
Janko Demšar, strelec in športni delavec 

 

 

Janko je bil rojen 1948. leta. Po osnovni šoli je opravil poklicno šolo za 

orodjarja, se zaposlil v LTH in nato  v CSS vse do upokojitve leta 2008 .  

Leta 1980 se je včlanil v Strelsko društvo Bratov Kavčič, ki je bilo ustanovljeno 

v letu njegovega rojstva leta 1948, kjer je član še danes. 

Njegova športna pot je vključevala različne športe: 

-V osnovni in srednji šoli se je ukvarjal z atletiko. Tako se s šolsko ekipo zasedli 

šesto mesto v svoji kategoriji  »Ob žici okupirane Ljubljane«. 

-Vseskozi je smučal in dolgo igral nogomet v NK Ločan. 

-Mali nogomet je igral v ekipi Partizana Gorenja vas, v letu 1978 je ekipa 

osvojila prvo mesto brez poraza, on pa je bil najboljši vratar, ki mu je bilo zelo 

težko zabiti gol. 

-Namizni tenis je igral v različnih sestavah. Najuspešneje v občinski ligi v ekipi 

Graparji . 

V letih1980 do 2007  je Janko igral namizni tenis z ekipo CSS in v tem času  z 

ekipo CSS dosegel 10 prvih mest. 

-Za CSS je Janko nastopal še v  streljanju, kegljanju, odbojki, vlečenju vrvi. 

-Največ prvih, drugih in visokih mest je dosegel v lovskih strelskih tekmovanjih, 

zlasti v kombinaciji na občinskem, gorenjskem in slovenskem nivoju v obdobju 

1984 do 2011. 

-Uspešno je streljal tudi MK puško na raznih tekmovanjih.  Na Vojskem je na 

tekmovanju vojnih veteranov v organizaciji OZVVS Idrija-Cerkno za Primorsko 

zmagal. 

Vsekakor je treba poudariti, da je bil v CSS kar 20 let referent za šport in je 

ogromno prispeval, da so ekipe CSS uspešno nastopale in da je bilo življenje na 

področju rekreativnega športa bogato in raznovrstno. 

V  SD Škofja Loka je bil od leta 1988 do leta 2000 podpredsednik SD, od tedaj 

pa vse do današnjega dne pa njen predsednik. Poleg funkcionarske in 

organizatorske vloge vseskozi tudi uspešno tekmuje. Nastopa  v tekmovanju za 

zlato puščico, na občinskih, regijskih in državnih prvenstvih, tako v kategoriji 

članov in veteranov. V ekipi veteranov, ki je še leta 2012 na državnem 

prvenstvu v Ljubljani zasedla prvo mesto, je bil Janko odličen tretji med 

posamezniki. 

Janko v  strelskem društvu skrbi za mlade strelce-tekmovalce in deluje tudi kot 

državni strelski sodnik. 

Kot predsednik društva je veliko pripomogel k izgradnji, oz. ureditvi sedanjega 

strelišča v stari kasarni.  

Kot upokojenec se je tudi aktivno vključil v upokojensko strelsko sekcijo, ki 

uspešno nastopa na ŠRI. 

Janko je prejel za svoje delo že več priznanj: 

-leta 1985 je prejel Bloudkovo značko 



-leta 2005 je prejel srebrno plaketo ŠZ in ZZŠ Škofja Loka za pomemben 

prispevek k razvoju športa. 

-leta 2006 je ob 100 letnici športa v Škofji Loki prejel občinsko priznanje. 

-leta 2008 je prejel priznanje kot trener za dosežene rezultate strelcev v sezoni 

2007/2008. 

 

Ivan Hafner, 2014  


