Športna priznanja za leto 2016
Škofja Loka, 30. marec 2017

PRIZNANJE ZA MLADEGA PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA in ZA ŠPORTNE REZULTATE V LETU 2016
DANIELA BABČEC
Mlada, perspektivna karateistka loškega Karate kluba Mladina, Daniela Babčec, je v mladinski konkurenci v letu 2015, na svetovnem prvenstvu
v Kopru, osvojila bronasto kolajno v katah in srebrno v disciplini kogo – kumite. S tem je jasno nakazala, da bo v prihodnje uspešno nadaljevala
svojo športno pot. V letu 2016 je na evropskem prvenstvu v Kranjski Gori osvojila tretje mesto v disciplini kogo – kumite in drugo mesto v
katah. S temi uvrstitvami je pridobila dobro podlago za nadaljnjo športno rast v panogi, ki ji pomeni način življenja, kot sama pravi. Čestitamo!
BALINARSKO DRUŠTVO LOKATEKS TRATA
Balinarsko leto 2016 v Lokateksu ocenjujejo za sanjsko, saj so v svoji 30 letni zgodovini dosegli drugo mesto v finalu najmočnejših evropskih
balinarskih klubov. Premagati hrvaški Zrinjevac in v polfinalu favoriziranega francoskega trikratnega evropskega prvaka CRO Lion je največ,
kar si v balinanju lahko kdo predstavlja, ki pozna njihovo kakovost in tradicijo. Močnejši je bil le italijanski Pontese, za katerega igrajo kar štirje
Slovenci. Vendar ima kakovost in tradicijo tudi Balinarski klub Lokateks Trata, kjer so se vzgojili mnogi balinarji, celo svetovni prvaki v
posameznih disciplinah. Kot tekmovalci še vedno krojijo balinarski prestol, kar jim lahko le privoščimo in zaželimo, da tudi v naprej delajo tako
učinkovito. Za doseženi rezultat jim čestitamo.
SAŠO BERTONCELJ
Sašo Bertoncelj je zvezda stalnica na podelitvah priznanj najboljšim športnikom občine, saj je bil na podelitev povabljen vsako leto od 2006
dalje. Bronasta in zlata plaketa sta obeležili prvi dve leti njegove vrhunske športne poti. V letu 2013 je prejel svečano listino, vsa ostala leta pa
majoliko za potrjene vrhunske rezultate v državnem, evropskem ali svetovnem merilu. V letu 2016 je že tretjič osvojil prvo mesto v seštevku
svetovnega pokala na konju z ročaji. Spogleduje se z uvrstitvijo na olimpijske igre. Naj mu to uspe, kar mu gotovo želimo vsi škofjeloški
športniki in športni delavci. Čestitamo!
MATIJA DEMŠAR
Matija je v letu 2016 dosegal rezultate, ki o njih mnogi sanjajo. Tekmuje v strelskih disciplinah na 25 in 50 m z malokalibrsko puško, tem pa je
dodal še tekmovanje z zračno pištolo. Postal je državi prvak z zračno pištolo in na 25 m razdalji uspel postaviti nov državni rekord. Tudi v
ekipni konkurenci je pripomogel, da so postali državni prvaki na 25 in 50 m. V obeh disciplinah so postavili nove državne rekorde.
Doseženi rezultati so Matiju Demšarju prinesli naslov Kadet leta 2016. Čestitkam se pridružujemo!
DAVOR JANŽIČ
Z njim se srečujemo na podelitvah priznanj za najboljše športne dosežke v občini že kar od leta 2005, ko je bil prejemnik svečane listine za
dosežene rezultate v balinanju. Od takrat dalje je svoje športne dosežke vsako leto potrjeval z novimi in je do sedaj prejel že 9 majolik za
dosežene rezultate. Tolikšne stalnosti in vrhunskosti nima nihče drug v našem okolju. V letu 2016 je bil Davor v igri dvojic na evropskem
prvenstvu tretji in je skupaj z Dejanom Tonejcem osvojil bronasto medaljo. Sicer pa Davor igra za italijanski Pontese, ki je bil v letu 2016
evropski prvak. Naj ima še dolgo mirno roko in ostro oko. Čestitamo!
