Športna priznanja v letu 2009
Škofja Loka, 25. marec 2010

PRIZNANJA ZA ŠPORTNE DOSEŽKE IN REZULTATE V LETU 2009
SAŠO BERTONCELJ
Naš »konjenik«, naslednik legendarnega Mira Cerarja, doma iz Gorenje vasi pri Retečah je leto 2009 zaključil z največjimi uspehi. V skupnem
seštevku tekem za svetovni pokal je na konju z ročaji dosegel 3. mesto. Štirikrat se je zavihtel med zmagovalce, bil bronasti na univerzijadi in se
uvrstil v finale evropskega prvenstva. Na osmih tekmah za svetovni pokal od desetih se je uvrstil v finale, med osem najboljših.
V letu 2010 bo 14 tekem za svetovni pokal, pa evropsko in svetovno prvenstvo. Dovolj razlogov, da Sašu zaželimo veliko uspeha, pa nekaj sreče.
V soboto, 13. marca 2010 je v Cottbusu na svetovnem pokalu ponovno ugnal vse konjenike in s tem napovedal, da se ob letu spet vidimo.
Čestitamo!

ANJA ČARMAN
Z Anjo se danes na podelitvi priznanj srečujemo četrtič – prvič je bilo to v letu 2001. Pomeni, da je skoraj desetletje med vrhunskimi slovenskimi
plavalkami, ki nas s svojo vztrajnostjo razveseljujejo z odličnimi rezultati. V Turčiji (Istanbulu) je na evropskem prvenstvu 2009 v 25 m bazenu
zasedla 4. mesto na 200 m hrbtno, ki je njena najmočnejša disciplina. Na 100 m je bila 13. Tudi sama pravi, da še ni rekla zadnje besede in se že
pripravlja na Olimpijske igre v Londonu.
Trenutno pa je njena največja skrb dobiti službo po uspešnem študiju v Ameriki, da si ustvari materialne pogoje za življenje. Želimo Anji, da bi bila
pri tem uspešna, tako kot v plavanju.

ANDREJA DOLINAR in MATEJA PINTAR
Obema lahko rečemo uspešen, največkrat nepremagljiv dvojec, ovenčan z mnogimi športnimi priznanji. Tudi v letu 2009 je bilo tako. Kot dvojica sta
osvojili 4. mesto na evropskem prvenstvu v Genovi, čeprav sta bili s 3:2 prav blizu bronastega odličja. Posamezno sta dosegli Andreja Dolinar 3.
mesto v svojem 4. razredu, Mateja Pintar pa je postala evropska prvakinja v odprti konkurenci. V svojem 3. razredu je osvojila še 2. mesto.
Obe namiznoteniški igralki, Andreja in Mateja, nam vedno znova dokazujeta, kako pomembna je volja in vztrajnost, kaj vse se zmore, če se hoče.

JURE DOLENEC in ANŽE VRBINC
Oba člana Rokometnega društva Merkur Škofja Loka, sta kot člana slovenske reprezentance do 21 let v avgustu 2009 na svetovnem prvenstvu v
Kairu osvojila 3. mesto. Rezultat je odraz dobrega dela v društvu, kvalitete obeh igralcev in zavzetega dela vsakega bronastega reprezentanta
rokometašev. Za oba je dosežek velika vzpodbuda za naprej in nadaljevanje tradicije, da iz loškega prostora prihajajo dobri kadri v slovensko
reprezentanco. Jure Dolenec je celo kapetan slovenske reprezentance, kar je še posebej odgovorno in pohvala njegovemu delu.

