Športna priznanja v letu 2014
Škofja Loka, 24. marec 2015

PRIZNANJA ZA MLADE PERSPEKTIVNE ŠPORTNIKE in ZA ŠPORTNE REZULTATE V LETU 2014
SAŠO BERTONCELJ
S Sašem se na vsakoletni svečanosti, namenjeni najboljšim športnikom in dolgoletnim športnim delavcem srečujemo že polno desetletje. V
letu 2006 je bil prejemnik bronaste, v letu 2007 pa zlate plakete. V petih naslednjih letih, od 2008 do 2012, smo mu podelili pet majolik, kot
simbolično nagrado za dosežene športne rezultate. V letu 2013 pa je bil prejemnik najvišjega priznanja – svečane listine. Tudi v letu 2014
nas je razveseljeval z odličnimi rezultati. V finalu na evropskem prvenstvu v Sofiji je na konju z ročaji osvojil bronasto kolajno. Na
gimnastičnem svetovnem prvenstvu v kitajskem Nanningu je po uspešni izvedbi vaje na konju z ročaji pristal na 4. mestu, kjer mu je za
kolajno zmanjkalo zgolj 67 tisočink točke. Sašo, čestitamo ti za tvoje telovadne uspehe s šesto majoliko.
ALEKSANDAR HADŽIDAOV
V Strelskem društvu Škofja Loka je začel svojo strelsko aktivnost kot 12 letni pionir v letu 2002, z zračno puško serijske izdelave, nato je
prešel na zračno pištolo. Na osnovi redne vadbe dosega odlične rezultate, na domačih in mednarodnih tekmovanjih. Kot član mladinske
državne reprezentance je tekmoval v Nemčiji, na Češkem, Hrvaškem, v Srbiji in na domačih slovenskih tekmovanjih.
Z resnim pristopom je dosegel veliko zaupanje in opravil tudi izpit za strelskega sodnika. V domačem društvu pomaga pri nabavi opreme,
orožja in pri računalniški analizi strelca. Zanesljiv je pri pripravi in izvedbi tekmovanj, ki jih organizirajo v društvu. Med mladimi strelci je za
vzor, zato želimo, da s tako voljo tudi nadaljuje.
ALEKS KAVČIČ
Aleks izhaja iz družine, kjer se igra odbojka, tenis in rokomet. Kot osnovnošolec se je vključil v rokometni krožek v OŠ Ivana Groharja in z
njim rasel. Njegovo nadarjenost ob visoki in krepkejši postavi je opazil tudi trener Jani Klemenčič, ki mu je zato namenil več pozornosti pa
tudi več obveznosti. To se mu je obrestovalo tako, da je igral za svoj letnik, pa tudi za starejše. Rokometno znanje je izpopolnjeval na
turnirjih z reprezentanco. Z njo je na evropskem olimpijskem festivalu v Utrechtu osvojil prvo mesto in si tako zaslužil nastop na olimpijskih
igrah. V letu 2014 je z reprezentanco Slovenije na mladinskih olimpijskih igrah v kitajskem Nandžingu osvojil 1. mesto. Pričakujemo še novih
uspehov, za dosežene pa naše čestitke.
ALOJZIJA PIRC
V letu 2012 je Alojzija Pirc prejela srebrno plaketo Zavoda za šport in Športne zveze. Tedaj smo zapisali: »Je članica slovenske kegljaške
reprezentance za slepe in slabovidne. V Celju je prvič nastopila z reprezentanco in z njo osvojila bronasto medaljo.« Niz dobrih rezultatov je
dosegla v nadaljevanju svoje kegljaške športne poti. V letu 2014 je na evropskem prvenstvu na Poljskem s slovensko reprezentanco osvojila
4. mesto.
Alojzija je v kegljanje vložila že veliko truda in ob resnem pristopu dosegla lepe uspehe. Pod skrbnim strokovnim vodstvom in ustrezni
vzpodbudi, ob volji, ki jo ima, nas bo gotovo tudi v prihodnje razveseljevala. Mi ji to želimo.
