
Športna priznanja v letu 2007

Škofja Loka, 27. februar 2008

Priznanja za športni dosežek in rezultat

ANJA  ČARMAN
Odkar je Anja amerikanka, imamo nad njenimi rezultati  manj pregleda. Lanski dosežki so nas spet spomnili na našo
godešanko, ko je na evropskem  prvenstvu v Dobrecenu v kratkih bazenih postala evropska prvakinja na 200 m v
hrbtnem slogu.
Pred tem je popravila slovenski rekord na 100 m hrbtno iz leta 1999, v predtekmovanju na 200 m hrbtno pa izboljšala
svoj osebni in državni rekord. Anja je bila že prejemnica zlate plakete v letu 2001 in spominske plakete v letu 2004.
Čeprav je Anja daleč od nas, ji z aplavzom sporočamo naše čestitke.

ANDREJA DOLINAR in MATEJA PINTAR
Sta že kar dolgoletni prejemnici občinskih priznanj za najboljše športne dosežke. Andreja je bila v prvem letu podeljevanj
nagrajena s srebrno plaketo in nato v letu 2003 z zlato plaketo za ekipni rezultat z Matejo, ki je tedaj stopila na naše
športno prizorišče občinskih priznanj. V letu 2004 je bila Mateja prejemnica svečane listine, potem pa naslednji dve leti
spominskih majolik.  
Leto 2007 je bilo za obe športnici spet zelo uspešno. Za Slovenijo sta osvojili  4 kolajne na Evropskem prvenstvu v
namiznem tenisu v Kranjski gori. Andreja je bila tretja med posameznicami, skupaj z Matejo pa sta postali evropski ekipni
prvakinji.  Mateja je v odprti  kategoriji  osvojila 3. mesto, v svoji  skupini pa 2. mesto. S tremi odličji  je bila med 320
tekmovalkami in tekmovalci iz 35 držav najuspešnejša. 
Obema želimo še veliko dobrih rezultatov. 

LUCIJA FRANKO in NATALIJA GROS
Lučka in Natalija sta že večletni prejemnici občinskih priznanj za najboljše športne dosežke. Tudi v letu 2007 sta nas
razveseljevali z odličnimi rezultati v športnem in balvanskem plezanju. 
Lučka je v svetovnem pokalu na  steni Valence v Franciji dosegla 5. mesto, na Kranjski pa stopila na stopničko za 3.
mesto. 
Natalija je najmočnejša v balvanskem plezanju, v Grindenwaldu in Fieri je  svoje nastope pozlatila, v Brnu pa je bila 9. V
športnem plezanju je bila v Kajuzi na Japonskem in v francoski Valenci dvakrat tretja. V kombinaciji vzdržljivostnega,
balvanskega in hitrostnega plezanja je skupna  zmagovalka svetovnega pokala, v balvanskem plezanju pa si deli 3.
mesto. 
Obema plezalkama čestitamo za izjemne rezultate, Lučki pa zaželimo vse najlepše v nadaljnjem življenju, saj se je v
Kranju poslovila od aktivnega športnega plezanja. 

DAVOR  JANŽIČ
Naš vrhunski balinar Davor se je v letu 2007 okrasil s srebrom na svetovnem prvenstvu v balinanju dvojic v Grubah v
Bosni in le malo sreče je manjkalo, pa bi ponovil uspeh iz Torina izpred dveh let, ko sta z Gregorjem Moličnikom stopila
na najvišjo stopnico. Čeprav rečemo: »Žoga je okrogla«, to velja tudi za krogle pri balinanju. Srebrno odličje je vredno
vseh naših čestitk; bravo Davor in le še tako naprej.

BLAŽA KLEMENČIČ
Naša znanka s podelitev občinskih priznanj v športu iz let 2000, 2004, 2005 in 2006 nas je razveseljevala tudi v letu
2007: s 7. mestom na svetovnem pokalu v Španiji, 1. mestom na krosu v Belgiji in na dirki v Italiji in 10. mestom na
svetovnem prvenstvu v gorskem kolesarjenju na Škotskem. Ko na malih ekranih vidimo te športnike, v kako ekstremnih
razmerah dosegajo svoje uspehe, je vredno pomisliti, da vanje vlagajo velike napore. Prav je, da jim to pokažemo tudi s
priznanji. 
Blaža, še veliko uspelih in varnih voženj ti želimo!