NATALIJA GROS in MAJA VIDMAR
Tudi za Majo in Natalijo bi lahko rekli, da sta dvojček, ki že nekaj let močno posega v svetovna dogajanja v plezanju na stenah in balvanih. Špica
lanskoletnih dogajanj je bilo vsekakor svetovno prvenstvo na Kitajskem v Xiningu. Tam je Maja osvojila bronasto kolajno, s čemer je ponovila svoj
uspeh izpred dveh let. Natalija je segla do 8. mesta v kombinaciji in balvanskem plezanju. V ostalih disciplinah sta nekoliko zaostali za pričakovanji.
Vrsto dobrih rezultatov sta dosegli tudi v svetovnem pokalu: uspešno lansko sezono je Maja zaključila kot tretja v skupnem seštevku, tretja pa je
bila tudi Natalija v bolderju.
Obema želimo tudi v letošnjem letu dobrih rezultatov, da bosta tako kot doslej ob letu spet z nami.

DAVOR JANŽIČ
Od leta 2005 je Davor v samem svetovnem vrhu v balinanju. Vsa ta leta je bil tudi nagrajenec na naših občinskih podelitvah priznanj. Tudi v letu
2009 je blestel na svetovnem balinarskem prvenstvu v Lyonu v Franciji. Z Dejanom Tonejcem sta bila nepremagljiva ovira vsem dvojicam.
Posebno zadovoljstvo je bilo tudi to, da sta bila kot bližalec in zbijalec med vsemi najboljša. Po strokovni oceni tako uigrane dvojice na svetovnih
prvenstvih še ni bilo. Res pohvalno, saj je bil svetovni prvak že v letu 2005 – tudi v dvojicah.

ALMA JAŠARAGIČ in PETRA VERČIČ
Obe predlagani za priznanje sta članici navijaške skupine Športnega društva Checleader Smart in Gimnazije Škofja Loka. Obe sta začeli s treningi
v letu 2000 pri Cvetkah na OŠ Cvetka Golarja in pričeli dosegati odlične rezultate na evropskih in svetovnih prvenstvih: enkrat prvo, dvakrat drugo,
trikrat tretje, šesto, sedmo, osmo in deveto mesto v Dusseldorfu, Helsinkih, Stocholmu, Moskvi, Oslu, Ljubljani, v Angliji, na Danskem in daljni
Japonski. Te rezultate dopolnjuje tudi vrsta osvojenih državnih prvenstev.
V letu 2009 pa sta Alma in Petra v nemškem Bremnu dosegli 9. mesto na svetovnem prvenstvu navijaških in pom pon skupin v kategoriji mešanih
skupin, Alma pa še 5. mesto v skupinskih dvigih.
Ostanita vzor mladim, kako je treba vztrajati in prispevati k ekipnemu uspehu.

BLAŽA KLEMENČIČ
Sezono je Blaža ocenila za manj uspešno, ko je bila pri Kolesarski zvezi Slovenije razglašena za kolesarko leta 2009. Njen trener pravi, da jo je
spremljalo kar precej smole na skoraj vseh dirkah. Pa kljub temu lahko rečemo, da je bilo nekaj lepih dosežkov, ki upravičujejo podelitev
simboličnega priznanja. Na evropskem prvenstvu na Nizozemskem je bila edina predstavnica Slovenije in zasedla ob velikih težavah z opremo 26.
mesto. Na gorsko kolesarskem svetovnem prvenstvu v Canberri je bila 11.

Uspeh življenja pa je verjetno uspešna diploma na ekonomski fakulteti. Zaželimo Blaži uspešno leto v novi kolesarski ekipi, da bi bila kolesarka leta
tudi letos.

BRONASTE PLAKETE
DRAGO BRDNIK
Je svojo športno pot začel kot nogometaš v vrstah loškega nogometnega kluba in je bil zelo obetaven član mladinske ekipe. Žal je prišlo do resne
poškodbe kolena, ki je prekinila njegovo pot nogometaša. Vseskozi je bil športno aktiven z željo po športnem udejstvovanju, zato je bil pred
petnajstimi leti eden od pobudnikov in ustanovnih članov Športnega društva Pungert. Pred dvanajstimi leti je prevzel v društvu mesto tajnika, kjer
vestno skrbi za te posle, pripravlja program dela, terminski plan tekmovanj, ki zajema deset športnih disciplin, vodi rezultate, obenem pa pripravlja,
organizira in vodi izlete ter srečanja. Drago je eden od nosilcev v športnem društvu Pungert.

