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BRONASTE PLAKETE

IDA BIZJAK
Ida Bizjak se je s športom seznanila že v mladosti, ko je z družino pohajkovala po slovenskih hribih, kar
z veseljem počne tudi v zrelih letih. Z leti se je njen športni repertoar razširil na tek in kolesarjenje v
poletnem času, pozimi pa zelo rada teče na smučeh in smuča ter krepi svoje telo s pilatesom.
V delo Športnega društva Kondor Godešič se je vključila pred dvajsetimi leti, ko je začela voditi finance
društva. Pri gorskem teku na Osolnik je bila zadnjih 15 let odgovorna za prijavno službo. Zadnjih deset
let organizacijsko vodi skupino pilatesa, v katero so vključene žene in dekleta z Godešiča in vasi iz
okolice. Poleg rezervacij terminov v dvorani KS Godešič in izbire vaditeljic pilatesa skrbi tudi, da ob
morebitni odsotnosti vaditeljice termin ne odpade.
Je tudi strastna navijačica. S prijatelji si je ogledala olimpijske igre v Atenah 2004, kjer je stiskala pesti za
svojo nečakinjo Anjo Čarman. Leta 2010 si je ogledala tudi tekme naše nogometne reprezentance v
Južni Afriki.
Športno življenje v Športnem društvu Kondor Godešič si težko predstavljamo brez Idinega prispevka, za
kar se ji zahvaljujemo in upamo, da bo delo nadaljevala tudi v prihodnosti.

MIHA BOKAL
Miha Bokal že več kot dvajset let aktivno deluje na področju smučarskega športa v našem kraju. Bil je
tekmovalec v alpskem smučanju in kasneje pomočnik trenerja v mladinskih selekcijah Smučarskega
kluba Alpetour. Po končani športni karieri je v Smučarskem klubu Alpetour postal eden od ključnih
delavcev pri organizaciji različnih tekmovanj. Vključeval se je tudi v priprave zasneževanja pod Loškim
gradom in s svojimi sodelavci dokazal, da je ob slabih zimah mogoče pripraviti dobro snežno podlago
tudi sredi mesta. Pogoji, ki jih vzpostavi njegova ekipa, so namenjeni izvedbi paralelnega slaloma v
okviru Pokala Loka in smučanja po starem, mladim pa zagotavlja, da se lahko ob slabih zimah veselo
smučajo in sankajo sredi mesta. Prav tako je Miha Bokal sodnik na tekmovanjih regionalnega,
nacionalnega in mednarodnega ranga.
Od leta 2000 je član Tekmovalnega odbora Pokala Loka in je odgovoren za organizacijo otvoritvene
slovesnosti tega mednarodnega tekmovanja mladih v smučanju.

ALJA KOLENC
Alja je članica časomerilne ekipe Loka Timing od leta 1989, ko je skupaj z očetom odšla na prva
tekmovanja v alpskem smučanju. Od takrat naprej je eden glavnih stebrov tega kluba. Kot edina
predstavnica nežnejšega spola vnaša v ekipo več potrpežljivosti, predvsem pa zanesljivosti in
natančnosti, ki sta pri časomerilski dejavnosti ključnega pomena. Že vrsto let je nepogrešljiva pri glavni
meritveni uri, tako da so izmerjeni časi velikokrat plod njenega natančnega dela. Redno se udeležuje
vseh licenčnih seminarjev, svoje znanje aktivno prenaša na nove člane in jih usposablja za delo s
časomerilsko opremo na internih izobraževanjih. Poleg »operativnega« dela v klubu je bila med letoma
2016 in 2021 predsednica kluba časomerilcev Loka Timing. Klub je pod njenim vodstvom uspešno
pridobil nekaj novih članov, posodobil časomerilsko opremo in predvsem ponesel dobro ime kluba in
kraja Škofja Loka širom po Sloveniji in sosednjih državah.
Alja, za tvoje prizadevno delo smo ti zelo hvaležni.