MANCA NOTAR
Z rezultati Mance Notar se letos srečujemo prvič na podelitvi priznanj najboljšim športnikom. Da bomo njeno športno pot bolje razumeli, citiram
stavek iz zapisa: »Manca je odraščala v športni družini. Že pri dveh letih sta jo starša postavila na smuči in pri šestih na windsurf. Windsurf je
tako postal njena stalnica in hkrati tudi najljubši šport. Sčasoma je začela tudi kajtati. Nekaj let kasneje pa je SUP preplavil evropska tla in v
njej vzpodbudil tekmovalni duh.«
V svojo tekmovalno skupino jo je sprejel Robby Naish, s tem pa se je začela Manci strma pot navzgor. V letu 2012 je na evropskih tekmah
dosegla 9 zaporednih zmag. V letu 2013 se je vključila v tekme za svetovni pokal in blestela predvsem v šprintih. V Abu Dhabiju in Hamburgu
je osvojila 2., v Bilbau pa 3. mesto, v downwind pogojih na Havajih 1. mesto. Tu je leto kasneje zmagala v mešanih parih. V sezoni 2014 je
ohranila naslov svetovne prvakinje v napihljivih deskah. Uspešna je bila tudi leta 2015. Na vseh tekmah je bila na zmagovalnih stopničkah in
osvojila 2. mesto v svetovnem pokalu.
V letu 2016 je v novembru na uradnem supovskem svetovnem prvenstvu na 18 km razdalji osvojila 4. mesto, tri dni kasneje pa 3. mesto in
bronasto kolajno v šprintu. S tem je Manca Notar postavila Slovenijo na svetovni supovski zemljevid. Čestitamo!

ALOJZIJA PIRC
Alojzijo Pirc poznamo iz dosedanjih podelitev priznanj najboljšim športnikom, da je sodelovala in dosegla že vrsto odličnih rezultatov v kegljanju
za slepe in slabovidne. Tako je bilo tudi v letu 2016. Na evropskem steznem kegljanju v maju, v Koprivnici na Hrvaškem, je osvojila 5. mesto
posamezno, 4. mesto ekipno in 5. mesto v mix tandemu. Na mednarodnih turnirjih lanskega oktobra in novembra v Beogradu, na Reki in v
Kranju je osvojila 1. mesto, 2. mesto pa na mednarodnem turnirju v Ljubljani ter na Zlatni kugli v Čačku. Do tako odličnih rezultatov prihaja
Alojzija Pirc z vestnim treningom na loškem in kranjskem kegljišču in je velika ambasadorka promocije invalidskega športa v našem okolju.
Čestitamo!
ALJAŽ ŠINKOVEC
Tudi Aljaž izhaja iz Karate kluba Mladina. Ponaša se z naslovom svetovnega mladinskega prvaka v tradicionalnem karateju, v disciplini kogo
– kumite, iz leta 2015. V letu 2016 pa je osvojil tretje mesto na evropskem prvenstvu v Kranjski Gori, v disciplini kogo – kumite in tretje mesto
ekipno med člani, skupaj z Alenom Škrbom in Markom Mitrovičem. Tudi on pravi, da je karate njegov način življenja in po doseženih uspehih
mu to lahko verjamemo. Čestitamo!

BRONASTE PLAKETE
DAMJAN MAČAR
S karatejem se je začel ukvarjati v letu 1991. Po štirih letih se je začel posvečati vadbi mladih v karate sekciji OŠ v Škofji Loki, vse do leta
2001. Opravil je šolanje za trenerja karateja in izpit za mojstra karate športa in se leta 2011 priključil trenerjem v karate sekciji za deklice in
dečke na OŠ Cvetka Golarja. Trenersko delo je opravljal z velikim občutkom za delo z mladimi, kar kažejo rezultati z dvakrat osvojenim drugim
mestom v karate osnovnošolski ligi, petimi naslovi državnih prvakov, dveh drugih in treh tretjih mestih med deklicami in dečki in mnogo
osvojenih kolajn na mednarodnih in domačih pokalnih tekmah.
S svojim odnosom je Damjan kot zdravilo za okolico, pravijo predlagatelji, saj vedno najde vzpodbudne besede, ki vodijo v dobro delo in
odlične rezultate.