DRUŠTVO UČITELJEV IN TRENERJEV SMUČANJA
Začetki organiziranega druženja učiteljev in trenerjev smučanja segajo v leto 1974, ko je bil ustanovljen Zbor vaditeljev, učiteljev in trenerjev Škofja
Loka. S teritorialnimi spremembami in reorganizacijo Športne zveze se je v letu 1998 oblikoval v Društvo učiteljev in trenerjev smučanja Škofja
Loka. Društvo opravlja pomembno strokovno in vzgojno delo predvsem pri populaciji mladih, od otrok v vrtcih, osnovnih šolah do članskih kategorij.
S tečaji alpskega smučanja od začetniškega naprej in tečaji bordanja opismenijo mnoge mlade, ki užijejo lepote tega športa skozi vse življenje.
Skrbijo za lastno strokovno izpopolnjevanje z udeležbo na posvetih, seminarjih in licenčnih izpopolnjevanjih. Delo učiteljev in trenerjev smučanja je
zaznamovalo loški prostor z dobrimi uspehi v teh športnih panogah, ki so tudi v ponos vsem športnikom in občini.

MARICA JESENOVEC
Je nad dve desetletji športno aktivna pri Društvu upokojencev Škofja Loka. Tekmuje v balinanju, kjer ima najdaljši staž. Je nepogrešljiva članica
ekipe in je do sedaj pomembno prispevala k dobrim rezultatom na prijateljskih, medobčinskih in regijskih tekmovanjih. Tudi v kolesarjenju je
prispevala k dobrim rezultatom, kar pa ji sedaj leta ne dopuščajo več. Bila je vneta planinka, prehodila mnoge poti in osvojila mnogo vrhov. Še
vedno se udeležuje lažjih pohodniških izletov. Pri njenih osmih desetletjih in malo čez, ji želimo zdravja in moči, da bo zmetala še veliko kugelj in
prehodila še dosti poti.

SLAVICA LAZNIK
Se je zapisala predvsem planinstvu. Od leta 1998 je vodila planinsko skupino Termo, sedaj Knaufinsulation. S tem je postala tudi članica
Upravnega odbora Planinskega društva Škofja Loka. Opravila je tečaj za planinsko vodnico A, B in D kategorije in s tem pridobila primerljivo
mednarodno vodniško licenco, ki jo tudi redno obnavlja. Pod njenim vodstvom je sekcija Termo uspešno delala, saj je pripravila in izvedla vrsto
zanimivih in prijetnih planinskih izletov, ki so se jih zaposleni radi udeleževali. V letu 2006 je prevzela vlogo načelnice vodniškega odseka
Planinskega društva Škofja Loka, ki jo uspešno in vestno opravlja. Njeno veselje pa so tudi popotovanja po daljnih deželah. Aktivno pomaga in tudi
vodi planince pri Društvu upokojencev Škofja Loka.

JOŽE REMIČ
Za Jožeta so predlagatelji zapisali, da je eden od najbolj aktivnih v Strelskem društvu Škofja Loka in kot zgled pozitivno deluje na mlade loške
strelce. Dosega zelo dobre rezultate s standardno zračno puško. Večkrat je osvojil prvenstvo v medobčinski strelski ligi, prvo in drugo mesto v
dopisni ligi, zmagal na turnirju 2. B lige in zasedel skupno 2. mesto v sezoni 2008 – 2009. Dobrih rezultatov je še kar nekaj. Jože je tudi strelski
sodnik, redno sodeluje v akcijah društva pri različnih delih kot so priprave tekmovanj, prostorov ali pri učenju mlajših strelcev. Nanj se v društvu
lahko zanesejo.
Bronaste plakete za dosežene rezultate

