marko Terkaj začel v letu 1974 v OŠ Cvetka Golarja na Trati. S selekcijo
pionirjev Košarkarskega kluba Kroj je osvojil 2. mesto na pionirskem festivalu. Leto kasneje je napredoval
v kadetsko reprezentanco, pa nato v mladinsko selekcijo in s člansko ekipo v prvo slovensko ligo. 



Že med aktivnim igranjem se je posvečal trenerskemu delu, ki ga je  v letu 1986 nadaljeval kot trener
klubske selekcije mlajših dečkov. Dosegel je pomembne rezultate v delu z ekipami in posamezniki, ki so
postali kvalitetni igralci. Z ekipo članic je v letu 1994/95 osvojil 3. mesto v državnem prvenstvu in 2. mesto
v  pokalnem tekmovanju. Naslednje leto se je ekipa pod njegovim vodstvom uvrstila  v 3. kolo pokala
Liliane Ronchetti.
Po tem uspehu se Marko ponovno vrne k treniranju mladih selekcij na Osnovni šoli Cvetka Golarja in
Škofja Loka Mesto. Sedaj je koristen funkcionar v društvu in v veliko pomoč pri organizaciji prireditev, ki jih
prireja Košarkarski klub Škofja Loka.

MAJA VIDMAR – predlagatelj Plezalni klub Škofja Loka
V letu 2003 je Maja nadgradila svoje športne dosežke preteklih let še z rezultati svetovne vrednosti. V
Bolgariji (Velika Trnova) je na svetovnem mladinskem prvenstvu postala vice prvakinja, v Edinburghu (VB)
pa osvojila 3. mesto v tekmovanju za svetovni pokal.
Na Master tekmovanju v Bruslju (B) je osvojila 3., v Arcu (I) in Sere Chevalier-u (F) pa 6. mesto.
V skupni razvrstitvi za svetovni pokal v letu 2003 je tako osvojila 12. mesto. Tem rezultatom je dodala še
3. mesto v skupni razvrstitvi za državno prvenstvo Republike Slovenije v članski  kategoriji. 
Maji želimo, da bi uspešno nadaljevala svojo pot športne plezalke.

VRTEC Škofja Loka – predlagatelj Športna zveza občine Škofja Loka
V iskanju zanimivih, naprednih in dinamičnih oblik dela z našimi najmlajšimi, so se v loških vrtcih odločili
za uvedbo programa Športne značke, ki  se je komaj rodila  v Sloveniji.  Program je obsegal  celoletne
aktivnosti v različnih športnih panogah. Bil je prirejen tako, da v največji meri krepi gibalne sposobnosti v
najbolj zahtevnem obdobju zgodnjega otroštva. 
Povsod so ljudje odločujoči. Vzgojiteljski  kader vrtcev je bil dovolj  motiviran in strokoven, da je znal v
vsakodnevni vzgojni in varstveni proces vnesti elemente športno rekreativnega programa Športne značke,
ki se je pred nekaj leti preoblikovala v program Zlati sonček. 
Izleti,  plavanje,  kolesarjenje,  smučanje,  kotalkanje,  igre  z žogo,  so strnjeni  v  zanimiv program, ki  ob
podpori vzgojiteljskega kadra zaživi  z mladimi in za mlade. Z dobrim sodelovanjem s Športno zvezo so v
vrtcih vse  to zmogli. 
Zaključne slovesnosti na Ermanovcu, Slajki, Križni gori, Sv. Andreju in drugod so privabile po več sto otrok
in staršev. S svojo prisrčnostjo nam ostajajo v trajnem spominu. Napori so bili tedaj pozabljeni in začelo se
je načrtovanje novih srečanj z novo generacijo, ki bo z vrtcev prestopila med šolske klopi. 
Pa tako znova, vsako leto. 

