Športna priznanja v letu 2015
Škofja Loka, 24. marec 2016

PRIZNANJE ZA MLADEGA PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA in ZA ŠPORTNE REZULTATE V LETU 2015
SAŠO BERTONCELJ
Lani smo rekli:« S Sašom Bertoncljem se srečujemo že celo desetletje«. Temu je Sašo v letu 2015 na konju z ročaji dodal še zlato kolajno v
Bakuju na prvih evropskih igrah. Takrat je dejal: »Tekma je bila težka. Ko greš peti na orodje in tekmeci pred tabo delajo napake ni lahko.
Tresejo se ti noge in roke in kdor je to okusil ve, o čem govorim. Veš, da moraš vajo samo narediti, kar je včasih tako, kot bi na noge obesil
50 kilogramov.« Kdor se je med nami resno ukvarjal s športom, bo temu občutku samo pritrdil.
Sašu podeljujemo priznanje za odlične gimnastične rezultate že od leta 2006. Šesti majoliki in svečani listini najboljšim športnikom, ti
Občinska Športna zveza in Zavod za šport Škofja Loka danes podeljujeta še sedmo, z vsem spoštovanjem za tvojo veliko vztrajnosti in
kvaliteto, s katero nas vsako leto razveseljuješ. Naj ti zaželimo, da bi tudi v naprej uresničeval svoje cilje v svoje lastno zadovoljstvo in
zadovoljstvo vseh nas.
DAVOR JANŽIĆ
Nas vedno znova preseneča. Celo desetletje je steber slovenskega, evropskega in svetovnega balinanja. Prav vsa zveneča posamična in
ekipna mesta je že osvojil. Športna zveza in Zavod za šport občine Škofja Loka sta se mu zato oddolžila z osmimi majolikami, ki pomenijo
priznanje za dosežene rezultate. Te je Davor dosegel v letih od 2006 do 2013. V letu 2005 pa je bil prejemnik svečane listine, ko je v
dvojicah postal svetovni prvak. Kot kaže, nas bo Davor razveseljeval z odličnimi rezultati tudi v drugem desetletju in s tem ohranjal vez s
tistimi, ki v svetovnem merilu krojijo balinarski vrh.
Čestitamo za osvojeno 6. mesto v dvojici z Juretom Kozjekom na svetovnem prvenstvu na Reki 2015 in 11. mesto v natančnem zbijanju.
ALEKS KAVČIČ
Pred letom dni smo Aleksa nagradili z majoliko za dosežen rezultat v slovenski rokometni reprezentanci in za velik trud, ki ga vlaga v
izpopolnjevanje rokometnega znanja. K osvojitvi 1. mesta državne reprezentance na mladinski olimpijadi na Kitajskem v letu 2014, je v letu
2015 dodal s prijatelji še osvojeno srebrno kolajno na svetovnem prvenstvu kadetov v Rusiji. S pridnim in vestnim delom na treningih
pomembno prispeva tudi k dobri igri domačega članskega moštva Rokometnega društva Urbanscape, čeprav ima še status mladega igralca.
Naj tako uspešno polni mreže nasprotnikov tudi v prihodnje v vsaki ekipi, kamor bo kot perspektiven rokometaš povabljen.
TONE SVOLJŠAK
Pa smo spet pri enem tekmovalcu, ki z višav zadane točko, kot Debevc na zemlji in s puško v roki. Dokazi so srebrna in zlata plaketa,
svečana listina in štiri majolike Športne zveze in Zavoda za šport Škofja Loka za dosežene rezultate od leta 2004 do leta 2014. Nadaljevanje
je sledilo v letu 2015 z osvojitvijo tretjega mesta na svetovnem prvenstvu v Indoneziji, v panogi natančno pristajanje z jadralnimi padali. Le
za 15 cm je zgrešil ničelno točko. Tekmovanje je potekalo v zahtevnih razmerah, zato je prednost domačega terena vnovčil domačin.
Tone pravi, da moraš za dober rezultat imeti dobro fizično kondicijo in biti uleten ob poznavanju zmogljivosti svojega jadralnega padala.
Razmišljanja 57 letnika so, da leta niso pomembna toliko, kot volja. Zaveda se, da se mu rok trajanja izteka. Želena cilja sta mu še letošnje
evropsko prvenstvo v Litvi in prihodnje leto svetovno prvenstvo v Albaniji. Tone srečno, mi pa bomo pripravili še dve majoliki !

