Športna priznanja v letu 2005
Priznanja za športni dosežek in rezultat
NEJC BRODAR – predlagatelj: Športno društvo Tekač
Naš loški smučarski tekač, olimpijec, Nejc Brodar, je lansko leto kronal z 2. mestom na zimski univerziadi
v Insbrucku v Avstriji, v disciplini sprint. To je tudi prva slovenska medalja na univerziadi v moški
konkurenci. Temu uspehu so sledili dobri rezultati v domačih tekmovanjih in v mednarodni konkurenci. Na
letošnjih olimpijskih igrah je Nejc predvsem nabiral izkušnje, saj naši smučarski teki nimajo zahodnjaške
ali severnjaške tradicije, še manj pa materialnih možnosti za res uspešno delo.
Nejc je bil v letu 2002 prejemnik srebrne plakete ŠZ in ZŠ Škofja Loka. Dokazuje, da je dober športnik in
dober študent.
TINA DI BATISTA – predlagatelj: Športna zveza in Zavod za šport Škofja Loka
Lanskoletni in dosedanji plezalni vzponi so Tino uvrstili med najvidnejše alpinistke pri nas in v svetu.
Opravila je zimski vzpon preko Crozovega stebra v severni steni Grandess Jorasess in postala prva
Slovenka s preplezanimi zadnjimi tremi problemi Alp (Eiger, Materhorn, G.Jorasess). Poleti je preplezala
prvo smer z oceno 8a, kar je celo za športne plezalke spoštljiv dosežek. Po preplezanju še Centralnega
stebra Freneyev v Mt.Blancu, Cassin – Ratti v Veliki Cimi v Dolomitih, Škotskega Geminija, Central
Buttress in Žensko za nagrado v Bohinjski Beli, je bila Tina razglašena za najboljšo alpinistko v letu 2005.
Še veliko srečnih vzponov.
NATALIJA GROS – predlagatelj: Zavod za šport in Športna zveza Škofja Loka
Natalija je tudi lansko sezono kronala z zelo dobrimi rezultati v športnem plezanju, ki opravičujejo, da jo
tudi letos uvrstimo med dobitnike simboličnih priznanj. V finalu svetovnega pokala v Kranju se je uvrstila
na 3. mesto in s tem dosegla 6. mesto v razvrstitvi svetovnega pokala v lanski sezoni. S svetovnih
športnih iger neolimpijskih disciplin v Duisburgu, se je vrnila s srebrno medaljo. Natalija je bila v letu 2002
prejemnica zlate plakete ŠZ in ZŠ Škofja Loka, v letu 2004 pa simboličnega priznanja, loške majolike.
MATIC OSOVNIKAR – predlagatelj: Športna zveza in Zavod za šport Škofja Loka
Že vrsto let ni večjega atletskega dogodka brez Matica Osovnikarja. Tudi naših podelitev občinskih
priznanj ne. V letu 2003 je bil prejemnik zlate plakete ŠZ in ZŠ Škofja Loka, osvojenih naslovov pa
verjetno ne more več prešteti. V letu 2005 je bil najuspešnejši slovenski reprezentant v Almerii, v Španiji,
kjer so se merili športniki sredozemskih držav. Zlati medalji na 100 m je dodal še zlato na 200 m in
bronasto v štafetnem teku na 100 m. Vse priznanje pa si Matic zasluži za humano gesto. Milijon tolarjev,
ki jih je osvojil na kvizu »Lepo je biti milijonar«, je podaril loškemu društvu za pomoč osebam z motnjo v
duševnem razvoju, Sožitje. S tem je najbolje pokazal tudi svojo človeško plat.
S četrtim mestom na dvoranskem svetovnem prvenstvu, pa je napovedal, da bo tudi naslednje leto med
nami ob podelitvi priznanj za športne dosežke.
MATEJA PINTAR – predlagatelj: Športna zveza in Zavod za šport Škofja Loka
Po osvojenem olimpijskem zlatu v namiznem tenisu je Mateja prejemnica svečane listine ŠZ in ZŠ Škofja
Loka v lanskem letu. Zavzeto je nadaljevala pot velikih športnih uspehov v svoji kategoriji. Z vsakega
turnirja se je vračala z zmagami, drugim ali tretjim mestom, tem pa dodala lani naslov evropske prvakinje.

