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Škofja Loka, 25. februar 2009

UDELEŽENCI OLIMPIJSKIH IN PARAOLIMPIJSKIH IGER »PEKING 2008«
Lanskoletne olimpijske igre »Peking 2008« so bile za slovenski šport najuspešnejše. Olimpijci so nas razveselili s
petimi odličji, s tremi pa še na paraolimpijadi. Tudi drugi doseženi rezultati so bili vrhunski in slovenskemu športu
v ponos.
Obeh olimpijad se je udeležilo kar 6 naših občanov (do sedaj največ), ki smo jih za današnjo slovesnost povabili
med naše najboljše športnike leta 2008. Za dosežene rezultate v letu 2008 in uspešno udeležbo na olimpijskih in
paraolimpijskih igrah, se jim želimo danes oddolžiti s simboličnimi priznanji. 

ANJA ČARMAN:
Plavanje na 100 m hrbtno je zaključila v predtekmovanju in osvojila 26. mesto, na 200 m hrbtno pa v polfinalu in
se uvrstila na 16. mesto. V obeh disciplinah je postavila nova državna rekorda. 
Evropsko prvenstvo je na 200 m hrbtno v 25 m bazenu končala na 4. mestu z novim državnim rekordom, na 100
m pa je bila 8.
Kot študentka univerze v Dallasu je na 200 m osvojila 8. mesto, njena univerza pa tudi z Anjino pomočjo 11.
mesto v elitni študentski diviziji.

ANDREJA DOLINAR:
Andreji so po Avstraliji leta 2000, Grčiji 2004, to že tretje para olimpijske igre. Ob odličnih preteklih rezultatih se ji
tokrat na Kitajskem, kot tretji v svoji skupini, ni uspelo uvrstiti v nadaljnje boje za zeleno mizo z malo žogico.
Skupaj z Matejo Pintar pa sta se uvrstili v četrtfinale, kjer sta naleteli na favorizirani Nemki, kasnejši srebrni v
končni razvrstitvi.

BLAŽA KLEMENČIČ:
Kot prva gorska kolesarka Slovenije na OI osvoji 21. mesto. V svetovnem pokalu je uvrščena na 11. mesto, na
svetovnem prvenstvu pa je dosegla 10. mesto. Kolesarska zveza Slovenije jo je razglasila za kolesarko leta 2008.

BRIGITA LANGERHOLC:
V teku na 800 m kot njeni paradni disciplini se je uvrstila v polfinale na olimpijadi in osvojila 18. mesto. Nastopala
je tudi v zlati ligi, kamor organizator vabi le izbrane tekmovalce, ki so v preteklem času dosegali odlične rezultate.

MATIC OSOVNIKAR:
Najhitrejši Slovenec vseh časov se je na olimpijadi na 100 m prebil do polfinala in se uvrstil na 22. mesto. V teku
na 200 m je s 27. mestom ostal pred polfinalom. Sicer je pa Matic na tekmovanjih pred OI dosegal odlične čase v
dvorani na 60 m in pa tudi na zunanjih tekmovališčih v Mariboru in Ostravi na 100 in 200 m.

MATEJA PINTAR:
Je nadaljevala niz  dobrih  rezultatov  v  namiznem tenisu tudi  na olimpijadi  z  osvojitvijo  3.  mesta in  bronaste
medalje. Kot rečeno pa se je z Andrejo Dolinar uvrstila v četrtfinale v ekipnem tekmovanju.   
Na svetovni lestvici je na prvem mestu v svoji kategoriji, skupno na šestem, četrtič je izbrana za športnico leta
med posameznicami, ekipno pa je to že njen šesti naslov. 

PRIZNANJE ZA ŠPORTNI DOSEŽEK IN REZULTAT
V to skupino se je uvrstilo 7 športnikov, ki so vsi že naši znanci s podeljevanj priznanj najboljšim športnikom v
škofjeloški občini. S svojimi dosežki so nas razveseljevali in dokazali svoje športne vrednote v merjenju z drugimi
v državnem, evropskem in svetovnem merilu.