TINA MURN
Se je zapisala atletiki v 6. razredu osnovne šole. Kot obetavna atletinja je med vrstnicami dosegala zelo dobre rezultate. To so potrdili rezultati z
nastopi v pionirski in mladinski reprezentanci Slovenije.
Prekinitev tekmovanj – posvetila se je treningu mlajših, so Tini dali novih moči, ko se je v letu 2006 spet postavila na startna mesta v tekih na 60,
100 in 200 m. V letu 2009 je kot najhitrejša slovenska šprinterka na sredozemskih igrah v Pescari z 11,48 na 100 m dosegla 4. mesto, na
univerzijadi v Beogradu pa je bila 5. V letošnjem letu se bo v Barceloni pomerila na evropskem prvenstvu. Tinin cilj je olimpijada 2012 v Londonu.
Zaželimo ji, da bi ji to uspelo.

BOŠTJAN PINTAR
Boštjan je dokazano najhitrejši Ločan, saj je osvojil 12. mesto med 80 najhitrejšimi motociklisti na svetu. Je član Inotherm Yamaha racing teama.
Do sedaj je sodeloval na več kot 200 dirkah in osvojil prvenstvo Madžarske, Alpe Adria 3. in 2. mesto, osvojil 7. in 17. mesto na evropskih
prvenstvih, 10. in 17. v dirki 200 milj Daytone v Ameriki in 3. mesto v tekmovanju Euro cup. V svoji zbirki odličnih dosežkov ima tudi prvo mesto na
državnem prvenstvu, za rezultat kariere pa si šteje že omenjeno 12. mesto na dirki Daytone 2009.
Tradicija dirkanja pri Pintarjevih se od konca petdesetih lanskega stoletja še nadaljuje z Boštjanom, kateremu zaželimo veliko dobrih uvrstitev in
srečno vožnjo.

LOJZE PRIMOŽIČ
V mladih leti je bil Lojze navdušen športnik, posebno rokometaš. Očitno je iskal sebi primerne izzive in jih našel v najbolj težavnih preizkušnjah
vzdržljivosti. Za začetek je v letu 2004 pretekel ljubljanski mali maraton (21 km), nadaljeval s pravim maratonom leto kasneje v Beogradu in nato
ultramaraton (75 km) Celje – Logarska dolina. Spoprijel in pretekel je slovita berlinski in newyorški maraton, maratonov doma in po svetu pa je bilo
še več.

Nov izziv je nato dobil v preizkušnjah v triatlonu. Najprej na Ironmanu v Gradcu in Celovcu. V letu 2008 je nastopil na finalu svetovnega prvenstva v
polovičnem Ironmanu na Floridi, ki mu je vzel dobrih 9 ur teka. Tek v Zürichu v Švici mu je prinesel kvalifikacije za finale svetovnega prvenstva v
Ironmanu na Havajih. V ekstremno težkih pogojih je Lojze tek končal in postal prvi Ločan, ki mu je tak podvig uspel.
Kljub temu, da je bilo včasih res težko, nikoli ni odstopil, kar priča o dobri pripravljenosti in volji premagati vse ovire do cilja.

SREBRNE PLAKETE
LOKOSTRELSKA SEKCIJA ŠD PARTIZAN ŠKOFJA LOKA
Lokostrelska sekcija je pred dvajsetimi leti nastala spontano, kot potreba po tovrstnem rekreativnem in tekmovalnem udejstvovanju. Rado in Niko
Čuš, Simon Krelj, Lojze Mrak in Domen Slana so pionirji lokostrelstva v Škofji Loki. Vsi so se rekreativno in tekmovalno ukvarjali z lokostrelstvom v
klubih izven Loke. Na Kamnitniku so si še z drugimi ljubitelji tega lepega športa sami uredili strelišče in ga z leti izboljševali, saj so resno vadili v
odličnih pogojih. Tudi zato so osvojili kar 91 prvih mest na državnih prvenstvih, 25 na slovenskem pokalu, postavili 37 novih državnih rekordov in
osvojili 82 FITA značk. Ponosni so na vrsto svojih članov, ki so z rezultati posegli na evropski in celo svetovni nivo. Za 20 let uspešnega dela si
zaslužijo plaketo.

