Športna priznanja v letu 2006
Škofja Loka, 28. marec 2007

Priznanja za športni dosežek in rezultat
Predlagatelja teh priznanj sta Zavod za šport občine Šk.Loka in Športna zveza Šk.Loka
JASMIN ČAUŠEVIČ
Meteorni vzpon balinarja Jasmina se je iz leta 2005, ko je bil prejemnik svečane listine, nadaljeval v leto 2006.
Igralec najmočnejše italijanske lige v moštvu Pontese je na evropskem prvenstvu na Reki postal podprvak v
klasični igri. Temu uspehu je dodal še četrto mesto v štafeti s sotekmovalcem Alešem Borštnikom. Komaj je
verjeti, da tako mladi fantje posegajo po tako visokih lovorikah, za katere je treba dobesedno garati vrsto let.
Čestitamo.
NATALIJA GROS
Za Natalijo lahko rečemo, da pleza toliko časa kot zna hoditi. Kot cicibanka je na svojem prvem tekmovanju že
osvojila 3. mesto. Odmevno je nastopila na svetovnem mladinskem prvenstvu in bila vedno med najboljšimi na
državnih, evropskih in svetovnih tekmovanjih. Osvojila je dve svetovni prvenstvi in lani dosegla 13 uvrstitev od 1.
do 6. mesta v svetovnem pokalu po težavnosti, master in bolder kategoriji. Tem rezultatom je dodala še zmago v
državnem bolder tekmovanju – v balvanskem plezanju brez vrvi, ki zahteva maksimalno moč in 3. mesto na
kranjskem svetovnem pokalu. Natalija je študentka fakultete za šport in soavtorica knjige Z glavo in srcem do
vrha.
DAVOR JANŽIČ
Lanskoletni dobitnik svečane listine je tudi v letu 2006 nizal vrhunske rezultate. Eden ključnih tekmovalcev
italijanske Pontese je suvereno nastopil na evropskem prvenstvu na Reki in postal evropski prvak v igri v krog. V
dvojici z Moličnikom pa je zasedel 6. mesto. Njegovo najmočnejše orožje je in ostaja zbijanje, s čimer razorožuje
svoje konkurente na tekmovalnih balinarskih stezah.
BLAŽA KLEMENČIČ
Razveseljuje nas s svojimi rezultati od začetka podeljevanj priznanj za športne dosežke v letu 2000. Za dosežene
rezultate je prejela bronasto in zlato plaketo ter pred letom dni svečano listino. Letos ji podeljujemo simbolično
majoliko za osvojeno 9. mesto na svetovnem prvenstvu v kolesarskem maratonu. Bolje ni šlo, pravi, na tako težki
progi, kjer je bilo treba premagati nad 3.000 m višinske razlike, se 2-krat povzpeti nad 2.000 m in se spustiti na
700 m višine. Dobro tekmuje tudi v krosu. Za dosežene rezultate je prejela lani Bloudkovo plaketo. Čestitamo.
MAJA VIDMAR
Plezalne stene brez Maje Vidmar zadnja leta ne vzdržijo. Četrto leto je med loškimi prejemniki športnih priznanj.
Njeni rezultati jo uvrščajo »brez skromnosti rečeno«, v sam svetovni vrh plezalk na umetnih stenah. Leto 2006 je
še posebej uspešno, saj je bila Maja na osnovi doseženih rezultatov razglašena za najboljšo športno plezalko v
Sloveniji. Pleza tudi njena sestra Katja, vseskozi pa trenira pod vodstvom Romana Krajnika. Njeni vrhunski
rezultati pričajo, da gre za športnico, na katero smo lahko upravičeno ponosni.
ORGANIZACIJSKI ODBOR 5. Evropskega prvenstva za mlajše mladinke in mladince v orientacijskem teku
Konec junija in začetek julija 2006 je bil za škofjeloški orientacijski klub preizkus organizacijskih sposobnosti, saj
so bili organizator evropskega mladinskega prvenstva. Štiri dni druženja in tri dni tekmovanj v okolici Škofje Loke,
v mestu, na Jelovici in Crngrobu je bil obenem tudi prikaz Ločanom, kako se znajti v nekem okolju, kjer si odvisen
od svojih znanj in sposobnosti orientacije.
387 tekmovalk, tekmovalcev in vodij ekip iz 26. držav, ki so sodelovale v tekmovanju, so bile zadovoljne z
organizacijo, s pozornostjo Loke in navdušene nad našim okoljem. Uspešno speljani organizacijski zalogaj in
opravljeno delo je vredno pohvale.