POSEBNO PRIZNANJE ZA REZULTAT V LETU 2015
TINA UŠENIČNIK
Ob upokojitvi pred desetletjem je Tina začela z redno rekreativno in tekmovalno vadbo zlasti v kolesarjenju in teku. Nanizala je veliko
izrednih rezultatov, za izjemen lanskoletni dosežek pa ji danes podeljujemo posebno priznanje.
Tina je udeleženka kolesarskih maratonov. Na 'Juriš na Vršič' je bil dvakrat tretja, na maratonu Franja je bila 5 krat udeleženka, dvakrat prva
in trikrat druga v svoji kategoriji. Na svetovnem amaterskem prvenstvu v Italiji leta 2013 je bila odlična peta. Največji uspeh je dosegla lani
(2015) na Danskem, ko je postala svetovna prvakinja v amaterskem kolesarjenju v kategoriji 65+.
Teče tudi male maratone in krajše razdalje na tradicionalnih tekih po vsej Sloveniji, kjer dosega visoke uvrstitve. V svojem Društvu
upokojencev Škofja Loka seveda nima konkurence. Tu tekmuje tudi v plavanju, teku na smučeh in v alpskem smučanju. Čestitamo!

BRONASTE PLAKETE
ROBERT DOLINAR
Robert Dolinar je kot član Športnemu društvu Utrip zvest že 15 let, od tega pa kot aktiven član Izvršnega odbora društva deluje že dvanajst
let. Kot marljiv delavec je poskrbel za organizacijo nekaterih dogodkov v društvu, med njimi leta 2003 organiziral Pokal ŠD Utrip v
kolesarjenju. V sklopu tega so bila izpeljana tri kolesarska tekmovanja: Vzpon na Lubnik, Vzpon na Zavrh in Kronometer po Sopotnici.
Vsa ta leta pa tudi zvesto opravlja funkcijo blagajnika. Funkcije in rokovanja z denarjem mu nihče ne zavida. Kot blagajnik se je tako
spopadal v sekciji Avtokros, ki je vrsto let prirejala dirke za državno prvenstvo v Sopotnici, pri gradnji športnega parka v Zmincu, manjšimi
dogodki, ki so se odvijali tekom leta, v zadnjih letih pa tudi z obsežnejšimi projekti kot je Živ Žav za otroke in Loka MTB maraton.
Robi je prijazen in hvaležen član odbora, ne išče konfliktov in že vsa ta leta zvesto stoji ob strani športnemu društvu ne le kot blagajnik
temveč tudi kot marljivi član, ki si venomer ob trenutkih, ko moramo stopiti skupaj, odtrga čas in ponudi roko. Ni klonil pred napadi nekaterih.
Ceni podporo svojega Izvršnega odbora in zavzeto nadaljuje z delom, za kar smo mu zelo hvaležni.
JANKO JELOVČAN
Sponzor loških rokometašev v najbolj odločujočem času loških rokometašev.
V času, ko se je rokometno društvo ponovno postavljalo na noge, je bila sponzorska pomoč Orodjarstva Jelovčan več kot dobrodošla. Zato
si podjetje ob zadnjih uspehih vsega rokometnega kolektiva vsekakor zasluži priznanje. S strokovnim delom, predvsem pri vzgoji mladih in
seveda tudi z rezultati, pa se bomo rokometni delavci, tako kot v preteklosti, tudi v prihodnosti trudili, da upravičimo to zaupanje.
Predlagatelji, Rokometno društvo Urbanscape. Vam g. Janko Jelovčan pa velika zahvala vseh nas.
ADOLF KOČAR
Adi se je v strelsko društvo včlanil leta 1992. Strelja s serijsko zračno puško in pištolo. V mirni roki pa mu boljše rezultate daje pištola.
Tekmoval je v drugi Slovenski ligi, Gorenjski ligi, na državnih veteranskih prvenstvih, Športno rekreacijskih igrah in dopisni ligi.
Največji uspeh je dosegel v marcu 2015 na državnem prvenstvu v Kidričevem, kjer je postal državni prvak v svoji kategoriji z zračno pištolo.
Osvojil je še več medalj na drugih tekmovanjih. Veliko pomoč društvu nudi tudi s prevozi strelcev na razna tekmovanja.
Adi se je v preteklosti izkazal kot organizator ali soorganizator tekmovanj gradbincev iz cele Slovenije. V kegljanju je tudi sam tekmoval,
danes pa kot upokojenec tekmuje tudi v pikadu.
V preteklem letu je uspešno organiziral športne igre sindikata upokojencev Slovenije. Strelsko društvo, in še kdo, pričakuje od Adija, da bo z
aktivnostjo nadaljeval.