V odprti kategoriji in v dvojicah pa je osvojila bronasto medaljo. V Italiji je bila razglašena za najboljšo
igralko leta 2005.
Že našteto opravičuje, da Mateji izročimo to simbolično priznanje za njene športne dosežke in za
vzpodbudo za nadaljevanje športne poti. Tako ji bo svet odprt še za veliko lepih doživetij in izkušenj.
DAMJAN SOFRONIEVSKI – predlagatelj: Športna zveza in Zavod za šport Škofja Loka
Čeprav Damjan danes služi balinarski kruh pri italijanskem klubu, je še vedno naš in ponosni smo na
njegove rezultate. V letu 2005 je bil v slovenski reprezentanci, ki je bila najuspešnejša udeleženka
svetovnega prvenstva v Torinu, z osvojitvijo dveh zlatih, srebrne in bronaste medalje. Srebrno je prispeval
Damjan v natančnem zbijanju in kot pravi, je bila to najtežje priigrana medalja doslej.
Damjan je že tretjič naš povabljenec, saj je v letu 2001 prejel zlato plaketo, za leto 2004 pa simbolično
priznanje loško majoliko za dosežene športne rezultate. Čestitamo!
Bronasti plaketi
DOMEN KOSMAČ – predlagatelj: Zavod za šport občine Škofja Loka
Posvetil se je odbojki in ji daroval desetletje svoje mladosti. Od leta 1996 je Domen trener različnih
tekmovalnih skupin. Svoje trenersko znanje je prenašal na dečke, mladince, kadete, od leta 2004 pa
trenira članice, ki so se uvrstile v 2.slovensko odbojkarsko ligo. Trenira tudi mlade odbojkarice,
odbojkarsko sekcijo ŠD Partizan. Zavod za šport in Športna zveza občine sta Domna vključevala tudi v
organizacijo športnih počitnic za mlade.
Domen Kosmač je dobil priznanje za športno potezo meseca, saj ni mogel zatajiti nepravilnosti, ki bi sicer
njegovemu klubu prinesla prednostne točke. Poštenost je postavil na prvo mesto in to cenimo.
MATEVŽ TRILER – predlagatelj: Športna zveza občine Škofja Loka
Terensko delo v LTH je Matevžu dovoljevalo le občasno aktivnost v kegljanju, ki ga goji že kar 50 let. Po
upokojitvi 1991. je bil pri Društvu invalidov eden od nosilcev kegljaške aktivnosti, od 1999 pa jo tudi vodi.
Organizira športne aktivnosti v pikadu, smučanju, streljanju, balinanju in šahu. Ekipe Društva invalidov, ki
jih vodi Matevž sodelujejo v občinskih športnih igrah in na tekmovanjih društev invalidov.
Matevževa druga ljubezen je pohodništvo. Sto in stokrat se je povzpel že na Lubnik in se bo še. Vodi in
organizira skupino pohodnikov pri Društvu upokojencev, ki obhodi vse loške hribe, občasno pa zaide še
kam drugam. Matevž je vesten organizator športne rekreacije in se jo tudi sam aktivno udeležuje. Naj bo
tako tudi v naprej.
Srebrne plakete
SAŠA BENEDIČIČ – TOMAT – predlagatelj: ŠD Partizan Škofja Loka
Predlagana je predana športu od osnovnošolskih, gimnazijskih in študentskih let dalje. Privabljalo jo je
smučanje, ples, aerobika, aktivnosti v fitnesu in rekreacija za vse generacije. 20 let je vaditelj, inštruktor,
trener, od 1989 pa samostojna športna delavka. Od 1995. leta sodeluje na Fakulteti za šport na področju
športne rekreacije, kot predavateljica in organizator zunanjih seminarjev, od leta 2003 je strokovna
sodelavka FŠ, Športne unije in Inštituta za mednarodne projekte, kjer opravlja določene strokovne
zadolžitve. Od 1999 do 2003 je bila tudi upravitelj Športne dvorane Poden. V ŠD Partizan je Saša motor
aerobike in fitnesa, že 15 let je članica Izvršnega odbora, drugi mandat pa tudi predsednica. Članica je
Izvršnega odbora občinske Športne zveze. V Saši imajo člani ŠD Partizan pridno in sposobno
organizatorko omenjenih aktivnosti in prijetno sogovornico pri reševanju mnogih problemov.

