
O loškem športu  morda niste vedeli, da  … 

 

Balderman Mima – telovadna vodnica in v letih 1948-59 načelnica 

telovadnega odseka, pobudnica taborjenj TVD Partizana v Baški.   

Bednarik Nina – najuspešnejša slovenska tekmovalka v akrobatskem 

smučanju in udeleženka olimpiad v Torinu (2006) in  Vancouvru (2010). 

Bertoncelj Majda – športna pedagoginja, ki je leta 1999 je ustanovila 

akrobatsko skupino Cvetke, ki z Majdo zelo uspešno deluje še sedaj. 

Bertoncelj Sašo – orodni telovadec,  je  trikratni zmagovalec – 2012, 2013,  

2016 – tekem  svetovnega pokala na konju.  

Bizjak Domine – orodni telovadec, telovadni vaditelj in vzgojitelj TVD 

Partizan v obdobju 1945 -65. 
 

Bizjak  Urška – po več kot desetletnih dosežkih v teku in kolesarjenju je 

leta 2012 je prejela naziv najrekreativka na Loškem.   

Bokal Nataša – v trinajstih letih tekmovalne kariere je nanizala 280 

nastopov na FIS tekmovanjih in leta 1991 na svetovnem prvenstvu v 

Salbachu  osvojila srebrno medaljo v slalomu.  

Bračun Špela – alpska smučarka, leta 1999 je v San Moritzu na tekmi 

svetovnega pokala osvojila 3.mesto.  

Breznik Ivan – delavec v balinarskem športu, leta 1988 predsednik 

jugoslovanskih sodnikov v balinanju, leta 1996 dobitnik priznanja 

mednarodne balinarske zveze FIB za delo v športu. 

Buden Bojan – balinar in zelo uspešni funkcionar BD Trata, vse od leta 

1983  je predsednik društva. 

Cakiči Pajo – v letih 1994 -2004 je bil najbolj aktiven v organizaciji 

specialnih olimpiad.  

Cingesar Darko – rokometaš, od leta 2016 član reprezentance, igralec 

francoskega kluba Pays d’Aix Université Club. 

Čajić Boris – košarkar, vodja dvorane Poden, več kot trideset let tajnik 

loškega košarkarskega kluba.    

Čarman Ivo – najuspešnejši slovenski smučarski tekač, ki je bil  dvajsetkrat 

državni prvak in l. 1984  bil na OI v Sarajevu nosilec olimpijskega ognja.  



Dekleva Janez – delavec v alpskem smučanju, v letih 1994-2018 predsednik 

SK Alpetour, od leta 2018 delegat FIS.  

Demšar Jurij – atlet, ki je  v sezonah 2004 in 2005 postal najhitrejši 

slovenski mladi sprinter med 60 in 200 m v dvorani.  

Dolenec Igor – košarkar, najuspešnejši loški trener košarke in v letih 2008-

2010 direktor KK Olimpija. 

Dolenec Jure – rokometaš, od leta 2010 stalni član reprezentance in  leta 

2017 kot član Montpelierja najboljši levi zunanji igralec v francoske lige.    

Dolinar Aleš – rokometaš z najdaljšim, 18-letnim  tekmovalnim stažem v 

članski ekipi  RK Škofja Loka.  

Društvo Let, ustanovljeno l.1977 za prosto letenje, prvo  tovrstno društvo v  

Jugoslaviji.    

Duić Miro – dolgoletni delavec v loškem rokometu, v letih 1991-1998 je bil 

predsednik RK Termopol.  

 

Flis Slavko – član leta 1895 ustanovljenega Turističnega društva Škofja 

Loka in ustvarjalec izletniške pohodne Flisove poti.  

Fojkar Slavko – dvigalec uteži, leta 1973  je postal državni prvak  v teznem  

dvigu in ta naslov desetkrat ponovil.  

Franko  Jure – konstruktor  smuči  v Elanu in skupaj s Pavlom Škoficem 

leta 1988  konstruktor SCX prvih carving smuči. Letalec prostega letenja z 

zmajem in predsednik društva LET. 