ZDRAVKO KRIŽNAR
Zdravkota je k delu v društvu pritegnil avto šport. Takoj po včlanitvi leta 1979 se je vključil v športno aktivnost društva. Opravil je izpit za
športnega funkcionarja in tako kot vedno še danes sodeluje pri organizaciji društvenih prireditev. Ugotovil je, da je bencinski adrenalin to, kar
ga osrečuje. Je član družine športnih delavcev, ki jim avto moto šport veliko pomeni in za kar mu ni bilo nikoli žal sobot in nedelj, ki jih je
preživel na dirkah.
Še vedno pa je pripravljen sprejeti društvene obveznosti in naloge s strani društva.
Zdravko, za to smo ti hvaležni!
JANEZ ZAJC
Janez Zajc je eden od ustanovnih članov, ki so pred 15 leti ustanovili Jadralni klub Loka Timing. Kot dolgoletni jadralec in ljubitelj jadranja je
bil idejni vodja in glavni pobudnik organiziranega delovanja jadralcev v Škofji Loki in s tem ustanovitve kluba. Bil je prvi predsednik in
kasneje tudi član drugih organov kluba, ves čas pa neutrudni promotor športnega in ljubiteljskega jadranja. Je tudi skiper in v tej vlogi vodja
in mentor mnogim jadralcem.
Janez želimo ti, da bi tvoje delo v dobro mnogih potekalo tudi vnaprej tako uspešno in varno.
FRANC ZIHERL
Franc Ziherl se je kmalu po ustanovitvi pred 15 leti priključil Jadralnemu klubu Loka Timing. Kot zavzet in sposoben organizator je prevzel
mesto tajnika kluba in ves čas skrbel, da je bil klub organizacijsko na visoki ravni. Dragocen je njegov prispevek pri organizaciji klubskih
dogodkov, kot so regate, izobraževanja in druge oblike delovanja. Posebej naj izpostavimo več kot desetletno organizacijo klubskih
družinskih regat, ki se jih udeležuje preko 80 članov na 12. do 15. jadrnicah. Poleg tega redno sodeluje pri raznih oblikah jadranja, kjer
nesebično prenaša svoje bogato jadralsko znanje na mlajše generacije.
Dobro ime si si prislužil, mi pa te nagrajujemo s plaketo v želji, da smo vzorna športna družina tudi vnaprej, pravi predlagatelj.

SREBRNE PLAKETE
DANILO BENCE
Balinarsko društvo Trata predlaga Danila zaradi 30 letnega dela kot blagajnika in kot tekmovalca. Na obeh področjih je bil zelo uspešen.
Vemo, da je ciljev in želja vedno več kot denarnih možnosti. Zato so blagajniki društev morali biti pravi čarovniki, da so uspevali pokrivati
potrebe in poslovati zakonito. Danilu je to uspevalo z velikimi napori in s sodelavci.
Tekmovalna doba je še daljša. Od leta 1975 je član in tekmovalec prve ekipe, ki je že tedaj krojila vrh gorenjske lige, kasneje pa tudi
državne. Vstop v drugo jugoslovansko ligo sicer v prvem poskusu ni uspel, je pa v drugem in takoj v letu 1988 je z ekipo že dosegel 2.
mesto. V samostojni Sloveniji se je z ekipo uspel uvrstiti v super ligo in večkrat postal državni prvak. Največji uspeh, tako pravi predlagatelj,
je dosegel s 3. mestom v letu 2000 v Gapp-u v Franciji, na tekmovanju za evropski pokal.
Naj bo podeljena plaketa tudi čestitka letošnjemu šestdesetletniku za uspešno delo v Balinarskem društvu Trata.
BOJAN BERČIČ
Tekstilni inženir, zaposlen v Gorenjski predilnici Škofja Loka, je svojo mladost preživel na Trati. Balinati je pričel v letu 1974. Njegova celotna
balinarska kariera je tesno povezana z vsemi uspehi, ki jih je doseglo Balinarsko društvo Trata. Tekmoval je na državnih prvenstvih
Jugoslavije in Slovenije. V letu 1975 je v bivši Jugoslaviji dosegel 2. mesto v mladinski kategoriji – posamezno.
V samostojni Sloveniji je leta 1997 dosegel tretje mesto med člani posamezno. V super ligi je bil večkrat državni prvak ekipno, kot igralec in
trener. Največji uspeh je dosegel leta 2000 v Gapp-u v Franciji na evropskem pokalu, kjer je z ekipo dosegel 3. mesto kot igralec in trener.
Kot igralec je prenehal tekmovati v višjih tekmovanjih leta 2012, od takrat nastopa samo še občasno na občinskih tekmovanjih.
