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PRIZNANJA ZA MLADA PERSPEKTIVNA ŠPORTNIKA in ZA ŠPORTNI  REZULTAT V LETU 2013

URBAN PRIMOŽIČ 
je zelo univerzalen plezalec. Kljub poškodbi v letu 2012, je v letu 2013 v članski kategoriji  v težavnosti in balvanskem plezanju
dosegel vrsto odličnih rezultatov. Na Kitajskem je v tekmi za svetovni pokal med osmimi finalisti zasedel 5. mesto, v skupni razvrstitvi
v kombinaciji svetovnega pokala pa je bil 9. Z rezultati v letu 2013 Urban dokazuje, da se je približal samemu svetovnemu vrhu. Z
vestnim delom, mladostjo in strokovnim vodstvom bo sedanji svetovni vrh lahko krojil še vrsto let in nas razveseljeval.

MARTIN BERGANT
V letu 2013 je ponovno dokazal, da sodi med zelo perspektivne plezalce celo v svetovnem merilu. Bronasto medaljo s svetovnega
prvenstva in srebrno iz evropskega prvenstva v mladinski konkurenci, je v letu 2013 v članski konkurenci dodal vrsto zelo dobrih
rezultatov. Uvrstil se je v polfinale in z 22. mestom potrdil svojo mednarodno veljavo. Martin je večkratni slovenski državni prvak v
težavnosti in na balvanih. Tudi njemu lahko rečemo v vzpodbudo, naj vztraja in kaže tako voljo v delu kot do sedaj. 

DAVOR JANŽIČ
Svečani listini  v letu 2005 in sedmim majolikam za dosežene rezultate v letih od 2006 do 2012, dodajamo letos še osmo. Na
svetovnem prvenstvu v Argentini je osvojil srebrni medalji v natančnem zbijanju in v dvojicah, skupaj z Juretom Kozjekom. Davor
velja v slovenskem balinanju za najtrofejnejšega igralca, ki je na največjih tekmovanjih osvojil že 13 odličij, od tega kar 7 naslovov
svetovnega in evropskega prvaka. To je bera, kakršni se je treba globoko prikloniti, to je desetletje v svetovnem vrhu.

BRONASTE PLAKETE

URŠKA BIZJAK 
Urška je kot mlada učiteljica kar 10 let vodila planinski krožek na Osnovni šoli, sedaj Škofja Loka Mesto. Strokovno se je usposobila
in bila uspešna mentorica mladim in v ponos šoli. Po upokojitvi v letu 2006 je iz zdravstvenih razlogov in zaradi nagnjenja k športu
začela s kolesarjenjem in teki v ravninskem in hribovskem okolju. Uspehi so jo pritegnili  v resno, dnevno vadbo. Ta se je hitro
pokazala v doseganju dobrih rezultatov na kolesarskih ravninskih in hribovskih tekmovanjih in v tekih na razdaljah do maratona.
Dolga vrsta zmag in dobrih uvrstitev v svoji kategoriji, vse več športnih disciplin so ji nadele naziv najboljše športnice v Društvu
upokojencev in naj rekreativko v športnih igrah občine. Urška, upokojenci tudi v naprej računajo nate.
  
MILAN KERN
Je  aktiven  član  Balinarskega  kluba  Loka  1000  od  leta  1980.  Skrbi,  da  rekreativna  aktivnost  in  tekmovanja  v  klubu  potekajo
nemoteno. Poleg tega opravlja vsa hišniška dela in sodeluje pri delovnih akcijah v klubu. Kot aktiven član je svoj največji uspeh
dosegel z ekipo, ki se je uvrstila v letu 2011 v prvo državno ligo. Sicer se pa s športom srečuje že desetletja, kot nogometaš v
mladosti, atlet, plavalec ali kot namiznoteniški igralec. Najljubše pa mu je balinišče na Novem svetu, njemu namenja vsak dan del
svojega časa.

