
Športna priznanja v letu 2012

Škofja Loka, 26. marec 2013

PRIZNANJA ZA MLADE PERSPEKTIVNE ŠPORTNIKE

Športni plezalci: EPIH Sergej, PRIMOŽIČ Urban in RAZTRESEN Jure
Sergej je dosegel 3. mesto v skupni razvrstitvi evropskega mladinskega pokala. Na svetovnem mladinskem prvenstvu je bil 15. na
evropskem pa odličen 5.
Urban se uveljavlja med najboljšimi plezalci Evrope in sveta v težavnostnem plezanju, čeprav mlad, je že v članski konkurenci sveta
osvojil 16. mesto.
Jure je ob zaključku mladinske kariere na svetovnem prvenstvu osvojil 3. mesto v Singapurju in bil ob zaključku sezone še 5. v
Kranju.
Vsi trije plezalci so svoje sposobnosti potrjevali v mnogih tekmovanjih z uvrstitvami, ki slovenske plezalce postavlja visoko v evropski
in svetovni vrh. Pričakujemo, da bodo uspešno športno pot nadaljevali v članskih vrstah loških športnih plezalcev.

Rokometaši: BRADEŠKO Žiga, CINGESAR Mario in HRASTNIK Gašper
Mladi rokometaši BRADEŠKO Žiga, CINGESAR Mario in HRASTNIK Gašper so na mladinskem evropskem prvenstvu v rokometu
s slovensko reprezentanco osvojili tretje mesto in bronasto medaljo. Visoko kakovost igre so dosegli z zavzetim delom v svojem
klubu in zato upravičili uvrstitev v slovensko reprezentanco. Tretje mesto pomeni, da se v baznem Škofjeloškem rokometnem klubu z
mladimi dela dobro, saj se razvijajo v kakovostne športnike, ki prinašajo klubu in občini pomembno mesto v slovenskem rokometu.

PRIZNANJA ZA ŠPORTNE DOSEŽKE IN REZULTATE V LETU 2012

SAŠO BERTONCELJ
nas že osmo leto razveseljuje z odličnimi rezultati na njegovem orodju – konju z ročaji. Leto 2012 je bilo zanj sploh najuspešnejše v
dosedanji karieri. Z dvema zmagama, tretjim in petim mestom je postal skupni zmagovalec svetovnega pokala na konju z ročaji. Za
dosežene rezultate je prejel tudi Rožančevo nagrado, ki jo najboljšim športnikom podeljuje mesto Ljubljana.

ANJA ČARMAN 
bo petim majolikam za dosežene rezultate dodala še šesto. Na 52. evropskem prvenstvu je v svojem hrbtnem slogu prispevala, da je
slovenska štafeta osvojila 2. mesto. Dodala je še 5. mesto na 200 m in 6. mesto na 100 m hrbtno. Anja pravi, da ne ve, koliko časa
bo še zdržala tak tekmovalni ritem. Zgleda, da je volje še nekaj, zato tudi tako odlični rezultati. Čestitamo! 

DAVOR JANŽIČ
Naš občan in igralec italijanskega Forma je šestim naslovom svetovnega in evropskega prvaka dodal lani, v letu 2012, vnovič naslov
evropskega prvaka v dvojicah, v natančnem zbijanju pa je bil srebrn. Sploh je vsa slovenska reprezentanca pokazala z rezultati, da
sodi v sam svetovni vrh. Janžič ima pri tem pomemben delež, zato bo sedmim simboličnim majolikam dodana danes še osma, za
vzpodbudo in v zahvalo občanov Loke za dosežene rezultate. 

BLAŽA KLEMENČIČ
Poznavalci tekmovalnih disciplin v kolesarstvu ocenjujejo, da je bilo leto 2012 za Blažo Klemenčič najuspešnejše v njeni karieri. Na
svetovni lestvici (UCI) je  razvrščena na 11. mesto, v svetovnem pokalu pa zaseda 15. mesto. Bila je tudi udeleženka olimpijskih iger
v Londonu, kjer pa ni izpolnila zastavljenega cilja – uvrstitve med prvih 5. Svojo tekmovalno kariero nadaljuje pri kamniškem Calcitu.
Kolesarska zveza Slovenije je Blaži podelila prestižno nagrado za najboljšo kolesarko leta 2012.

