Športna priznanja v letu 2010
Škofja Loka, 24. marec 2011

PRIZNANJA ZA MLADE PERSPEKTIVNE ŠPORTNIKE STARE 19 – 21 LET
BLAŽ BOGATAJ
je 17. julija 2010 v Ankari v Turčiji osvojil naslov Evropskega mladinskega prvaka v kolesarjenju. K temu uspehu je pomembno pripomogla vsa
ekipa in za seboj pustila tekmovalce iz najbolj razvitih kolesarskih držav. Blaž je dijak Srednje strojne šole iz Škofje Loka in ima dobre razmere za
kvalitetne treninge v kolesarskem klubu Sava. Za njemu je 6 letna kolesarska kariera in zaželimo mu v prihodnje še veliko podobnih uspehov.

DARKO CINGESAR in MATEJ GABER
Sta mlada športnika škofjeloškega prvoligaškega rokometnega društva. Kot člana mladinske reprezentance Slovenije sta osvojila tretje mesto in s
tem bronasto medaljo na lanskoletnem evropskem prvenstvu v avgustu v Bratislavi. Uspeh je tem večji, če vemo, da so na tej poti premagali ekipe
Švedske, Romunije, Hrvaške, Španije in Nemce. Lahko bi rekli, same svetovne rokometne velesile. Naj rokomet ostane pri fantih tudi v prihodnje
pojem kvalitetnega življenja.

JURE RAZTRESEN
Od 9. leta dalje je zapisan plezanju mladenič s Hafnerjevega naselja. Za njim je bogata športna pot, posuta z mnogimi kolajnami in pokali. Vrh je
bila lanskoletna osvojitev naslova svetovnega kadetskega prvaka v športnem plezanju v Edinburgu v mesecu septembru. Zaželimo Juretu, da se
bodo plezalni uspehi nadaljevali tudi v članskih konkurencah.

POSEBNO PRIZNANJE
IVANKA PIVK
Posebno priznanje komisija in Izvršni odbor Športne zveze namenjata Ivanki Pivk. V 35 letih, kolikor je članica kluba Lubnikarjev pri Planinskem
društvu Škofja Loka, se je povzpela na Lubnik več kot 7.000 krat. Če bi njene vzpone preračunali na dneve in leta, je to kar 19 let in 2 meseca vsak
dan. Kaj to pomeni ve le tisti, ki si je izbral svojo športno panogo za vsakodnevno obveznost. Ivanka si je tako sebi spletla najlepše darilo za osem
desetletij, ki jih bo zaokrožila letos.

PRIZNANJA ZA ŠPORTNE DOSEŽKE IN REZULTATE V LETU 2010
SAŠO BERTONCELJ
je upravičeno veljal v letu 2010 za slovenskega telovadca št. 1. Na vseh tekmah se je uvrstil v finale, trikrat zmagal in osvojil 3. mesto na konju z
ročaji na evropskem prvenstvu. Uvrstil se je v finale na svetovnem prvenstvu, v skupnem seštevku svetovnega pokala pa je osvojil tretje mesto.
Sašo je že peto leto med nami, kot nagrajenec za izjemne rezultate v orodni telovadbi, je dobitnik bronaste in zlate plakete in prav gotovo še
prihodnjih priznanj kot najuspešnejši slovenski konjenik na orodju z ročaji.

NATALIJA GROS in MAJA VIDMAR
Obe odlični plezalki nas s športnimi uspehi razveseljujeta že od leta 2002, ko smo se na svečani podelitvi priznanj najboljšim športnikom v občini
srečali prvič. Obe imata že po 8 priznanj, zlato plaketo, Maja tudi svečano listino.
Natalija Gros je na 17 tekmah v letu 2010 v balvanskem, težavnostnem in hitrostnem plezanju osvojila mesta od 3. do 10. Kombinacija ji je na
evropskem prvenstvu prinesla 2. mesto, v svetovnem pokalu pa je bila 3. Le malo zaostaja Maja Vidmar, ki je v svetovnem pokalu osvojila sedmo
mesto. Odlične uvrstitve na lanskoletnih tekmovanjih od prvega do sedmega mesta so jo tako postavile na 4. mesto svetovne lestvice.

DAVOR JANŽIČ
Prejemniku svečane listine v letu 2005 je bil Tivat lansko leto mesto sreče in veselja za našega balinarja Davorja Janžiča. Na evropski vrh se je
zavihtel v natančnem izbijanju in v dvojicah z Dejanom Tonejcem iz Lesc. Osvojitev kar dveh zlatih odličij je spet eden od vrhuncev s katerimi se z
Davorjem srečujemo že zadnjih pet let. Zaželimo mu, da osvoji še ekipni evropski naslov s Pontesejem, kjer z balinanjem služi kruh.