JANEZ SVOLJŠAK
Na prvem mladinskem svetovnem prvenstvu v lednem plezanju v letu 2013 v Švici, je Janez dosegel 3. mesto, v letu 2014 pa je premagal
vso konkurenco. Edini je v finalu dosegel vrh in tako dokazal svojo moč in perspektivnost. Tekmovalno ledno plezanje je predstavljal tudi v
kulturnem programu zimskih olimpijskih iger 2014. Janez je posegel že v članske vrste, saj je dosegel 7. mesto v skupni razvrstitvi
svetovnega pokala v sezoni 2014. Svojo vsestranskost v športu kaže kot študent fakultete za šport. Sam pravi: »Rad imam vse športe, a
spoprijeti se s skalo/steno, mi pomeni konstanten izziv. V naravi odkrivam nove možnosti. Meje si postavljam sam.« Mi dodajamo: »Naj bo
Janez v tem uspešen.«
TONE SVOLJŠAK
Dobitnik srebrne plakete v letu 2004, zlate v letu 2009 in svečane listine v letu 2011 in danes četrte majolike, nas je v letu 2014 spet
razveselil z odličnimi rezultati med jadralnimi padalci. V Vršcu v Srbiji je postal ekipni evropski prvak. K temu naslovu pa je Tone prispeval še
3. mesto v natančnem pristajanju, z le osmimi zgrešenimi centimetri od ničelne točke. Komaj verjetno, če pomislimo, da morajo naši
reševalci mnogim padalcem pomagati celo z dreves, ko ne uspejo pristati na širokem travniku, Tone pa je z le 8 cm odklona tretji. Srečno
Tone pod nebom brez meja tudi v prihodnje.
MAJA VIDMAR
Majo že 13. leto vabimo na svečano razglasitev najboljših športnikov občine. Za njene odlične dosežke v športnem plezanju smo ji podelili
cel komplet plaket (bronasto 2002, srebrno 2003, zlato 2005), v letu 2007 svečano listino, od tu naprej pa 7 majolik, skupaj z današnjo.
Zaslužila jo je s 5. mestom v Gijónu v Španiji na svetovnem prvenstvu v težavnostnem in hitrostnem plezanju in s 7. mestom v skupnem
seštevku svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. Njena vztrajnost in kakovost sta odraz resnega pristopa in vestnega dela, ki je lahko
za zgled vsem njenim vrstnikom in vsem nam. Maja, želimo ti, da s tako vztrajnostjo nadaljuješ k novim odličnim rezultatom. Mi to cenimo.
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BRONASTE PLAKETE
ANDREJ DERLINK
Društvo Rovtarji gojijo in predstavljajo smučanje in kolesarjenje po starem. Z vrsto samostojnih prireditev ali v sodelovanju z drugimi
prireditelji so postali del naše kulturne dediščine. Andrej Derlink je ustanovni član društva v letu 1998 in od vsega začetka eden od najbolj
aktivnih. Opravljal je delo tajnika, blagajnika, napovedovalca prireditev, komentatorja, pa tudi pevca starih pesmi v solo izvedbi, duetu ali
skupini. Andrej je odličen poznavalec smučanja in kolesarjenja po starem. Zato pomembno prispeva k odmevnosti prireditev, ko se Rovtarji
pokažejo v oblačilih, s kolesi ali smučmi, ki predstavljajo neko obdobje pred 100 in več leti. K prijateljstvu, ki jih veže, pomembno prispeva
tudi Andrej, že vseh 17 let. Mi občani in Rovtarji to cenimo.