TONE SVOLJŠAK
Že vrsto let nas razveseljuje z rezultati v natančnem pristajanju z jadralnim padalom, ki sodijo v sam evropski in svetovni vrh. To se
je pokazalo tudi julija v Ohridu, kjer je postal z ekipo evropski prvak. Tone je prispeval pomemben delež k ekipnemu uspehu, saj se
je pokazal kot mojster »žlajfanja« nad piko. V pristajanju na cilj je pač tako, da je največ vredna »nula«, kot pravijo padalci. 

MAJA VIDMAR
Od leta  2002  je  Maja,  razen  v  letu  2004,  naša  stalna  gostja  podelitve  občinskih  priznanj  najboljšim  športnikom.  Desetletje  v
evropskem in svetovnem vrhu pomeni trdo delo, veliko volje in odrekanja. Pomeni pa tudi veliko zadovoljstva, saj rezultati kažejo na
obresti vsega vloženega. V letu 2012 je osvojila tri tretja mesta v svetovnem pokalu. V finale tega prestižnega tekmovanja se je
uvrstila vsakič od leta 2002 naprej. V težavnostnem plezanju zaseda 11. mesto, v kombinaciji pa 5. To vztrajnost Maje in odlične
rezultate Ločani cenimo.   
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BRONASTE PLAKETE

FLOORBALL CLUB INSPORT
Z desetimi naslovi državnega prvaka od 12 možnih, je Floorball club Insport paradni klub loškega športa in dvoranskega hokeja. Z
resnim delom in dobro organizacijo so v svoje vrste pridobili mlade in se vzgojili v kvalitetne igralce. Kar nekaj pa je takih, ki so v
klubu vse od začetka. Lahko jim rečemo, da so zraščeni s klubom, dvorano, žogico in palico. Le dobro delo vodi v uspeh, zato
zaželimo FC Insport, da bi tudi v naprej gradil svoje delo na ekipnem vzdušju, prijateljstvu, ki vodi k dobrim rezultatom.

ADI PRETNAR
Adi se je kot mlad fant navdušil za smučarske skoke in bil uspešen. V letnem času je bil nogometaš v mlajših ekipah in nato v članski
v Nogometnem klubu Ločan, ki je tedaj igral v prvi slovenski ligi. Sodeloval je pri gradnji smučarske koče na Starem vrhu. Po končani
uspešni športni poti se je vključil med organizatorje smučarskega kluba Transturist, kot sodnik ali na drugih delih, kjer je bilo pač
potrebno. Za dolgoletno sodelovanje v SK Transturist se mu sodelavci zahvaljujejo in ob 80 letnici želijo vse najlepše.

BOŠTJAN ŠINKO
je veliko pripomogel, da je bil 18.11.2001 ustanovljen loški Atletski klub. Pod njegovim strokovnim vodstvom so nekateri dosegli zelo
dobre rezultate in se uvrstili celo v državno reprezentanco. Svoje dobre rezultate so dosegali v tekmovanjih za reprezentanco in za
lastni klub. Boštjan je znal mlade atlete vzpodbuditi in privabiti tako, da so še sedaj aktivni in pomagajo pri vzgoji mlajših, ki se
vključujejo v atletski klub. Boštjanu gre priznanje za njegovo pomembno organizacijsko in strokovno delo.

JANEZ ŽAGAR
Tudi Janeza najdemo med najmlajšimi graditelji smučarske koče na Starem vrhu in nato med prizadevnimi smučarskimi delavci SK
Alpetour. Usposobil se je za sodnika na smučarskih tekmovanjih, to delo vestno opravljal in največkrat kot vodja sodnikov na progi.
Sodeloval je tako na sindikalnih, in vse do evropskih tekmovanj in olimpijade v Sarajevu 1984, kjer je bil odgovoren za markiranje
tekmovalnih prog na Bjelašnici. Koristno je sodeloval tudi na vseh prireditvah Po stezah partizanske Jelovice in našem Pokalu Loka
za mlade smučarje.

SREBRNE PLAKETE

TONČKA CELAR
V letu 1969 je Tončka oblekla dres rokometnega kluba v Loki in temu društvu ostala zvesta vse do današnjih dni. Desetletja je
aktivna funkcionarka kluba. Videvamo jo predvsem za zapisnikarsko mizo na tekmah praktično vseh selekcij, kjer je nepogrešljiva.
Nanjo se rokometni delavci lahko zanesejo, je dosledna, točna in vedno pripravljena pomagati, saj ima bogato znanje. Njeni zapisi
so tudi bogat zaklad za društveno statistiko in zgodovino. Sodelavci v klubu so Tončki za njen vložen trud zelo hvaležni in nanjo
računajo tudi v bodoče. 

