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PRIZNANJA ZA MLADEGA PERSPEKTIVNEGA
ŠPORTNIKA in ZA ŠPORTNE REZULTATE V LETU 2019
UROŠ BERNIK
Za Uroša lahko rečemo, da je vsestranski športnik. Sodeluje in tekmuje v plavanju, smučanju, teku na smučeh in atletiki. Več kot 20 let je član
Specialne olimpijade Slovenije (SOS) in predstavnik športnikov tega področja.
Na svetovnih poletnih igrah Specialne olimpijade v Abu Dhabiju v Združenih arabskih emiratih je dosegel drugo mesto v kolesarjenju na 5 in
sedmo mesto na 10 km. Tudi na evropskem turnirju v teku na smučeh je dostojno zastopal Slovenijo.
Urošu iskreno čestitamo!
GORAN DJORDJEVIĆ
Goran Djordjević se zadnja leta posveča predvsem tekmovalnemu jadranju. V letu 2019 je s svojo jadrnico Taia 2 & White Goose s posadko
sodeloval na 12-ih enodnevnih in večdnevnih regatah. Na šestih regatah za pokal Slovenije je dosegel tri zmage, eno drugo in eno tretje mesto
ter prvo mesto v skupnem seštevku. Najodmevnejši rezultat je dosegel na regati Jabuka 2019 v Vodicah, kjer je med 106 udeleženci po skoraj
16 urah prvi prijadral na cilj. Goran se udeležuje še drugih pomembnih jadralskih tekmovanj kot sta Barcolana, kjer je med več kot 1600 jadralci
zasedel 48. mesto, in svetovno prvenstvo v ORC jadranju v Šibeniku, kjer je osvojil 13. mesto med amaterji. Med drugim je zmagal tudi na
Diplomatski regati in regati Go to Barcelona Portorož – Trst.
Za dosežene rezultate je Goran Djordjević v letu 2017 prejel bronasto plaketo, tokrat pa mu Zavod za Šport in Športna zveza občine Škofja
Loka namenjata majoliko.
NINA KUSTEC
Vzporedno z razvojem skvoša na Loškem so rastli tudi dosežki Nine Kustec. Udeleževala se je številnih domačih in mednarodnih tekmovanj,
od sezone 2011/12 naprej pa je bila kadetska in mladinska državna prvakinja vse do konca mladinske poti. V tem obdobju se je udeleževala
tudi mladinskih evropskih prvenstev in dosegla 11. mesto v skupni razvrstitvi. Od svojega 16. leta je Nina stalna članica slovenske članske
reprezentance in z njo nastopa na balkanskih in evropskih tekmovanjih.
Svoje tekmovalne uspehe je Nina nadgradila z osvojitvijo posamičnega naslova državne članske prvakinje in četrtega mesta na balkanskem
posamičnem prvenstvu v letu 2019.
Z vestnim delom in ob strokovni pomoči trenerja dr. Gorana Vučkoviča se bo Ninina športna pot še vzpenjala. Čestitamo!
GREGOR SELAK
Gregor je bil prejemnik svečane listine za leto 2018. Takrat smo v obrazložitvi zapisali: »Gregor je športni plezalec v skupini paraplegikov v
kategoriji omejitve gibanja RP3. Na svetovnem prvenstvu 2018 v avstrijskem Innsbrucku je v navedeni kategoriji osvojil tretje mesto. Gregor
se s športnim plezanjem ukvarja že 20 let. Nekdanji mladinski reprezentant v športnem plezanju je po letu 2014, ko so mu postavili diagnozo
neozdravljive bolezni, našel nov motiv v paraplezanju.«
Gregor je tudi v letu 2019 nadaljeval z odličnimi rezultati. Z zmago se je uvrstil na masters v avstrijskem Imstu. Po dobro opravljenih
kvalifikacijah je v finalu tik pod vrhom storil napako in že tretjič osvojil tretje mesto. Gregor pravi, da je bil rahlo razočaran, saj je pričakoval
več. Za to bo čas tudi letos in v naslednjih letih. Zato Gregor: »Korajžo v roke in uspešno do novih rezultatov.«

BRONASTE PLAKETE
PAVLE DOBOVŠEK
Loškemu športu je bil zapisan že pred desetletji. V Smučarskem klubu Alpetour je bil sodnik na tekmovalnih progah in dežurni fotograf, prevažal
je smučarje in tehnično opremo, je pa tudi en od ustanovnih članov časomerilcev Loka Timinga. Te dejavnosti opravlja v pretežni meri še zdaj.