JANKO DEMŠAR – predlagatelj: Strelsko društvo Škofja Loka
Predlagatelj je za Janka Demšarja v predlogu navedel mnoge zelo dobre in odlične športne rezultate, ki jih
je dosegel v svoji kar 25 let dolgi športni aktivnosti. Zato le povzemimo, da je sodeloval na tekmovanjih
medobčinskega, regijskega in državnega nivoja v članskih in veteranskih ekipah ali posamezno. Ne le
streljanje, tudi smučanje, nogomet, namizni tenis, kegljanje in odbojka so njegovi športi, ki jih ima rad in v
njih sodeluje ali tekmuje. Že 20 let je športni referent v Centru slepih in slabovidnih. Zadnjih 20 let je
dejaven tudi pri lovcih, posebno pri organiziranju in tekmovanjih na stoječe in premikajoče tarče. 12 let je
bil Janko podpredsednik, od leta 2000 pa predsednik Strelskega društva Škofja Loka. Njegova velika skrb
so tudi mladi strelci, nanje prenaša svoje bogato znanje in je zgled pridnega organizatorja.
LUCIJA FRANKO – predlagatelj: Plezalni klub Škofja Loka
Športni plezalki Lučki Franko se je v sezoni 2005 uspelo zasidrati v samem svetovnem vrhu. Na devetih
tekmah Svetovnega pokala se ji je kar petkrat uspelo uvrstiti v finale najboljših. Najboljši rezultat je bil 6.
mesto v avstrijskem Imstu, poleg tega pa je nanizala še eno 7. mesto, eno 8. mesto in eno 9. mesto. Vse
skupaj je zadoščalo za skupno 10. mesto v Svetovnem pokalu sezone 2005. To pa je sigurno eden izmed
vrhuncev njene še ne tako dolge športne kariere. Odlično je nastopala tudi na tekmah Državnega
prvenstva, saj je na dveh tekmah zasedla 2. mesto.
Za leto 2003 je prejela bronasto plaketo. Verjamemo pa, da to še ni vse, česar je Lučka sposobna, kajti z
vsakoletnim napredkom, kot ga kaže, lahko pričakujemo še boljše rezultate.
MARA JELOVŠEK – predlagatelj: Športna zveza in Zavod za šport Škofja Loka
Društvo prijateljev mladine je lani že enajstič izvedlo projekt počitniških dejavnosti »Dobimo se ob pol
desetih«. V teh letih je akcija zajela 1.429 otrok od prvega do devetega razreda. V škofjeloški skupini se je
počitniških aktivnosti udeležilo 729, v traški skupini pa 700 otrok. Skupaj je bilo 244 programskih dni ali 21
povprečno v letu, v času poletnih šolskih počitnic. Velik prispevek uspešnemu počitniškemu druženju
dajejo mentorji s pestrim športnim in kulturnim programom, pri vzgajanju rokodelskih spretnosti, estetike in
medsebojnih odnosov.
Idejna voditeljica počitniške akcije je vsekakor že vsa leta ga. Mara Jelovšek, ki skozi celo leto pridobiva
mentorje, snuje program in pridobiva sponzorje, ki omogočajo izvedbo s svojimi prispevki v sredstvih,
materialu ali s prostorom, ki ga velikodušno odstopijo. Akcija »Dobimo se ob pol desetih« je namenjena
vzgoji in je vodena v celoti prostovoljno, ljubiteljsko, z zavestjo, da tudi tako oblikujemo osebnost
doraščajoče mladine.