Frelih Drago - večkratni kolesarski prvak Jugoslavije; leta 1980 je prejel 

nagrado za ferplej, ker je na dirki po Jugoslaviji svoje kolo posodil Bojanu 

Ropretu, žal pa je nato izpadel iz ekipe za OI v Moskvi.  

Gaber Matej – rokometaš, od l.2011 stalni član reprezentance in steber 

obrambe v klubu Pick Szeged.  

Galičič Betka – alpinistka, ki je kot prva Slovenka leta 1988  preplezala 

smer Salathe v El Capitanu. Betka je sicer najbolj uspešna slovenska 

postavljalka umetnih plezalnih smeri ( 800 smeri). 

Gašperšič Janez in Cirila – prvi zakonski par, ki je prejel  Bloudkovo 

plaketo za delo v smučarskem športu. 

Grahek Stane – nogometaš, bil je prvi Ločan, ki je leta 1952 odšel igrat v 

drug klub, v ljubljanski NK Železničar.  



Dr. Gerjol Adolf – ljubitelj in podpornik športa, v letih 1947-1955  

predsednik TVD Partizan.  

Gros Natalija- vrhunska plezalka, ki je v tekmovalni karieri 1994-2011  

večkrat segla v svetovni vrh v športnem in balvanskem plezanju. 

Grundner Albina – od leta 1928 članica loškega Sokola, kasneje vodnica 

otrok v TVD Partizan. 

Hafner Ivan – alpski smučar, leta  1940 in 1941 je bil zmagovalec 

smučarskih tekem za pokal dr. Antona Korošca. 

Dr. Hafner Jože – državni reprezentant v kajaku, kasneje  odličen 

triatlonec in predsednik ŠD Kondor. 

Hafner Franc Aci – v 60. letih mladinski reprezentant v atletiki, v 80.tih 

letih eden najboljših triatloncev v Sloveniji. 

Hafner Matjaž – košarkar in delavec v SK Alpetour, leta 1968 

soustanovitelj alpske šole in v letih 1975-2009 delegat FIS.   

Hribernik Feliks – nogometaš NK Ločana, NK Slavije in leta 1969 tudi član 

mlade slovenske reprezentance. 

Hude Majda – orodna telovadka v vrsti Albine Grundner, ki je leta 1954 na 

državnem prvenstvu v Zagrebu dosegla 4.mesto in nato vodnica telovadk v 

TVD Partizan.   

Jan Veljko – atlet, koncem sedemdesetih let državni prvak na  800 m, nato 

atletski trener, ki je odkril Brigito Langerholc.  

Dr. Jesenko Franc – botanik, prvi predsednik  Jugoslovanske 

zimskošportne zveze leta 1922; leta 1924 je označil območje Triglavskega 

narodnega parka. 

Juraja Sašo – v letih 1996-1999 je bil državni prvak v duatlonu.  

Kafol Peter -   košarkar KK Loka, trener in funkcionar KZS, aktiven od 

leta 1953 do l.2000.   

Kalamar Marjan – športni pedagog, rokometaš v letih 1966-1977, nato 

trener rokometa in profesionalni delavec v športu. 

Kalan Anja – alpska smučarka, članica A reprezentance, leta 1997 

zmagovalka veleslaloma na univerziadi v Koreji. 



Kalan Jaro – leta 1971 je postal v loškem športu prvi profesionalni trener  

smučanja in rokometa. Od leta 1992-98 je bil vodja ženske reprezentance v 

smučanju in od 1998 do 2010  direktor Smučarske zveze Slovenije. 

Kalan Janez – orodni telovadec že od leta 1936 pri Orlih, tekmoval do leta 

1957 v TVD Partizan, nato je bil desetletje  trener orodnih telovadcev.   

Kalan Franc – športni pedagog in prvi trener, ima največ zaslug za gradnjo 

športnega igrišča pri osnovni šoli v mestu  in  telovadišča na Podnu. 

Kalan Urh – vodja gradnje koče (1950) na Starem vrhu, prvi smučarski 

učitelj v Škofji Loki (1954).   