JANEZ ŠUBIC
Janija Šubica šport spremlja že od rane mladosti. V osnovni šoli je igral rokomet, nato nogomet in kasneje floorball. Njegova neizpolnjena
ljubezen je bil hokej na ledu, ki pa ga žal ni mogel igrati, ker ni imel finančnih možnosti. Floorball je zanj predstavljal alternativo hokeju na ledu.
Začel je kot igralec pri Loških škofih v sezoni 2001/2002, od leta 2004 dalje pa je pot nadaljeval pri ekipi Loka Spiders in nato v Insport Škofja
Loka, kjer še vedno igra in nastopa v drugi ekipi. Pri svojih 47 letih je najstarejši igralec v državnem prvenstvu.
S trenerstvom mlajših dečkov je začel pred desetimi leti. Trenira ekipi dečkov U13 in U16. Z njimi je v vseh teh letih osvojil naslove državnih
prvakov. Kot pomočnik selektorja Slovenske floorball reprezentance deluje od leta 2011. Udeležil se je treh kvalifikacij za svetovno prvenstvo
v Olimijah, Škofji Loki in Celanu v Italiji.
Delo z otroki mu predstavlja veliko veselje in izziv. Rad spremlja njihov napredek in verjame, da se otroci skozi šport veliko naučijo tudi za
življenje.
TESARSTVO IN KROVSTVO KALTAK d.o.o.
Vse od leta 2000 je Strelsko društvo Škofja Loka povezano s Tesarstvom in krovstvom Kaltak. Začelo se je z donacijo materiala za popravilo
strehe in obnovo strelišča, s čemer so se pomembno izboljšali pogoji za vadbo in tekmovanja. V nadaljnjih letih kot sponzor krije stroške
tekmovanj. Za to veliko pomoč, ki strelcem omogoča strokovno delo, zlasti z mladimi, kar se kaže tudi v doseženih rezultatih, so vsi strelci
neizmerno hvaležni. Obljubljajo, da se bodo trudili to dobroto vračati s strokovnim delom in dobrimi rezultati.
Hvala za pomoč Tesarstvu in krovstvu Kaltak tudi drugim športnim organizacijam, predvsem sredinam iz vrst nogometa.
GORAZD TOMC
Gorazd Tomc se s floorballom ukvarja od leta 1992. Sedemnajst let je že aktivni igralec. V začetku je nastopal za FBC Loka Spiders, sedaj
nastopa za FBK Insport Škofja Loka. S kluboma je kot igralec osvojil 11 naslovov državnega prvaka v članski konkurenci. Od leta 2003 do
2009 je bil reprezentant Slovenije v floorballu. Leta 2004, 2006 in 2008 se je z reprezentanco udeležil Svetovnih prvenstev. Leta 2005 je začel
postavljati temelje organizirane vadbe za mlade loške floorbaliste. V letih ki so sledila, je vodil in treniral različne starostne kategorije v
škofjeloškem floorballu. Lahko se pohvali z osvojenimi številnimi naslovi v vseh mladinskih kategorijah in velikim številom odlično vzgojenih
mladih škofjeloških igralcev. Trenutno je trener prve članske in mladinske ekipe. Z njima želi osvojiti nova naslova državnega prvaka. V letu
2015 je prevzel vodenje mladinske floorball reprezentance Slovenije, ki jo uspešno vodi. Prav tako je od leta 2015 selektor članske floorball
reprezentance, s katero je lani februarja navduševal številne gledalce na kvalifikacijah v športni dvorani Poden.

SREBRNE PLAKETE
TADEJ DEMŠAR
Trener karateja, Tadej Demšar, je 22 let svojega dela vložil v Športno društvo Partizan Škofja Loka, v vzgojo kadrov, razvoj karate športa in v
dosežene rezultate, ki se jih je obilno nabralo. Kot tekmovalec v letih 1987 do 1992 je bil uspešen v katah, od 1988 leta dalje pa je deloval kot
vaditelj in trener mladih karateistov. Z njimi dosega izredne rezultate. Dve leti zapored so njegovi varovanci iz OŠ Cvetka Golarja v
osnovnošolski ligi dosegli drugo mesto. Vrhunec so dosegli v letu 2016, z uvrstitvijo kar petih naslovov državnih prvakov med deklicami in
dečki. Tadej je stalno skrbel za lastno strokovno izpopolnjevanje in prenos znanja na vse, ki jih je učil karate veščin, kot vaditelj, trener ali
selektor. Med svojimi varovanci deluje izredno pozitivno, s svojim vzgledom in strokovnimi nasveti. Zato mu šola in starši otrok izražajo veliko
zaupanje in priznavajo njegov pozitivni vpliv na razvoj otrok.