MIŠO CEROVSKI
Mišo in loški rokomet sta že nad 30 let nerazdružljivo povezana. Na začetku je bil eden od igralcev v klubu, po končani igralski karieri
pa kot sodelavec v organizaciji in celo kot nosilec rokometne aktivnosti. Ob ločitvi moškega in ženskega rokometa je kot predsednik
vodil klub nežnejšega spola, v moškem rokometu pa opravljal različne naloge za nemoteno funkcioniranje ekip. Bil je in je še vedno
sopotnik  vzponov  in  padcev  loškega  rokometa.  Po  lanskih,  za  loški  rokomet  kritičnih  trenutkih,  je  prevzel  odgovorno  nalogo
predsednika novoustanovljenega kluba. S tem je pomembno prispeval k ohranitvi loškega rokometa, ki zajema veliko mladih in je
perspektiven šport s tradicijo na loškem. 

FRANC JESENOVEC
Po družinski tradiciji se je po očetu tudi sin France spoprijateljil z Avto-moto društvom v Škofji Loki. Že nad 30 let je med aktivnimi
prostovoljci društva, ki so pripravljali cestno hitrostne dirke v Loki. Po prenehanju teh se je vključil med organizatorje avto-rellyjev in
gorsko hitrostnih  ali  spominskih dirk s starodobniki.  Tam sodeluje kot sodnik.  Dolga leta je  tudi  član Upravnega odbora AMD,
sodeluje na vseh prireditvah društva, skrbi za foto arhiv in je prizadeven gospodar društva. 

FRANC NOVINC
Poznamo ga predvsem po imenu ACI. Bil je zelo kvaliteten tekmovalec v smučanju, v vseh alpskih disciplinah na lokalni, republiški in
državni  ravni.  Kot  eden prvih  je  opravil  izpit  za  smučarskega učitelja,  kasneje  tudi  sodnika.  Aci  je  bil  prvi  vodja  loške alpske
smučarske šole pri SK Transturist. Koristno je sodeloval pri organizaciji in izvedbi tekmovanj v alpskih disciplinah, patruljnih tekih in
biatlonu. Zelo se je zavzemal za približevanje smučanja občanom, ko so se postavljale vlečnice Grad in Dolinca za loškim gradom.
Aci je velik ljubitelj  smučanja po starem, njegov propagator in demonstrator, pa tudi ustanovitelj  v letu 1998 in prvi predsednik
društva ROVTARJI – smučanje po starem do leta 2004. Za vloženo delo so Acija Rovtarji razglasili za častnega člana.
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ALOJZIJA PIRC
je članica slovenske kegljaške reprezentance v kegljanju za slepe in slabovidne. V letu 2012 je v Celju prvič nastopila tudi za žensko
slovensko reprezentanco na evropskem prvenstvu. S 1782 podrtimi keglji je osvojila tretje mesto in s tem bronasto medaljo. Le malo
so zaostale za drugim mestom in premagale Romunke, ki so osvojile že 7 medalj. Alojzija Pirc je tudi posamezno dosegla odlično 8.
mesto v kategoriji B2 (močno slabovidni z izgubo vida od 95% do 99%). 
Zveza za šport invalidov je Alojziji podelila v decembru 2012 bronasto priznanje za dosežene rezultate v kegljanju.

ZLATI PLAKETI

STANE GRAHEK
je bil vsestranski športnik v mladih letih, sedaj je vsestranski funkcionar. Dobrih 50 let nazaj je bil smučar, z vidnimi rezultati v
slalomu in smuku, poleti pa nogometaš, od mladinskih do članskih moštev v Ločanu in NK Železničar v Ljubljani. Po končani aktivni
športni poti se je Stane vključil med organizatorje smučarskih tekem, kot smučarski sodnik in večkratni član Upravnega odbora. Še
vedno je aktiven pri izvedbi največjega tekmovanja za mlade smučarje v Sloveniji in mednarodno priznanem Pokalu Loka. 
Pomemben je Stanetov prispevek tudi v Avto moto društvu Škofja Loka, zlasti tedaj, ko so še prirejali mednarodne cestno hitrostne
dirke v Loki in v Kajak klubu v Škofji Loki, v spremljanju tekmovalcev v tujino. Bodi naklonjen loškemu športu tudi v naprej.