MATIC OSOVNIKAR
Naslovi časopisov in revij kot: Matic je letel kot meteor, najhitrejši belec na svetu in podobni, nas ne presenečajo več, saj
nas Matic z rezultati svetovnega pomena razvaja že kar nekaj let. Tako je bilo tudi v letu 2007, ko je na evropskem
dvoranskem prvenstvu osvojil 4. mesto in na svetovnem prvenstvu v Osaki 7. mesto. V februarju lani je prejel Bloudkovo
plaketo. 
Cilji, ki si jih je zastavil Matic so visoki in kot pravi, tudi dosegljivi. Tako se je odločil preliti še veliko znoja na tekaških
stezah, v dvoranah in v fitnesih, da bi jih uresničil sebi v potrditev sposobnosti in nam v neizmerno zadovoljstvo. Zlati
plaketi, svečani listini in dvema majolikama dodajamo danes še tretjo, za vzpodbudo in spoštovanje. 
Čestitamo!
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MATIC  SKUBE
Naš najmlajši današnji nagrajenec je Matic Skube. Slalomski svetovni mladinski prvak je postal v Falchauu in s tem sledil
svojim predhodnikom Strelu, Kuraltu in drugim, ki so smučarsko kariero začeli tu v Loki v Smučarskem klubu Alpetour.
Po merilih  Športne zveze in  Zavoda za  šport  smo Matica uvrstili  izjemoma v člansko skupino,  čeprav je  svetovno
prvenstvo osvojil v mladinski kategoriji. Njegov rezultat na pragu polnoletnosti to opravičuje, saj svojo smučarsko kariero
nadaljuje v članskih kategorijah.
Še veliko dobrih voženj zaželimo mlademu Maticu!

Bronaste plakete

MATJAŽ BOHINC
Po končani tekmovalni  karieri  v  alpskem smučanju je ljubezen do nogometa Matjaža  pripeljala  v vrsto nogometnih
sodnikov. Sodil je v vseh slovenskih nogometnih ligah, si pridobil licenco za sojenje 1. državne lige in postal mednarodni
sodnik.  Že od začetka sodniške kariere sodeluje kot sodnik pri vseh množičnih tekmovanjih v malem nogometu v okviru
Medobčinskih športnih iger in v občinskih ligah. 
Njegov pristop k pravičnemu sojenju je pripomogel tudi k boljšemu obnašanju igralcev na nogometnih tekmah. Dobro
poznavanje  nogometnih  pravil  in  športno  življenje  v  veliki  meri  prispevata  k  lepši  igri  nogometa,  kjer  je  udeležena
Matjaževa piščalka.

VERONIKA  ČERIN
V bogatem športnem življenju v škofjeloškem Društvu invalidov je Veronika ena od najbolj aktivnih članic že od leta
1995. Vodi žensko in moško ekipo v pikado tekmovanjih in ima obenem vlogo trenerke. Uspešno vodi ekipe na domačih
tekmovanjih in v naši bližnji okolici. Pri svojem delu je zelo vestna in vredna zaupanja, ki ga ji izkazujejo člani in društvo
invalidov. 
Čestitamo!

IVAN MIKLAVC
Je svojo športno pot začel kot rokometaš. Vendar smučanje je bila od nekdaj njegova prva ljubezen. Že zgodaj je kot
trener sodeloval pri vzgoji mladih tekmovalcev v Smučarskem klubu ALPETOUR. Kasneje se je preusmeril v organizacijo
pridobivanja novih strokovnih kadrov – v izobraževanje, ki ga vodi v Društvu učiteljev in trenerjev smučanja v Škofji Loki.
Poleg tega izvaja tečaje smučanja za začetnike, tako za otroke kot odrasle. 
Kadar Ivan ni na smučeh je v bazenu. Strokovno in odgovorno ter otrokom zanimivo vodi plavalne tečaje, kjer je mnogim
mladim iz vrtcev in prvošolčkom podal znanje plavanja in veselja do vode. 
Veseli smo njegovega sodelovanja pri razvoju škofjeloškega športa.