Kavčič Janko – košarkarski sodnik, ki je leta 1967 na svetovnem prvenstvu 

v Urugvaju prejel zlato medaljo kot najboljši sodnik na prvenstvu.  

Kekec Boštjan – alpinist, ki  je leta 1993 zaradi višinske bolezni umrl na 

8000 m pod vrhom K2. 

Kemperle Franc – delavec v loškem smučanju vse od l.1963 do danes. 

Klemenčič Jani – rokometni trener, s kadetsko reprezentanci Slovenije je 

osvojil prvo mesto na olimpijskih igrah mladih leta 2014 in drugo mesto na 

svetovnem kadetskem prvenstvu leta 2015. 

Kolendo Vlado – košarkar KK Loka od l.1953 dalje, nato več kot 20 let 

košarkarski sodnik. 

Krajnik Roman – leta 2000 je postal prvi profesionalni trener športnega 

plezanja, ki je vzgojil loške svetovne prvake v športnem plezanju.  

Kranjc Stane – začetnik jadralnega letalstva, padalec in letalec z 

wingsuitom, konstruktor in izdelovalec padal -  leta 2011 je opravil BASE 

skok s 360 m Trboveljskega dimnika. 

Križnar Ivan, prof. – vsestranski zaslužni delavec v športu, od leta 1962 

dalje je na loški gimnaziji  vodil šolsko športno društvo Janez Peternel, ki je 

kot prvo šolsko športno društvo leta 1969 prejelo Bloudkovo plaketo.   

Križnar Janez – jadralni padalec in konstruktor padal; s podjetji Atair, 

Seaway group in drugimi je konstruiral padala za klasično padalstvo, 

“base” in tovor, jadralna padala, reševalna padala, sedeže, wingsuit, kajte. 

Križnar Adolf – kolesar, kot 14-letni fant je peljal ranjenca v bolnico 

Franja,  kot rekreativec pa je 26 krat  prevozil maraton Franja. 



Kuralt Jože – alpski smučar, na olimpiadah 1980 in 1984 je bil 13. v 

slalomu. Leta 1986 je Jože umrl v prometni nesreči.  

Kustec Gregor – tekač, leta 2012 zmagovalec prvega teka 4 mostov, leta 

2017 je bil tretji najuspešnejši Slovenec na Ljubljanskem maratonu.  

Langerholc Brigita – vrhunska atletinja, leta 2000 na OI v Sydneyu je 

osvojila 4. mesto v teku na 800m.  

Langerholc Franc, Cac – prvi  Ločan, ki je leta 1980 splezal slovito smer 

Nose v El Capitanu. 

Dr. Leben Franc – leta 1949 je na študentskem svetovnem prvenstvu v 

smučarskih skokih v Badgesteinu osvojil srebrno medaljo.  

 Logonder Silvo – alpski smučar in košarkar KK Kroj; leta 1967 je bil prvi 

strelec slovenske košarkarske lige. 

Maček Polona – košarkarica KK Odeja, v sezonah 1988- 1990  je bila prva 

strelka slovenske lige. 

Majnik Nande – odraščal v Virmašah, eden prvih smučarskih učiteljev, 

gornik, pisatelj knjige Bele gazi, partizan, padel l.1944 na Godešiču.  

Marguč Jenko Julija- orodna telovadka in trenerka TVD Partizan, leta 

1960 je postala članica jugoslovanske orodne vrste. 

Masterl  Marijan – leta 1945 udeleženec smučarskih tekem Cerkno,  

načrtovalec smučišč Stari vrh, Soriška planina, Krvavec, Pohorje, Peca.   

Dr. Megušar Franc  – leta 1952 je postal prvi škofjeloški član odbojkarske 

reprezentance Jugoslavije.  

Mihovilovič Ivan – alpski smučar in cestni kolesar, leta 2017 je bil tretji 

najboljši kolesar svoje starostne kategorije v Sloveniji.   

Mihovilovič Nina – alpska smučarka, leta 2001 zmagovalka pokala Loka v 

slalomu in veleslalomu. 