JOŽE HAFNER
Že štiri desetletja je Jože Hafner povezan z različnimi športi na Godešiču in širše v občini. V najzgodnejših letih kot nogometaš in
igralec namiznega tenisa, potem se je usedel v kajak,  kjer je dosegel odlične rezultate in uvrstitev v Jugoslovansko kajakaško
reprezentanco.  Poškodba ga je  oddaljila  od kajakaštva,  ki  ga sedaj  goji  le  za občasno popestritev.  Rekreativno je  igral  hokej,
kolesaril, teče na smučeh, gorskim tekom je dodal še organizacijo le-teh. Bil je udeleženec in organizator Triatlona jeklenih v Bohinju
in bil v letu 1993 celo četrti. V letu 1992 je začel z organizacijo teka na Osolnik, ki danes sodi v slovenski pokal, kot otvoritveno
tekmovanje sezone. Običajno je tudi udeleženec na progi. V Športnem društvu Kondor je dolga leta v Upravnem odboru, od 2005 pa
predsednik. Pomembno delo je opravil v organizaciji in povezovanju nogometa v vsej občini in pri izgradnji nogometnega igrišča s
spremljajočim objektom na Produ. Zelo koristno sodeluje tudi v Športni zvezi občine.
Dr. Jožetu Hafnerju so zelo hvaležni za vse storjeno v njegovi Krajevni skupnosti Godešič, temu pa se pridružuje tudi Športna zveza
in Zavod za šport občine Škofja Loka.

SVEČANA LISTINA

PETER PIPP
Novo Rokometno društvo Loka 2012 predlaga Petra Pippa za najvišje športno priznanje v občini Škofja Loka, ki ga podeljujeta
Športna zveza in Zavod za šport, za dolgoletno in uspešno delo v loškem športu. 52 let je že od tedaj, ko je začel pri Rokometnem
društvu Žabnica aktivno igrati rokomet. Po petih letih je prestopil skupaj z bratom v loški Rokometni klub. Prestopna tarifa je bil zaboj
piva. Ko je po nekaj letih končal kot tekmovalec, je nadaljeval kot funkcionar kluba vse do danes. Vrsto let je bil član upravnih
organov društva, eden tistih, ki so skrbeli za materialno stran in organizacijo. Tako je prispeval k vzponom, pa tudi padcem društva,
ki se v petdesetletnem času pač dogajajo ob menjavi generacij. Pogosto vidimo Petra tudi za zapisnikarsko mizo, s fotoaparatom v
roki in povsod tam, kjer se ustvarja zgodovina društva.
Izredno velik občutek in smisel pa ima Peter za zbiranje zanimivosti in arhiviranje le-teh. Tako je o loškem rokometu in tudi o drugih
športih ustvaril dragocen lastni arhiv, ki bogati dokumentarno gradivo ob izdajanju društvenih edicij. Njegovi rokometni sotovariši
pravijo, da večino fotografij, ki so mu jih dali ob različnih priložnostih »pozabil« vrniti, je to šteti za njegovo vrlino. Saj so se zato tudi
ohranile pri osebi, ki ima za to smisel in so danes vsem nam na razpolago, kot dokument preteklega časa. Peter koristno sodeluje
tudi v odboru za zbiranje gradiv in ustanovitev oddelka športa v Loškem muzeju.  

PRIZNANJE OB ZAKLJUČKU ŠPORTNE KARIERE

MATIC OSOVNIKAR

V že davnem letu 1995 je atlet Matic opozoril nase z rezultati na 100, 200 in 400 m, kasneje tudi na 60 in 300 m. Vsako leto je bil
hitrejši, bliže tistim, ki so beležili desetico na 100 m. Med mnogimi odličnimi rezultati sta dva še posebej izstopajoča. V Göteborgu je
med najhitrejšimi evropejci osvojil 3. mesto in bronasto kolajno. Najbolj pa ceni finalni nastop na svetovnem prvenstvu v japonski
Osaki, kjer se je pomeril s takrat najboljšimi sprinterji sveta. Slovenijo in Loko je dostojno zastopal na mnogih tekmovanjih v Evropi,
svetu, trikrat pa tudi na olimpijskih igrah. Ob vseh naporih je uspešno prišel do spoštljivega poklica in s tem poskrbel za svojo
prihodnost. Ločani cenimo tvoje dosežke v športu, zato se ti ob koncu aktivne športne poti za vse doseženo lepo zahvaljujemo. Bili
smo tvoji zvesti spremljevalci. Naj bo to darilo le skromna pozornost loškega športa ob tvojem zaključku blesteče športne kariere.
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