HUSEIN ČAUŠEVIĆ
Je aktiven član balinarskega društva Loka 1000 od leta 1990. Največji uspeh je dosegel z ekipo, ko so se uvrstili v prvo državno ligo
leta 2011. Stalno se uvršča na Gorenjska prvenstva. Bil je tudi trener članske ekipe. Je še vedno član prve ekipe in pomaga pri delu
z mladimi. Pomaga pri organizaciji raznih tekmovanj na lokalnem nivoju. Prav tako nudi pomoč pri vzdrževalnih delih balinišča na
Novem svetu in pri čistilnih akcijah. V mladosti je igral aktivno mali nogomet in kegljal na lokalnih tekmovanjih. Bil je tudi strelec pri
ekipi Kopačevine od leta 1975 naprej. Klub se mu zahvaljuje za vestno delo.

ROK GROŠELJ
Rok je simpatiziral s plavanjem in košarko. Odločil se je za slednjo. Po prihodu v LTH je videl široko športno aktivnost in se takoj tudi
sam vključil. Vidno vlogo, ki so jo imeli tovarniški športniki v športnih igrah in v posameznih športnih disciplinah, je nadgradil s svojim
prispevkom pri organizaciji športa. V letu 1999 je uspešno prevzel nalogo športnega referenta. To se je pokazalo v rezultatih, ki so
hitro porastli, povečalo se je tudi število udeležencev in panog, kjer so sodelovali.  Organiziral  je tudi pestro športno aktivnost v
samem podjetju,  kljub tri  ali  štiri  izmenskemu delu  mnogih udeležencev. Zato je  bilo delo Roka še težje,  da je ob siceršnjem
razumevanju vodstva podjetja, zagotovil udeležbo v posameznih panogah. Športno aktiven človek je običajno tudi dober delavec, tak
je tudi Rok.
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KEMIČNA ČISTILNICA ŠINKOVEC
Kemična čistilnica samostojnega podjetnika Bojana Šinkovca že vrsto let nesebično in v okviru svojih možnosti pomaga loškemu
rokometu. V tekmovalnem procesu je 7 do 8 selekcij  rokometašev v vseh starostnih skupinah in tekmovalnih nivojih.  Skozi 10
mesečno in vsakotedensko aktivnost je treba skrbeti za opremo, posebno za pranje dresov. Tu čistilnica Bojana Šinkovca daje svojo
pomoč, ki jo v RD cenijo, saj vedo, da je to pomemben prispevek k rezultatom, ki jih dosegajo. Obenem je tudi zgled, da tudi male
firme lahko pomembno pripomorejo k razvoju zdravega športa za mlade. 

SREBRNE PLAKETE

DIFA D.O.O.
Že kmalu po ustanovitvi firme so se košarkarji oglasili pri ustanovitelju firme g. Petru Ažmanu in ga zaprosili za finančno pomoč. Kot
široko razgledan poslovnež je razumel probleme in finančno podprl klub. Potem, ko se je vnukinja odločila za rokometno pot, je firma
podprla tudi ženski rokometni klub.
V podjetju Difa d.o.o. imajo posluh tudi za rekreacijo svojih zaposlenih, ki se vključujejo na tekmovanja v medobčinskih športnih
igrah. Pred desetletjem se je sedanje vodstvo odločilo, da finančno podpre tudi organizacijo športno rekreacijskih iger v Upravni
enoti Škofja Loka. Za pomemben prispevek se v imenu vseh, ki so ga deležni, zahvaljujemo s priznanjem – srebrno plaketo. 

