PREJEMNIKI PRIZNANJ ZA LETO 2004
Priznanja za športne dosežke in rezultate
NEJC BRODAR – dobitnik srebrne plakete v letu 2002
Dosegel je izjemen rezultat, postal je svetovni viceprvak na 30 km do 23 let starosti, v Soldier Hollowu.
Osvojitev srebrne kolajne je gotovo dosežek, ki bo stimuliral zavzeto delo tudi v prihodnje. Nejc, vsi ti
želimo hitro smučko.
ANJA ČARMAN – dobitnica zlate plakete v letu 2001
Pravi:« Ko sem videla, da Ukrajinka Amšenikova v zadnjih 50 m popušča, sem si le dejala – Anja, zdaj pa
v napad!« Tako je sebe motivirala in po srebrni kolajni na 800 m prosto osvojila še drugo na 200 m hrbtno
na evropskem prvenstvu v Madridu. Anji želimo še veliko dobrih nastopov in uspešen študij na ameriški
univerzi v Dallasu.
TINA DI BATISTA
Način življenja v domačem okolju je Tino pripeljal pred 9 leti med plezalke in plezalce Alpinističnega
odseka Ljubljana Matica. Hitro je napredovala, preplezala najtežje domače in vrsto tujih sten. Lanski
največji dosežek je bil prvi vzpon ženske naveze na Fitz Roy v Patagoniji. Med soplezalci sodi Tina v sam
vrh. To so ji priznali v letih 2000, 2001 in 2004, ko je bila razglašena za najboljšo alpinistko leta. Njeni cilji
so vrhovi v Himalaji. Naj se vedno uspešno vrne v svoj dom v Retečah.
NATALIJA GROS – dobitnica zlate plakete v letu 2002
Odlični rezultati v plezanju na umetnih stenah niso izostali tudi po letu 2002, ko je prejela že omenjeno
zlato plaketo. V naslednjih letih je nizala uspehe do lanskega leta, ko se je Natalija z evropskega
prvenstva v športnem plezanju v Leccu vrnila kot viceprvakinja s srebrno kolajno. Želimo ji še veliko
uspešno preplezanih sten.
MATIC OSOVNIKAR – dobitnik zlate plakete v letu 2003
Pred letom dni smo Maticu na tem mestu izročili zlato plaketo za dosežene rezultate. Tudi lanski rezultati
so nas razveseljevali, 5. mesto na dvoranskem svetovnem prvenstvu na 60 m – 6,58 sek, kar je tudi nov
državni rekord in uvrstitev v finale na 100 m na olimpijskih igrah 2004 v Atenah. Rezultati Matica uvrščajo
med najhitrejše zemljane, zagotovo pa v Loki ni nikogar, ki bi ga prehitel.
DAMJAN SOFRONIEVSKI – dobitnik zlate plakete v letu 2001
Nas je v letu 2001 razveselil z osvojitvijo 1. mesta na svetovnem prvenstvu v balinanju. Lani je temu
naslovu dodal še evropskega v natančnem zbijanju in tretje mesto v dvojicah v Chivassu. Slovenske
reprezentance se že kar nekaj let ne moremo zamišljati brez Damjana, ki danes pridno nabira točke tudi
za svoj novi klub, italijanski Pontese.
ORGANIZACIJSKI ODBOR ZA IZVEDBO EVROAZIJSKIH TEKEM
v smučanju za osebe z motnjami v duševnem razvoju
Prvih tovrstnih tekem na Škofjeloškem se je udeležilo 91 tekmovalcev in 38 spremljevalcev iz
18.evropskih in azijskih držav. Organizacijski odbor je opravil veliko delo, da je v takih vremenskih pogojih
(dež, sneg) izvedel to tekmovanje ob velikem sodelovanju domačega smučarskega kluba Alpetour in
pomoči Občine Škofja Loka. Srečanje in tekmovanje je bilo odmevno tudi za Loko in za organizatorja
društva Sožitje.

BRONASTE PLAKETE
ZVONKA KOŠIR - predlagatelj: Rokometno društvo Termo
Zvonka Košir simpatizira s športom že desetletja. Pritegnilo jo je smučanje v domačem klubu Alpetour.