NEŽKA  TRAMPUŠ
Brez prisotnosti Nežke se je v Gorenjski predilnici v športu le redko kaj zgodilo. Je smučarka, kegljačica in udeleženka
Tekstiliad celih 40 let. Po upokojitvi nadaljuje svojo aktivnost kot organizatorka planinskih izletov in pohodov. Letno jih je
kar okrog 20 z vsakokratno odlično udeležbo. Nežka izlete pripravi, vodi in jih vsebinsko obogati z zanimivostmi krajev na
cilju. Kljub spoštljivim letom se je odločila planinsko znanje izboljšati.  V preteklem letu je opravila zahteven tečaj za
planinsko vodnico. Od leta 1995 dalje šteje že nad 200 izletov z okrog 5.000 udeleženci. 
Tako vztrajnost in voljo ji zaželimo še v naprej.

SIBO G d.o.o. 
Loški  športniki  lahko  dosegajo  izredne  uspehe  le  ob  izrednem  sodelovanju  loškega  gospodarstva  s  športnimi
organizacijami, Športno zvezo in Zavodom za šport. Eden takih je SIBO, ki ima posluh za potrebe športnikov. Gotovo je
tudi vodstvo na čelu z gospodom Boštjanom Šifrerjem prepričano, da so le zdravi ljudje lahko dobri delavci. To se vedno
znova dokazuje v praksi, zato je podpora športu dobra naložba. V letu 2007 je bil tudi generalni sponzor POKALA LOKA
– svetovno uveljavljenega tekmovanja najmlajših smučarjev, ki na pragu Loke začenjajo svojo športno pot.
Čestitamo in se priporočamo! 

Srebrne plakete

PETER BERTONCELJ
Peter je eden od ustanoviteljev Športnega društva Kondor na Godešiču pred 40 leti. Ves ta čas je tudi aktiven športnik in
organizator tekmovanj. Aktivno se je ukvarjal z nogometom, namiznim tenisom in judom in nato prešel na tekmovanja v
gorskem teku. Tu je dosegal zelo dobre rezultate.  Sodeloval  je pri  gradnji  domačega nogometnega in rokometnega
igrišča, kar daje podlago športnim aktivnostim. Kljub 65 letom je še vedno aktiven v tekih in eden od nosilcev 17-letnega
tekmovanja Teka in pohoda na Osovnik, državnega tekmovanja v gorskih tekih.
Petrovo delo je tu dobilo potrditev in priznanje. 
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GORAZD ŠIBERLE
Kot mlad fant visoke rasti se je Gorazd pridružil pionirskim ekipam loških košarkarjev. Svojo športno pot je nadaljeval v
kadetski in mladinski selekciji. Službene dolžnosti so Gorazda sicer oddaljile od aktivnega igranja košarke, privedle pa so
ga med klubske funkcionarje. V teh vrstah je cenjen in zaslužen za mnoge uspehe kluba. V letih 1993 – 1996 je bil
predsednik kluba, sedaj pa je njegov podpredsednik. Kar nekaj mandatov je bil tudi v organih Športne zveze in Zavoda
za šport naše občine. 
Za  pomemben  prispevek  k  loškemu  športu  se  Gorazdu  zahvaljujemo  in  obenem  pričakujemo,  da  bo  tako  tudi  v
prihodnje. 

TONE  TRILER
Profesor telesne vzgoje Tone Triler je vsestranski športnik in organizator športnih aktivnosti na Loški Gimnaziji, kjer od
leta 1973 službuje.  V veslanju na divjih vodah je bil celo državni  (jugoslovanski) prvak. Tekmoval je tudi v judu. Je
ustanovitelj Športnega društva Janez Peternel, kjer je od začetka njegov predsednik. Kot mentor vadi, vzpodbuja in vodi
gimnazijce na tekmovanja v atletiki, rokometu, nogometu in košarki. 
Profesor Triler je bil med organizatorji tekov po škofjeloških ulicah, teka na Lubnik, občinskih tekmovanj v krosu. Sedaj
sodeluje pri vadbi ta čas aktualnih športov za dijake in dijakinje kot so košarka, smučanje (veleslalom) in deskanje na
snegu. Na športnih taborih svoje bogato znanje prenaša na dijake z učenjem veščin juda in veslanja.
Dijaki so vam gotovo hvaležni za vaša plemenita prizadevanja. 