JANEZ FRANKO
Več kot tri desetletja je Janez Franko povezan s Smučarskim klubom Alpetour. V začetku kot starš tekmovalca in nato kot strokovni in tehnični
sodelavec. Opravil je pogoje za sodnika in to nalogo opravljal na klubskem, občinskem, republiškem, državnem in mednarodnem nivoju.
Sodeloval je v strokovni ekipi pri organizaciji in izvedbi olimpijskih iger v Sarajevu leta 1984. V klubu SK Alpetour je prevzel zahtevno nalogo
gospodarja in jo opravljal od leta 1984 do 2015 – celih 31 let. To delo zahteva, da so vsa sredstva za izvedbo tekmovanj vedno primerno
usposobljena za naslednjo uporabo. Obseg teh sredstev je v tako razvejanem in organizacijsko močnem klubu izredno velik in zato tudi
zahteven. Janez je vse to z voljo obvladoval in se vedno trudil po svojih najboljših močeh. SK Alpetour slavi kot izvrsten organizator smučarskih
tekem in vzgoje lastnega kadra. Brez skrbnega gospodarja, kot je bil vsa ta leta Janez Franko, ne bi uspel pridobiti takega renomeja. Za svoje
delo je prejel priznanje ob 100 letnici športa v Škofji Loki v letu 2006. Čestitamo!
URBAN PRIMOŽIČ
Sam pravi, da je bilo plezanje del njegovega življenja in mladosti. Z desetimi leti je začel obiskovati telovadnico in plezalne stene. Plezanje je
jemal kot hobi, ki pa je počasi postal prevladujoč. Z dobrimi trenerji je začel pot navzgor k dobrim rezultatom. V letu 2008 je začel tekmovati v
svetovnem pokalu in v letu 2011 nastopil prvič v finalu v Kranju in dosegel 5. mesto. Tudi kasneje je dosegel več uvrstitev v polfinale in finale,
na različnih plezališčih. Na lanski decembrski tekmi svetovnega pokala v Kranju je v težavnosti na svoji zadnji tekmi kariere dosegel šesto
mesto in v skupni razvrstitvi 10. mesto. Tekmovalno kariero je Urban zaključil, ostaja pa v pomoč nekdanjim soplezalcem, društvu in
reprezentanci. Končuje magisterij na fakulteti za strojništvo in je res lahko za zgled kot športnik in kot človek, ki je s prizadevnim študijem
poskrbel, da bo tudi v nadaljnjem življenju lahko počel to, kar ga veseli in za kar je vlagal veliko truda. Bodi uspešen v svojem delu. Čestitamo!

ZLATE PLAKETE
GREGOR SELAK
Kot živahen, nadebudni mladenič je Gregor Selak v letu 1998 začel s športnim plezanjem. Takoj ga je pritegnilo in je pod vodstvom trenerja
Romana Krajnika hitro napredoval prav v plezalne vrhove. Državni prvak cicibanov je postal v letu 2000, v kategoriji mlajših dečkov, starejših
dečkov in kadetov pa v letih 2002, 2004 in 2006. Kot član mladinske slovenske reprezentance je leta 2003 zmagal na evropskem mladinskem
pokalu v Kranju, tri leta kasneje pa je dosegel 3. mesto. Že pri 12 letih je uspel preplezati svojo prvo smer z oceno 8a, v letu 2007 smer z
oceno 8b in tri smeri z oceno 8a na pogled. Tedaj se je Gregor odločil končati plezalno kariero.
V letu 2011 je opravil izpit za inštruktorja plezanja in začel s poučevanjem. Življenje se mu je pomembno spremenilo, ko je pri 25 letih zbolel
za multiplo sklerozo. Z voljo in znanjem iz preteklih let se je vključil med paraplezalce in kot član slovenske parareprezentance v letu 2016
nastopil v Italiji, Avstriji, v Franciji pa osvojil bronasto kolajno na svetovnem prvenstvu. Gregor nam vsem dokazuje, da se z voljo, kljub bolezni,
lahko dosegajo cilji, ki celo v svetu veliko pomenijo. Čestitamo!