ORGANIZACIJSKI ODBOR PRAZNOVANJA 100 LET ŠPORTA V ŠKOFJI LOKI
Organizacijski odbor, z županom Igorjem Drakslerjem na čelu, je v pripravah in izvajanju vseh prireditev v
jubilejnem letu 2006 opravil veliko dela. Usklajevanje prireditev, vzpodbujanje, priprave, zagotavljanje materialnih
sredstev in drugih pogojev za izvedbo prireditev, je zahtevalo od vseh veliko naporov in časa. Zato je prav, da se
zahvalimo vsem tistim, ki so prispevali, da smo uspešno proslavili 100-letnico športa v Škofji Loki in z edicijo in
delom pokazali, da je v Loki šport doma.
Največje breme so nosili predsedniki odborov Saška Benedičič Tomat, Ivan Hafner, Ivan Križnar, Marjan Luževič,
Aleš Murn, Boris Pešelj, Marko Primožič, Jože Stanonik, Janez Šter in predsednik organizacijskega odbora Igor
Draksler.

Bronaste plakete
SAŠO BERTONCELJ – predlagatelja: Zavod za šport in Športna zveza Škofja Loka
Sašo se je s trdim in vztrajnim delom prebil med slovenske vrhunske telovadce. Njegova specialnost je konj z
ročaji. Ne mine pomembno tekmovanje, kjer je zaznati uspešen nastop našega sokrajana. V zadnjem obdobju že
posega na evropsko telovadno sceno. Rezultat kariere je dosegel v novembru v Glasgowu, kjer je osvojil 4. mesto
v svetovnem pokalu in za stopničkami zaostal le za slabo desetinko točke. Mlademu Sašu zaželimo veliko
uspehov na njegovi telovadni poti.
MARJAN JENKO – predlagatelj: Športna zveza Škofja Loka
Kegljati je začel s sodelavci iz LTH, se nato priključil v Kegljaški klub Lubnik 77 in kmalu ugotovil, da kakšen
dober kegljač ne bo. Odločil se je za sodniško in funkcionarsko pot v klubu. Pri športnem društvu Polet je leta
1997 ustanovil kegljaško sekcijo, postal njen prvi predsednik in to funkcijo opravlja še danes. KK Termo Polet je
preko Gorenjske, tretje in druge slovenske lige v letošnjem letu popeljal v 1. B slovensko ligo. Marjan je glavni
pobudnik odmevnega vsakoletnega novoletnega Pokala Loka ter sodelavec pri organizaciji občinskih in
medobčinskih športnih igrah. V klubu je poskrbel, da so pričeli delati z mladimi, kar do sedaj ni bila praksa
škofjeloškega kegljanja.
Ob 10-letnici kluba in predsednikovanja in ob uvrstitvi v 1. B ligo si Marjan Jenko zasluži to športno priznanje.
IGOR JURIČAN – predlagatelj: Košarkarski klub Škofja Loka
V letu 1992 je pričel svojo uspešno trenersko pot na OŠ Cvetka Golarja na Trati. Z mlajšimi pionirkami se je v
letih 1993 do 2001 enkrat uvrstil v četrt finale, dvakrat v pol finale, enkrat osvojil 4. in dvakrat 2. mesto v
državnem prvenstvu osnovnih šol. Tudi s starejšimi pionirkami je osvojil tretje in dvakrat 1. mesto v državi, pod
njegovim vodstvom pa je bila tudi mešana ekipa prvak v šolski košarkarski ligi. S kadetinjami ima tretje in prvo
mesto v državnem prvenstvu in prvo mesto na mini olimpijskih igrah.
Uspešno trenersko pot je Igor nadgradil z lastnim strokovnim izobraževanjem na Fakulteti za šport in postal trener
košarke I. razreda.
BRIGITA LANGERHOLC – predlagatelj: Zavod za šport Škofja Loka
Brigita je že vrsto let ena slovenskih uspešnejših atletinj v svoji paradni disciplini 800 m. Z najboljšimi rezultati – 4.
mesto na Olimpijskih igrah v Sydneyju leta 2000, je prehitela naše občinsko podeljevanje priznanj za športne
dosežke in organizacijsko delo v športu. Tudi daljša odsotnost zaradi študijskih obveznosti je imela svoj vpliv.
Brigiti želimo danes nameniti pozornost za lanskoletno doseženo 3. mesto na veliki nagradi v Helsinkih na
Finskem in za osvojeno 5. mesto na evropskem prvenstvu v Göteborgu na Švedskem. Tudi drugi neomenjeni
rezultati so spoštovanja vredni, saj kažejo na to, da bo Brigita v prihodnje še marsikomu prekrižala račune.