Pavle je dodal pomemben delež pri nastajanju muzeja športa. Z odborom je sodeloval vseh sedem let in pridno beležil dogodke. Posnel in
tako trajno dokumentiral je kar 50 video intervjujev, ki pomenijo dragocen prispevek k zapisom o zgodovini športa v Škofji Loki. To obsežno in
strokovno zahtevno delo je opravil s svojo aparaturo in brezplačno. Ti posnetki z legendami loškega športa so danes na voljo vsakemu
obiskovalcu spletne strani Zavoda za šport.
Pavle, hvala ti!
PETER HARTMAN
Petrov talent za košarko so opazili že v mladih letih, kar ga je privedlo v odlično selekcionirani KK Triglav in KK Slovan. Kmalu pa se je vrnil v
domači klub in vrsto let nosil kapetanski trak. Po končani tekmovalni poti je poprijel za delo trenerja klubskega podmladka. Vrsto let že uspešno
vodi kadete in mladince. V letu 2013 se je preizkusil v vlogi glavnega trenerja članov, ki so tedaj nastopali v elitni slovenski košarkarski ligi.
Petrovo trenersko vrednost potrjujejo izvrstni dosežki mlajših selekcij kluba, ki jih je večkrat pripeljal do vrhunskih rezultatov. Tako je v sezoni
2018/19 s kadeti postal državni podprvak.
STAŠ MLAKAR

Staš Mlakar je začel jadrati že v 70. letih prejšnjega stoletja, najprej
v tekmovalnem razredu Fire ball, kasneje pa na katamaranu
NautiCat in v razredu 420. Med prvimi se je pridružil Jadralnemu
klubu Loka timing, kjer je kot skiper in član posadk dosegal lepe
rezultate. Zadnja leta se posveča jadranju v razredu mini 12, kjer je
eden najboljših jadralcev v Sloveniji. V letu 2019 je osvojil prva mesta
na vseh tekmovanjih razreda mini 12 v Sloveniji. Bil je zmagovalec
serije regat na Bohinjskem jezeru, pokala 4 jezer
(Bohinjsko, Zbiljsko, Gradiško in Kočevsko) ter serije regat za Pokal kočevskega medveda na Kočevskem jezeru.
JAKA ŠIBERLE
Košarka za Jaka predstavlja nepogrešljiv del vsakdana. Prešel je vse selekcije mladih do članske zasedbe in končno pristal v trenerski vlogi.
Začel je v vlogi pomočnika trenerja mlajših selekcij, prav kmalu pa nadaljeval s kar tremi fantovskimi selekcijami. Njegovo uspešno delo so
opazili tudi v Košarkarski zvezi Slovenije, ki ga je po osvojenem naslovu državnih prvakov in pokalnih podprvakov z ekipo mlajših pionirjev
imenovala za najboljšega trenerja selekcije U13. Uspešno sodeluje v KZS, zato so mu zaupali vlogo glavnega trenerja gorenjske regije pri
programu regijskega selekcioniranja.
NEJC ZIHERL
Nejc je postal član Košarkarskega kluba Škofja Loka že v zgodnjih osnovnošolskih letih, ko se je pridružil zasedbi mlajših pionirjev. Leta 2005
je poprijel za kamero in v vlogi snemalca posnel vrsto tekem, ki so takratno člansko ekipo popeljale med slovensko košarkarsko elito. Ko so
opazili njegov talent, so mu namenili vlogo predstavnika za odnose z javnostmi. Od tedaj ureja klubsko spletno stran, ob tem pa je zaslužen
tudi za podobo kluba na družabnih omrežjih. Nejc vestno opravlja delo komentatorja na domačih tekmah v ŠD Poden, v veliko pomoč pa je
tudi pri ostalih prireditvah, ki v Škofji Loki potekajo pod okriljem košarkarskega kluba.

SREBRNE PLAKETE
DRAGO BRDNIK
Drago je svojo športno pot začel kot nogometaš v vrstah loškega nogometnega kluba in je bil zelo obetaven član mladinske ekipe. Žal je staknil
resno poškodbo kolena, ki je prekinila njegovo pot nogometaša. Vseskozi je bil aktiven in ker si je želel še dodatno športno udejstvovati, je bil
pred 25 leti eden od pobudnikov in ustanovni član Športnega društva Pungert, ki danes združuje več kot sto članov. Pred 22 leti je v društvu
prevzel mesto tajnika. Vestno pripravlja programe dela in terminske načrte tekmovanj, skrbi pa tudi za vodenje tekmovanj, ki zajema deset
športnih disciplin, ki potekajo vse leto: šah, veleslalom, streljanje, velikonočno kegljanje, tenis, tek na Osolnik, celoletni pohodi na Osolnik,
kolesarski kronometer v Hrastnici, namizni tenis in pikado. Skrbi za rezultate in dokumentacijo za razpise, obenem pa pripravlja, organizira in
vodi izlete ter srečanja. Drago je en od nosilcev v športnem društvu Pungert, za kar so mu hvaležni tako člani kot krajani.