ZLATA PLAKETA

IGOR DOLENC – predlagatelj Košarkarski klub Škofja Loka
Igor Dolenc se je v košarko vključil leta 1971 kot mlajši pionir ter z dobrim igranjem v mlajših sekcijah leta
1979 dobil mesto v članski ekipi v drugi slovenski ligi, naslednje leto pa tudi v prvi.
V matičnem klubu je igral vse do leta 1986, hkrati pa je opravljal tudi trenerska dela. Leta  1988 je prevzel
delo trenerja pri kadetinjah, naslednje leto pa postal istočasno trener kadetinj, mladink in članic, vse do
leta 1991. 
Leta 1990 je z mladinkami dosegel prvo mesto (mladinski prvak) in leta 1991 drugo mesto v SFRJ s
kadetinjami. Večji uspeh je ponovno prišel leta  1994 s članicami, ko se je uvrstil v pokal Liliane Ronchetti.
Od leta 1995 do vključno 2000 je treniral moško ekipo, pod njegovim vodstvom pa so člani iz prve B lige
leta 1999 prišli v prvo slovensko košarkarsko ligo. Prav to leto so se uvrstili tudi v pokal Radivoja Korača,
naslednje leto (2000) pa je sledila še uvrstitev na final four. Zatem je  Igor Dolenc treniranje opustil in v
klubu opravljal funkcionarska dela.
V letu 2003/04 se je vrnil med trenerje, prevzel članice in se še isto leto uvrstil na final four. Igor Dolenc

ima kvalifikacije vaditelja, trenerja in trenerja prvega razreda, v letih od 1991 do 1994 pa je bil tudi
trener slovenske ženske reprezentance.

ANDREJA DOLINAR  in MATEJA PINTAR – predlagatelj Zavod za šport Šk.Loka
Andreja Dolinar je bila prejemnica srebrne plakete za športne dosežke ob prvi podelitvi v letu 2000. Dolg
seznam odličnih športnih dosežkov je opravičeval takratno odločitev. Taki rezultati sledijo tudi v letu 2001,
2002 in v lanskem letu, ko je osvojila v 4.skupini 3 x 2. mesto (Italija, Francija) in 2 x 3. mesto (Italija in
Madžarska).
V letu 2002 se je pod vodstvom trenerja Janota Ranta izoblikovala v zelo dobro tekmovalko v namiznem
tenisu tudi Mateja Pintar. Posamezno je v lanskem letu Mateja v 3. skupini osvojila 3 x 1. mesto (v Italiji in
Franciji),  1 x 2. mesto (Irska) in 2 x 3. mesto (Hrvaška in Madžarska). 



Skupaj sta Andreja in Mateja vsaka posebej in kot ekipa dosegali v letu 2003 izvrstne rezultate. Osvojili
sta I. mesto v Dublinu, v Budimpešti in v Saint Raphaelu v Franciji. Bili sta 2. in 3. v Italiji. Krona njunih
lanskoletnih uspehov pa je ekipno 1.mesto na Evropskem prvenstvu v Zagrebu.
Za leto 2003 sta bili Andreja in Mateja razglašeni za športno ekipo leta. Njuna želja je, da se udeležita v
septembru v Grčiji letošnjih paraolimpijskih iger. Zaželimo jima, da bi uspeli in se vrnili  z lepimi vtisi in
rezultati.  

AVGUST  HARTMAN –  predlagatelj Košarkarski klub Škofja Loka
Komaj tri leta je štel loški Košarkarski klub, ko je vanj v pionirske vrste pristopil »naš Gustl«. Zaigral je
med mladinci. Od leta 1961 dalje je bil 25 let nepogrešljiv zapisničar košarkarskih dogodkov na stoterih
tekmah kluba. Bil je tudi vodja panožnih sodnikov. Vsa leta je bil član Izvršnega odbora Košarkarskega
kluba, odborov in komisij ali kjer so ga pač potrebovali. 50-letno zgodovino košarke v Loki je doživljal z
vsemi vzponi in padci. Slavje in razočaranje sta si podajala roko. 
S sodelavci kot je bil Gustl, je bilo več lepih trenutkov, saj je klub skozi leta napredoval v pomembnega
člana  najvišjega  košarkarskega  nivoja  v  državi  Sloveniji  in  v  pomembnega  organizatorja  najvišjih
tekmovanj. Svoj delež je dodal pri organizaciji kvalifikacij za evropsko prvenstvo kadetinj v letu 1998, pri
Evropskem prvenstvu za mladinke v letu 2002, pri pripravah 50-letnice Košarkarskega kluba in mnogo kje.
V Temeljni telesnokulturni skupnosti je bil dva mandata član Izvršnega odbora, v Krajevni skupnosti Trata
vodi  športno  komisijo,  ki  že  6  let  uspešno  organizira  veleslalomske  tekme  za  krajane,  za  tekaške
navdušence pa vseskozi pripravlja tekaške proge, če so snežne razmere naklonjene. Avgust je bil vedno
zanesljiv.  Dogovorjene naloge je izpolnil na dostojen, človeški način in bil zato cenjen sodelavec vseh
sopotnikov v polstoletni zgodovini Košarkarskega kluba Škofja Loka. 