Študijske, družinske in službene obveznosti so jo za nekaj časa odtegnile s športnih terenov, ne pa od
naklonjenosti športu.
Zadnjih pet let aktivno sodeluje z Rokometnim društvom Termo in je njegova predsednica. Izjemni dosežki
tega društva z moštvi od mlajših dečkov do članov ne bi bili mogoči brez njene zavzetosti, odločnosti in
poslovne sposobnosti zagotavljati materialne in organizacijske možnosti za delo društva. Rokometno
društvo Termo je resno in urejeno društvo, ki je vpeto v loški šport, povezano z uspešnim podjetjem in
okoljem iz katerega črpa svoj mladi športni potencial. Zvonka Košir k temu dodaja pomemben delež.
ROK MAŽGON – predlagatelj: Športno društvo Partizan, Škofja Loka
Rok Mažgon je celo desetletje med najboljšimi lokostrelci v Sloveniji in je član državne mladinske
reprezentance. Do leta 2002 je treniral in tekmoval z golim lokom in nanizal 18 nazivov državnega prvaka
v dvoranskem, poljskem in tarčnem lokostrelstvu, 3D in flight/clout disciplini in šolskih tekmovanjih.
Uspešno je nastopal tudi v pokalnih tekmovanjih.
Od leta 2002 tekmuje z ukrivljenim, sestavljenim lokom in nadaljuje z vrhunskimi rezultati v državnem
prvenstvu, evropskem prvenstvu in pokalu ter svetovnem prvenstvu.
Rok kljub svojim 19. letom pomaga prenašati svoje bogato znanje na mlade kot prostovoljni voditelj. Ob
uspešnem športnem udejstvovanju je tudi priden dijak srednje elektro in strojne šole v Kranju in svoje
športne obveznosti uspešno usklajuje s šolskimi.
PLEZALNI KLUB ŠKOFJA LOKA
Plezalni klub se je razvil iz Alpinističnega odseka pri Planinskem društvu Škofja Loka. Vrednotenje
tekmovalnih rezultatov v hitro se razvijajočih panogah športnega plezanja je narekovalo ustanovitev
specializiranega kluba. Z dobrim strokovnim vodstvom, popularizacijo športnega plezanja in alpinizma je
klubu uspelo pridobiti veliko mladih. Nekateri so se razvili v vrhunske športne plezalce in dosegli drugo
mesto na prvem klubskem pokalu v letu 2004, drugo in tri tretja mesta na tekmah svetovnega pokala, dve
drugi in tri tretja mesta na svetovnih mladinskih prvenstvih in več deset naslovov državnih prvakov v
različnih kategorijah.
Plezalni klub skrbi za strokovni in trenerski kader, popularizacijo plezanja med mladimi in dobro
sodelovanje v svojem okolju, posebno s šolami.
SREBRNE PLAKETE
NINA BEDNARIK – predlagatelj: Zavod za šport Škofja Loka
Nina Bednarik je študentka 4. letnika Fakultete za šport in članica akrobatskega smučarskega kluba
Slammer. Tretje leto je članica A državne reprezentance v akrobatskem smučanju po grbinah pri
Smučarski zvezi Slovenije.
V sezoni 2003/2004 je osvojila 2., 3., dve četrti in eno šesto mesto. Skupno je na evropskem pokalu
osvojila drugo mesto v vožnji po grbinah in drugo mesto v paralelni vožnji po grbinah. Z letošnjo sezono,
kjer je dosegla 9.mesto na svetovnem in prvo mesto na državnem prvenstvu, je postala kandidatka za
olimpijske igre v Torinu naslednje leto.
SONJA DOLINAR – predlagatelj: Športno društvo Partizan
Sonja Dolinar se je po preselitvi iz Maribora v Škofjo Loko aktivno vključila v različne vadbene programe
tedanjega telovadnega društva Partizan. Vesela, da so jo sprejeli v svoje vrste, je pomagala pri pripravi
prireditev, plesov, športnih tekmovanj.
Ko jo družinske obveznosti niso več polno obremenjevale, je opravila tečaj za voditelja aerobike v letu
1986 in začela z vadbo. Njena vrsta je bila vedno daljša, zato je pridobila, usposobila sodelavke in
oblikovala sekcijo Aerobike pri ŠD Partizan, z vedno višjo kakovostjo vadbe.