JELOVICA d. o. o.
Tri desetletja mineva odkar zasledimo Jelovico med podporniki loškim športnikom. V samem podjetju so podpirali svoje
športnike v rekreativnih panogah, se udeleževali Lesariad, prirejali planinske izlete, kegljali, balinali … Podporo so dali
tudi klubom in športnim društvom v Loki in tudi širše v Gorenjski regiji. Zato so jim hvaležni nogometaši, rokometaši,
odbojkarji, smučarji in drugi, ki so bili deležni razumevanja Jelovice. Kljub vedno težjim razmeram se za potrebe športa
še vedno najde nekaj razumevanja, saj vedo, da šport vodi tudi k boljšim delovnim uspehom. 
Podporo Jelovice loški športniki zelo cenimo in se priporočamo!

RADIO  SORA
Informacije so vedno pomembne. Tako je tudi v športu. Radio Sora to svojo vlogo že vrsto let opravlja za obveščenost
naših občanov in širše, o športnih dogodkih in doseženih rezultatih. 
Trdimo, da je za tolikšen razmah športa v našem okolju zaslužen tudi Radio Sora. Informira, vzpodbuja, vabi, kaže na
zglede ali pa kritično pokaže, kje bi bilo lahko boljše. Pomembno vpliva na množično udeležbo v športnih igrah, obvešča
starše in naše najmlajše kako lahko preživijo prijetne počitnice, kje se je možno rekreirati, kako porabiti svoj prosti čas
sebi v prid. 
Sodelavci Radia Sora so naši zvesti spremljevalci, z njimi radi sodelujemo in tako naj ostane tudi v prihodnje.  

Zlate plakete

SAŠO  BERTONCELJ
Leta vloženega dela in odrekanja so se obrestovala v letu 2007, ko je Sašo postal študentski svetovni prvak na konju z
ročaji. Tako Sašo – konjenik nadaljuje športno izročilo legendarnega Mira Cerarja. Na Univerziadi v Bangkoku je že v
predtekmovanju pokazal kam meri, na tekmi v finalu pa tudi potrdil, da je najboljši. Ustvarja tudi telovadni element, ki do
sedaj še ni bil izveden. Tega je že pokazal sodnikom in bo nosil ime izumitelja. 
Sašo posega že tudi v vrste tekmovalcev za svetovni pokal. V Ostravi je prvič stopil na najvišjo stopničko. Takih uspehov
bo v prihodnje gotovo še več, če bo tako zagnano nadaljeval z vadbo. Sašo je dober zgled mladim, saj z njimi vadi in jih
navdušuje za  telovadbo, ki je med športi najbolj vsestranska.
Čestitamo!

BRIGITA  LANGERHOLC
Že petnajsto leto teče, ko je Brigita začela opozarjati nase z odličnimi rezultati. Sprva so bili to v mladinski konkurenci,
nadaljevanje pa je sledilo tudi v članski. Potem je prišlo nekaj let zatišja oz. odsotnosti z velikih tekmovanj, da bi se prav
v zadnjih letih spet silovito priključila svetovnemu vrhu v tekih na 800 m. Lani je bila najhitrejša na vojaškem svetovnem
prvenstvu v Indiji, na svetovnem prvenstvu v Osaki pa je dosegla 5. mesto. Bila je tudi razglašena za  atletinjo leta 2007
v Sloveniji. Zdaj je postala Kranjčanka, vendar je za nas še vedno Ločanka. 