ALEŠ DOLINAR
Aleš se je kot 12 letni fant vključil v loški rokomet in z njim prešel vse selekcije do članske. Bil je uspešen igralec, ki vedno izpolnjuje
trenerjeva priporočila in s tem raste v igri, odnosu do nje in do soigralcev. Krona njegove igralske kariere je bila uvrstitev v mladinsko
reprezentanco Slovenije, kjer je odigral 20 tekem. V zgodovino loškega rokometa se je zapisal kot igralec z najdaljšim, kar 19 letnim
stažem igranja v selekcijah rokometa. Svojo športno pot je nadaljeval kot uspešen trener mlajših selekcij, ki pa jo je moral zaradi
poslovnih razlogov prehitro končati. Na rokomet ni pozabil, saj ga kot uspešen podjetnik materialno podpira in s tem daje zgled, kako
je mogoče biti uspešen igralec, trener in podpornik, ki soustvarja pogoje za dobro delo sedanjim generacijam loškega rokometa. 

VALENTIN JESENOVEC
Nad 50 let je član Avto – moto društva Škofja Loka. Po sledeh očeta, je tudi Tine opravljal naloge pri organizaciji moto dirk v Škofji
Loki, pri organizaciji relly tekmovanj za republiško in državno prvenstvo še v takratni Jugoslaviji. Zadnjih 13 let pa je njegovo delo
predvsem v AMD Škofja Loka, saj kot gospodar opravlja vsa dela, ki se pojavijo v društvu. V okviru Zveze za avtošport (AŠ 2005)
sodeluje kot sodnik komisar. Njegovo uspešno delo je v veliko oporo in korist matičnemu društvu, pa tudi AMZS, saj sta ga oba
nagradila s priznanji.

ALEKSANDRA KAVČIČ
Športna  pot  Aleksandre,  naklonjene  odbojki,  je  dolga  že  polnih  35  let.  Igrati  jo  je  začela  v  4.  razredu  OŠ  v  Novi  Gorici.  V
Odbojkarskem klubu je rastla vse do uvrstitve v 1. zvezno odbojkarsko ligo takratne Jugoslavije. Ko se je leta 1991 preselila v Škofjo
Loko,  je  postala  trenerka  deklic,  predsednica  Ženskega  odbojkarskega  kluba  kot  sekcije  Športnega  društva  Partizan,  članica
Upravnega odbora in vez med moško in žensko odbojko v Loki. V ŠD Partizan je prevzela tudi zahtevno nalogo tajnice društva. Kljub
nihanju loške ženske odbojke med tretjo in drugo odbojkarsko ligo Aleksandra vztraja, vadi mlade odbojkarice,  da bodo nekoč
vstopile v tekmovalni ritem sedanjih članic in morda tudi v trenerske vrste, za kar je Aleksandra prizadevna z vso svojo športno
zagnanostjo, in je uspešna.

ZAMORC D.O.O.
Mladinski servis Zamorc d.o.o. je kaj kmalu začutil svojo dolžnost, podpreti športno aktivnost svojih mladih članov v okviru loškega
športa. Materialno podpira izvedbo programa Zlati sonček za naše najmlajše iz loških vrtcev. Podpira tudi rekreacijski šport v okviru
športnih  iger  Škofjeloške upravne enote,  ki  združuje  občine Gorenja  vas – Poljane,  Škofjo  Loko,  Železnike in  Žiri.  Dolgoletno
podporo, ki omogoča mladim športne aktivnosti v občinski Športni zvezi in Zavodu za šport cenimo in je lahko za zgled tudi drugim,
ki bi se morali zavedati, da mlad aktiven športnik krepi lastnosti dobrega in zdravega delavca.