V letu 1980 je kot ekonomist sprejela delo računovodkinje v društvu in ga opravljala 20 let. Pomembno je
prispevala k uspešni izpeljavi prodaje zastarele telovadnice na Mestnem trgu. Še vedno rada svetuje in
priskoči na pomoč pri ekonomskih poslih društva ali pri izvajanju vadbenih programov.
ŠD Partizan je Sonji za vloženo delo zelo hvaležno in pričakuje tudi v prihodnje dobro sodelovanje.
RADIVOJE NIKOLIČ – predlagatelj: Rokometno društvo Termo
Zdravnik Radivoje Nikolič je v našem loškem športnem okolju eden tistih, za katere lahko rečemo: »Brez
njih ni športa.« Njegovo dvajsetletno sodelovanje je vezano na loške nogometaše, v zadnjem
desetletju pa predvsem na košarko in rokomet. Vodstvi košarkarskega in rokometnega društva bi
v vsem desetletju le težko našli tekmovalni dan, da zdravnika Radivoja Nikoliča ni bilo med svojimi
igralci.
Vedno je pripravljen pomagati in svetovati, vzpodbujati igralce na poti k zmagam ali blažiti včasih kar
boleče poraze. Svoje delo opravlja volontersko, s čemer tudi materialno pomaga klubom in igralcem.
TONE SVOLJŠAK – predlagatelj: Društvo za prosto letenje LET
Tone Svoljšak je polnih 25 let med aktivnimi zmajarji in jadralnimi padalci. Kar za okrog 2000 ur je nabral
letov v različnih okoljih in za različne namene. Že v letu 1980 je letel na evropskem zmajarskem
prvenstvu, v Avstriji pa potem na Madžarskem in na prvem jadralno-padalskem svetovnem prvenstvu leta
1987 v Franciji. Dve leti tekmovanj mu je odvzela poškodba hrbtenice, da bi se potem zrelejši in močnejši
vrnil med jadralne padalce. Njegova specialnost je natančno pristajanje, kjer je dosegel odlične rezultate.
1. mesto na državnem prvenstvu Srbije in Črne gore v letu 2003, Bolgarije v letih 2002 in 2004, 2. mesto
na Hrvaškem, 3. mesto na državnem prvenstvu Velike Britanije v letu 2003, 8. mesto na svetovnem
prvenstvu 2003 posamično in 1. mesto ekipno. Na 2. mesto je uvrščen na svetovni lestvici za jadralne
padalce v natančnem pristajanju. V letu 1992 je v Južni Afriki s 5.115 m dosegel višinski rekord s
preletom dolžine 140 km.
Svoje bogate izkušnje Tone Svoljšak prenaša na mlade tekmovalce. Je tudi konstruktor svojih jadralnih
padal, izdelanih v lastni delavnici.
ZLATE PLAKETE
BLAŽA KLEMENČIČ – predlagatelj: Zavod za šport Škofja Loka
Blaža Klemenčič je bila prejemnica bronaste plakete ob prvi podelitvi občinskih priznanj najboljšim
športnikom v letu 2000. Takrat za dosežke v športnem plezanju in gorskem kolesarstvu na domačih in
mednarodnih tekmovanjih. Gorsko kolesarstvo ji daje več zadovoljstva, zato se je usmerila vanj. Vsa leta
je dosegala zelo dobre rezultate, ob vestnem in resnem treningu. Lansko leto (2004) je v maratonu
osvojila 3. mesto na svetovnem prvenstvu (Avstrija), 1. mesto na evropskem prvenstvu (Polska) in
skupno 3. mesto v svetovnem pokalu.
V gorskem kolesarstvu imenovanem Cross-Country je osvojila prvo mesto na državnem prvenstvu in prvo
mesto skupno v pokalu Alpe-Adria. Prav tako je bila prva v Turčiji na mednarodni E 1 tekmi. Na
kronometru svetovnega prvenstva v Italiji je dosegla 22. mesto.
Res bleščeči rezultati dajejo Blaži moč in voljo za visoko zastavljene cilje, vse tja do olimpijskih iger
Peking 2008. Srečno !