SAŠO BERTONCELJ
Telovadec s specialnostjo – konj z ročaji, član Narodnega doma Ljubljana, doma iz Reteč je leto 2008 sklenil z
najboljšimi doseženimi rezultati. 11. mesto na evropskem prvenstvu, šesto, osmo in deveto na svetovnem pokalu,
za konec pa še 2. mesto v Ostravi, je bera našega uspešnega telovadca. Svoje znanje uspešno prenaša tudi na
mlade, ki bodo nekdaj mogoče stopili na njegovo pot.
Bronasto in zlato plaketo smo Sašu podelili v letih 2006 in 2007.

TINA DI BATISTA
Sicer  članica  Alpinističnega  odseka  Planinskega  društva  Ljubljana  –  Matica,  doma  iz  Reteč  je  s  prosto
preplezanim ozebnikom v Druju, s prvo ponovitvijo težke smeri na Aljaski, vêčimi izjemno težkimi vzponi, tudi lani
potrdila, da je najboljša. Planinska zveza Slovenije jo je razglasila za najboljšo slovensko alpinistko preteklega
leta. 



Tina je bila že prejemnica zlate plakete in dveh simboličnih priznanj  Športne zveze in Zavoda za šport naše
občine.
NATALIJA GROS
Lanskoletna sezona je bila za Natalijo najuspešnejša. Z doseženimi rezultati se je postavila na čelo evropskih
plezalk. Na svetovnem pokalu je osvojila 2. mesto v balvanskem plezanju, 3. mesto v kombinaciji plezanja na
balvanih, v hitrosti in težavnosti.  Na evropskem prvenstvu v Parizu je postala št. 1 v balvanskem plezanju in
kombinaciji plezanja balvani, hitrost, težavnost.
Tudi Natalija, sicer plezalka v Kranju, je naša stalna nagrajenka od leta 2002, s čemer dokazuje svojo stalnost in
vrhunskost.

JURE HAFNER
V lanskem marcu nas je presenetil  in razveselil  Jure z osvojitvijo naslova mladinskega svetovnega prvaka v
paralelnem veleslalomu v deskanju. V Valmalencu v Italiji je v izločilnih bojih dokazal vsem nasprotnikom, da je
najboljši.  Uspešno nastopa za  klub Deska iz  Velenja,  kjer  tudi  obiskuje srednjo  ekonomsko šolo.  Glede na
njegovo mladost in resnost pri delu lahko pričakujemo, da nas bo še presenečal z dobrimi rezultati.

DAVOR JANŽIČ
Četrto leto nas Davor razveseljuje z vrhunskimi rezultati  v balinanju. V letu 2008 se je zapisal z osvojitvijo 2.
mesta v natančnem zbijanju in 3. mestom v igri dvojic z Dejanom Tonejcem na evropskem prvenstvu v Italiji. S
tem pomembno prispeva k slavi, da je slovensko balinanje v evropskem in svetovnem vrhu. Tudi mi smo nanj
ponosni.

TONE SVOLJŠAK
Se že kar 3 desetletja sprehaja med oblaki na nebu. Z jadralnim padalom je v disciplini natančno pristajanje v
svetovnem pokalu osvojil v Makedoniji 3. mesto, v Turčiji 7. mesto, na Koroškem pa 14. Kljub temu, da je izpustil
3 tekme, je v skupnem zasedel 10. mesto. Le na evropskem prvenstvu v Srbiji je bil 35., kar je bilo pod njegovimi
pričakovanji.
Naj srečno vzleta in varno pristaja tudi v naprej.