MIHA OBLAK – predlagatelj: ŠD Partizan Škofja Loka
Miha – mojster karate športa, je že 25 let član ŠD Partizan. Pred 26 leti ga je pritegnil karate šport. V njem
je nanizal kar nekaj dobrih rezultatov, vendar ga je kmalu pričelo zanimati vaditeljsko in inštruktorsko delo.
20 let vodi karate sekcijo pri ŠD Partizan na OŠ Cvetka Golarja na Trati. Svoje znanje danes prenaša na
60 mladih, ki pridno vadijo in se kar pogosto predstavijo tudi javnosti z demonstracijo karateja ali s
tekmovanji.
Miha mladim zna dati pravo vzpodbudo za resno delo, četudi nimajo dobrih vseh telesnih sposobnosti. V
ŠD Partizan pravijo, da bi želeli imeti še več takih vaditeljev, ki bi znali mlade motivirati in jim vliti pravo
mero samozavesti v njihove psihofizične sposobnosti.

Zlate plakete
FILIP BERCE – predlagatelj: Balinarski klub Loka 1000
Filip je nad 30 let aktiven v Balinarskem klubu Loka 1000, ki domuje v Krevsovih Benetkah. Od rekreativca
balinanja, za prijetno druženje, je stopnjeval svojo klubsko odgovornost za uspešno delo kluba kot celote.
Bil je zraven, ko so z delom v mnogih popoldnevih in večerih ustvarjali pogoje za balinanje z utrjevanjem,
ravnanjem, nasipanjem terena, postavljanjem pregrad in mrež. Ko so preurejali staro odsluženo žago, je
poprijel za vsa dela. Pa tudi takrat, ko je povodenj razdejala igrišče in objekt.
Filip je na igriščih dal prednost drugim, sam pa se spoprijema že 12 let z vodenjem Balinarskega kluba.
Predlagatelj zatrjuje, da balinarski klub vodi uspešno in mu člani zaupajo. Raven balinanja pod njegovim
vodstvom vztrajno raste, kar člani cenijo.
SLAVKO BOŽNAR – predlagatelj: Športna zveza Škofja Loka
»Slavo« smo mu rekli, je ves povojni čas neločljivo povezan z loškim nogometom. Njegovi sopotniki so ga
videvali v različnih vlogah. Kot mlad Puštalc je pridno vadil nogometne veščine in bil član mladinskih
moštev, kasneje tudi članskih. Tedaj je bila Škofja Loka in nogometni klub Ločan eno vodilnih nogometnih
moštev na Gorenjskem. Ljubitelji nogometa so pridno polnili obrobje igrišča, ki so ga vzdrževali kar igralci
sami. Slavo je bil pri tem vedno prizadeven. Po igralni upokojitvi je v klubu prevzel trenerske naloge in jih
opravljal kar 7 let. Takrat pač niso menjali trenerjev za vsako zastreljano žogo. Ljubezen do nogometa in
poznavanje pravil je Slavota pripeljala v vrsto nogometnih sodnikov. Sodil je v vseh slovenskih ligah. Vrsto
let je bil tudi delegat Nogometne zveze Slovenije na tekmah in turnirjih vseh rangov v Sloveniji.
Slavo je bil ves čas svoje nogometne aktivnosti zelo prizadeven društveni delavec. Bil je zraven, ko so
igrali, ko so načrtovali nogometne aktivnosti, urejali igrišče, da je bilo sposobno za igro, ga označevali,
gradili in popravljali garderobe, ogrado igrišča itn. S svojim zgledom je kazal mladim in sočlanom, kaj in
kako morajo graditi in ohranjati simpatije do nogometa.
MAJA VIDMAR – predlagatelj: Plezalni klub Škofja Loka
Za športno plezalko Majo Vidmar je sezona 2005 sigurno daleč najuspešnejša do sedaj. Kajti dosegati
tako konstantne in povrhu vsega vrhunske rezultate ni lahko. Na devetih tekmah Svetovnega pokala je
bila vedno v finalu in ne samo to, njena najslabša uvrstitev je peto mesto. Poleg tega pa je dosegla eno
zmago, s katero je bila edina, ki je premagala lani »nepremagljivo« Angelo Eiter iz Avstrije. To je bila
hkrati njena prva zmaga na največjih tekmovanjih. Poleg zmage je bila še dvakrat druga, trikrat tretja in
dvakrat četrta. Vsi ti izjemni rezultati pa so jo pripeljali na odlično drugo mesto v skupni razvrstitvi
Svetovnega pokala sezone 2005. Odlično pa je plezala tudi na obeh največjih master tekmovanjih, v Serre
Chevalier-ju je bila druga in v Arcu četrta.