ROKOMETNO DRUŠTVO TERMO - predlagatelj: Branko Celar in Zavod za šport
Začetki rokometa v Loki segajo v leto 1958, ko je nekaj zanesenjakov v tovarni Motor izdelalo gole in
začelo z vadbo na puštalskem nogometnem in potem košarkarskem igrišču. Zgledi so bili v loški vojašnici,
ki so podpirali rokomet in bili pripravljeni sodelovati. Jeseni 1964 so začeli tekmovati v Gorenjski ligi in bili
zadnji 8, v letu 1971 pa gorenjski prvaki. Od tedaj naprej imamo ločani primat v rokometu na Gorenjskem.
V 1973.letu je bil postavljen prvi profesionalni trener. Uspehi so se strmo dvigali. Loški rokometaši so leta
1976 postali prvaki Slovenije, v zvezni ligi v tedanji Jugoslaviji pa v letu 1979 dosegli 6. mesto. Te ravni
tekmovanj in stroškov Loka ni vzdržala. Posledica je bil zdrs v republiško ligo. V letu 1993 nastopajo v
državni ligi. Sledi spet padec in v letu 1998 vrnitev v državno ligo z moško in žensko ekipo. Od tedaj se
kar vsako leto društvo uvršča nekje v sredino lestvice.
Največji uspeh loški moški rokomet doseže v letu 2004, ko se uvrsti v osmino finala v evropskem EHF
pokalu.

V rokometnem društvu so redno skrbeli za trenerski kader, za dobro sodelovanje s šolami in za
uveljavljanje rokometa med mladimi. To jim uspeva kljub večnemu pomanjkanju sredstev. To pomanjkanje
so blažili dosedanji sponzorji Šešir, Jelovica, Termopol, PIA nepremičnine in sedaj Termo.
Vsem se zahvaljujejo, saj bi loški rokomet ne prehodil tako uspešne poti, če ne bi bilo med sponzorji
tolikšnega razumevanja.
SLAVKO STANONIK – predlagatelj: Strelsko društvo Kopačevina
Slavko Stanonik, ki bo čez 15 dni slavil 75 let, je del zgodovine strelstva na škofjeloškem. V letu 1953 se
je včlanil v Strelsko društvo Brata Kavčič v Škofji Loki in napredoval do vodilnega strelca. Tri leta kasneje
je ustanovil strelsko družino Gradis in bil prireditelj tekmovanj v velikem Gradisu Ljubljana. V letu 1958 je
bil med ustanovnimi člani strelske družine Kopačevina. Od tedaj ni bilo več strelskega dogodka, da se
Slavko ne bi pojavil kot organizator, izvajalec, največkrat pa še kot sodnik in tekmovalec. Z dobrimi
rezultati se je plasiral tudi na republiškem tekmovanju za Zlato puščico. Opravil je strokovni sodniški izpit
in deloval tudi širše v gorenjskem in slovenskem prostoru. Svoje znanje je z veseljem prenašal na mlade.
Slavkova druga ljubezen je smučanje. Bolje rečeno, sodeluje pri organizaciji in izvedbi tekmovanj pri
Smučarskem klubu Alpetour. Opravil je tudi sodniški izpit. V SK Alpetour je še vedno aktiven in njegova
pomoč je dragocena zaradi dolgoletnih izkušenj v prirejanju klubskih, meddruštvenih, republiških, državnih
in meddržavnih tekmovanj.
Med traškimi balinarji je organizator srečanj in tekmovanj veteranov, ki redno sodelujejo v Gorenjski ligi.
Slavko ostani še dolgo tako aktiven.
TERMO d.d. – predlagatelj: Zavod za šport Škofja Loka
Termo je eno od škofjeloških podjetij, ki desetletja materialno podpira škofjeloški šport. Nekaterim pomaga
uresničiti in izpeljati pomembna tekmovanja, drugim pripomoči da lažje prenesejo svoje obveznosti.
Odbojka, kegljanje in rokomet pa nosijo v svojem imenu tudi ime svojega sponzorja in donatorja Termo.