STANE PINTAR
Stane za Kočo na Blegošu že tretji mandat opravlja naloge gospodarja, kar je za tolikšen obseg poslovanja zelo odgovorna naloga. Organizira in
vodi delovne akcije za vzdrževanje in oskrbovanje koče. Vrsto let se vključuje tudi širše v delo Planinskega društva Škofja Loka, kjer je četrti
mandat član Upravnega odbora. Po svoji dolžnosti je član gospodarske komisije društva, ki skrbi za primerno gospodarjenje in posodabljanje
postojank na Blegošu in Lubniku ter urejanje komunikacij do njih. V Odboru za organizacijo in izvedbo spominskega pohoda Po poti Cankarjevega
bataljona s Pasje ravni v Dražgoše je aktivno udeležen v pripravah in izvedbi. V veliko pomoč je pri pripravi in izvedbi zahtevnejših in daljših
planinskih izletov v domovini in izven nje.

PLEZALNI KLUB ŠKOFJA LOKA
Plezanje je loške planince privabljalo vse od ustanovitve podružnice Slovenskega planinskega društva v letu 1907. Skozi čas je dozorevalo s
porastom števila članov. Množili so se kvalitetni plezalni vzponi, vpeljevale nove zvrsti osvajanja sten v naravi, balvanov in umetnih sten. Za novosti
tudi v Loki nismo bili imuni, zato je bil 21.3.1977 v Planinskem društvu Škofja Loka ustanovljen alpinistični odsek. Ugodnejše financiranje tekmovanj
je pripeljalo do dogovora v PD Škofja Loka, da se ustanovi Plezalni klub kot samostojno društvo. Ta odločitev je bila sprejeta 21.12.1989 na
ustanovnem občnem zboru novega Plezalnega kluba Škofja Loka.
Vsa leta, teh je pa že 20, Plezalni klub skrbi za strokovno izpopolnjevanje vaditeljskega kadra in vseh plezalcev. Vzorno skrbi za naraščaj, plezanje
osvajajo kot atraktiven in varen šport namenjen predvsem mladim. Takemu delu so sledili tudi odlični rezultati v domačih in tujih stenah, na umetnih
stenah, na tekmovanjih do najvišjega ranga v državnem, evropskem in svetovnem merilu. Dosedanji rezultati kažejo na to, da je Plezalni klub
Škofja Loka perspektiven in homogen kolektiv, vreden zaupanja in priznanj.

KATARINA ŠEGULA
Športne navade je Katarina Šegula prinesla v Društvo upokojencev Škofja Loka iz časa aktivnega dela, ko se je udeleževala športnih aktivnosti
gradbincev. V svojem okolju je zgradila tekmovalno razpoloženje, saj po njenem ni nobena stvar pretežka, le lotiti se jo je treba z voljo. Te Katarini
ne manjka ne za planinarjenje, kolesarjenje, ne za zimske športe. Zlasti v teh je osvojila že veliko plaket, medalj in pokalov ali pomembno
prispevala k ekipnim rezultatom. Kljub letom in občasnim zdravstvenim težavam je športno aktivna skozi vse leto. S svojo vztrajnostjo in voljo pa je
zgled tudi drugim v Društvu upokojencev Škofja Loka.
Katarina, želimo vam še veliko zadovoljstva v športu.
Srebrna plaketa za dosežen rezultat

BLAŽ RANT
Blaž se je v svoji plezalni karieri, ki obsega že nad dve desetletji, usmeril predvsem v balvansko plezanje in plezanje na umetnih stenah. Tu od
1991 leta, ko je osvojil prvi naslov državnega prvaka, dosega odlične rezultate tudi v članskih kategorijah. Trem osvojenim drugim mestom od leta
2005 dalje je lani in predlani dodal tretje mesto v skupni razvrstitvi v balvanskem plezanju v državi. Tako se je pet let zapored uvrstil na stopničke
treh najuspešnejših slovenskih plezalcev.
Dve desetletji trdega dela, treningov in tekmovanj je Blaža pripeljalo v Komisijo za športno plezanje pri Planinski zvezi Slovenije, ki uspešno skrbi
za vzgojo mladih in za razvoj panoge športnega plezanja.