MATEJA PINTAR
V namiznem tenisu je Mateja že uveljavljena športnica in že vrsto let v samem svetovnem vrhu. Od leta 2003 se srečujemo tudi na naših podelitvah
priznanj najboljšim športnikom. Vrhunca njenih uspehov sta prav gotovo olimpijska nastopa in 1. mesto v Atenah leta 2004 ter 3. mesto štiri leta
kasneje v Pekingu. Tudi v letu 2010 je poskrbela za odmeven rezultat. Z Andrejo Dolinar sta osvojili 3. mesto in s tem bronasto odličje na
svetovnem prvenstvu v Koreji v začetku novembra. Rezultat narekuje podelitev svečane listine, katero pa je prejela že kot olimpijska zmagovalka v
Grčiji. Zato je prejemnica simboličnega priznanja majolike.

TONE SVOLJŠAK
Jadralec Tone Svoljšak je v avgustu popeljal slovensko reprezentanco na 2. mesto in s tem do srebrnega odličja na evropskem prvenstvu v Turčiji
v točnosti pristajanja z jadralnimi padali. Tak rezultat je bil plod resnega dela vseh petih tekmovalcev, njen najboljši je postal celo evropski prvak.
Tone je imel še posebno odgovornost, saj je bil tudi vodja reprezentance. Ob poznavanju njegove padalske žilice se je nadejati, da se bomo na
podelitvah športnih priznanj v prihodnje še srečevali.

BRONASTE PLAKETE
FRANC CELEC
je tudi kegljač po svojem športnem nagnjenju. Začel je v Medvodah, pa nadaljeval pri Lubniku 77 do ustanovitve Kegljaškega kluba Polet, ki ga je
soustvarjal vsa leta in pomembno pomagal začrtovati njegovo razvojno pot v slovensko ligo. Je podpredsednik Kegljaškega kluba Knaufinsulation,
vodja prve tekmovalne ekipe in soorganizator drugih klubskih tekmovanj, tudi pokala Loka v kegljanju. Njegovi tekmovalni rezultati kažejo, da je
med najboljšimi celo v regiji.

JADRALNI KLUB Loka Timing
Komaj je verjeti, jadralni klub na Loškem. Pa je tako, saj ima kar okrog 70 članov, ki se v jadralnem klubu združujejo že 10 let. Imajo radi morje, radi
so v naravi, radi se družijo, se učijo mornariških in jadralskih veščin in skrbijo za svoja plovila – jadrnice. Če bi bilo le slovensko, hrvaško in
italijansko morje nekaj bliže, bi bilo vse lažje, še več bi bilo članov, še bolj in vse dalj bi jadrali. Čestitke ob 10 letnici vsem, ki vztrajate in delate v
klubu.

RASTO KOS
Hokejist, nogometaš in sedaj kegljač ter trener kegljačev, bi lahko na kratko opisali njegovo športno pot. Dobri rezultati na stezi so ga v letu 1997
pripeljali v kegljaški klub – tedanji Polet. Kot zanesljiv tekmovalec in dober svetovalec je prevzel tudi naloge trenerja, kar vseskozi uspešno
opravlja. Rezultati kažejo, da je to delo dobro in kvalitetno. Vseskozi je član izvršnega odbora kluba ter eden stebrov pri organizaciji tradicionalnega
in odmevnega kegljaškega pokala Loka.

SONJA STRNAD
Ustanovna članica škofjeloškega orientacijskega kluba je ves čas med najbolj aktivnimi člani tako na tekmovalnem, kot organizacijskem področju.
Bila je organizator državnih prvenstev Slovenske vojske, osnovnošolske mladine, evropskega prvenstva za mlajše mladince v letu praznovanja sto
letnice športa 2006, in večih mednarodnih ter drugih tekmovanj različnih rangov. Strnadova je tudi sama udeleženka tekmovanj in dobitnica mnogih
priznanj. Sodeluje v usposabljanju, saj si je pridobila strokovni naziv »trener 1. orientacijskega teka«. Odlikuje jo tudi izreden čut za osebe s
posebnimi potrebami in je avtor več strokovnih nasvetov na področju orientacije.

BOŠTJAN ŽEBRE
Bolezen je Boštjana oslepela pri 10. letih. Z voljo in vztrajnostjo je pridobil poklic in se po delu začel boriti s tekom. Opravil je kar 23 tekem v letih
1998 – 2009. Osemkrat je tekel od Celja do Logarske doline na razdaljah 15, 17, 25 in 45 kilometrov. Prav toliko ima za seboj ljubljanskih
maratonov, ter več tekov v Radencih, Trstu in drugod. Seveda potrebuje spremljevalca in vedno se najdejo taki, ki so voljni pomagati kot sedaj
prijatelj Primož. V tek se je Boštjan usmeril v terapevtski skupini Za zdravo življenje, ki mu je pomagala vključiti se v športno dejavnost. Volja veliko
pomeni, zato Boštjana športniki cenimo.

