Športna priznanja v letu 2011
Škofja Loka, 27. marec 2012

PRIZNANJA ZA MLADE PERSPEKTIVNE ŠPORTNIKE
MONIKA GRGIČ
Monika je v okviru svojih psihofizičnih sposobnosti prava športnica v poletnih in zimskih športih. V letu 2011 je bila članica specialne
olimpijade Slovenije in v Atenah na svetovnih igrah SOS osvojila zlato medaljo v teku na 400 m in bronasto v teku na 200 m. Tudi v
mešani štafeti je pomagala priboriti 7. mesto. Tekmuje tudi v tekih na smučeh in dosega zelo dobre rezultate. Vzpodbudno je, da jo pri
športnem udejstvovanju vzpodbuja in podpira vsa družina, pa tudi društvo Sožitje.
URBAN PRIMOŽIČ
Mladinsko svetovno prvenstvo v športnem plezanju je bilo uspešno za devetnajstletnega Urbana. Dosegel je 6. mesto. Na zaključnem
tekmovanju sezone evropskega mladinskega pokala v Kranju je bil Urban najboljši in z zmago osvojil tudi 3. mesto v skupnem seštevku.
Tako se je na najboljši način poslovil od plezanja v mladinskih kategorijah.
V Kranju se je prvič udeležil tudi tekme za članski svetovni pokal in dosegel odlično 5. mesto. Izgleda, da se na loških plezalnih stenah
kalijo novi zmagovalci svetovnih pokalnih tekmovanj in svetovnih prvenstev. Strokovno delo, psihofizične sposobnosti in volja do trdega
dela bo tudi Urbana vodila v nove zmage.
JURE RAZTRESEN
Je v popolnosti predan športnemu plezanju, njegov drugi dom je plezalna stena na Podnu. V sezoni 2010 je osvojil naslov kadetskega
svetovnega prvaka, v avgustu 2011 pa naslov svetovnega prvaka med mladinci. Dvakratni svetovni prvak se je med oprimke športnih sten
podal pred desetimi leti. Kmalu je pokazal svoj talent in vztrajnost. Sledili so vedno boljši rezultati. Danes lahko trdimo, da je močno
zaznamoval obdobje tekmovanj v mladinskem evropskem pokalu in drugih tekmovanjih. V končni razvrstitvi svetovnega pokala je zasedel
6. mesto, v seriji za evropski pokal je tretji, pomembno pa posega že v člansko konkurenco. Kaže tako, da bomo o rezultatih Jureta še
marsikaj slišali, če bo na tej poti vztrajal.
JURE STARMAN
Čeprav ima šele 22 let, je Jure iz Virmaš že kar prekaljen kegljač. Prvih metov se je naučil v loškem kegljaškem klubu in jih izpolnjeval v
kranjskem, ki je eden vodilnih na ravni Slovenije. Zadnji dve leti je nizal zelo dobre rezultate na vseh tekmah klubskega in višjega nivoja in
bil zato izbran v pomlajeno slovensko člansko reprezentanco. V juniju 2011 so osvojili tretje mesto na svetovnem prvenstvu članov v
Sarajevu, postali so bronasti kegljači. Do teh rezultatov je bilo treba priti z vztrajnim treningom in veliko voljo, ki jo Juretu ne manjka.
Čestitke mu veljajo tudi za osvojeno 5. mesto med mladimi kegljači posamezno.
NAJKA TOMAT
Starša sta Najko usmerila v lokostrelstvo pred desetimi leti, vsled njenih značajskih lastnosti individualistke s prirojeno trmo. Prva tekma in
prva zmaga je pokazala pravilnost usmeritve. Rezultati so se nizali drug za drugim. Od leta 2006 nastopa tudi kot članica slovenske
reprezentance v mednarodni konkurenci. Tudi tu je dosegla že lepe rezultate in z njimi vstopila v svetovni lokostrelski vrh. Zadnja 4 leta je
osvojila vsa državna prvenstva med mladinkami in med članicami. Njena želja je, da se uvrsti na letošnjo olimpijado v London. Naj se Najki
ta želja izpolni, ji želimo tudi škofjeloški športniki in športni delavci.