IRIS DUMENČIČ
Irisova košarkarska pot se je začela pri mlajših dečkih in nadaljevala skozi vse selekcije do članske v letu 1985. Po treh sezonah v Medvodah
in Kranju se je vrnil in ostal zvest loški košarki. Po končani tekmovalni karieri je v sezoni 1990/91 prevzel treninge mlajših dečkov, po potrebi
pa tudi drugih starostnih skupin, in marsikateremu pomagal do uspešne športne poti. Ko je loški košarkarski klub potreboval sekretarja, je to
nalogo prevzel Iris. Skrbi za vodenje zapisnikov in prevoze, usklajuje termine treningov in tekem ter opravlja vsa administrativna dela, ki jih ni
malo. Da ne bi pozabil zadeti na koš, vodi skupino rekreativcev-veteranov kluba.
ROMAN OMAN
Roman Oman je lepote smučarskega športa okusil že v zgodnjih otroških letih, v znameniti alpski šoli Smučarskega kluba Alpetour. Pozneje
je smuči za desetletje zamenjal z zračno puško v škofjeloškem strelskem društvu in dosegal uspehe tudi na državni ravni. Smučanje je gojil
kot rekreativni smučar in leta 1986 pridobil trenersko licenco v okviru področnega zbora vaditeljev, učiteljev in trenerjev smučanja Škofja Loka,
ki je bil ustanovljen leta 1974.
Nekdanji področni zbor, sedaj Društvo učiteljev in trenerjev smučanja Škofja Loka od leta 2006 uspešno vodi Roman, ki je tudi eden
najpomembnejših članov organizacijskega odbora Teka štirih mostov, ki pomembno prispeva k športnemu utripu Škofje Loke.
ŠPORTNO DRUŠTVO UTRIP
Z ustanovitvijo ŠD Utrip v Zmincu leta 1999 se je življenje v kraju vsaj za mlajše pomembno popestrilo. Razvili so rekreativne dejavnosti s
pohodništvom, kolesarjenjem, balinanjem, raznimi organiziranimi vadbami, pozimi pa tudi z dvoranskim hokejem. Odmevni so postali z
organizacijo Avtokrosa, ki so ga zaradi organizacijskih zahtev opustili. Še vedno pa je živ Živ Žav z otroškim oviratlonom.
Z naštetimi športno-rekreativnimi dejavnostmi prispevajo k pestrosti življenja v kraju, zdravemu gibanju v naravi in druženju krajanov, ki je
mnogokje le želja zanesenjakov.
Predlagatelj je zapisal: »Plaketa bo nagrada celotnemu članstvu ter zahvala za ves trud in čas, ki ga v tem času zares ni bilo malo.« Dodajamo:
»To priznanje ste si zaslužili. Naj vam bo v spodbudo tudi za nadaljnje delo.«

ZLATI PLAKETI

SIMON KRELJ
Simonu zdravje ne dopušča več, da bi se aktivno vključeval v delo
Smučarskega kluba Alpetour, v spominu pa nam ostaja njegova več
kot 40-letna aktivnost v različnih vlogah. Od leta 1964 je tekmoval v
smučarskih skokih, pozneje pa še v alpskem smučanju. Strokovno
se je usposobil za vaditelja in v letu 1969 napredoval v učitelja
smučanja. Vzporedno je tekmoval tudi v članski konkurenci. Ko je
SK Alpetour svojo dejavnost širil z organizacijo različnih tekmovanj, je potreboval precej strokovnih kadrov. Najbolj uporabni so bili člani, ki so
svoje tekmovalne smuči postavili v kot. Eden takih je bil tudi Simon, ki je opravil sodniški izpit in sodeloval pri izvedbi tekmovanj. Njegove
konkretne naloge v zadnjem obdobju so povezane predvsem s tradicionalnim in v smučarskem svetu uveljavljenim Pokalom Loka za mlade
smučarje, kjer je organiziral sprevode za vse sodelujoče, da so bili vsi vidni in prepoznavni.
Simon, hvala ti.