MAJA VIDMAR
Danes je šestič naša gostja na svečani podelitvi najvišjih priznanj za športne dosežke v občini Škofja Loka. Ima
zbirko bronaste, srebrne in zlate plakete, svečano listino in simbolično priznanje. S svojimi odličnimi rezultati v
težavnostnem plezanju je tudi lani opozarjala nase. Najbolj odmevni sta uvrstitvi na 2. mesto v svetovnem pokalu
v Kranju in 2. mesto na evropskem prvenstvu v Parizu,  obakrat  v težavnostnem plezanju.  Še več odmevnih
rezultatov pa ji je preprečila poškodba v začetku lanskega leta. Naj se le-ta ne ponovi še kdaj.
 

BRONASTA PLAKETA

ALEŠ DOLINAR IN SERVIS HLADILNE TEHNIKE
Začetne korake v športu je naredil kot smučar pri SK Transturist in kmalu prešel med rokometaše. Z veliko voljo in
resnim pristopom je hitro napredoval. Za člansko ekipo je zaigral še kot mladinec. Po končani igralski karieri pred
12 leti je za dve leti sprejel vlogo trenerja mlajših selekcij.
Služba in lastna firma ni dopuščala dovolj časa, zato je ostal zvest športu kot pomemben donator. Podpiral je s
prispevki akcijo Zlati sonček, smučarje pri SK Alpetour, posebej za Pokal Loka, košarkaše in še druge, ki so
začutili Aleševo naklonjenost športu. Tudi za naprej se priporočamo.

JANEZ FRANKO
Kot skoraj vsak mlad fant z Mestnega trga, se je Janez poskušal pri nogometu in rokometu. Pristal pa je pri
smučarjih, kjer je od leta 1978 aktiven. 
Že leto za tem je prevzel naloge gospodarja pri SK Transturist, sedaj Alpetour. Te opravlja še sedaj. Kdor pozna
število tekem, treningov in drugi aktivnosti kluba ve, da je delo gospodarja zahtevno in odgovorno. Zato ga je
treba opravljati dosledno, sproti in z vso vestnostjo. Dve lokaciji skladišč delo sicer otežujeta, vendar Janez to
zmore.

DANA MOHAR
Dana Mohar je mentorica planinskega krožka na predmetni stopnji v osnovni šoli Cvetka Golarja na Trati. Skozi tri
desetletja, kolikor časa krožek obstaja, so mentorji razvili široko in vsebinsko bogato aktivnost, ki je pogosto tudi v
ponos šoli. Tekmujejo v orientaciji, znanju iz planinske tematike, pripravljajo razstave, sodelujejo pri prireditvah v
okviru  Planinskega  društva  in  šole.  Dana  je  redna  soorganizatorka  in  udeleženka  letnega  tabora  mladih
planincev. Pripravi in izvede 5 – 8 izletov letno s svojo planinsko skupino. Četrti mandat je članica Upravnega
odbora PD Škofja Loka. 



BORUT REBIČ
Rokometaš od 7. razreda OŠ, nadalje v mladinski vrsti Rokometnega kluba Šešir in kmalu tudi v članski vrsti.
Vzporedno opravi trenerske kvalifikacije in preide na vadbo mladih v rokometnem klubu in OŠ Cvetka Golarja. V
Rokometnem društvu Termo je bil pomočnik članskega trenerja. Razmere so dale potrebo, da je prevzel treninge
članske ekipe, ki je pod njegovim vodstvom dosegla v letih 2004/2005 največje uspehe v svoji 50 letni zgodovini.
Četrti v državnem prvenstvu, četrti v pokalnem tekmovanju in uvrstitev v četrto kolo evropskega rokometnega
pokala so zgodovinski dosežki in krona loškega rokometa, ki je mednarodno pomemben za ekipo in trenerja
Boruta. Aktiven je bil tudi pri Telovadnem društvu Partizan, štiri leta tudi kot predsednik.