ANTON OMAN – predlagatelj Strelsko društvo Kopačevina
Tone, kot mu pravimo, se je v Strelsko društvo Kopačevina vključil v letu 1958 in prevzel trenerske naloge.
Čez dve leti so mu strelci zaupali mesto predsednika. 1966 leta prevzame tudi predsedovanje občinske
strelske zveze in te  naloge opravlja do leta 1975. Osemletni premor do 1983 so povzročile službene
obveznosti. Takrat se Tone ponovno vrne med najmlajše strelce kot trener in rezultati so bili takoj vidni.
Njegovi varovanci se povzpnejo v slovenski strelski vrh z osvojitvijo 1. mesta v Republiki Sloveniji in 3.
mesta v Jugoslaviji (malo kaliberska disciplina, trojni položaj).
Prehod na novo orožje je zanihalo rezultate in v letu 1994 se spet povzpnejo v I. državno ligo z zračno
pištolo, kjer so še danes. S puško tekmujejo v II. državni ligi.
Tone  je  skrbel  tudi  za  strokovni  nivo,  saj  je  opravil  trenerski  in  sodniški  izpit.  Njegovo  delo  je  bilo
pomembno na občinskem, regijskem in republiškem nivoju.   Naj  poudarimo, da je  dosegel  tudi  vrsto
odličnih rezultatov. Osvojil je celo zlato puščico, najvišje priznanje med strelci.  Aktiven strelec je že skoraj
50 let. Tudi sedaj še rad pogleda z nišana čez mušico v tarčo, posebej, če se v njeni sredini zariše bel
krog. 

MATIC OSOVNIKAR – predlagatelj Zavod za šport Škofja Loka
Kdor pozna do nedavnega našega sokrajana Matica Osovnikarja, se ne bo čudil meteorskemu vzponu v
zadnji atletski sezoni. 
Pri Železničarskem atletskem klubu v Ljubljani je pred 10 leti začel s treningi pri Albertu Šobi, ki je še
vedno njegov trener, njegove proge so bile 200 in 400 m. Vidnejši rezultat je dosegel pri 17. letih, ko je
postavil  novi državni rekord na 300 m za  mlajše mladince. Sledi osvojitev prvih kolajn v mednarodni
konkurenci na Olimpijskih dnevih mladih v Lizboni na 200 m in v štafeti. Poškodbe so krojile rezultate
naslednjih dveh let. Vendar je Matic z vztrajnostjo postopno le napredoval, postajal vse hitrejši in zrelejši.
V letu 2000 je prvič zmagal na članskem državnem prvenstvu na 100 m, s  štafeto 4 x 100 m pa je postal
olimpijec v avstralskem Sydneyu. Uvrstitev med 16 najboljših je veliko obetala, kot tudi nov državni rekord
39,25 sek. V Amsterdamu doseže 4. mesto na 100 m, s štafeto osvoji bronasto medaljo. Omembe vreden
je rezultat s Sredozemskih iger v Tunisu (10,21) in z evropskega prvenstva v Münchnu (10,38), ki ga je
pripeljal v polfinale na 100 m. 
Leto 2003 je bilo za Matica skoraj sanjsko. Dvoranska državna rekorda 6,63 sek na 60 m in 21,03 sek na
200 m  sta bila uvod v 4. mesto na svetovnem prvenstvu v Birminghamu, kjer je tekel zavidljivih 20,77 sek.
na 200 m. 
Še veliko dobrih rezultatov bi lahko navedli, pa naj končamo s tem, da se Matic že uspešno pripravlja na
letošnje Olimpijske igre v Atenah. Naj tebe in nas Matic, uslišijo grški bogovi.



