Duić Miro, predsednik rokometnega kluba v obdobju 1991- 98
Miro Duić živi danes kot upokojenec v Škofji Loki. V loškem rokometu je Miro
eden tistih, ki so v času devetdesetih let pustili velik pečat pri napredku
rokometnega športa v Škofji Loki. Bil je tisti predsednik društva, ki je dosledno
vodil vse seje in sprejemal prave odločitve. V njegovem pristopu k delu v
rokometu se je poznalo, da je kot direktor podjetja Mesoizdelki tudi pri delu v
športu pristopal profesionalno in skrbno, zlasti na področju finančnega
poslovanja rokometnega kluba.
» Bilo je leta 1975, ko sem kot mlad ekonomist, po rodu iz Bjelovarja, prišel
službovat v tisočletno Škofjo Loko.
Že po duši sem športnik. Zanimalo me je vse, zlasti pa nogomet, ki sem ga tudi
aktivno igral. Za škofjeloški rokomet sem se začel zanimati v l. 1977, ko sta
moja sinova iz šolskega krožka prestopila v ekipo škofjeloških rokometašev.
Sprva sem bil le ljubitelj in gledalec ligaških tekem, nato pa sem bil na željo
vodstva kluba v juniju 1989 leta izvoljen v IO RK Termopol. Leta 1991 sem
prevzel vlogo predsednika in to delo opravljal vse do leta 1998.
Spominjam se, da je bilo pridobivanje finančnih sredstev večni problem.
Čeprav je bil glavni sponzor kluba Tovarna klobukov »Šešir«, smo morali
večkrat poiskati še dodatne vire. Podjetje Mesoizdelki iz Škofje Loke, ki sem ga
vodil, ter številni kooperanti, so v tistih časih z dokaj močno finančno injekcijo
pomagali, da smo izplavali iz dolgov, pa tudi večje rokometne turnirje in
kvalifikacije skupin za prvenstvo Evrope za mladince smo organizirali v času
mojega predsednikovanja«.
Miro Duić kot predsednik že dvanajst let prizadevno vodi delo Društva
upokojencev našega mesta. Društvo je pod njegovim vodstvom za uspešno delo
leta 2009 prejelo srebrni grb občine Škofja Loka.
Miro Duić je srebrni grb občine Škofja Loka prejel leta 2014 kot priznanje za
večletno uspešno in družbeno pomembno delo ter za zgledne dosežke in
požrtvovalnost na področju družbenega življenja.
Povzeto po zborniku 50 let rokometa v Škofji Loki