ZLATE PLAKETE
DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠKOFJA LOKA
Društvo upokojencev Škofja Loka je bilo ustanovljeno 24. aprila 1949 in je lani praznovalo 60 let svojega dela. V začetnih letih so se ukvarjali
predvsem s cenejšim oskrbovanjem svojih članov, izleti in kulturno dejavnostjo. Postopno so v svoje programe vključevali tudi rekreacijo in športna
tekmovanja, predvsem na občinski, postopno pa tudi na medobčinski in regijski ravni.
Potrebe po zdravem preživljanju prostega časa in ohranjanju gibalnih sposobnosti so narekovale, da je društvo razvijalo za svoje člane vedno več
športnih panog. Vedno več je tudi tistih članov, ki se redno udeležujejo rekreacije in tekmovanj, od društvenih do meddruštvenih, regijskih in celo
državnih. Številne osvojene diplome, priznanja, kolajne, plakete in pokali pričajo o bogati športni aktivnosti v Društvu upokojencev Škofja Loka.
Samo v pohodništvu in planinarjenju je nad 100 aktivnih, kateri ne izpustijo nobene priložnosti, ki jim je ponujena.

Rek: »Zdrav duh v zdravem telesu« velja za loške upokojence prav dobesedno.

CIRIL PLEŠKO
Je med najbolj aktivnimi člani Planinskega društva Škofja Loka in zadnja leta tudi med člani loškega Društva upokojencev. Sodeloval je pri gradnji
doma na Lubniku 1951 – 1954, pri gradnji koče na Blegošu v letih 1976/77, povečanju 5 let kasneje, pri trasiranju loške planinske poti 1972/73, pri
markiranju in izdelavi planinskih poti v našem in širšem prostoru, sodeloval pri izdelavi planinskih in turističnih kart z umeščanjem planinskih poti
vanje. Ob tem je večkrat prehodil slovensko planinsko transverzalo, transverzalo treh dežel in vrsto let vodil markacijski odsek loškega PD. Še
sedaj je aktiven, zlasti pri delu markacistov.
Dve desetletji je bil Ciril nosilec aktivnosti kvarteta Spev, ki je s svojo pesmijo, zlasti na planinsko tematiko, razveseljeval planince in druge občane
širom po Sloveniji in tudi v zamejstvu.
Za loški Zdravstveni dom in slovenske zdravnike, sedaj pa za loške upokojence, je osvojil vrsto dobrih rezultatov v smučanju ali pomembno
prispeval k ekipnemu uspehu. Tako naj bo aktiven tudi v naprej. Za svoje delo je prejel najvišja priznanja Planinske zveze Slovenije: zlati častni
znak, Knafeljčevo plaketo, spominsko plaketo …
Zlate plakete za dosežene rezultate

JURE HAFNER
Po doseženih rezultatih v letu 2009 se Jure drugo leto zapored uvršča med najboljše športnike v škofjeloški občini. V Japonskem Naganu je na 13.
mladinskem svetovnem prvenstvu v deskanju na snegu tekmoval v veleslalomu in slalomu. Kot svetovni prvak iz preteklega leta je bil v očeh okrog
300 tekmovalcev velik favorit. V paralelnem veleslalomu je bil topot tretji.
Preskok v članske kategorije je Jure opravil odlično. To je dokazoval na tekmah svetovnega pokala. Na Nizozemskem je bil 28., v Pizmontu 18., na
svetovnem prvenstvu v Koreji je bil 21., v nemškem Snedelfeldu je osvojil 16. mesto, v Sunday River v ZDA 15. Njegov trener pravi, da v Jureta
verjame, da bo kmalu krojil vrh svetovnega deskanja. Naj se to uresniči, mu zaželimo.