JURIJ POSAVEC
Jurij, doma iz zasavskega Hrastnika, je za svoj prvi šport osvojil igranje namiznega tenisa, v vojaški službi pa karate. Sodeloval je tudi v
mnogoboju in patruljnem teku na smučeh. Ko je prišel v Loko je bil od leta 2000 do 2007 član karate sekcije pri ŠD Partizan in istočasno
pomagal kot inštruktor na OŠ Cvetka Golarja na Trati.
Pa je spet prevladal namizni tenis. Sprejel je vodenje sekcije namiznega tenisa pri ŠD Partizan in nadgradil svoje znanje do naziva trenerja
in inštruktorja. Še vedno je osebno aktiven na veteranskih tekmovanjih v gorenjski ligi. Zadnji dve sezoni deluje kot strokovni sodelavec za
šport na OŠ Jela Janežiča. Sploh se je Jurij izkazal z velikim občutkom za delo z mladimi, ki rabijo vso človekovo pozitivno energijo. Te
Juriju ne manjka in naj bo še dolgo tako. V Športnem društvu Partizan cenijo njegovo 14 letno uspešno delo.
JAKA RUPNIK
Predlagatelji so zapisali: »Gre za zelo skromno in pridno osebo, ki jo krasijo lucidno razmišljanje, kreativnost, aktivizem, produktivnost,
zagnanost, tehnično znanje, ideje, pridne delovne roke, ter občutek za solidarnost in medsebojno pomoč.« K temu dodajamo le, da je bil
Jaka vedno zraven in tam kjer je bilo treba pomagati, ko se je športni park v Zmincu gradil, ko ga je treba zgledno vzdrževati in iskati nove
ideje za izboljšanje. V zadnjih letih je tudi član izvršnega odbora društva in s tem še bolj vpet v športni utrip svojega kraja.
VALENTIN ŠINKO
Se še spomnimo odmevnih moto dirk v Škofji Loki ? Valentin se jih gotovo, saj je v organizaciji in izvedbi sodeloval kot društveni funkcionar
in sodnik. Ko dirk ni bilo več, je sodeloval v delu športne komisije in organizaciji rely tekmovanj, vse do državnega prvenstva v takratni
Jugoslaviji. Sedaj, ko ni več v tako rosnih letih, je redni spremljevalec otrok, da varno prispejo v šolo in se naučijo ravnanj v prometu.
Valentin je v letu 2003 prejel zlato plaketo Avto-moto zveze Slovenije in v letu 2005 še zlato plaketo matičnega društva. Tem priznanjem
dodajamo še bronasto plaketo Zavoda za šport in Športne zveze Škofja Loka.
GORAZD ŠORN
Kot soustanovitelj športnega društva Utrip v Zmincu, je Gorazd aktivno sodeloval na vseh področjih društva in še posebno pri izgradnji
športnega parka. Ta je danes ponos kraja in mesto druženja mladih, ki svojo pozitivno energijo usmerjajo v zdravo rekreacijo. Gorazd ni
človek besedičenja, pač pa konkretnih akcij, ki dajejo rezultat. Pravijo, da je vedno zraven, kadar se kaj dogaja v Zmincu. Pa saj je to za
nekdanjega podpredsednika, tajnika in danes člana izvršnega odbora razumljivo, če svoje društvene dolžnosti jemlje odgovorno, tako kot jih
Gorazd. Zadnja leta zelo uspešno organizira živ-žav za otroke in prireditev nadgrajuje z novimi vsebinami. Osebno pa se meri na tekaških in
kolesarskih prireditvah vse do maratona in gorskih tekov.
IGOR JUHANT
Kuhovnica, prav dobesedno vzeto, je Igorja pripeljala v loški hotel Transturist. Kot šef kuhinje je kmalu spoznal, da njegova prihodnost tu ne
bo prijetna. Odločil se je za samostojno pot. Z ženo Matejo sta odprla cvetličarno, po letu dni pa podjetje Mateja, gostinstvo in storitve d.o.o.