ZLATE PLAKETE

JURE DOLENEC
Najprej alpski smučar, nato rokometaš. Tak je začetek športne poti enega najbolj uspešnih slovenskih rokometašev, ki beleži že 14
sezon trdega dela.
Med dečki  se  je  pokazal  za  zelo  iznajdljivega,  talentiranega,  z  veliko  voljo  in  borbenostjo.  Te lastnosti  so  ga vodile  v  stalno
napredovanje, da bi s 16 leti že prevzel vlogo vodilnega. V kategoriji dečkov je osvojil dva naslova državnega prvaka, z mladinsko
ekipo RD Loka tudi dva, s slovensko mladinsko reprezentanco je bil na dveh svetovnih in enem evropskem prvenstvu. Največji
uspeh je osvojeno 6. mesto na EP v Srbiji leta 2012 in 4. na SP lani v Španiji. Jure je eden najboljših desnih zunanjih igralcev v
Evropi in svetu, uvrščen tudi med 32 najboljših evropskih rokometašev, kje je pet Slovencev, od teh pa dva Ločana – Jure in Matej.
Jure, želimo ti še veliko let uspešnega igranja med najboljšimi ekipami in igralci naše stare celine in sveta.
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MATEJ GABER
Za razliko od Jureta je tri leta mlajši Matej začel športno pot pod koši in prav kmalu prešel v vrste rokometašev. 
Od tu dalje se njegova športna pot zelo hitro vzpenja v odličnega mladega rokometaša, ki je v kategoriji dečkov osvojil dva naslova
državnega prvaka in dva naslova v mladinski kategoriji z ekipo RD Loka. S kadetsko reprezentanco je nastopil na EP na Češkem.
Na EP za mladince je v letu 2011 osvojil bronasto medaljo, s člansko reprezentanco Slovenije pa 6. mesto na EP v Srbiji v letu 2012
in leto kasneje 4. mesto na SP v Španiji. 
Tudi Matej se je s svojo kvaliteto, voljo in vztrajnostjo uvrstil med 32 najboljših rokometašev po merilih Evropske rokometne zveze,
med najboljše sploh pa na svojem »delovnem mestu« krožnih napadalcev. Matej je kot športnik ostal prijatelj loškega rokometa,
nekdanjih soigralcev in vzor mnogim mladim rokometašem v Loki in Sloveniji. Mi pa mu zaželimo, da tak ostane tudi v prihodnje.

IVANKA IN FRANC PREZELJ
Zakonca Ivanka in Franc sta med stebri športne aktivnosti v Društvu upokojencev Škofja loka. V njuni skoraj 50 letni aktivnosti se je
nabralo zmag in uvrstitev na prva mesta izredno število.  Ivanka nastopa v petih panogah; streljanju z zračno puško in pištolo,
badmintonu,  pikadu in  prstometu.  V letu  2011 je  bila  Naj  športnica društva,  v  zadnjih  dveh letih  pa druga.  France tekmuje v
streljanju, balinanju, namiznem tenisu in badmintonu. Tudi on že vrsto let niza zmage in dobre uvrstitve, zlasti s streljanju. Vsa ta
leta, odkar je uveden naziv, je bil Naj športnik leta DU Škofja Loka. 
Resnično športno uglašen par veliko prispeva tudi k ekipnim zmagam in dobrim uvrstitvam celotne strelske sekcije DU na občinski,
medobčinski  in  na  republiški  ravni.  Zato  priznanje  prejemata  tudi  za  uspehe  strelske  sekcije  društva  in  dosedanji  rezultati  ju
zavezujejo, da svojo športno aktivnost nadaljujeta tudi v naprej. Tako individualno kot ekipno. DU Škofja Loka je na vaju ponosno.

JURE STARMAN
Jure lanskoletne odlične rezultate v kegljanju nadgrajuje z novimi uspehi. Na ekipnem svetovnem prvenstvu do 23 let je osvojil 2.
mesto, v dvojicah je bil tretji, v kombinaciji 4., posamezno pa 6. Izredno bero je nadaljeval na prvenstvu Slovenije. Postal je najboljši
mladinec in celo članski državni prvak. Rezultati, ki jih Jure dosega v zadnjih letih so osnova za podelitev zlate plakete, ki naj bo
vzpodbuda za mnoge ure treninga tudi v prihodnje.