STANE KRAJNC
Dejavnost Staneta je težko opisati v parih stavkih, saj se je preizkušal na različnih področjih vse od osnovne šole naprej. Navdušil se je nad
veslanjem, treniral na Savi in tekmoval. V letu 1973 je izdelal prvega zmaja in v januarju 1974 postal leteči Stane. Skoraj desetletje je tudi tekmoval,
vendar pravi, da ga tekmovalno letenje ni pritegnilo. Človeka ptico je raziskoval naprej. Z jadralnimi padali in sedaj krilatim kombinezonom, vse
lastne izdelave, je skočil okrog 1300 krat iz gorskih sten, letal, balonov, helikopterjev, anten, nebotičnikov, mostov, dimnikov, veternih elektrarn in
kabinskih žičnic po Evropi in Ameriki. Kot prvi Slovenec je skočil s stene Mt Branta v Dolomitih. Za vzpone na start svojih skokov je moral spoznati
tudi veščine alpinizma, da se je lahko povzpel od koder je želel poleteti.
Na vprašanje, zakaj to počne, pravi: ker se veselim življenja, sem srečen, svoboden, doživim lepe trenutke, zaupam v lastne sposobnosti … Pri
vsem mu je pomembna družba ustvarjalnih ljudi s katerimi rad dela.
Stane, tvoje ustvarjalno delo cenimo in želimo, da se z vseh podvigov srečno vrneš med Ločane in svoje najdražje.

TONE SVOLJŠAK
Naj za obrazložitev napišemo kar sporočilo Toneta našemu strokovnemu delavcu: »Sporočam ti, da sem naslovu državnega prvaka za letos in
drugem mestu na Albania open, dodal še naslov svetovnega prvaka v natančnosti pristajanja za jadralne padalce, ki je bilo konec junija na
Hrvaškem. Udeležilo se je 17 reprezentanc in 86 posameznikov. V težki borbi smo premagali druge Kitajce in tretje Bolgare.«
V svetovnem pokalu je Tone zasedel 6. mesto med več kot sto tekmovalci. Z mednarodno ekipo Best 4 Nike, z dvema Makedoncema in Srbom, je
postal skupni zmagovalec svetovnega pokala za leto 2009.
Res vzpodbudni rezultati, v katere pa je bilo treba vložiti ogromno truda, časa in tudi sredstev. Zaželimo Tonetu varno tekmovanje tudi v prihodnje.

SVEČANA LISTINA
NOGOMETNI KLUB LOČAN
Se lahko pohvali z bogato zgodovino, saj sega ustanovitev nogometnega odseka pri Sokolskem društvu v leto 1929. Že naslednje leto so odigrali
26 tekem. Skozi osem desetletij so se prebijali s spremenljivo srečo. Spremljali so jih vzponi in padci, od drugega najmočnejšega nogometnega
društva na Gorenjskem, do druge gorenjske lige v članski konkurenci.
V Loki je bilo za nogomet vedno veliko zanimanja. Mladih, ki so se radi poigravali z žogo, trenirali in tekmovali, je bilo vedno dovolj, včasih celo
preveč za skromne možnosti. Vzpon loškega nogometa je bil največji v zadnjih treh desetletjih prejšnjega stoletja, čeprav so se pogoji za vadbo
vedno bolj slabšali. Debelo desetletje že traja denacionalizacijski postopek za kompleks puštalskega nogometnega igrišča, ki hromi delo kluba. To
seveda vpliva na rezultate, vendar ne na množičnost mladih, ki radi brcajo žogo. V klubu vztrajajo v prepričanju, da bo problem lastništva rešen.
Upravičeno lahko pričakujejo, da bodo tedaj deležni podpore vseh odločujočih v občini, da bo nogomet spet tisto kot pred leti.
80 let dela je temelj, ki odpira možnosti vzpona loškega nogometa v naslednjih desetletjih, če bo prisotna tudi volja in vztrajnost. V to pa ne
dvomimo.