Miklavc  Andrej – alpski smučar, leta 1995 je zmagal v tekmi za svetovni 

pokal v slalomu v Park Cityu. 

Mitič Miloš – košarkar od l.1954, trener in predsednik KK Lokainvest.  

Murn Aleš – trener košarke v letih 1977-1989, nato profesionalni delavec v 

športu.  

Murn Tina – najhitrejša šprinterka na 100 m (11,48) v  Sloveniji leta 2009, 

potem, ko se je po šestih letih prekinitve treningov vrnila na atletsko stezo.  



Novinc Emil – nogometaš, delavec v športu, l. 1969 ustanovitelj 

smučarskega Jordanovega pokala do l.1993.  

Novinc Franc Aci – leta 1968 eden od prvih učiteljev v alpski šoli, leta 1998 

postane prvi predsednik društva Rovtarji. 

Novinc Franc akad.sl. – vsestranski športnik, leta 1979 kot akademski 

slikar udeleženec odprave na Mount Everest. 

Notar Manca – tekmovalka v SUP-u, leta 2014 je na Havajih v dvojcu 

zmagala na 54 km dolgi progi. 

Osovnikar Matic – atlet, najhitrejši belec na 100 m  (10,13) na  svetovnem 

atletskem prvenstvu l. 2007 v Osaki.     

Oblak Jan – nogometni vratar,  v letu 2019 je že četrto leto zapored 

dobitnik nagrade  Zamora, ki jo za najmanj prejetih golov prejme najboljši 

vratar La lige, lige španskega državnega prvenstva. 

Dr. Pevc Janez – začetnik organiziranega igranja odbojke v Škofji Loki. 

Dr. Pintar Romana – alpska smučarka, že kot mladinka se je l.1978 uvrstila 

v A reprezentanco, a zaradi poškodbe nehala tekmovati. Leta 2006 je  

postala svetovna prvakinja na tekmah zdravnikov.  

Peternel Uroš – alpski smučar, ki je bil že član A reprezentance, nato od 

devetdesetih let dalje trener, od leta 1995 tudi trener državne selekcije 

otrok v alpskem smučanju. 

Pintar Gašper – športni plezalec in alpinist, ki je leta 2019 dobil priznanje 

PZS za najbolj perspektivne alpiniste. 

Plajbes Jernej – smučarski trener v SK Alpetour z 21-letnim stažem v 

loškem klubu, ki je vzgojil številne vrhunske smučarje.  

Dr. Pleško Ciril – ribič, planinec in smučar; v letih 1996-2008 je osvojil 9 

zlatih odličij na svetovnih smučarskih tekmah zdravnikov. 

Pogačnik Tone- delavec v športu, jadralec in orodni telovadec; leta 1957 se 

je uvrstil v državno mladinsko telovadno vrsto.  

Pokorn Peter – kronist loškega športa; v sedemdesetih letih je postal prvi 

loški stalni dopisnik Športskih novosti in Dnevnika.  

Poljanec Peter – nogometaš, v sezonah 1967-69 je bil član slovenske 

reprezentance. 



Poljanec Janez – alpski smučar in dolgoletni predsednik organizacijskega 

odbora za Pokal Loka.   

Porenta Srečo – alpski smučar, kot prvi Ločan se je leta 1965 uvrstil v 

državno reprezentanco. 

Primožič Marko – športni pedagog,  utemeljitelj in  10 let vodja šolskih 

športnih tekmovanj v rokometu za vso državo. 

Rant Blaž – plezalec, že trinajstleten je skupaj s Primožem Žitnikom 

preplezal  smer 10.stopnje.  

Ribarič Lea -   alpska smučarka, ki se je že z 19 leti l. 1993 uvrstila v A 

reprezentanco. Lea je leta 1994 umrla v prometni nesreči. 

Rupar Uroš – alpinist, ki je leta 1991 v solovzponu osvojil 8482 m visoko 

Kančendzengo. 