PRIZNANJA ZA ŠPORTNE DOSEŽKE IN REZULTATE V LETU 2011
SAŠO BERTONCELJ
Naš najboljši »konjenik« po legendarnem Miru Cerarju je že desetletje med svetovno telovadno elito. Lansko leto je bilo zelo uspešno,
čeprav so ga spremljale tudi težave (bolezen in žulji na rokah). Končal je na 2. mestu v razvrstitvi za svetovni pokal. Enkrat prvi, dvakrat
drugi, trikrat tretji, peto in osmo mesto je lanski izkupiček elitnega tekmovanja v svetovnem pokalu. Uvrstitve na olimpijado res ni dosegel,
pa naj to ostane cilj za naprej.
Saševa statistika v svetovnem pokalu, svetovnem in evropskem prvenstvu ter univerzijadi je na meji neverjetnosti. 9 krat je bil zmagovalec,
5 krat drugi, 12 krat tretji, 5 krat četrti, 4 krat peti … Tako je od leta 2001 do konca leta 2011 nanizal kar 35 uvrstitev od 1. do 5. mesta. Naš
nagrajenec je že šesto leto.
ANJA ČARMAN
Plavanje je športna disciplina, ki jo začneš v otroških letih in z njo rasteš, če si dovolj vztrajen. Anja to vsekakor je, saj se ji posveča že
skoraj dve desetletji. Od leta 2000 pa osvaja medalje in druga odličja v članski konkurenci. V svoji zbirki ima nad 500 medalj, kar 350 je
zlatih, pomeni osvojenih prvih mest na različnih nivojih tekmovanj, vse do olimpijade, kot krone vsakega športnika. Za nastop na svoji tretji
olimpijadi pa se še bori. Na evropskem prvenstvu v Poljskem Szczecinu je bila lani peta kljub zdravstvenim težavam. Po naporni sezoni,
prepleteni z lepimi dosežki, je pred Anjo izziv letošnjega leta – olimpijada. Privoščimo ti jo tudi loški športniki in športni delavci.
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ANDREJA DOLINAR in MATEJA PINTAR
Sta imeni, ki ju na naših podelitvah priznanj najboljšim športnikom in športnicam v občini Škofja Loka srečujemo že sedmič, Matejo pa celo
devetič. To je odraz njune vztrajnosti in kakovosti v posamični konkurenci in kot ekipa. Tudi v letu 2011 sta na evropskem prvenstvu v
namiznem tenisu v Splitu vsaka v svoji kategoriji in kot ekipa dosegli tretje mesto in s tem bronasti medalji.
Spomnimo se, da smo Andreji podelili srebrno plaketo na prvi podelitvi v letu 2000, zlato v letu 2003, 3 krat simbolično majoliko, posebno
priznanje za udeležbo na olimpijadi in v letu 2010 svečano listino.
Še večkrat smo se srečali z Matejo, ji v letu 2003 podelili zlato plaketo, že naslednje leto svečano listino, skupaj z današnjo že 6 krat
simbolično majoliko in v letu 2008 posebno priznanje za udeležbo na olimpijadi.
Vsa ta leta aktivnega športnega udejstvovanja sta nanizali še mnogo vrhunskih rezultatov, ki ju uvrščajo med naše najboljše športnike, ki z
voljo in kakovostjo najdlje vztrajajo.
DAVOR JANŽIČ
Loški balinar, ki sicer tekmuje z italijanskimi klubi je v letu 2011 postal tretjič svetovni prvak. Komaj verjetno, vendar je res. Premagal je
vedno neugodne Italijane, Hrvate, Francoze, ki vselej krojijo svetovni vrh. Kar 11 držav si je v Feltru razdelilo odličja, tri najžlahtnejša pa
Slovenci. Davor je bil najboljši v natančnem izbijanju, v najprestižnejši balinarski disciplini v igri dvojic pa se je uvrstil v osmino finala.
Naslednje svetovno prvenstvo bo prihodnje leto v Argentini. Tudi od tam lahko pričakujemo dobre vesti o uvrstitvi, saj dobro delo rodi
dobre sadove. To potrjujejo svečana listina podeljena v letu 2005 in šest prejetih simboličnih majolik za odlične rezultate.