EMIL ŠINKOVEC
Z rekreativnim kegljanjem je pričel pred štirimi desetletji  v Dekorativni v Ljubljani. Z ustanovitvijo Kegljaškega
kluba Lubnik v Škofji Loki je prešel med njegovo članstvo in začel z rednimi treningi. Kegljanje ga je pritegnilo do
te mere, da je začel v njem tekmovati kot član Kegljaškega kluba Polet in Železniki. Pri Športni zvezi Škofja Loka
je dolga leta vodil kegljaška tekmovanja, skrbel pa je tudi za ekipe in tekmovanja pri Obrtni zbornici Škofja Loka.
Trenutno Emil opravlja tečaj za sodnika v kegljanju, s čemer se usmerja, da bo svojo bogato znanje strokovno
prenašal zlasti na mlade, ki v tem športu vidijo sebe.

SREBRNA PLAKETA

ANČA IN JANEK KALAN
Smučarski klub Alpetour, ki letos praznuje 80 let uspešnega dela, ima v svoji sredi veliko vestnih, strokovnih
delavcev, ki pomagajo pri delu z mladimi smučarji, člani, rekreativci in pri organizaciji domačih in mednarodnih
tekmovanj. Tudi Anča in Janek sta že nad 20 let med njimi, kjer sta presmučala pot od tekmovalcev in vaditeljev
smučanja.  Danes  sta  pomemben  člen  v  verigi  delavcev  kluba.  Anča  je  smučarska  sodnica  in  predsednica
sodniškega  zbora  v  SK  Alpetour,  vodja  marketinga  Pokala  Loka,  FIS  tekmovanj,  organizatorka  cicibanskih
tekmovanj  in  smučarskih  tečajev.  Vseskozi  ji  pomaga mož Janek,  ki  pa  je  usmerjen  predvsem v  izvajanje
tekmovanj v tehničnem smislu. Malo je tako športno aktivnih zakoncev, kot sta Anča in Janek, ki jima želimo še
veliko uspešnih let pri klubu.

ANTON OBLAK
V mladosti tabornik je bil nato aktiven planinec, eden ustanoviteljev Kluba Lubnikarjev, pevec v lovskem pevskem
zboru in od leta 2000 v Balinarskem klubu Loka 1000 kot član, član Upravnega odbora in sedaj drugi  mandat
predsednik kluba. Ob skrbi za dobro poslovanje in gospodarjenje kluba, je najzaslužnejši za obnovo balinarskega
kompleksa Benetke na Novem svetu po povodnji  v septembru 2007. Vodil  je obnovo štiristeznega balinišča,
klubskih in garderobnih prostorov ter pomožnih objektov. Vsako leto se s prijatelji spravi na čiščenje struge, po
povodni pa je izpeljal tudi zavarovanje objekta s podpornim in odbojnim zidom.
V Balinarskem klubu Loka 1000 imajo dobre odnose, raven vadbe in tekmovanj, kar kažejo številna priznanja.

MARKO PRIMOŽIČ
Športno pot začne v košarki in smučanju, šele nato v rokometu, ki ga je najbolj pritegnil. Usposobi se za vaditelja
rokometa,  dokonča  študij  na  fakulteti  za  telesno  kulturo  in  prevzame  treninge  v  loškem  klubu  in  vodenje
rokometne  šole  mlajših  selekcij.  Kar  15  let  je  vodil  šolska  rokometna  tekmovanja,  10  let  celo  v  celi  državi
Sloveniji. Deloval je tudi v komisiji za tekmovanja pri Rokometni zvezi Slovenije, v Združenju rokometnih trenerjev
Slovenije, od leta 1994 je glavni urednik revije Trener, 10 let v Fundaciji za šport pri Ministrstvu za šolstvo in šport
Republike Slovenije, avtor in soavtor tekmovalnih sistemov in vrednotenja v rokometu…
Ko je prevzel naloge ravnatelja, je bilo za šport manj časa, vendar še vedno toliko, da preko Športne zveze in
Zavoda za šport dva mandata tudi kot predsednik, ohranja povezavo in pomaga z bogatimi izkušnjami. Rokometu
vsekakor daje pomembno prednost. Veliko zaslug ima tudi za izgradnjo atletskega stadiona za OŠ Škofja Loka –
Mesto.