Vsa leta je sodeloval s sponzorji. Sedaj opravlja odgovorno nalogo tehničnega vodje, ko je treba misliti na balinarsko društvo kot celoto in
imeti vizijo za reševanje vedno bolj zahtevnih nalog in pogojev dela društva.
Bojan vztrajaj tudi v naprej tako kot dosedanjih 40 let. Čestitamo!
ROBERT BRADEŠKO
V letu 2011, ko je bil Robert prejemnik bronaste plakete, smo zapisali: »Robi s svojim znanjem in prizadevnostjo z mlajšimi selekcijami že
desetletja kroji sam vrh slovenskega rokometa. Krona uspeha je bila osvojitev naslova mladinskih državnih prvakov v letu 2010. V danih
razmerah je Robijevo delo še bolj pomembno, saj ustvarja bazo kakovostnega rokometa z mladimi športniki.«
V črnem letu 2011, po stečaju prejšnjega rokometnega društva, je bil Robi eden tistih, ki so verjeli, da se s tolikšnim kadrovskim in
organizacijskim potencialom lahko rodi nekaj novega.
S svojo neumorno energijo je člansko ekipo iz najnižjega nivoja tekmovanja že prvo sezono pripeljal do napredovanja. In tudi drugo leto se
je ponovilo isto in loški rokomet se je vrnil, kamor je po svoji kakovosti tudi spadal. Ekipo je Robi za tem vodil tudi v prvoligaški konkurenci in
kot novinec uspel osvojiti odlično 6. mesto.
Za tem se je ponovno posvetil mlajšim selekcijam, kjer s kvalitetnim delom dosega lepe uspehe. Čestitamo!
JOŽE KORDIŠ
Jože se je rodil v Loškem potoku v Občini Ribnica. V osnovni in srednji šoli je bil smučarski skakalec, član Ilirije iz Ljubljane. Ko se je vpisal
na Fakulteto za šport je zaključil z aktivnim udejstvovanjem v smučarskih skokih in se usmeril v alpinizem ter nekaj časa deloval v
Alpinističnem odseku Železničar iz Ljubljane. Po preselitvi v Škofjo Loko v letu 1988 je pričel z aktivnim delom v Plezalnem klubu Škofja
Loka. Usmeril se je v delo z mladino in bil eden od soustanoviteljev plezalne šole za mlade. Iz te šole so kasneje postali vrhunski plezalci
Natalija Gros, Lučka Franko, Eva Tušar in drugi. Bil je tudi predsednik Plezalnega kluba Škofja Loka.
Ob zaključku dela z mladimi plezalci je postal aktivni član Društva gorske reševalne službe Škofja Loka. Njegova ljubezen je kolesarstvo.
Zato je bil tudi eden od soustanoviteljev Športnega društva Koloka, kjer še vedno sodeluje. Od leta 1998 je predsednik Športnega društva
Podlubnik.
Več kot dvajset let je zaposlen na Osnovni šoli Ivana Groharja, kjer skrbi za športni utrip šole. Učence motivira za sodelovanje na šolskih
športnih tekmovanjih, še posebej v atletiki, kjer je šola zelo uspešna. Jožu gre zahvala, da se učenci v velikem številu udeležujejo različnih
množičnih prireditev in da jih na njih tudi načrtno pripravlja. Vrsto let že vodi zimsko šolo v naravi, kjer še posebej skrbi za poučevanje
smučarskega teka. Sodeluje v letni šoli v naravi in vsa zaposlena leta poučuje učence plavanja. Jože, hvala ti za tvojo pomoč in pedagoško
delo !

ZLATE PLAKETE
ROMAN JEMEC
Roman Jemec je velik del svojega življenja posvetil nogometu. Že vse od mladih dni je zvest tej žogi. Svojo nogometno pot je pričel v
domačem klubu, se kot član nekaj sezon kalil v Triglavu, nato pa se vrnil v Škofjo Loko v vlogi trenerja mladinskih selekcij in kasneje še
članske ekipe. Prijatelji in sodelavci kluba so ga po končani trenerski poti uspešno pregovorili, da je prevzel mesto predsednika
Nogometnega kluba Ločan. Naloge predsednika opravlja še danes.
Ves čas svojega delovanja v nogometu je s svojo angažiranostjo poskušal dvigniti nivo nogometa v Škofji Loki. Je eden od pobudnikov
združevanja loških nogometnih klubov na nivoju otroških in mladinskih selekcij, ki so v preteklih sezonah dosegale vidnejše rezultate na
nivoju Gorenjske, kot tudi Slovenije. Tudi z njegovo pomočjo je postal nogomet eden najbolj priljubljenih in množičnih športov na
škofjeloškem.