STANISLAV STRNAD
V svet športa je vstopil kot nadebudni planinec – gornik v letu 1973, ob otvoritvi loške planinske poti. Od ljubezni do narave ga ni
odvrnila niti huda poškodba v severni Triglavski steni, le usmerila ga je še v druge športe. Borilne veščine, ki krepijo telo in duha, so
stopile v ospredje njegovih aktivnosti. 34 let aktivnosti beleži v Karate klubu in sekciji ŠD Partizan, kot član, organizator, trener in
funkcionar, z izjemnim občutkom za delo z otroki. Prav njim pa namenja tudi znanje učitelja alpskega smučanja. 
Stanislav je ustanovni član Škofjeloškega orientacijskega kluba, ki se je leta 1996 razvil iz takratne sekcije TVD Partizan in bil
dolgoletni  predsednik  kluba.  Je  organizator  številnih  domačih  in  mednarodnih  tekmovanj  v  orientaciji,  z  odmevnimi  rezultati  in
mnogimi visokimi priznanji. Krona je organizacija in izvedba evropskega prvenstva za mlajše mladinke in mladince v orientacijskem
teku ob 100 letnici športa v Škofji Loki v letu 2006. Z velikim občutkom prenaša svoje bogato znanje na mlade, na mlade s posebnimi
potrebami, v zadnjem času sodeluje tudi v programih, ki so namenjeni osebam v tretjem življenjskem obdobju.

SVEČANI LISTINI

SAŠO BERTONCELJ
Po podeljeni bronasti plaketi v letu 2006, zlati v letu 2007 in petim majolikam v letih 2008 do 2012, za dosežene športne rezultate, je
Sašo danes osmo leto zapored na podelitvi priznanj najboljšim športnikom v preteklem letu. Topot nas je z osvojitvijo zlatih odličij na
svetovnem pokalu v Ljubljani 29. aprila in sredozemskih igrah v turškem Mersinu prepričal, da zasluži najvišje priznanje – svečano
listino. Sašo je  rastel  v  skromnih telovadnih razmerah. Z vztrajnostjo,  odrekanjem in ob kvalitetni  strokovni pomoči  je dosegel
evropsko in svetovno raven telovadca na konju z ročaji. Zaželimo mu, da bi zrastel še do te kakovosti, da bi redno prejemal oceno
okoli  15,700 točke, kot smo prebrali njegovo željo v Gimnastiki.  Pa četudi bo kakšna ocena manjša bomo vedeli,  da si  nam z
dosedanjimi rezultati dal mnogo veselja in spoštovanja.
 
JOŽE STANONIK
Jože je športnik postal že davnega leta 1950, ko je postal član TVD Partizan kot aktiven telovadec in vaditelj mlajših skupin. V letih
1957 do 1959 je uvedel igranje rokometa v Škofji Loki, ukvarjal se je še z atletiko, streljanjem in kegljanjem. K svoji največji ljubezni
– planinstvu je pristopil že kot 18 letni fant leta 1957. V planinski organizaciji je opravljal vrsto najodgovornejših nalog tako na lokalni
kot tudi na republiški ravni. Po odsluženi vojaščini je bil ustanovitelj in vodja mladinske planinske sekcije, v naslednjem desetletju
njegovega delovanja je ustanovil in vodil planinsko sekcijo v Termiki,  še naslednje desetletje je pod njegovim vodstvom zaživel
odsek planinskih vodnikov.
Bil  je  podpredsednik  Planinske  zveze  Slovenije  (PZS),  več  let  predsednik  Meddruštvenega  odbora  Planinskih  društev  na
Gorenjskem, še danes pa je predsednik Planinskega društva Škofja Loka. Brez njega ne bi bilo obnove planinskih koč na Blegošu in
Lubniku.  Prejel  je  več najvišjih  priznanj  PZS in  lokalne skupnosti.  Vsekakor  pa izstopa prejeto  priznanje  Državnega sveta  RS
najzaslužnejšim prostovoljcem ter priznanje predsednika države, ki ga je leta 2002 odlikoval s častnim znakom svobode RS. S
svojim funkcionarskim delom in veliko umirjenostjo in preudarnostjo je pustil neizbrisen pečat tako v Športni zvezi kot Zavodu za
šport Škofja Loka. Jože hvala ti in na tvojo pomoč računamo tudi v prihodnje.
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