PETER POKORN
Peter Pokorn že več kot trideset let aktivno deluje
na področju športa. Bil je tekmovalec v alpskem
smučanju. V Smučarskem klubu je začel
sodelovati kot sodnik na tekmovanjih in je
vseskozi glavni fotograf našega kluba z
ovekovečanjem dogodkov in tekmovalcev.
Nadaljuje delo svojega očeta Petra Pokorna starejšega. Kot starš tekmovalca je deloval kot sodnik na
tekmovanjih regionalnega, nacionalnega in mednarodnega ranga. Sodeluje tudi pri izvedbah Pokala
Loka, kjer je od leta 2000 član Organizacijskega odbora. V smučarskem klubu je še posebej odgovoren
za pripravo biltena mednarodnega tekmovanja Pokal Loka, sodeluje s pokrovitelji tekmovanja, skrbi za
otvoritveno slovesnost in za protokole prireditve, tudi pri podelitvah priznanj.
IRENA IN BRANE ŽONTAR
Brane Žontar je član Smučarskega kluba Alpetour Škofja Loka že od leta 1980. Ves čas svojega
članstva je aktiven v Smučarskem klubu Alpetour in vseskozi ga pri delu podpira in mu pomaga žena
Irena.
Njuno delo je povezano z organizacijo tekmovanj na regionalnem, nacionalnem in mednarodnem
nivoju alpskega smučanja. Brane ima opravljen sodniški izpit, zadnjih deset let pa je tudi gospodar kluba.
Slednje od njega na vsakem tekmovanju zahteva odgovorno delo in sodelovanje z vodjo tekmovanja, saj
mora zagotoviti vso potrebno opremo za izvedbo tekmovanja. Med taka tekmovanja sodi tudi
mednarodno tekmovanje mladih Pokal Loka, kjer je Brane že 15 let član tekmovalnega odbora. V okviru
tega dvodnevnega tekmovanja, na katerem se zvrsti osem tekem, je treba koordinirati in organizirati
pripravo vsega tehničnega materiala, pri čemer mu je žena Irena v izdatno in nepogrešljivo pomoč.
Zakonca Žontar sta tudi redna udeleženca vseh udarniških akcij, ki jih Smučarski klub Alpetour
organizira v poletnih mesecih na smučišču Stari vrh.

SREBRNE PLAKETE

JAKA MATEK
Jaka Matek je že več kot dvajset let član Smučarskega kluba Alpetour. V začetku je bil tekmovalec v
alpskem smučanju, ko pa je zaključil svojo športno kariero, se je vključil v delo kluba. Postal je eden
ključnih delavcev pri pripravi prog za različna tekmovanja. Kasneje se je kot starš svojih otrok še bolj
angažiral v klubu in opravljal različne prevoze tekmovalcev na številna prizorišča smučarskih tekem, kjer
je deloval tudi kot sodnik. V letih 2019 do 2021 je bil predsednik Smučarskega kluba Alpetour, vseskozi
pa sodeluje tudi pri izvedbah Pokala Loka. Od leta 2000 je član Tekmovalnega odbora, v zadnjem času
pa tudi vodja prog tega mednarodnega tekmovanja za otroke v alpskem smučanju. Njegov pomemben
prispevek v klubu je sodelovanje pri organizaciji vseh tekmovanj, še posebej pa je odgovoren na mestu
vodje prog za Pokal Loka.

BOGDAN STANONIK
Že v nižjih razredih osnovne šole se je z vrstniki družil ob igranju nogometa v gozdičku za osnovno šolo
na Trati. Ker na šoli ni bilo organizirane vadbe nogometa, je najprej treniral rokomet. V sedmem razredu
je začel brcati v novoustanovljenem klubu ŠD Polet Sv. Duh-Virmaše in ker niso imeli svojega igrišča, so
vse tekme gostovali. S šestnajstimi leti je začel igrati za B člansko ekipo Poleta, saj tekmovanj kadetov
in mladincev takrat na Gorenjskem še ni bilo. Kasneje je društvo postavilo novo nogometno igrišče in
Bogdan je pomagal pri izgradnji garderob. Bil je kapetan članske ekipe, igral tudi v Škofji Loki in vmes
pridobil izobrazbo nogometnega trenerja z B licenco. Ko je vodenje članske ekipe Poleta prepustil
mlajšim trenerjem, je postal član Izvršnega odbora društva, kjer je še vedno njegov tajnik. Ob začetku
sodelovanja nogometnih klubov v Škofji Loki je bil prva leta koordinator mlajših selekcij, sodeloval je pri
zagotavljanju potrebne nogometne infrastrukture in skrbel za urejenost igrišča v Gorajtah.