Skromen od mladosti, je čutil za svojo dolžnost pomagati tistim, ki težko uresničujejo svoje načrte. Odločil se je sponzorirati biatlonko Tadejo
Brankovič, pa Društvo umetnikov Škofja Loka (1995 – 2007). Še vedno pomaga sokrajanom, Balinarskemu društvu Trata, občasno prispeva
rdečemu križu za otroke, Gasilskemu društvu, tabornikom. Rad igra šah, zato daje pomoč tudi Šahovskemu klubu Komenda, kjer je preživljal
mladost. Pravijo, da tako obvlada 64 črno – belih polj, da je le malokdaj poražen. Želimo, naj bo tudi v naprej tako dober sponzor, kot je
dober šahist in uspešen v poslu.

SREBRNE PLAKETE
RASTO KOS
S športom se je srečal v zgodnji mladosti, kot nogometaš na Sv. Duhu. Tam se je poskusil kot trener mladinske in članske ekipe in bil
uspešen. Simpatije je gojil do kegljanja in jih pripeljal do ustanovitve kegljaškega kluba Lubnik, katerega ustanovni član je bil. Zaslužen je za
vrsto osebnih uspehov na kegljaških stezah. Treninge in tekmovanja je jemal vedno zelo resno, tako jih jemlje tudi sedaj v vlogi trenerja.
Rasto je z vso resnostjo skrbel za razvoj kegljanja, zato so sledili uspehi domačega kegljaškega kluba, ki je prešel iz gorenjske v 2.
slovensko in danes v 1. B slovensko ligo. Njegova pomoč je stalno prisotna tudi pri ekipi mlajših kegljačev v 2 slovenski ligi.
Red in prijateljski pristop s svetovanjem in vzpodbujanjem soigralcev na treningih in tekmovanjih je Rastova odlika, ki krepi klub in zagotavlja
njegove uspehe. Njegova prizadevanja pripomorejo tudi k uspešni izvedbi tradicionalnega novoletnega turnirja, kjer so na stezah loškega
kegljišča tekmovali mnogi mednarodno uveljavljeni kegljači, celo evropski in svetovni prvaki. Rasto je za svoje delo v letu 2010 prejel že
bronasto plaketo Zavoda za šport in Športne zveze Škofja Loka.
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DOMEN KRIŽAJ
Je eden najzaslužnejših za aktivnost v Športnem društvu Kondor na Godešiču. V osemdesetih je postal član nogometne šole društva, poleg
tega pa v zimskem času veliko smučal in drsal na ledu ter igral namizni tenis s svojimi prijatelji. Nogomet je aktivno igral do hude poškodbe
kolena. Po poškodbi je svoj športni repertoar razširil na gorsko kolo in kajak na divjih vodah, kjer še vedno neizmerno uživa.
Velik poudarek je dajal razvoju nogometa in leta 1997 prevzel vodenje kluba. Zagrizel je v obnovo nogometnega igrišča na Produ. Peščeno
površino so prekrili z okrog 1000 m3 zemlje in povečano igrišče spremenili v travnato površino. Vseskozi je tudi aktiven pri organizaciji za
izvedbo tradicionalnega teka na Osolnik. S predsedniškega mesta se je zaradi službenih obveznosti umaknil leta 2006, a ostal aktiven član
upravnega odbora Športnega društva Kondor in eden glavnih sponzorjev. Društvu pomaga finančno, strokovno kot grafik – oblikovalec in
ostaja aktiven pri izvajanju obsežne društvene dejavnosti. Njegovi sotovariši pravijo, da bi bil godeški in loški šport brez Domna skromnejši.
Zato naj bo priznanje zahvala za storjeno in vzpodbuda za prihodnje.
FRANC PREVODNIK
Spada med pomembne organizatorje in izvajalce športne aktivnosti v Športnem društvu Brlog, ki zajema vasi Brode, Gabrk in Log.