MAJA VIDMAR
Maja se bo gotovo z veseljem spomnila druge tekme za svetovni pokal v letu 2011 v športnem plezanju v težavnosti v francoskem
Brianconu. Bila je najboljša in po skoraj dveh letih potrdila, da še vedno sodi v svetovno elito plezalk. Svojo visoko pripravljenost je potrdila
tudi na novembrski tekmi za svetovni pokal v Kranju z osvojenim petim mestom. Tudi vmesnih odličnih rezultatov je bilo kar nekaj.
Z Majo se na naših podelitvah priznanj najboljšim športnikom občine srečujemo že celih 9 let. To pomeni desetletje in več vsakodnevnega
trdega dela, mnogo odrekanj, pa tudi mnogo lepih trenutkov ob zmagah in dobrih uvrstitvah. Naj bo teh še veliko.

BRONASTI PLAKETI
ROBERT BRADEŠKO
Želel je postati rokometni vratar. To je bil le krajši čas, do poškodbe, ki ga je na pregovarjanje prijateljev popeljala med trenerje. Pomagal
je pri vzgoji vratarjev, bil pomočnik trenerja, vodil kadetsko ekipo, ter z njo osvojil 2. mesto v državi. Z mlajšimi kadeti je osvojil državno
prvenstvo in postal pomočnik trenerja mladincev z več lovorikami državnih prvakov.
Robi s svojim znanjem in prizadevnostjo z mlajšimi selekcijami že desetletja kroji sam vrh slovenskega rokometa. Krona uspeha je bila
osvojitev mladinskega naslova državnih prvakov v letu 2010. V danih razmerah je Robijevo delo še bolj pomembno, saj ustvarja bazo
kakovostnega rokometa z mladimi športniki.
ALENKA in ALEKSANDER ŠTRUKELJ
Sta se že v mladih letih zapisala športu. Bila sta uspešna teniška igralca z odmevnimi rezultati v tedanji Jugoslaviji. V njiju se je prebujala
in postala prevladujoča želja po streljanju z lokom. To sta uresničila z lastno izdelavo loka in sodelovanjem s tistimi, ki so lokostrelstvo že
obvladali. Leto 1999 je bilo odločilno za lokostrelsko kariero. Alenka je osvojila evropsko prvenstvo, Sandi pa 4. mesto in 3. mesto v
ekipnem tekmovanju, oba v disciplini 3D.
Temu briljantnemu rezultatu so sledili še mnogi drugi, pri Alenki vse do lanskega leta, pri Sandiju pa do leta 2006, od tu naprej pa nastopa
kot vaditelj in učitelj lokostrelstva. Z avtorsko knjigo »Teorija in metodika lokostrelstva« in prevodi knjig »Mehanika loka in puščice« ter
»Lokostrelski priročnik za začetnike in samorastnike«, se je preselil med teoretike v lokostrelstvu, ki na lastnih izkušnjah znanje prenaša v
prakso. Prakso in teoretična znanja sta Alenka in Sandi nadgradila s pridobitvijo naziva vaditelja in učitelja lokostrelstva. V športnem
društvu Partizan Škofja Loka sta od leta 2000 nosilca lokostrelske aktivnosti, ki se kaže v doseženih rezultatih vseh, ki so se zapisali temu
športu.
ŠD Partizan, občinska Športna zveza in Zavod za šport se Alenki in Aleksandru želi s podelitvijo plakete skromno zahvaliti za vloženo delo,
ki naj ju vzpodbuja za nadaljnjo sodelovanje, posebno z mladimi lokostrelci.

SREBRNI PLAKETI
ANŽE KALAN
Aktiven v Košarkarskem klubu Škofja Loka vse od leta 1988. Anžetu ni bilo usojeno, da bi se razvil v kvalitetnega smučarja ali košarkarja.
To so mu preprečile poškodbe. Dobil pa je povabilo in priložnost v trenerskih vrstah Košarkarskega kluba Škofja Loka. Ob lastnem
strokovnem izpopolnjevanju je uspešno vodil kondicijske treninge, bil pomočnik trenerja vse do članske ekipe v 1. slovenski ligi ali trener
najmlajših ekip. Anžetovo delo že dve desetletji sega tudi na področje organizacije dela v klubu in v aktivne priprave izvedb tekmovanj, vse
do evropskega prvenstva za mladinke v letu 2002. Je bil tudi pobudnik Dneva košarke v središču Loke in eden najbolj vestnih in
vsestranskih delavcev košarkarskega kluba v zadnjih dveh desetletjih. Tudi v prihodnje klub nanj računa.