NEŽKA TRAMPUŽ
V letu 2007 smo za Nežko ob prejemu bronaste
plakete zapisali, da je smučarka, kegljačica in
organizatorka planinskih izletov. Opravila je
zahteven tečaj za planinsko vodnico in od leta
1995 vodi pohode v hribe po vsej Sloveniji. Pod
njenim vodstvom ustanovljena »četrtkova«
skupina pohodnikov šteje danes okoli 200 članov, posameznih izletov pa se udeležuje vedno najmanj en
poln avtobus. Vse to je posledica njenega navdušenja za pohodništvo in lepote Slovenije. Izleti so
najprej potekali pod okriljem Društva upokojencev Škofja Loka, nato pa pod okriljem Planinskega društva
Škofja Loka. Danes ji ob vedno večjem številu pohodnikov pomagata dve izkušeni planinki, saj izvedba
pohodov zahteva vedno več administrativnih in finančnih nalog. Pri svojih osemdesetih in nekaj letih je
vodila škofjeloške planince v hribe nepretrgoma 27 let, organizirala več kot 450 pohodov in poskrbela za
čudovite planinske spomine za več kot 21.200 udeležencev.

FRANC ZIHERL
Prejemnik bronaste plakete v letu 2016 je kmalu po ustanovitvi Jadralnega kluba Loka Timing postal
zavzet tajnik kluba in ves čas skrbel, da je bil klub organizacijsko na visoki ravni. Aktiven je pri
organizaciji klubskih regat, izobraževanj in drugih dogodkov. Posebej je angažiran pri izvedbah klubskih
družinskih regat, ki se jih udeležuje več kot 90 članov in simpatizerjev jadranja. Člane kluba je pod jadri
popeljal iz Jadrana v Sredozemlje, pa tudi v Karibsko morje in sam celo prečil Atlantik. Poleg tega redno
sodeluje pri raznih oblikah jadranja, kjer nesebično prenaša svoje bogato jadralsko znanje na mlajše
generacije. Dejansko je Franc Ziherl vsa leta svojega članstva v Jadralnem klubu Loka Timing njegov
najbolj aktiven član, ki skrbi za realizacijo zastavljenih letnih programov in zgledno delovanje kluba.

ZLATI PLAKETI
DUŠAN KAFOL
Dušan že več kot trideset let aktivno deluje na področju športa, predvsem na področju alpskega
smučanja. Dejaven je bil tudi na področju športnega sladkovodnega ribolova. Bil je tekmovalec v
alpskem smučanju in kasneje v Smučarskem klubu Alpetour začel sodelovati kot sodnik na tekmovanjih
regionalnega, nacionalnega in mednarodnega ranga. Sodeloval je tudi pri vseh izvedbah Pokala Loka,
kjer je od leta 1995 član Tekmovalnega odbora.
V klubu je odgovoren za postavljanje kabelskih linij, ki so še kako pomembne za merjenje časov. Prevzel
je mesto vodje te naloge za vsa domača in mednarodna tekmovanja. V smučarskem klubu Alpetour
sodeluje na žrebanjih vseh tekmovanj, tako otroških, FIS tekem in tudi Pokala Loka.
DRUŠTVO ČASOMERILCEV LOKA TIMING
Časomerilska ekipa s 43-letno tradicijo skrbi za kakovostno elektronsko merjenje in obdelavo podatkov
na smučarskih in ostalih tekmovanjih. Začetki segajo v leto 1979, takrat pod okriljem Smučarskega kluba
Alpetour, s katerim še zdaj partnersko sodelujejo, po letu 1995 pa se je ekipa organizirala kot
samostojno Društvo časomerilcev Loka Timing. Z izključno prostovoljnim delom članov in organiziranjem
dobrodelnih prireditev so člani zbirali sredstva za nabavo merilne in računalniške opreme, ki je osnova
za njihovo delo.
Zaradi svojega profesionalnega odnosa pri svojem delu so stalnica na vseh tekmovanjih v alpskem
smučanju od otroškega do najvišjega nivoja. Tudi Smučarski zvezi Slovenije nudijo storitve na najvišjem
nivoju tekmovanj FIS, državnih prvenstvih in tekmovanjih za evropski pokal za ženske, ki ga Slovenija
gosti zadnje tri sezone. S svojim delom so ponesli glas Škofje Loke na Jahorino in Kopaonik, preko
Smučarske zveze Slovenije pa organizirajo predsezonske seminarje za časomerilce. S sodelovanjem z
Mednarodnim združenjem za deskanje (International Snowboard Federation) so tekmovalnemu
deskanju še pred priznanjem tega športa s strani FIS utirali pot na evropski ravni, leta 1994 pa so bili
kandidati za uradne časomerilce na 18. zimskih olimpijskih igrah v Lillehammerju. V društvo je trenutno
vključenih 15 prostovoljnih članov in brez njih pravega športnega dogodka z merjenjem časov ni.