SREBRNE PLAKETE
SREČO PIRMAN
V obsežni obrazložitvi predloga je kar težko izluščiti najpomembnejše aktivnosti, ki so bile prostovoljne ali po službeni dolžnosti, vse pa namenjene
športu in pomoči drugim. Kolesarjenje, tek na smučeh, gorski tek, skoki, planinstvo, karate, triatlon, orientacija, reševanje ponesrečenih in še kaj bi
se našlo na bogati poti Srečotove športne aktivnosti v skoraj petih desetletjih. Orientacijski klub posebej ceni njegov odnos do imetja kluba in do
ostalih članov. Vsem je vedno na voljo pomagati kot strokovno usposobljen in kot človek. Nemalokrat prizna, da je včasih rad tudi sam, s
kompasom in karto, kjer proučuje teren in pot v gozdu.

ALOJZIJA STANONIK
Bolj jo poznamo pod imenom Slavka, ki je bila dolga desetletja nepogrešljiva v pripravah in izvedbi vseh strelskih tekmovanj v Škofji Loki. Po
upokojitvi je to nadaljevala pri Društvu upokojencev v strelski sekciji. Zelo dobre rezultate je dosegala v klubskem, regijskem, pa tudi na slovenskih
tekmovanjih. Z rezultati je prispevala k dobrim uvrstitvam cele ekipe, sama pa je bila večkrat prav v vrhu najboljših. Z dolgoletnim aktivnim delom in
osebnim prispevkom k rezultatom je pomembno prispevala k športnim aktivnostim in uspehom Društva upokojencev Škofja Loka.

RUDI ZADNIK
Kot Staroločan je Rudi že pred tremi desetletji organiziral planinsko sekcijo ljubiteljev Križne gore, ki je prerasla v trajno rekreativno gibanje. V
gasilske vrste je vnesel obliko planinskih srečanj, zlasti za mlade, ki so postala tudi stalna. V Planinskem društvu Škofja Loka aktivno sodeluje že 5
mandatov. Skrbi za promocijo, izvedbo kulturnih programov ob prireditvah in je običajno tudi moderator. V veliko pomoč je pri pripravi in izvajanju
aktov v društvu na medobčinski ravni in Planinski zvezi Slovenije. Vedno je na razpolago pri delih, ki jih planinsko društvo opravlja z
gospodarjenjem s planinskimi kočami na Lubniku in Blegošu.

ANDREJ ZAVRŠNIK
Tri desetletja je Andrej v vlogi trenerja različnih rokometnih ekip, od mlajših selekcij, do članske ekipe. Z njimi je osvojil vidna mesta. Z mladimi je
osvojil slovensko prvenstvo, enkrat drugo in enkrat tretje mesto, s članicami pa 3. mesto v pokalnem tekmovanju. Peto leto dela kot trener ženskih
ekip, sedaj kot trener ženskih mlajših selekcij. S temi ekipami je moral deliti vse vzpone in padce in se ponovno povzpeti v vrhove slovenskega
ženskega rokometa. Od 1994 leta dalje je tudi trener z licenco. Za svoje strokovno delo in uspehe je prejel plakete za delo z mladimi rokometaši.

ZLATI PLAKETI
MILOŠ MLEJNIK
Z 90 leti naš najstarejši nagrajenec, ki je še živa priča razvoja organiziranega smučanja na Loškem z 80 letno tradicijo. Najboljše rezultate je
dosegel v slalomu in veleslalomu v letih 1939 – 1941. Kot vaditelj smučanja, smučarski sodnik in društveni funkcionar, član večih odborov, športni
ribič, lovec, pisec kronik, je bil desetletja navzoč v loškem športu. Za vestno, strokovno in dolgoletno delo je prejel medaljo dela 1971, zlato plaketo
prireditelja Po stezah partizanske Jelovice, zlato plaketo Smučarske zveze Jugoslavije in zlato Bloudkovo značko. V častitljivi starosti se ga
spominjata tudi predlagatelj Smučarski klub Alpetour in Športna zveza občine Škofja Loka.

IVO ČARMAN
Iva Čarmana v zadnjih letih poznamo predvsem kot proizvajalca športne opreme. V spomin pa prikličimo, da je bil udeleženec petih članskih
svetovnih prvenstev v smučarskih tekih, dvaindvajsetkratni državni prvak, balkanski prvak, zmagovalec evropskega pokala in udeleženec dveh
Olimpijad v letu 1980 v Lake Placidu in 1984 v Sarajevu.
Po končani športni karieri, ko je postal podjetnik, ni pozabil na športnike, ki se le s težavo opremljajo. S svojimi vrhunskimi izdelki opremlja veslače,
atlete in seveda tudi smučarje tekače in alpince. Enajst let obdaruje otroke na hemato–onkološkem oddelku Pediatrične klinike v Ljubljani. S to
gesto kaže vso svojo plemenitost, bolnim otrokom pa polepša marsikakšen dan. Tudi loški športniki so deležni njegove radodarnosti, zato se Ivu
zahvaljujemo in tudi priporočamo.