ANGELCA in AVGUŠTIN PETERNELJ – predlagatelj: Športna zveza Škofja Loka
Prvič se je zgodilo, da spominsko priznanje podeljujemo zakoncema.
Po tem, ko se je leta 1992 ženski rokomet preselil iz Železnikov v Škofjo Loko, je Angelco in Avguština njuna
hčerka tako navdušila za rokomet, da še danes delujeta v tem športu.
Angelca kot medicinska sestra oskrbuje vsa leta poškodbe igralk prve ekipe in po potrebi tudi mlajših selekcij.
Gusti, kot kličemo Avguština, pa že 15 let vodi tehnične zadeve oziroma je odgovoren za celoten pogon ženskega
rokometa v Loki. Člani društva so ga lansko jesen zaradi njegovega neumornega dela izvolili še za predsednika
Ženskega rokometnega društva Škofja Loka.
Z mlajšimi kategorijami je društvo večkrat nastopalo v finalnih tekmovanjih državnega prvenstva. Največje uspehe
so dosegli po tem, ko so se ločili od moškega rokometa po letu 2002. Takrat so se s člansko ekipo v pokalnem in
državnem prvenstvu uvrščali pod sam državni vrh. Rezultatski višek so dosegli s sodelovanjem v pokalu EHF leta
2004 in 2005.
Brez zakoncev Peternelj si delovanje ženskega rokometa v Škofji Loki težko zamislimo, zato naj bo današnje
priznanje vzpodbuda za njuno prihodnje športno delo.
SKB BANKA – predlagatelj: Športna zveza Škofja Loka
Od leta 1995 SKB banka, poslovna enota Škofja Loka, pomaga pri zaključnih akcijah Zlatega sončka. V okviru
tega športnega programa otroci Vrtca Škofja Loka izvajajo aktivnosti iz planinarjenja, smučanja, plavanja,
kolesarjenja, rolanja itd. Ob vsakoletnem zaključku, na zadnjem skupnem izletu in ob navzočnosti staršev
prejmejo mladi nadebudneži modro kolajno sončka. Vsa ta leta je SKB banka nagrajevala otroke za dosežene
cilje. Njena pomoč je še kako dobrodošla pri nakupu drobnega športnega orodja za potrebe izvajanja programa v
Vrtcu. Zato se Zlati sonček SKB banki zahvaljuje in se ji toplo priporoča za pomoč tudi v prihodnje.

Srebrne plakete
MAJDA BERTONCELJ – predlagatelja: France Benedik in OŠ Cvetka Golarja
Ga. Majda Bertoncelj je izredna in vsestranska pedagoginja mladim športnikom na Osnovni šoli Cvetka Golarja.
Plesni in gimnastični krožek je začela voditi pred desetimi leti, v šolskem letu 1999/2000 pa ustanovila navijaško
skupino Cvetke. Leto kasneje je ustanovila še akrobatsko navijaško skupino za mete na koš. Te skupine
strokovno vodi, vadi, kreira nastope in se z njimi udeležuje tekmovanj. Šolo, Občino in Slovenijo so njene skupine
dostojno zastopale v Düsseldorfu, Helsinkih, Manchestru, Stocholmu, Moskvi, Oslu in seveda doma.
Najodmevnejše je osvojeno 1. in 2. mesto na evropskem prvenstvu v Moskvi v letu 2005 in 2. mesto na
lanskoletnem tekmovanju v Oslu. Cvetke so 7-kratne državne prvakinje. Te uspehe dopolnjujejo še Smartice,
košarkarska ekipa in akrobati, ki so vedno dobrodošli in odmevni na vseh prireditvah.
Majda že 15 let vodi tudi rekreativno skupino žensk v domačih Retečah. Čestitamo!
ANDREJ PERKO - predlagatelj: Športno društvo Partizan Škofja Loka
Več kot 3 desetletja se ukvarja s fitnes vadbo in triatlonom moči. Desetletje do 1979. leta je svoje znanje
izpopolnjeval v Težko atletskem klubu Olimpija pri Edu Kolarju. V nadaljevanju je kot član težkoatletske sekcije v
Partizanu Škofja Loka tekmoval v triatlonu moči. Po strokovnem izpopolnjevanju je postal sodnik v dviganju uteži,
bodybuildingu in triatlonu moči, kjer je aktiven še danes.
Skozi Andrejeve trenerske roke je šlo veliko mladih, ki uspešno nadaljujejo svoje športne poti. Nanj pa jim ostajajo
lepi spomini na prijetnega športnega strokovnjaka in prijatelja.