JANEZ  STARMAN
Za Janeza lahko rečemo, da je steber športnih aktivnosti na Godešiču. V letu 1967 je bil ustanovitelj Športnega društva
Kondor, se ukvarjal z nogometom, namiznim tenisom, pozimi pa s sankanjem in smučarskimi skoki. Posebno uspešni v
društvu so bili v namiznem tenisu, saj so osvojili 14 naslovov občinskih prvakov. Z dobrimi rezultati se lahko pohvalijo
tudi z nogometaši in gorskimi tekači. Janez je bil vedno zraven s svojimi izkušnjami in strokovnim znanjem. To znanje je
prenašal tudi na mlade sovaščane.
Njegovo 30-letno  delo  v  društvu  je  zaznamovano  z izgradnjo  nogometnega in  rokometnega igrišča,  z  organizacijo
mnogih turnirjev in tekmovanj ter z udeležbo ekip na tekmovanjih drugih prirediteljev. 
Še  vedno  je  aktiven  in  predlagatelji  so  napisali,  da  bi  bilo  športno  življenje  na  Godešiču  in  v  Loki  brez  Janeza
siromašnejše. V tem jim lahko pritrdimo.
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ŠPORTNO  DRUŠTVO  KONDOR
Na Godešiču, ki je lani praznovalo 1000 let, je šport pomembna popestritev kraja. ŠD Kondor je od 1967 leta dalje
aktivno, posebno v namiznem tenisu, nogometu, pozimi v sankanju in tekih. Ponašajo se z gorskimi tekači, odličnimi
kolesarji in s svojo najboljšo športnico – evropsko prvakinjo in olimpijko v plavanju Anjo Čarman. 
Lani so si zgradili nogometno igrišče, ki ga želijo odkupiti v trajno last in zgraditi primerne garderobe. S šolo nogometa
skrbijo za naraščaj in kakovost igre. Tudi rokometno igrišče je delo pridnih godeških športnikov.
Razvejana športna dejavnost na Godešiču je rezultat pridnih organizatorjev,  nosilcev posameznih panog in tekmovalcev
kot so Janez Starman, Peter Bertoncelj, Janez Križaj, Janez Krek, Marko Hafner, Jože Hafner in še drugi. Kraju dajejo
utrip s svojim zgledom, da je vsak občan ne glede na leta, lahko športno aktiven. S tem pa koristi sebi in sovaščanom.
Godešani so se v preteklih letih tudi aktivno vključevali v delo občinske Športne zveze in Zavoda za šport. 

MERCATOR d.d.
Loški šport je bil v preteklih desetletjih povezan z Veletrgovino Loka, kot najmočnejšim trgovcem v naši občini. Vedno
smo bili deležni razumevanja in finančne podpore za našo razvejano športno dejavnost. Z vključitvijo v Mercator smo se
sicer bali, da se bo ta utečen odnos spremenil, pa je k sreči ostal. Čutimo in to se nam potrjuje, da tudi Mercator ceni
šport med svojimi delavci in v okolju svojih poslovnih enot. Nad dve desetletji je glavni sponzor loških košarkarjev, ki
nosijo tudi njegovo ime. Naklonjen je tudi manj popularnim športom, ki so včasih odrinjeni na rob preživetja. Zelo cenimo,
da nam Mercator že dolga leta pomaga pri izvedbi programa za najmlajše, imenovanega Zlati Sonček, pri Medobčinskih
športnih igrah in drugih rekreacijskih tekmovanjih v občini.
Zlata plaketa je le naša pozornost za vašo plemenito pomoč loškemu športu. 

Svečane listine

MAJA  VIDMAR
Bronasti, srebrni in zlati plaketi ter majoliki za dosežene športne rezultate v preteklih letih, dodajamo danes še svečano
listino.  Izjemni  rezultati  v  letu  2007 so postavili  Majo kar  šestkrat  na prvo mesto v  športnem plezanju.  Osvojila  je
Chamonix (Francija), Qinghai (Kitajska), Kazujo (Japonska), Puurs (Belgija), Valence (Francija) in Kranj. S tem je postala
tudi skupna zmagovalka svetovnega pokala. Ta izjemni rezultat je potrdila še s 3. mestom na svetovnem prvenstvu v
športnem plezanju v Španiji. Planinska zveza Slovenije je Majo razglasila za najboljšo plezalko pretekle sezone. 
Maja dokazuje, da lahko s trdim delom posežeš po najvišjih lovorikah. Potrebna pa je prava odločitev, zaupanje v sebe
in mnogo odrekanj.
Še veliko zmag ti želimo!