KATJA VIDMAR
Katja je od leta 2002, ko je bila nagrajena z bronasto plaketo Športne zveze in Zavoda za šport Škofja Loka imela
več nihanj in včasih tudi manj sreče pri plezanju. Bila pa je vedno ena od vražjih Slovenk, ki lahko kadarkoli
preseneti. Na zadnjem Evropskem prvenstvu v Parizu je bila 5. V letu 2008 je nanizala vrsto odličnih vzponov.
Krona je vsekakor osvojitev 2. mesta in s tem srebrne kolajne v finalu balvanskega plezanja v Moskvi. Delila si ga
je z vrstnico Natalijo Gros. Katja ostaja s svojim vztrajnim delom ena od stebrov slovenskega plezanja.

MILAN VODNIK
V mladih  letih  je  bil  eden najbolj  perspektivnih  mladih  plezalcev  in  sopotnik  legendarnega loškega planinca
Toneta Logondra. Milan je načelnik odseka za Varstvo gorske narave pri Planinskem društvu Škofja Loka in član
Upravnega odbora. Obe nalogi opravlja zelo vestno že tretji mandat. Opravil je tudi tečaj za varuha gorske narave
pri Planinski zvezi Slovenije. V Meddruštvenem odboru Gorenjske je član odbora za Varstvo gorske narave.



V veliko pomoč je društvu pri vzdrževanju planinskih objektov; kot delovodja v gradbeništvu svetuje, nadzoruje in
neposredno izvede tudi dela na objektih na Lubniku, v Breznici ali na Blegošu. Je tudi član gospodarske komisije
pri Planinskem društvu Škofja Loka.
ZLATA PLAKETA

JERNEJ PLAJBES
Kot profesionalni trener alpskega smučanja je z dokončano Fakulteto za šport Ljubljana, v sezoni 1973/74 prevzel
delo s tekmovalci alpske šole. S svojim strokovnim znanjem je uspel in dosegel zavidljive tekmovalne uspehe
mladih smučarjev Smučarskega kluba Alpetour. Delo z mladimi smučarji nadaljuje in koordinira pri Smučarski
zvezi Slovenije, kjer prevzema vodenje B ženske reprezentance. Z dekleti se z mladinskih svetovnih prvenstev
vrača z medaljami. Danes je glavni koordinator moške mladinske reprezentance pri Smučarski zvezi Slovenije in
koordinator mednarodnih tekmovanj v Sloveniji. V smučarskem klubu Alpetour sodeluje kot trener mladinske in
članske vrste, je član upravnega odbora in vodja strokovnega odbora smučarskega kluba Alpetour.

JANEZ POLJANEC
Je s smučanjem povezan od 1965 leta kot tekmovalec, organizator dejavnosti ali funkcionar v Smučarskem klubu
Alpetour. Dolga leta je bil podpredsednik organizacijskega odbora tradicionalnega in odmevnega mednarodnega
tekmovanja za »Pokal Loka« za mlade smučarje. V letu 2004 postane predsednik tega organizacijskega odbora.
Pomembno sodeluje pri  pridobivanju materialnih možnosti za delo kluba, kjer je vrsto let tudi član Izvršilnega
odbora in drugih organov. Lahko rečemo, Janez je tam, kjer je za smučarski klub to potrebno. Brez njega bi bilo
veliko teže peljati to obsežno aktivnost Smučarskega kluba Alpetour z 80 letno tradicijo in s toliko bleščečimi
uspehi.
 