SVEČANE LISTINE
BALINARSKO DRUŠTVO TRATA
je v letu 2010 praznovalo 50 letnico svojega uspešnega dela. V tem času je balinanje postalo resen tekmovalni šport, vse do svetovnega
prvenstva. Tudi kakovost traških balinarjev je rastla od rekreativnih balinarjev, do državnih, balkanskih, evropskih in svetovnih prvakov. Imena Uroš
Vehar, Damjan Sofronievski, Jasmin Čauševič in drugi, pomenijo v balinarskih krogih svetovno kakovost. S kadetskimi, mladinskimi in članskimi
selekcijami so osvojili 32-krat državno prvenstvo, 12-krat so bili drugi in 14-krat tretji. Tretje mesto imajo tudi v Evropi, ekipno in posamično v
različnih kategorijah so osvojili tudi 8-krat svetovno prvenstvo, 3-krat drugo in 5-krat tretje mesto. To so le nekateri vrhunski rezultati, ki so jih
dosegli balinarji Trate v svoji bogati zgodovini. Vzpodbudno je, da imajo zaledje v mladih, ki bodo na zgledih najboljših postali nosilci prihodnosti
društva. Z delom so traški balinarji poskrbeli tudi za pogoje dela. Zgradili so dvorano, da lahko vse leto vadijo in tekmujejo.
Za uspešno prehojeno pot traškim balinarjem čestitamo in želimo, da s temi uspehi nadaljujejo tudi v prihodnje.

ANDREJA DOLINAR
Več kot desetletje Andreja Dolinar kroji svetovni vrh v namiznem tenisu. Je športnica, ki je s svojo vztrajnostjo v slovenskem prostoru utirala pot
namiznem tenisu paraplegikov. Leta 2000 je bila prejemnica srebrne plakete za doseženo 4. mesto na paraolimpiadi v Sidneju v Avstraliji. Tri leta
kasneje je z Matejo Pintar ekipno dosegla 1. mesto na evropskem prvenstvu v Zagrebu. Od takrat nas obe igralki razveseljujeta in prispevata k
nazivu najbolj športnega mesta Škofja Loka. Lanskoletno svetovno prvenstvo v Koreji je bilo uspešno, zasluženo in nagrajeno z bronastim odličjem.
Osvojila ga je slovenska reprezentanca, Andreja Dolinar in Mateja Pintar. S tem rezultatom tudi Andrejo uvrščamo med dobitnike najvišjega
športnega priznanja v občini – svečane listine.

URH KALAN
V letu 1932, ko večina med nami še ni bila rojena, je Urh Kalan začel telovaditi pri Sokolu in po vojni pri Partizanu. Pomagal je pri gradnji igrišča v
Puštalu in gradnji skakalnic v Vincarjah. Kot nogometni vratar, telovadec in smučar, je prepotoval Slovenijo. Bil je tajnik nogometne sekcije, nato 20
let tajnik smučarske sekcije pri Partizanu in potem kluba Alpetour. Ob gradnji koče na Starem vrhu v letih 1949 – 1951 je bil predsednik
gradbenega odbora, 15 let, od 1951 – 1966 gospodar smučarskega kluba, zvezni smučarski sodnik, smučarski učitelj, vodja tečajev in član v
odborih.
Za svoje obsežno delo je 1954 leta prejel priznanje Partizana Jugoslavije, 1973 zlato plaketo Smučarske zveze Jugoslavije, 1987 zlato Bloudkovo
značko in ob 100 letnici loškega športa spominsko plaketo.

FRANC POLJANEC
Član Smučarskega kluba Alpetour, tekmovalec v alpskem smučanju, učitelj smučanja, vodja večih alpskih šol od 1968 leta dalje, smučarski sodnik
zveznega razreda z mednarodno licenco za elektronsko merjenje časov, je le del njegovih aktivnosti v loškem športu. V študentskih letih je bil
igralec košarke in prvi predsednik Košarkarskega kluba Gora v letih 1965 – 1966. Sodeloval je dejansko pri organizaciji in izvedbi vseh smučarskih
tekmovanj, večkrat v organizaciji tekov Po stezah partizanske Jelovice, bil je predsednik Smučarskega kluba Alpetour v letih 1979 – 1982, ko je bila
loška smučarija na vrhuncu. Franček je tudi prejemnik zlate Bloudkove značke.