GAŠPER  ZAKOTNIK
Gašper je s športom zaznamoval ves povojni  čas od 1945 leta dalje.  Tekmovalec v alpskem smučanju,  prvi trener
tekmovalcev v Smučarskem klubu Transturist in nepogrešljiv organizator številnih tekmovanj in delovnih akcij. Bil je tudi
večletni predsednik kluba. V letu 1971 je postal vodja smučišča Stari vrh. Je dolgoletni član organizacijskega odbora
Pokala  Loka za  mlade  smučarje  in  vodja  prog  mnogih  mednarodnih  tekmovanj.  Opravljal  je  funkcionarsko  delo  v
Smučarski  zvezi  Slovenije  in  Jugoslavije.  Krona  pa  je  bilo  gotovo  vodenje  tekmovanja  v  tehničnih  disciplinah  na
Bjelašnici na zimskih olimpijskih igrah v Sarajevu v letu 1984. 
Gašper je še sedaj aktiven v Smučarskem klubu Alpetour, kjer je začel pred več kot 60 leti. Čestitamo!

OBČINA  ŠKOFJA  LOKA   in  župan  IGOR  DRAKSLER
Občina je tista družbena institucija, ki s svojimi odločitvami ustvarja in soustvarja pogoje za razvoj športa in za gradnjo
ter  vzdrževanje športnih objektov in površin. Od razumevanja pomena športa za mladi rod pa je odvisno koliko sredstev
se temu namenja in koliko pogojev ustvari. Škofja Loka je gledano po številu prebivalcev in po doseženih rezultatih prvak
Slovenije. To prvenstvo želimo ohraniti. Ob tem ne spregledamo, da imajo upravni organ, občinski svet in župan občine
pomembno in odločujočo vlogo. Zato smo vsem  hvaležni in pričakujemo dobro sodelovanje pri ustvarjanju pogojev za
usmerjanje mladih v športu. Tu se kalijo dobri in delovni občani, ki se bodo znali spoprijemati s problemi in jih reševati.
Hvaležni smo tudi za veliko zaupanje, ki ga dajete občinski Športni zvezi in Zavodu za šport. Mi pa to vračamo z dobrim
delom v korist naših občanov. Vodilna vloga gre županu Igorju Drakslerju in se mu zahvaljujemo z vsem spoštovanjem. 

SMUČARSKI  KLUB  ALPETOUR
Organizirano smučanje se je v Škofji Loki začelo v okviru Sokolskega društva, t. j. pred stoletjem. Smučarski odsek pa je
bil ustanovljen 1929 leta. To aktivnost je prekinila le vojna.  Okoliški hribčki so bili kmalu  prenizki, zato so smučarji
odhajali tudi na druge strmine, zlasti na Stari vrh. Tu so tedaj kot Smučarski klub Loka leta 1950 zgradili smučarsko kočo
in jo  23 let  sami upravljali.  Žičnica na Starem vrhu je razvoj  smučanja v  Loki  še pospešila,  še bolj  pa smučarska
gimnazija. Svetovno slavo je loško smučanje doseglo z Borisom Strelom, ki je kot prvi Jugoslovan osvojil v letu 1982
kolajno v veleslalomu. 
Tudi skakanje je bilo v Loki na solidni višini. To sta omogočali 45 in 25 metrski skakalnici v Vincarjih, ki pa se nista
posodabljali in tako prešli v pozabo.
Veliko veljavo je klub dosegel z organizacijo ali soorganizacijo velikih prireditev kot so tradicionalna tekaška tekmovanja
ob Dražgoških prireditvah, ki so se pred leti preselila na Pokljuko, Pokal Loka za mlade smučarje je prerasel v  svetovno
poznano  prireditev,  vrsto mednarodnih  tekmovanj,  sodelovanje  na olimpijadi  v  Sarajevu  v  letu  1984 in  še bi  lahko
naštevali. To so omogočili vestni in strokovno močni člani smučarskega kluba, ki so profesionalno skrbeli za naraščaj in
izvedbo tekmovanj. Smučarski klub Alpetour je ime za močan in kakovosten klub v mednarodnem pomenu.
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