V taki povezavi dve desetletji uspešno dela odbojkarski klub Termo Lubnik z 8 ekipami. S prvo tekmuje v
1.državni odbojkarski ligi. Kegljači Termo – Polet tekmujejo s tremi ekipami, prva je uvrščena na 2. mesto
2.državne kegljaške lige - zahod. Rokometno društvo Termo tekmuje z 11 ekipami, s prvo v 1.državni
rokometni ligi Telekom. V vseh naštetih društvih se dela strokovno, s posebnim poudarkom na oblikovanju
osebnosti, ki jim bo aktivno sodelovanje v športu način življenja.
V zadnjih 20. letih je Termo vsem planinskim kočam daroval izolacijo tervol za posodabljanje planinskih
objektov, loškemu Planinskemu društvu pa pomembno prispeval k elektrifikaciji in obnovi Koče na
Blegošu.
Termo je v loškem prostoru pomembna vez med športniki in gospodarstvom iz prepričanja, da je dober
športnik tudi dober in vesten delavec. Zato si vodstvo Terma zasluži priznanje v prepričanju, da bo
naklonjeno loškemu športu tudi v prihodnje.
SVEČANE LISTINE
JOŽE GALOF – predlagatelj: Rokometno društvo Termo
Jože Galof je z rokometom v Škofji Loki povezan že nad 45 let. Kot mlad fant se je vključil v igranje
rokometa še predno je ekipa vstopila v Gorenjsko ligo. Kot igralec je okusil vso skromnost, ko so sami
plačevali prevozne stroške, skromne sendviče ali pa kar odkolesarili na bližnja tekmovanja v Medvode,
Žabnico ali Stražišče. Z redno vadbo so napredovali v gorenjskega prvaka v letu 1971 in osvojili slovensko
prvenstvo v letu 1976. Do danes so se vrstili vzponi in padci loškega rokometa. Te je doživljal tudi Jože.
Verjetno zelo čustveno, saj se je od svojega kluba tudi ločil, šel v drug rokometni kolektiv in se spet vrnil.
Privabljali so ga mladi rokometni navdušenci, ki so enako čutili potrebo po dokazovanju kot nekdaj Jože –
tekmovalec.
Izkušnje z rokometnih igrišč in igralskega obrobja so ga pritegnile v vrste organizatorjev tudi največjih
prireditev in med funkcionarje Rokometne zveze Slovenije. V Loko je pripeljal tudi vrsto drugih rokometnih
ekip in igralcev, od katerih se je dalo kaj naučiti.
Jože Galof je gotovo najbolj zaslužen, da ima Rokometno društvo Termo danes solidnega pokrovitelja, ki
mu omogoča tekmovanja na državnem nivoju. Pomagal je ustvarjati trdnega slovenskega prvoligaša, ki je
stopil tudi že na evropska rokometna igrišča.

Ne le rokometu, tudi kolesarstvu je Jože namenil desetletje svojega športnega udejstvovanja. Bil je med
organizatorji pomembnih dirk po Jugoslaviji in Alpe Adria.
Od Jožeta pričakujemo tudi v naprej aktivno sodelovanje.
MATEJA PINTAR – predlagatelj: Zavod za šport Škofja Loka
Mateja Pintar je bila udeleženka 12. paraolimpijskih iger Atene 2004 v izbrani slovenski reprezentanci. V
namiznem tenisu je osvojila zlato olimpijsko kolajno. Na poti do zmagovalnih stopnic je s 3:0 premagala
azijsko prvakinjo – japonko, z enakim rezultatom tudi afriško prvakinjo iz Južne Afrike. V polfinalu po
maratonski borbi je s 3 : 2 klonila francozinja, v finalu pa je pod loparjem Mateje s 3 : 1 bila premagana še
druga francozinja.
Z osvojitvijo zlate olimpijske kolajne je izpolnila tihi sen in sebi potrdila, da je štiri leta napornega treninga
obrodilo zlati sad.
Mateja Pintar ni neznano športno ime, saj od leta 2002 niza odlične rezultate v namiznem tenisu med
posameznicami in v dvojici z Andrejo Dolinar na domačih, mednarodnih in evropskih tekmovanjih.
Posebno zaželen pa je odličen rezultat na olimpijadi. Tega je Mateja dosegla.