Ob vseh teh izjemnih mednarodnih dosežkih je odlično nastopala tudi na tekmah Državnega prvenstva,
saj je prvič postala državna prvakinja v kategoriji članic. Za dosežene rezultate je Maja prejela za leto
2002 bronasto, za leto 2003 pa srebrno plaketo ŠZ in ZŠ Škofja Loka. Z današnjim dnem priznanji
kompletira še z zlato plaketo, s čemer potrjuje svoj napredek v izbranem športu.
Svečane listine
MAJDA BOHINC – predlagatelj: Športno društvo Partizan Škofja Loka
Majda je resnična športnica od mladih nog. Po priselitvi v Loko je zašla v vrste orodnih telovadk pod
taktirko Mine Balderman. Bila je perspektivna telovadka in sodelovala na mnogih tekmovanjih in svečanih
prireditvah od domače Loke do Beograda. Aktivno je igrala tudi košarko. Šport jo je v celoti prevzel in jo
oblikoval v vztrajno in dosledno osebnost.

Po materinstvu je začela z vadbo mlajših in tako postala vaditeljica. Od 1968 dalje je vaditeljica
predšolskih, osnovnošolskih, pionirskih skupin in pozneje tudi mladinskih in članskih v gimnastiki. Majdine
skupine so bile običajno številčne, vendar je kljub temu s trudom zmogla vsakemu dati to, kar je
pričakoval. Še sedaj aktivno vadi svojo številčno skupino članic, ki vztrajajo skupaj že kar dve desetletji.
Splošni telesni vadbi Majda daje še vedno prednost.
Odgovorno je sprejela tudi organizacijske in vodstvene naloge v Partizanu. Od 1968 leta je članica
Izvršnega odbora ŠD Partizan in drugi mandat v Izvršnem odboru Športne zveze občine. Zadnja leta je v
veliko pomoč tudi pri organizaciji športne rekreacije pri Društvu upokojencev Škofja Loka.
Majda je loški telovadbi dala svojih 50 let, 35 let vaditeljstva, 30 let funkcionarskega dela. Njeno delo je
bilo cenjeno, zato je prejela bronasto in srebrno Bloudkovo značko in priznanje Krajevne skupnosti in
Partizana za uspešno in strokovno delo.
Majdi zaželimo, da bo še dolgo razdajala svoje znanje in voljo med loške rekreativce.
IVAN BREZNIK – predlagatelj: Športna zveza Škofja Loka
Za prijatelje Jani, se je z balinanjem srečal kot 16-letnik v ljubljanskem klubu Kamen. Tam se je navadil
veščin tega športa in ga vzljubil za vedno. Po zaposlitvi v Jelovici je zbral okrog sebe simpatizerje
balinanja. Med traškimi bloki so leta 1959 zgradili prvo balinišče, v letu 1961 pa ustanovili Balinarski klub
Trata. Bil je tudi soustanovitelj Balinarskega kluba Loka 1000. Po ustanovitvi Območne balinarske zveze
Gorenjske je bil dvanajst let njen predsednik. Od leta 1998 do osamosvojitve Slovenije je bil predsednik
Sodniške Komisije Jugoslavije in hkrati tudi Slovenije, kjer pa je prenehal z vodenjem komisije leta 1999.
Od tega leta dalje je predsednik Strokovnega sveta pri Balinarski zvezi Slovenije. Je prvi trener balinanja v
naši državi z diplomo Fakultete za šport in tvorec organiziranega izobraževanja sodniškega kadra in
izobraževanja strokovnih amaterskih delavcev v Balinarski zvezi Slovenije ter pisec dveh strokovnih knjižic
o balinanju.