Soustanovitelj in 12 let predsednik društva med leti 2000 in 2012, sedaj tajnik, je bil tudi pobudnik za izgradnjo večnamenskega igrišča ob
nekdanji šoli v Gabrku. Rekreativno igra košarko in beleži že 37 let aktivnega igranja namiznega tenisa, kjer je bil več let tudi predsednik
odbora. Z izkušnjami je pomagal trenirati našo olimpijko Andrejo Dolinar, ki je dosegla pomembne rezultate med paraplegiki. Danes je
njegovo delo pomembno pri opravljanju nalog v floorball ekipi Polycom Brlog, kjer skrbi za pridobivanje sponzorjev in za nastopanje ekipe v
1. slovenski floorball ligi. Vsestranskost Franceta in velika skrb za športne aktivnosti v podeželskem okolju vsekakor opravičuje podelitev
priznanja – srebrne plakete.
MILENKO ŠTIMAC
Več kot dve desetletji je Milenko aktiven v loškem strelstvu. Je član upravnega odbora Strelskega društva Škofja Loka, kjer opravlja naloge
orožarja in vaditelja strelstva za mlajše strelce. V vzgoji mladih je uspešen, saj pod njegovim vodstvom dosegajo dobre rezultate in sodijo v
sam vrh med osnovnošolskimi ekipami v Sloveniji. Milenko je strelski sodnik, ves čas pa tudi skrbi za vzdrževanje strelišča, ki je sedaj
usposobljeno za vsa tekmovanja z ročnim orožjem. Sam še vedno rad pogleda po cevi zračne puške. Sodeluje na veteranskih tekmovanjih,
ki jih razpiše Strelska zveza Slovenije, na športno rekreacijskih igrah in upokojenskih tekmovanjih vseh nivojev. V tem je uspešen in zasluži
naše priznanje.

ZLATE PLAKETE
SAŠKA BENEDIČIČ TOMAT
Iz obsežne obrazložitve Saškine dosedanje športne poti naj poudarimo nekatere, ki dovolj povedo o njenem delu in upravičujejo podelitev
zlate plakete: Od malega je zapisana športu. Začetek je bil na smučeh, v kranjski gimnaziji pa je nadaljevala s plesom. Aerobiko je pred
tremi desetletji prinesla v Loko, tolikšen čas je vezana tudi na ŠD Partizan v vseh rekreativnih vadbah kot vaditeljica, trenerka plesa,
smučanja, aerobike in fitnesa. Kar četrt stoletja je v vodstvu Športnega društva Partizan, 15 let pa njegova predsednica. Deluje tudi širše, saj
je četrti mandat v vodstvu občinske športne zveze, štiri leta je bila upravnica Športne dvorane Poden, dvajset let sodeluje pri Fakulteti za
šport na področju športne rekreacije, kot predavateljica in organizatorica seminarjev. Od leta 2003 je strokovna sodelavka Fakultete za
šport, soustanoviteljica projektov Veter v laseh in Zdravo društvo. Odgovorne naloge opravlja tudi pri pomembnih mednarodnih projektih pri
Mednarodnem združenju za šport in kulturo. Ob vseh nalogah ne pozablja, da je oseben stik s svojo telovadno bazo najpomembnejši. Tega
Saška bogato goji in daruje svoji okolici. V letu 2005 je prejela srebrno plaketo Zavoda za šport in Športne zveze Škofja Loka.
BOJAN BUDEN
19 letni Bojan se je včlanil med Traške balinarje in že leto za tem nastopal v ekipi, ki je igrala v gorenjski ligi. Znanje in sreča sta mu včasih
namenila zelo dobre rezultate. Z ekipo je kmalu začel tvoriti vrh slovenske lige. Večji uspeh so bile kvalifikacije za drugo zvezno
jugoslovansko ligo. Uvrstitev je uspela v letu 1988, saj se je kot republiški prvak z ekipo uvrstil v zvezno jugoslovansko ligo in kot novinec
zasedel drugo mesto ekipno.