JANEZ KLEMENČIČ – JANI
Jani si je že v najmlajših letih naredil bleščečo rokometno kariero. V letih 1982/83 je bil kot igralec z ekipo slovenski prvak. Še bolj uspešen
pa je postal kot trener. Vzgojil je nekaj vrhunskih rokometašev. Z mladimi rokometaši je osvajal najvišja mesta v Sloveniji, Avstriji, Češki,
Nemčiji. Tem rezultatom dodaja vedno nova presenečenja.
Predlagatelj pravi v predlogu za priznanje: »Jani Klemenčič je sinonim za škofjeloško rokometno šolo, ki jo vodi že 23 let. Skozi njegove roke
so šle mnoge generacije škofjeloških rokometašev, s katerimi je dosegal številne uspehe na državnih prvenstvih in mednarodnih turnirjih.
Mnogi igralci so uspešno nastopali za državne reprezentance različnih kategorij vse do članskih. Poleg tega je Jani vzgajal tudi mlade
trenerje, ki delujejo v Škofji Loki, pa tudi drugod.«
Posebno poglavje je njegovo uspešno delovanje v kadetski reprezentanci Slovenije, s katero je osvojil prvo mesto na olimpijskih igrah
mladih leta 2014 in drugo mesto na svetovnem prvenstvu leta 2015.
Srebrni plaketi iz leta 2001 dodajamo danes zelo zasluženo zlato.
ALOJZIJA PIRC
Alojzija Pirc se načrtno ukvarja s kegljanjem od leta 2002. Kot močno slabovidna oseba trenira pod vodstvom svojega moža, trenerja
kegljanja v Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih. Treningi se izvajajo na kegljiščih v Kranju in Škofji Loki. Je redna udeleženka
mednarodnih in državnih tekmovanj, katere izvaja Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite. Od leta 2012 je stalna članica
ženske državne reprezentance slepih in slabovidnih v kegljanju. Leta 2012 je ženska ekipa na evropskem prvenstvu v Celju osvojile
bronasto kolajno, za kar je Alojzija prejela Srebrno plaketo Športne zveze Škofja Loka, za dosežke v letu 2014 pa Majoliko.
Na 3. svetovnem prvenstvu slepih in slabovidnih, konec maja 2015 v Rakovicah na Slovaškem, je dosegla z ekipo 5. mesto. Med
posameznicami je bila 10. in v mešanem paru s Tomažem Furlanom iz Kopra 4., kjer je v polfinalu oziroma v malem finalu izgubila bronasto
kolajno po dodatnih metih, vsega za en podrti kegelj.
Ta rezultat ji daje še večjo spodbudo in voljo pri pripravi za 16. evropsko prvenstvo na Hrvaškem, kjer ji na kvalifikacijskih turnirjih zelo dobro
kaže. Naj ji tokrat ne zmanjka tisti en kegelj. Mi smo z vami!

SVEČANA LISTINA
JANKO PLATIŠA
Janko je pričel s streljanjem s serijsko zračno puško v Strelski družini Brata Kavčič Škofja Loka v letu 1964, bolj aktivno pa od leta 1968, ko
je prevzel vodenje v strelski družini. V društvu ni samo tekmoval in bil udeležen pri zbiranju medalj in pokalov, temveč je tudi aktivno
sodeloval v Upravnem odboru in pri organizaciji in izvedbi raznih tekmovanj. Še vedno uspešno usposablja mlajše tekmovalce, kjer so
njegove varovanke in varovanci v zadnjih letih bili državni prvaki v svojih kategorijah z zračnim orožjem. Opravlja sodniško delo na državnih,
regijskih in društvenih tekmovanjih. Skrbi za primerne strelske prostore, saj so se strelci nenehno selili iz objekta v objekt in to jim sledi tudi v
letošnjem letu.
Nazadnje je tekmoval v kategoriji veteranov na tekmovanjih, ki jih razpisuje Strelska Zveza Slovenije. Več let je že aktiven član v organih
Športne zveze Škofja Loka.
Tudi njegove druge ljubiteljske dejavnosti : radioamaterstvo, lov na lisico, večletno sodelovanje pri izvedbi tekov na Lubnik, Križno goro, kros
za mlade in kronometer Hrastnica, so tesno povezane z Jankom.
Za svoje delo je prejel leta 1985 srebrno Bloudkovo značko in v letu 2006 priznanje ob 100 letnici športa v Škofji Loki. Za več kot 50 letno
aktivno delo med loškimi strelci pa je današnja svečana listina pravo priznanje.
Čestitamo!