Za svoje delo v balinarskem športu je prejel:
- 1981 Zlato Bloudkovo značko,
- 1985 Zlato značko Balinarske zveze Jugoslavije,
- 1996 Plaketo F.I.B. za delo v balinarskem športu,
- 2001 Zlato značko Balinarske zveze Slovenije.
Ob sodelovanju Ivana dosega sedaj Balinarsko športno društvo Trata izjemne rezultate. V Sloveniji ima le
malo konkurence. Vzgojili so vrsto tekmovalcev, ki osvajajo celo naslove svetovnih prvakov in imajo široko
bazo tekmovalcev, simpatizerjev društva in mladih, ki bi želeli po sledeh svojih vzornikov. Mnogo tega je
postavil prav Ivan.

JASMIN ČAUŠEVIČ – predlagatelj: Balinarski klub Loka 1000
Tudi Jasminu gre zasluga, da je leto 2005 postalo zgodovinsko leto slovenskega balinanja. V traškem
balinarskem klubu je zrasel in se kalil v vrhunskega balinarja. Svojo športno pot nadaljuje v Balinarskem
klubu Loka 1000. Z resnim delom pridejo tudi rezultati. Tako je Jasmin na svetovnih igrah balinarjev v
Nemčiji osvojil bronasto medaljo. Tej je na svetovnem prvenstvu v italijanskem Torinu dodal še naslov
svetovnega prvaka v klasični disciplini med posamezniki. V tej panogi je to prva slovenska zlata medalja.
V štafeti je s kranjčanom Novakom osvojil še tretje mesto in bronasto medaljo.
Veliko šampionskih rezultatov je dosegel v dosedanji športni karieri, ki naj bodo vzpodbuda Jasminu tudi
za nadaljevanje tako uspešne balinarske kariere in zgled mlajšim.

DAVOR JANŽIČ – predlagatelj: Zavod za šport in Športna zveza Škofja Loka
Leto 2005 bo zagotovo še eno »zgodovinsko leto slovenskega balinanja«, največ pa so k temu pripomogli
loški balinarji, je bilo zapisano v Ekipi 3.oktobra lani, ko so se balinarji vračali s svojega svetovnega
prvenstva v Torinu. K temu uspehu je pomembno prispeval tudi Davor, ki je skupaj z Leščanom
Gregorjem Moličnikom postal svetovni prvak v igri dvojic. Do takega uspeha pelje strma pot s polno
odrekanja in veliko vloženega dela skozi mnoga leta. Čeprav Davor služi športni kruh v Italiji, je kot naš
občan ponesel tudi ime Loke in svojega nekdanjega kluba v svet. Za doseženi uspeh mu iskreno
čestitamo.
BLAŽA KLEMENČIČ – predlagatelj: Zavod za šport in Športna zveza Škofja Loka
Z Blažo se pri podelitvi občinskih priznanj za športne dosežke danes srečujemo že tretjič. V letu 2001 je
prejela bronasto plaketo, v letu 2004 zlato plaketo, vmes pa je bila razglašena še za kolesarko leta. Tem
in mnogim drugim priznanjem za odlične športne dosežke je lani avgusta dodala še 2. mesto na
svetovnem prvenstvu v gorsko kolesarskem maratonu in oktobra osvojila 1. mesto na svetovnem pokalu v
isti disciplini.
Na lanskem evropskem prvenstvu v gorsko kolesarskem maratonu v Nemčiji je bila tretja in deveta na
evropskem prvenstvu v Belgiji. Kolesarski trud ji je bil poplačan tudi na svetovnem prvenstvu v Italiji, kjer
je bila trinajsta. V cross country-u je lani osvojila državni naslov.
Že dosedanji rezultati Blažo razglašajo za najboljšo slovensko kolesarko vseh časov. Za svoj trud je za
leto 2005 prejela Bloudkovo plaketo, danes pa ji ob podelitvi najvišjega občinskega športnega priznanja
želimo še veliko uspešnih kolesarskih tekmovanj.