ALOJZIJ KRIŽAJ
Na Avto moto društvu Škofja Loka ga veže že 40 letno članstvo, ki sega vse tja do časov moto dirk za nagrado Loke. Po prenehanju dirk v
letu 1973 se je vključil kot sodnik in komisar na tekmovanjih v avto rallyju in gorskih hitrostnih dirk. Nad 20 let je tudi član Upravnega
odbora društva in športne komisije, ki skrbi za varnost in vzgojo najmlajših v cestnem prometu. Aktiven je tudi pri pripravi in izvedbi
tekmovanj za osnovnošolsko mladino iz varnosti v cestnem prometu. Od leta 2005 pa je sekretar v Avto moto društvu Škofja Loka.
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ZLATI PLAKETI
STANE STANONIK
Športna aktivnost Staneta sega v čas pred II. svetovno vojno in desetletja po njej. Privlačil ga je nogomet, osvojili pa smučarski skoki. Bil je
do sedaj najboljši loški smučarski skakalec, z vrsto uspehov v času služenja vojaščine in po njej. Vsearmijski prvak, planiški skakalec ob
boku Janeza Polde, Karla Klančnika in drugih, zmagovalec na mnogih loških in drugih skakalnicah in končno tekmovalec v veleslalomu.
Po končani karieri smučarskega skakalca se je vključil med smučarske delavce, ki so pripravili vrsto tekmovanj in ponesli ime
Smučarskega kluba Alpetour in Loke v smučarski svet. Tudi Stane je k temu pomembno prispeval. Društvo upokojencev ga je predlagalo
za priznanje zaradi prispevka, ki ga je na bogati športni poti dodal tudi kot upokojenec na številnih tekmovanjih in doseženih odličnih
rezultatih.
SREČKO TUŠAR
Srečka v Loki poznamo predvsem kot partizana, vojaka – oficirja, ki se je s svojim pogumom in vztrajnostjo zapisal v slovensko zgodovino.
Po priselitvi v Loko pa se je vključil v Avto moto društvo in bil pomemben član pri organizaciji moto dirk za nagrado Loke. Osebno in z
vojaki se je vključeval tudi v organizacijo vseh drugih prireditev, vse do mednarodnih tekmovanj in različnih oblik sodelovanja z drugimi
avto moto društvi. Dolga leta je bil član Upravnega odbora in drugih komisij društva, še vedno pa je član častnega razsodišča.
Tudi loški smučarji so ga povabili k sodelovanju pri organizaciji tekmovanj. Kot član Smučarskega kluba Alpetour je bil dolga leta član
tehničnega odbora Pokala Loka, aktivno je sodeloval v gorski reševalni službi. S svojimi vojaki je kot član loške ekipe smučarskih delavcev
reševal in premagoval nerešljive snežne razmere na Olimpijskih igrah v Sarajevu.
Za Srečkov 45 letni prispevek k delu avto moto športa in k razvoju tekmovalnega smučanja na loškem smo mu hvaležni.

SVEČANE LISTINE
JANEZ GAŠPERŠIČ
Od leta 1945 dalje je bil Janez telovadec v loškem Partizanu, nogometaš v Ločanu in smučar, kar je bila njegova paradna disciplina s
pomembnimi rezultati v Slovenskem in Jugoslovanskem merilu. Pomemben delež je imel pri gradnji smučarske koče na Starem vrhu. Ko je
prenehal tekmovati v smučanju, se je posvetil sodniškemu in organizacijskemu delu v klubu in zvezi. Napredoval je do zveznega sodnika
in ob 50 letnici Smučarske zveze Jugoslavije prejel zlato plaketo. Od 1967 do 1979 leta je uspešno vodil Smučarski klub Alpetour, v letu
1973 je bil pobudnik za pridobitev mednarodnega tekmovanja pionirjev, ki je vse do danes uveljavljen kot Pokal Loka. Skozenj so prešla
največja imena svetovnega smučanja. Zaznamoval je zlato dobo loškega smučanja.
Z ženo Cirilo sta prejela Bloudkovo plaketo, srebrnega bloškega smučarja in druga priznanja Smučarske zveze Slovenije, v Loki pa plaketo
Športne zveze ob 100 letnici športa. Za pomemben prispevek športu smo Janezu loški športniki in športni delavci zelo hvaležni.