SVEČANA LISTINA

LUDVIK LEBEN
Svojo  mladost  je  začel  s  težkim  delom  doma  na  kmetiji  in  pri  izdelavi  opeke.  Proste  trenutke  je  namenil
nogometu. Vajen trdega dela je ob delu končal študij ekonomije, postal pomemben gospodarstvenik in bil ves čas
naklonjen športu. To naklonjenost je velikokrat pokazal z donacijami in sponzorstvi športnim društvom in klubom.
Poseben občutek  je  imel  za  pomoč mladim v akciji  Zlati  sonček,  majhnim društvom in  klubom, ki  so težko
pridobivali  sredstva za svojo športno dejavnost.  Pomoči so bili  deležni  tudi košarkaši, rokometaši,  odbojkarji,
nogometaši in smučarji. Tudi rekreativcem je bila pomoč Veletrgovine Loka in potem Mercatorja Gorenjske na
čelu z Ludvikom Lebnom dobrodošla. Sponzor in donator je bil tudi kulturi in družinam v stiski. Za tako izdatno in
dolgoletno pomoč loškemu športu se iskreno zahvaljujemo.

TONE POGAČNIK
15 leten fant se je vključil v TVD Partizan in s pridno vadbo, kot mladinec, dosegal pomembne rezultate v orodni
telovadbi. V letih 1959 – 1961 je bil načelnik društva in več let taborovodja na letnih taborjenjih loških telovadcev v
Verudi.
Bil je soustanovitelj občinske športne zveze in njen prvi tajnik, potem se je zaposlil v osnovni šoli v Škofji Loki kot
učitelj športne vzgoje. Pridobil je ustrezno strokovno izobrazbo z vpisom na Višjo trenersko šolo v Beogradu. Po
vojaščini  se  zaposli  v  OŠ Cvetka Golarja.  Pod njegovim vodstvom so  gimnastičarke  in  košarkašice  te  šole
dosegale zelo lepe rezultate. Tone je v letu 1975 prejel Bloudkovo plaketo za telovadne uspehe. Sodeloval je pri
ustanovitvi delovne organizacije šport in rekreacija za upravljanje smučišč in naprav na Starem vrhu in Soriški
planini.
Po ponovni vrnitvi v OŠ Cvetka Golarja je kmalu postal pomočnik ravnatelja in še naprej vodil košarko za deklice.
Tone je v Loških razgledih obdelal razvoj žičnic na škofjeloškem, dejavnost TVD Partizan od konca 2. svetovne
vojne naprej in pomembno sodeloval v pripravi Zbornika 100 let športa v Škofji Loki.

ROKOMETNO DRUŠTVO MERKUR ŠKOFJA LOKA
Začetki  loškega rokometa segajo v leta 1957/58. Mladi  fantje takratnega Motorja so sami naredili  gole in ob
pomoči Andreja Levičnika začeli osvajati rokometno znanje. Postopno so privabili še več mladih fantov, ki jih je
rokomet zanimal. V pomoč je bilo tudi vodstvo kasarne, njihovo igrišče in rokometaši, ki so služili vojaški rok tu v
Škofji Loki. 
Z dobrim delom je rasla kakovost loškega rokometa in število ljubiteljev te igre. Po nekaj letih so se iz gorenjske
lige plasirali v višje range tekmovanj, postopno do prve slovenske lige in nastope v evropski zvezi. Baza rokometa
je v šolah, kjer mladi vrsto let dosegajo vzpodbudne rezultate v samem državnem vrhu.  
Visok rang kakovosti in tekmovanj je zahteval več strokovnega kadra in sredstev. Vodstvo Rokometnega kluba je
do sedaj zmoglo pridobivati sponzorje kot Jelovica, Šešir, Termopol, Termo – kasneje Knauf Insulation in Merkur,
ki so omogočili obvladovati vedno bolj zahtevne pogoje te igre z žogo. Če bo igra, tako kot do sedaj, temeljila
predvsem na kakovostnem domačem kadru s široko bazo, se ni bati, da bi bili uspešni tudi v naprej.
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