IVANKA PREZELJ – predlagatelj Strelsko društvo Škofja Loka
Za Ivanko bi lahko rekli, da je bila zelo vsestranska športnica. V loški ženski ekipi je igrala rokomet, ko se je ta
šele rojeval, suvala je kroglo, igrala šah, balinala in streljala. Ravno v streljanju, čeprav v kasnejših letih, je
dosegala svoje najboljše rezultate z zračno puško in zračno pištolo, seveda v skupini veterank. Pet let zapored je
bila prvakinja v medobčinski strelski ligi, 5-krat na medobčinskem prvenstvu žensk nad 40 let, 2-krat gorenjska
prvakinja, 2-krat prvakinja Slovenije med upokojenkami ter bila prva in dvakrat druga na državnem prvenstvu
veterank. V podjetju, kjer je bila zaposlena, je v petnajstih letih vodila žensko kegljaško ekipo, šahovsko sekcijo in
strelsko družino. Že več let opravlja tajniške posle v Strelskem društvu Škofja Loka. Za njeno bogato športno
delovanje ji iskreno čestitamo!
JANEZ SVOLJŠAK – predlagatelj: Športno društvo Partizan Škofja Loka
Poznamo ga predvsem pod imenom Ivko, ki je bil vedno predan mali beli žogici in loparju. V letu 1950 je bil
ustanovitelj namiznoteniške sekcije pri TVD Partizanu, igralec in trener obenem. Bil je celo član Slovenske
reprezentance. Preživljal je vzpone in padce loškega namiznega tenisa, vse do današnjih dni, ko uspešno vodi in
nastopa v veteranskih ekipah. Je večkratni državni prvak.
Ivko je v vlogi organizatorja, sodnika, delegata ali igralca na praktično vseh tekmovanjih, ki se dogajajo v
namiznem tenisu. Tudi v naprej naj svojo pozitivno energijo usmerja v namizni tenis, ki ga goji že 6 desetletij.

Zlate plakete
TINA DI BATISTA – predlagatelj: Zavod za šport Škofja Loka
Članica alpinističnega odseka Planinskega društva Ljubljana Matica, naša Retečanka, že peto leto sega po
najvišjem priznanju med slovenskimi alpinistkami. Cepin je najvišje priznanje za alpinistične dosežke, ki je
podeljen tistim, katerega alpinistični odseki in Komisija za alpinizem pri Planinski zvezi Slovenije izberejo izmed
sebe. To je zato tudi priznanje neposredne konkurence, ki izbranemu prizna, da je najboljši. Tini tega že nekaj let
ne more nihče oporekati.
Leto 2006 je kronala s prvim vzponom ženske naveze v smeri Eternal Flame v Nameless Towerju v Pakistanu.
Temu uspehu je bilo treba dodati še mnoge druge ekstremne smeri v naših domačih in tujih stenah. Naj Tino
spremljajo dobri oprijemi in sreča tudi v naprej.
SLAVKO FOJKAR – predlagatelj: Športno društvo Partizan Škofja Loka
Četrto desetletje se nagiba h koncu, ko je v letu 1969 Slavko začel svojo športno pot kot dvigalec uteži v
Dolenčevih toplicah ob Selški Sori. V Težko atletskem klubu Olimpija se je izpopolnjeval in dosegal najboljše
rezultate. V letu 1979 je bil pobudnik za ustanovitev težkoatletske sekcije pri loškem društvu Partizan. Bil je
tekmovalec, trener, vzornik mladim, funkcionar, ob tem pa državni prvak v tedanji Jugoslaviji in dvanajstkrat
slovenski prvak v dviganju uteži ter petkrat slovenski prvak v triatlonu moči.
Svoje znanje je izpopolnjeval s študijem in prakso. Sedaj je mnogim koristen svetovalec, pomaga rekreativnim
športnikom in jih vadi v lastnem športnem objektu ter se posveča športu za zdravje.

MATJAŽ HAFNER- predlagatelj: Smučarski klub Alpetour
Košarkar, nogometaš, smučarski učitelj, smučarski in košarkarski mednarodni sodnik ter mednarodni tehnični
delegat v alpskem smučanju, funkcionar – predsednik Smučarskega kluba Alpetour, predsednik alpskega odbora
Smučarske zveze Slovenije ter funkcionar v mednarodni Smučarski zvezi FIS, to je Matjaž Hafner.