Ko je Slovenija postala samostojna, je bila balinarska ekipa Trata v samem vrhu in tega kroji iz leta v leto, vse do sedaj. Tudi v mednarodnih
srečanjih so loški balinarji dosegali mnoge vidne uspehe, kakršnih se ne more pohvaliti nobena druga balinarska ekipa na Slovenskem.
Bojan Buden je od leta 1984 predsednik Balinarskega društva Trata, polnih 40 let.. Pod njegovim vodstvom se je na Trati postavilo lepo
pokrito balinišče in se postopoma izboljševalo in urejalo v pravi slovenski balinarski center. S sodelavci je opravil ogromno prostovoljnih ur,
ki jih še danes namenja razvoju loškega balinanja, kjer ostaja tudi aktiven igralec. Čestitamo.
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LTH Castings d.o.o.
LTH Castings d.o.o. (prej TCG Unitech, LTH) že več kot 30 let s sponzorskimi sredstvi podpira športna, kulturna, dobrodelna in tudi druga
društva in organizacije, ki soustvarjajo in bogatijo kvaliteto življenja v škofjeloški občini. Zadnjih 25 let je podjetje generalni sponzor
Košarkaškega kluba Škofja Loka in z gotovostjo lahko rečemo, da brez LTH Castings-a v Škofji Loki košarke v taki obliki in na takem nivoju
ne bi bilo. Ob 60 letnici Košarkarskega kluba Škofja Loka si uspešno mednarodno podjetje vsekakor zasluži priznanje.
Pričakujemo, da bo podjetje to naklonjenost loškim košarkašem in občinskemu športu nasploh, ohranilo tudi v prihodnje. Košarkarski delavci
se bodo trudili, da z rezultati, strokovnim in trdim delom, zlasti pri vzgoji mladih generacij, to zaupanje opravičijo. Zagotovo pa tudi druge
športne sredine, ki jih LTH Castings ne pozablja. Celemu kolektivu – sponzorju, škofjeloški športniki in predvsem košarkarji izrekamo veliko
zahvalo.

SVEČANI LISTINI
FRANČIŠKA IN JANEZ DEMŠAR
Svečana listina se zakoncema Demšar Frančiški in Janezu podeljuje za več kot 40 letno aktivno organizacijsko delo in tekmovalne dosežke
v Strelskem društvu Škofja Loka.
Frančiška beleži svojo aktivnost v strelstvu od leta 1975 v Centru slepih, le par let kasneje pa tudi pri strelskem društvu. Je redna
udeleženka tekmovanj socialnih zavodov, medobčinskih športnih iger, društev upokojencev in tekmovanj, ki jih razpisuje Strelska zveza
Slovenije. Ni zbirala le medalj, pohval, plaket in pokalov, pač pa aktivno sodelovala v vodstvenih organih društva in pri vseh delih, ki jih je
bilo treba opraviti v teh desetletjih. Še vedno je aktivna tekmovalka in delavka v društvu.
Janez ali Janko, kot mu pravimo, je že desetletja ključna oseba Strelskega društva Škofja Loka. Kot tekmovalec je na vseh rangih prejšnje in
sedanje države dosegel vrsto dobrih rezultatov, marljivo organiziral treninge sebi in sotekmovalcem, ob tem pa aktivno delal v organih
društva. Ni bilo samo strelstvo njegov šport, pač pa tudi nogomet, smučanje, namizni tenis, kegljanje in odbojka. Četrt stoletja je opravljal
naloge športnega referenta v Centru slepih, toliko časa je dejaven pri lovcih, kjer tekmuje tudi v streljanju na glinaste golobe. 12 let je bil
Janko podpredsednik društva, od leta 2000 pa je njegov predsednik. Vzorno skrbi za urejanje strelišča in se močno trudi, da bi loški strelci
enkrat dokončno rešili problem prostora za streljanje. Upajmo, da bo v tem Strelsko društvo v prihodnje uspelo. V letu 2005 je Janko prejel
srebrno plaketo Zavoda za šport in Športne zveze Škofja Loka.