SIMBOLIČNO DARILO
SAŠO BERTONCELJ
Sašo je naš najboljši slovenski telovadec, ki je
pogumno prevzel taktirko prve violine slovenske
gimnastike po odhodu legendarne dvojice Aljaž
Pegan-Mitja Petkovšek.
Gimnastiko je začel vaditi v osnovni šoli in pozneje je v skoraj 15-letni profesionalni karieri na svetovnih
pokalih in izzivih nanizal kar 38 uvrstitev na stopničke svetovnega pokala, kjer je dosegel tudi deset
zmag; prvo je osvojil v Ostravi leta 2007. To leto je postal tudi univerzitetni prvak, leto 2013 sredozemski
in dve leti pozneje zmagal na prvih evropskih igrah.
Med leti 2012 in 2018 je sezono kar petkrat končal kot skupni zmagovalec svetovnega pokala na konju z
ročaji. Z 18-ih evropskih prvenstev ima tri kolajne: leta 2018 je v Glasgowu osvojil srebro, v zbirko pa je
dodal še dva brona leta 2010 v Birminghamu in 2014 v Sofiji.
Na svetovnem prvenstvu v japonskem Kitakyushuju je končal kariero. Njegov zadnji nastop na konju z
ročaji je bil, kot je povedal, soliden, saj je svoje 13. prvenstvo sveta v karieri med 96 »konjeniki« končal
na 15. mestu.
Prišel je čas, ko se je lahko z razlogom umaknil iz vrhunskega športa. Sedaj se veseli novih izzivov,
najprej aktivnejšega življenja z družino, pa tudi dela v športnem vodstvu našega kraja.
IVAN KRIŽNAR
Ivan Križnar je svoje celotno življenje neločljivo povezan s športom. Bil je pedagog in je številne
generacije navajal na športno življenje in se pojavljal kot organizator različnih oblik športnih aktivnosti in
tekmovanj. Svojo prvo službo je nastopil na loški gimnaziji, specializiral preventivno gimnastiko, ustanovil
Šolsko športno društvo Janez Peternelj in bil njegov mentor. Bil je vaditelj in trener za vaje na orodju,
streljanje, odbojko in atletiko in bil sodnik v atletiki, streljanju, smučarskih skokih in pri odbojki. Deloval je
kot svetovalec za telesno vzgojo na državni ravni, bil sekretar Temeljno telesno kulturne skupnosti
Občine Škofja Loka, njegova zadnja služba pa je bila mesto ravnatelja na OŠ Cvetka Golarja.
Ivana Križnarja poznamo kot aktivnega graditelja športnih objektov za OŠ Šk. Loka Mesto in Cvetka
Golarja na Trati, pri športnih igriščih v podružničnih šolah, pri gradnji smučarskih skakalnic in
pripravljavca izgradnje Športne dvorane Poden. Dolgo časa je bil funkcionar Telovadnega društva
Partizan in Odbojkarskega kluba Termo–Lubnik. Je pisec mnogih strokovnih prispevkov, knjig, razprav in
priložnostnih publikacij.
Za nas Ločane je bil še kako pomemben njegov prispevek pri pripravi knjige »100 let športa v Škofji
Loki«, zelo pa se je angažiral tudi pri vzpostavitvi Muzeja športa na Loškem gradu, saj je s številnimi
pobudami aktivno sodeloval v njegovem odboru in pomagal pri zbiranju gradiva.
Ivan Križnar je za svoje delo prejel številna priznanja. Med njimi priznanje Zveze pedagogov Jugoslavije,
Bloudkovo nagrado in priznanje Mednarodnega olimpijskega komiteja za prostovoljno delo v športu,
poleg svečane listine Zavoda za šport in Športne zveze Škofja Loka pa je leta 2012 prejel tudi zlati grb
občine Škofja Loka.
Ivan, takrat ste povedali, da sta šport in telovadba značilnost vseh znanih kultur od antičnih iger do
danes. Šport je značilnost tudi vašega življenja in danes se vam za vaše delo ob vašem življenjskem
jubileju ponovno skromno zahvaljujemo.