SVEČANA LISTINA

KOŠARKARSKI KLUB ŠKOFJA LOKA – predlagatelj Športna zveza Šk.Loka
Klub praznuje v letu 2004 svoj zlati jubilej. Košarkarska sekcija v okviru tedanjega telovadnega društva
Partizan se je v letu 1954 včlanila v Košarkarsko zvezo Slovenije in spomladi naslednje leto nastopila v III.
Slovenski košarkarski ligi. V skromnih razmerah, na Puštalskem igrišču s črnim lešem, so bile odigrane
prve tekme, gledalci pa so bili živi obroč ob igrišču. Košarka se je v Loki hitro prijela. Našla je simpatizerje
in igralce. 
Z rastjo kakovosti in plasmaji v višji rang tekmovanj so rasle tudi zahteve. Temu so sledili pokrovitelji Kroj,
Lokainvest, Odeja, Marmor, Veletrgovina Loka - sedaj Mercator, TCG Unitech LTH-ol, ki so tudi vplivali na
spremembe imena
od Košarkarskega kluba Sora, do današnjega Košarkarskega kluba Škofja Loka.
Ta 50-a leta pomenijo obdobje vzponov, pa tudi padcev in organizacijskih sprememb. Vedno je vodstvo s
članstvom našlo prave izhode in postopno napredovalo. Ženska ekipa je že standardni prvoligaš, moška
ekipa trenutno domuje v I. B Slovenski ligi.
Skrb za lasten trenerski, tehnični, organizacijski in igralski kader je bila v Košarkarskem klubu Škofja Loka
vedno prisotna. Zato imajo uspehe, prijateljsko, prijazno športno okolje, znanje in veliko volje. V občini
imajo sloves trdnega športnega kolektiva, saj so njegovo zgodovino pisali taki, ki so uspešni tudi v svojem
osebnem življenju. 
V Košarkarskem klubu Škofja Loka pravijo: »V zdravem športnem duhu, ki so nam ga privzgojili starejši
kolegi,  smo se naučili  športnih in človeških vrednot. Le–te širimo in prenašamo na nove generacije in
preko meja občine in države. Športni uspeh in vzgoja sta nerazdružljiva in za nas oba enako pomembna.«
S temi vodili  v delu Košarkarski klub Škofja Loka stopa stoletju nasproti. Naj ga na tej poti spremljajo
uspehi, medsebojno prijateljstvo in spoštovanje osebnih vrednot. 

FRANC KEMPERLE – predlagatelja: - Smučarski klub Alpetour in Avto moto društvo 
V mladeniški dobi je bil France predan tekom na smučeh. Celo v državno mladinsko reprezentanco se je
uvrstil. V letnem času ga je prevzela atletika – tek na 1500 in 3000 m z ovirami. Le malokdo ve, da je bil
tudi  prvi  trener  jugoslovanskih  biatloncev.  Dražgoške  prireditve  so  bile  skoraj  3  desetletja  neločljivo
povezane z njim. Pridobil si je tudi naziv zveznega  sodnika  za alpsko smučanje. Te naloge po potrebi
opravlja tudi sedaj.
Pri Smučarskem klubu Alpetour je France aktiven nad 40 let, nad 30 let je tudi tajnik in  glavni  tajnik na
prireditvi za Pokal Loka za mlade perspektivne smučarje. 
Druga ljubezen Franca Kemperla je avtomoto šport in društvo. Tudi tu beleži že 40 let aktivnega dela, ko
so motorji  hrumeli  še po ulicah in trgih mesta Škofja Loka. Različne dolžnosti  je opravljal  v klubu pri
pripravi in izvedbi moto dirk, ki so bile v Loki pomemben dogodek, pri izvedbi  avtorallyev, srečanjih in
družabnih oblikah dela v Avto moto društvu Škofja Loka.  Pomagal je pri organizaciji in izvedbi avto-moto
dirk tudi na ravni republike in nekdanje države. 
V letu 1984 je prejel Bloudkovo priznanje, leta 1995 je dobitnik srebrne plakete Avto moto zveze Slovenije,
leto kasneje prejme srebrni znak Smučarske zveze Slovenije. V letu 2000 mu Avto moto zveza Slovenije
podeli posebno priznanje, društvenega dobi leta 2002.                     Komaj je verjeti, da lahko posameznik
razdaja toliki del sebe. Pri Francetu je še sedaj tako. 
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