NATALIJA GROS
Deveto leto se z Natalijo srečujemo na podelitvi priznanj najboljšim športnikov občine. V letu 2002 je prejela zlato plaketo, potem pa od
leta 2004 do 2010 spominske majolike za vrhunske dosežene rezultate. Tako lahko rečemo, da je Natalija športnica – plezalka z
najdaljšim stažem tako odličnih rezultatov, ki so opravičevali povabilo med najboljše. Naj spomnimo: Natalija je bila trikrat najboljša in
dvakrat druga na svetovnem mladinskem prvenstvu, kar 23 krat se je v karieri povzpela na zmagovalni oder med najboljše plezalke sveta.
Preplezala je smer Histerijo z oceno 8c+, posnela dokumentarni film in sodelovala pri pisanju knjige. Natalija je ob zaključku bogate
športne kariere rekla: »Dosegla sem vse, kar sem želela, morda še celo nekaj čez. Ob plezanju sem se navadila reda, naučila sem se
imeti rada sebe in druge, znam ceniti stvari, ki jih dosežeš z veliko vloženega dela. V steni sem občutila svobodo, se naučila izražati čustva
in jim dovolila priti na dan. Ničesar ne obžalujem in tekmovalni svet zapuščam z mirnim srcem.«
Natalija, tudi Ločani smo ti hvaležni za tvoj prispevek k športu. Želimo ti, da bi bila tudi v naprej tako uspešna na vsej življenjski poti.
ZOFIJA IN PETER KAFOL
Sta kot pravi športni par loškemu športu zapisana že več kot pol stoletja.
Zofija od leta 1961, ko se je zaposlila v Loki kot športna pedagoginja. Poleg redne zaposlitve je vodila še gimnastični krožek, smučarske
tečaje, šole v naravi s športno vsebino, bila ustanoviteljica športnega društva Mladi rod, desetletja pa sodeluje kot mentorica v planinskih
krožkih. Poleg pomoči v organizaciji in vodenju je marljiva kronistka dogodkov, sodeluje v pripravi tekmovanj, taborov in drugih aktivnosti.
V Planinskem društvu in Planinski zvezi cenimo njeno delo, zato je prejela v letu 1992 bronasti, v letu 1997 srebrni in v letu 2007 zlati
častni znak Planinske zveze Slovenije, ob stoletnici športa v Loki pa spominsko plaketo za pomemben prispevek k športu v občini.
Peter je bil od leta 1953 organizator košarke v Škofji Loki. Po desetih letih igranja se je posvetil trenerskemu delu in višek dosegel v letu
1968, ko se je z moško ekipo potegoval za vstop v II. zvezno ligo tedanje Jugoslavije. Z uspehom je treniral moške in ženske ekipe. Delo
je nadaljeval kot sodnik, v klubu pa je bil nad 30 let funkcionar različnih organov. Z njegovo pobudo in velikim prispevkom se je v letu 1961
asfaltiralo in osvetlilo košarkarsko igrišče, ki so ga uporabljali tudi rokometaši. Peter je prejemnik priznanj Košarkarske zveze Slovenije in
Jugoslavije, prejel je Bloudkovo plaketo v letu 1981 in priznanje ob 100 letnici športa v Loki.
ANTON SVOLJŠAK
Je aktualni svetovni prvak jadralnih padalcev v natančnem pristajanju. Naslov je osvojil v juliju 2011 na Češkem z izenačenim svetovnim
rekordom zgrešenega cilja za 1 cm v treh pristankih. Temu rezultatu je lani dodal še 1. mesto ekipe na tem svetovnem prvenstvu, 1. mesto
v državnem prvenstvu in 1. mesto na mednarodnem tekmovanju Albanija open. S temi enkratnimi rezultati preteklega leta je postal eden
vodilnih v svetu v disciplini natančnega pristajanja. Poleg teh je na svoji bogati 33 letni športni poti Anton Svoljšak osvojil še mnogo drugih
športnih lovorik. Naš gost na podelitvi priznanj najboljšim športnikom je peto leto. Podeljena mu je bila srebrna plaketa v letu 2004, zlata
plaketa v letu 2009, simbolično majoliko za dosežene rezultate pa je prejel v letu 2008 in 2010. Dvakratnemu svetovnemu prvaku
čestitamo!
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