Ržen Trojar Nada – košarkarica KK Odeja, leta 1976 je postala 

reprezentantka, igralka v klubu do l.1988,  skoraj 20 let.    

Skube Matic – alpski smučar, leta 2007 je postal svetovni mladinski prvak v 

slalomu in tedaj premagal tudi Marcela Hirscerja.   

Slana Domen – jadralni  padalec, ki je bil v devetdesetih letih večkratni 

državni prvak, letel in postavljal rekorde po svetu od Brazilije do Južne 

Afrike; zasnoval je tudi jadralno padalo lastne konstrukcije, sokonstruktor 

je bil še France Giacomelli, zašil pa ga je Tone Svoljšak. 

Svoljšak Tone – jadralni padalec v natančnem pristajanju in večkratni 

svetovni prvak. 

Svoljšak Janez – vrhunski ledni plezalec in alpinist leta 2014; leta 2016 

zmagovalec svetovnega pokala, zaradi edema (verjetno) umrl leta 2019.  

Sočak Kalman –  tenisač, verjetno edini Ločan, ki je skočil s starega 

Mostarskega mostu  v Neretvo.  

Sofronievski Damjan – balinar BD Trata, leta 2001 je na tekmi v Kranju 

postal svetovni prvak.  

Sokolov Sergej – rokometaš, prvi članski reprezentant iz Škofje Loke, ki je 

za  državno reprezentanco zbral več kot sedemdeset nastopov.     

Stanonik Stane – v petdesetih letih eden najboljših skakalcev, ki je 

tekmoval tudi v Planici. 



Stanonik Jože –  delavec v športu, kar 30 let je bil predsednik PD Škofja 

Loka in 30 let vodja vsakoletnega pohoda s Pasje ravni v Dražgoše. 

Strel Boris – s tretjim mestom v veleslalomu na svetovnem prvenstvu v 

Schladmingu l. 1982 je osvojil prvo slovensko kolajno na velikih 

tekmovanjih.   

Stupnišek Igor – od leta 1974 prvi profesionalni trener škofjeloških 

rokometašev. 

Šegula Pavle – gornik in strokovnjak za plazove; leta 1995 je izdal 

šestjezični priročnik-slovar Sneg, led in plazovi.  

Šmid Dušan – v šestdesetih letih  kajakaš in vodja nadarjenih loških 

kajakašev, Martina Grašiča, bratov Kalan in Toneta Trilerja.     

Šraj Bernard – atlet, tekač na srednje proge; v obdobju 1964-76 se je 

uvrščal med najboljše v državi. 

Šter Janez – smučarski delavec v loškem klubu, 30 sezon je bil na čelu 

tekmovanja za Pokal Loka.   

Tušar Srečko – profesionalni vojak, že leta 1945 je postal aktiven alpinist in 

skozi njegove tečaje na Bohinjski Beli in v Škofji Loki so šle mnoge 

generacije vrhunskih slovenskih alpinistov. 

Ušeničnik Tina – cestna kolesarka,  leta 2015 na Danskem  zmagovalka 

svetovnega prvenstva za veteranke.  

Vidmar Damjan – alpinist, oče vrhunskih plezalk Katje in Maje, ki je l. 

1992 utonil v himalajski reki Kola. 

Vidmar Maja – vrhunska plezalka, v karieri 1997-2016 je dosegla 12 zmag 

v svetovnem pokalu.  

Vodopivec Lojze, ing. – delavec v loškem smučarskem klubu v letih 1949- 

1984, eden od nosilcev gradnje koče na Starem vrhu.   

Zakotnik Gašper – prvi loški trener alpskih smučarjev, ki je smučarje 

peljal na trening v tujino; dolgoletni vodja loških smučišč. 

Ziherl Branko – skakalec v vodo, leta 1936  udeleženec olimpiade v Berlinu. 

Zupanek Potočnik Vanja – rokometašica RK Šešir v letih 1964 -74, igralka 

z najdaljšim igralnim stažem.   

Žargi Andrej – rokometaš, ki je dosegel prvi gol za RK Škofja Loka v tekmi 

Gorenjske lige leta 1964.  