V športnem pogledu je resnično prava legenda. Kot mladega fanta ga srečamo pri nogometu in košarki, toda
kmalu mu je smučanje postala stalnica v njegovem življenju. Kot mlad strokovnjak se je vključil v vrste
organizatorjev najodmevnejših tekmovanj v svojem klubu in v Smučarski zvezi Slovenije. Tri desetletja je
usklajeval delo trenerjev kluba, vodil alpski odbor Smučarske zveze Slovenije, sodeloval pri organizaciji
mladinskega evropskega prvenstva kot vodja tekmovanja, pomembne naloge opravljal pri organizaciji sarajevske
olimpijade v letu 1984 in olimpijade mladih na Starem vrhu leta 2003. Velik delež ima pri 32-ih odmevnih
mednarodnih izvedbah Pokala Loka.
Ob vsem športnem udejstvovanju je Matjaž skrbel tudi za svojo kariero kemijskega strokovnjaka in ustvaril v
družini pravo vzdušje, naklonjeno športu.

Svečane listine
ANTON KEMPERLE – predlagatelj: Žensko rokometno društvo Škofja Loka
Kot 23-letnega študenta ekonomije je domači smučarski klub povabil Toneta med organizatorje poznanega
nočnega slaloma v Železnikih. Tej dolžnosti je po desetletju na prigovarjanje Janeza Štera dodal članstvo v
vodstvu novoustanovljenega športnega društva Alples. Njegova skrb so bile predvsem rokometne ekipe, ki so
zlasti pri ženskah dosegale visoke rezultate v slovenskem merilu. Kot tajnik, blagajnik ali kar oboje, je Tone
doživljal vzpone in padce skupaj z rokometnimi ekipami, ko so se menjavale generacije igralk in igralcev,
materialni pogoji za delo ali zahteve po prehodu igranja iz odprtih na dvoranska igrišča. Spremljal je na stotine
tekem, bil dobesedno delavec za vse in marljivo ustvarjal materialne možnosti za delo športnega društva in njemu
najdražjih rokometnih selekcij. V Ženskem rokometnem društvu Škofja Loka je danes še vedno nepogrešljiv in
aktiven kljub svojim 70-letom, ki jih bo dopolnil v maju, za kar mu še posebej čestitamo.
MATIC OSOVNIKAR – predlagatelj: Zavod za šport Škofja Loka
Matic je zadnja tri leta stalni udeleženec naših tradicionalnih podelitev priznanj Športne zveze in Zavoda za šport
občine Škofja Loka. To nas še posebej razveseljuje. S tem dokazuje svojo stalnost v telesni pripravljenosti, ki
rojeva dobre in odlične rezultate na tekmovalnih stezah. Tudi leto 2006 je bilo uspešno. Nanizal je vrsto odličnih
uvrstitev:
4. mesto na dvoranskem svetovnem prvenstvu na 60 m v Moskvi
3. mesto na 100 in 200 m v Rigi
8. mesto na 100 m na Veliki nagradi Aten
3. mesto na 100 m na Veliki nagradi v Helsinkih
3. mesto na 100 m na evropskem prvenstvu v Göteborgu
Za nameček pa še osvojeno državno prvenstvo na 100, 200 in 4 x 100 m.
Matic, naj se ti uresniči sen, preteči 100 m pod desetimi sekundami. Ločani smo s tabo!
PLANINSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA – predlagatelja: Zavod za šport in Športna zveza Šk.Loka
24. januarja 1907 je bil ustanovni shod na Češnjici za ustanovitev podružnice Slovenskega planinskega društva
za Škofjeloški sodni okraj. To je bil rojstni dan današnjih planinskih društev Škofja Loka in Železniki. V maju 1929
je bil sedež podružnice prenesen v Škofjo Loko. Marljivi planinci so ob skromnih možnostih zgradili kočo na
Ratitovcu in jo 9. avgusta 1925 odprli za obiskovalce. Na Lubniku se je to zgodilo 22. maja 1932 leta. Obe koči
sta bili požgani, po vojni obnovljeni in povečani. V letu 1977 je bila zgrajena tudi koča na Blegošu. Z veliko
vloženega rednega in prostovoljnega dela koči na Lubniku in Blegošu dobro poslujeta v zadovoljstvo številnih
obiskovalcev.
Nad 1.000 članov šteje loško planinsko društvo in ima še vrsto dejavnosti za mladino, aktivno generacijo in
najstarejše člane. Preko deset odsekov, odborov in komisij društva uresničuje svoje poslanstvo med ljudmi, z
navajanjem na aktivno življenje v naravi in pravilnim odnosom do nje. Posebno smo ponosni na mlade planince
organizirane v planinske krožke v osnovnih šolah, ki vsekakor tvorijo z mentoricami največje bogastvo za
prihodnost loškega planinstva.
Ob 100-letnici Planinskega društva Škofja Loka za uspešno delo iskreno čestitamo.