AVGUST HARTMAN
Avgust Hartman, v košarkaških krogih znan z imenom Gudi, je dejansko legenda loške košarke. Čeprav ni košarkaške postave, je v tej za
občino pomembni športni panogi od njenih začetnih let. Iz pionirske vrste je prešel v mladinsko in člansko. Ko so ga prerasli mlajši, je prešel
med organizatorje tekem in turnirjev košarkarskega kluba. Četrt stoletja je bil nepogrešljiv zapisnikar dogodkov, na stoterih tekmah vseh
nivojev. Vrsto mandatov je bil član izvršnega odbora, član drugih odborov in komisij, ki so zagotavljale Košarkarskemu klubu aktivno delo
pretečenih 60 let. Skupaj s klubom je doživljal napredovanja v višje tekmovalne razrede in tudi vračanja navzdol. To je pač šport z vzponi in
padci. Gustl je vedno dodal pomemben delež pri organizaciji pomembnih tekmovanj, kjer je klub igral vlogo organizatorja. Pohvalimo lahko
odlično izvedeno evropsko prvenstvo kadetinj v letu 1998 in evropsko prvenstvo za mladinke v letu 2002. Soustvarjal je kvalitetne pogoje za
treninge in izobraževanja drugih ekip, ki so prihajale v Loko po več košarkaškega znanja.
Današnjega nagrajenca smo srečevali tudi v Izvršnem odboru Športne zveze in Svetu Zavoda za šport, kjer se je vztrajno prizadeval za
ustrezne pogoje za šport v občini. Tri mandate je bil tudi član Odbora za podelitev priznanj najboljšim športnikom in športnim delavcem v
občini.
Športno komisijo Krajevne skupnosti Trata vodi že 18 let in vsako leto organizira Beli dan za krajane. Nepogrešljiv je v pripravah zimskih
tekaških prog ob ugodnih snežnih razmerah. Ob tisočerih urah, ki jih je Gustl namenil košarki in drugim športom v občini, ga odlikuje
skromnost in velika volja opraviti delo, za katerega smo se dogovorili. Za najvišje priznanje svečano listino ti čestitamo.

POSEBNO PRIZNANJE
KOŠARKARSKI KLUB ŠKOFJA LOKA 1954 – 2014. Prejemnik svečane listine ob 50 letnici – 2004.
V lanskem letu je klub praznoval svoj biserni jubilej. Košarkarska sekcija v okviru tedanjega telovadnega društva Partizan se je v letu 1954
včlanila v Košarkarsko zvezo Slovenije in spomladi naslednje leto nastopila v III. Slovenski košarkarski ligi.
V skromnih razmerah, na Puštalskem igrišču s črnim lešem, so bile odigrane prve tekme, gledalci pa so bili živi obroč ob igrišču. Košarka se
je v Loki hitro prijela. Našla je simpatizerje in igralce. Râsti kakovosti in plasmaji prvotno imenovanega Košarkarskega kluba Sora so sledile
tudi finančne zahteve in pokrovitelji. Zato je klub večkrat v zgodovini menjal svoja imena : Kroj, Lokainvest, Odeja, Marmor, Veletrgovina
Loka, Mercator, TCG Unitech LTH-OL, do današnjega Košarkarskega kluba Škofja Loka.
V 60 letni zgodovini so bila obdobja vzponov, pa tudi padcev in organizacijskih sprememb. Vedno pa je vodstvo s članstvom našlo prave
izhode in postopno napredovalo. Vseskozi klub skrbi za strokoven, organizacijski in igralski kader, v zameno za to pa ima uspehe,
prijateljsko in prijazno športno okolje, znanje in veliko volje. Naj ta vodila košarkarje spremljajo tudi naprej.
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