JANEZ SVOLJŠAK
Ob podelitvi majolike Janezu Svoljšaku v letu 2014 smo zapisali, da gre za izredno perspektivnega plezalca, ko je postal svetovni mladinski
prvak. Naše videnje se je potrjevalo tudi v letu 2015 in 2016, ko je dosegal izjemne rezultate. Planinska zveza ga je v letu 2015 razglasila za
najperspektivnejšega alpinista, v letu 2016 pa za najboljšega lednega plezalca. Z drugim mestom v švicarskem Saas Feeju je dosegel uspeh
kariere, v Tirolskem Rabensteinu pa je postal evropski prvak v lednem plezanju v težavnosti. S tem je dosegel sploh prvo slovensko zmago v
lednem plezanju v kategoriji težavnosti. V vseh treh tekih je edini dosegel vrh polfinalne in finalne smeri.
Olimpijski komite je Janeza Svoljšaka za dosežene rezultate nagradil z zlatim znakom. Čestitkam se pridružujemo.

JURIJ SVOLJŠAK
Obsežno, več kot štiri desetletja trajajoče delo Jurija Svoljšaka v športu nas vodi, da predstavimo le manjši, vendar najpomembnejši del
njegove aktivnosti. Kot osnovnošolec, tekmovalec, je prišel v Smučarski klub Alpetour in tu ostal do današnjih dni. Njegova vloga se je
spreminjala, od tekmovalca pa vse do soorganizatorja najbolj odmevnih prireditev kluba. Najbolj se ga spomnimo kot napovedovalca na
tekmah, povezovalca ali avtorja in izvajalca programa. Marsikdaj je reševal zagate na prireditvah, ko je moral vskočiti in peljati naprej, pa je
vedno dobro uspel. V najodmevnejši prireditvi kluba, Pokalu Loka za mlade smučarje, je Jure od leta 1996 ena osrednjih osebnosti v pripravi
in izvedbi tega svetovno znanega tekmovanja, na katerem se kalijo kasnejši zmagovalci svetovnega pokala, olimpijade, evropskih in svetovnih
prvenstev.
Velik doprinos je dal Jurij Svoljšak tudi v svoji stroki. Uvedel je šport med slepe in slabovidne. Organiziral je planinske pohode, zimske tabore,
kolesarjenje v tandemu, plezanje na balvanih, čolnarjenje in celo potapljanje. To je zmogel z vestnim delom in veliko vztrajnostjo, ki je Juretu
ne manjka.
Vse od začetka je 15 let sodeloval in vodil prireditve podelitve najvišjih škofjeloških občinskih športnih priznanj, za kar se mu še posebej
zahvaljujemo.

SVEČANA LISTINA
JANEZ POLJANEC
Janez Poljanec je začel v Smučarskem klubu Alpetour kot tekmovalec v alpskem smučanju, nato vse od 1965 leta nadaljuje kot aktiven sodnik
na tekmovanjih regionalnega, nacionalnega in mednarodnega ranga in kasneje kot organizator in funkcionar. V letu 1972 se je priključil pri
organizaciji mednarodnega otroškega tekmovanja za Pokal Loka. V začetku je sodeloval na tekmah kot sodnik, v zadnjih tridesetih letih pa v
ožjem organizacijskem odboru. V njem je opravljal naloge na področju marketinga in bil od leta 2000 do 2005 podpredsednik tekmovanja.
Leta 2006 je postal predsednik odbora za izvedbo 32. Pokala Loke in ostal na tej funkciji vse do 40. izvedbe v letu 2014. V vsem času je znal
združevati svoje poklicno življenje z nalogami v Smučarskem klubu Alpetour, čeprav je bil član uprave enega najuspešnejših slovenskih
gospodarskih družb Krka Novo mesto. Danes je upokojen in še vedno deluje v okviru Smučarskega kluba Alpetour kot član organizacijskega
odbora Pokala Loke. Brez Janeza Poljanca bi bilo delo v SK Alpetour sigurno bistveno manj uspešno. Za tvoj pomemben prispevek se ti
iskreno zahvaljujemo.