MARKO TERKAJ
Marko je od mladih nog povezan s košarko, saj se je začel z njo aktivno ukvarjati že leta 1974 v OŠ Cvetka Golarja na Trati. Tekmoval je v
pionirskih vrstah, napredoval v kadetsko reprezentanco, pa nato v mladinsko selekcijo in se končno priključil članski ekipi, ki je v sezoni
1978/79 tekmovala v prvi slovenski ligi. Že med aktivnim igranjem se je posvečal tudi trenerskemu delu in na Fakulteti za telesno kulturo
pridobil naziv trenerja košarke. V dobrih dveh desetletjih je bil trener skorajda vseh selekcij v klubu - od moških do žensk; od osnovnih selekcij
do članskih vrst. V mednarodnem merilu je z ekipo članic leta 1996 nastopal v pokalu Liliane Ronchetti. Vse od leta 1994 je aktiven tudi v
organih kluba in kot koristen funkcionar je klubu v veliko pomoč še danes. Zato se mu klub po letu 2004, ko je prejel srebrno plaketo Zavoda
za šport in Športne zveze, danes zahvaljuje z zlato. Marko, nate še računamo.

SVEČANE LISTINE
JANEZ DEKLEVA
Kot skoraj vsak funkcionar Smučarskega kluba Alpetour je tudi Janez prešel skozi vse faze rasti - od mladega smučarja tekmovalca do članskih
vrst. Svoje znanje je razdajal kot trener mlajših selekcij in obenem sodeloval pri organizaciji tekmovanj in v organizacijskem delu kluba. Kar
24 let – od leta 1994 do 2018 – je bil predsednik SK Alpetour. Več mandatov je bil član vodstva Športne zveze Občine Škofja Loka, več
mandatov član Alpskega odbora Smučarske zveze Slovenije in en mandat tudi predsednik tega odbora.
SK Alpetour je klub z raznoterimi dejavnostmi, ki zahtevajo veliko kakovostnih in predanih sodelavcev ter veliko finančnih sredstev, zato ima
vodstvo kluba veliko odgovornost pri zagotavljanju ustreznih pogojev za učinkovito delo. Vsekakor pa je najbolj izpostavljena vloga in
odgovornost predsednika. Organizacijski zalogaj kot je tradicionalno mednarodno tekmovanje Pokal Loka za mlade smučarje, Škofjo Loko že
desetletja uspešno postavlja na zemljevid sveta. Imena mladih smučarjev, ki se kalijo na Loškem, so ogledalo Smučarskega kluba Alpetour
in Škofe Loke, za to pa so v veliki meri zaslužni tudi predani organizatorji.
IGOR DOLENC
Košarki se je zapisal leta 1971 in hitro napredoval v vseh mlajših selekcijah. Kot 19-letnik je bil že vključen v člansko ekipo v drugi slovenski
ligi, po letu dni pa v prvi, v kateri je igral vse do leta 1986. Vzporedno je opravljal trenerska dela, ki se jim je profesionalno posvetil s treningi
kadetinj, mladink in članic. Z njimi je dosegel izjemne rezultate. Z mladinkami je leta 1990 osvojil prvo mesto, leta 1991 pa drugo s kadetinjami
v tedanji Jugoslaviji. Za največji uspeh pa si šteje uvrstitev v pokal Liliane Ronchetti v letu 1994.
Sled dobrih rezultatov je zapustil tudi v članskih vrstah. Moško ekipo je leta 1999 iz prve B lige pripeljal v prvo slovensko ligo in v pokal Radivoja
Koraća, v naslednjem letu pa v zaključne finalne boje.
V vodstvene vrste kluba je prišel po zaključeni trenerski poti in v letu 2008 za dve leti postal direktor KK Union Olimpija. Odkar se je vrnil v
matični loški klub, opravlja različne naloge kot športni direktor kluba, skrbi za sestavo igralskega kadra, za trenerje in še marsikaj drugega.
V klubu pravijo, da si loško košarko težko predstavljajo brez Igorja.
JANO RANT
Ko zaslišimo ime Jano Rant, poznavalci loškega športa vemo, da gre za nekdanjega nogometaša in aktualnega namiznoteniškega igralca ter
trenerja.
Svojo pot je začel v tekmovalnih vrstah Telovadnega društva Partizan. Navdušil se je za nogomet, ki je bil tedaj v Loki najbolj popularen. Bil
je uspešen in postal član mlade slovenske reprezentance do 21 let. Pot ga je vodila skozi nekaj klubov v slovenski nogometni ligi. Svoje
nogometno znanje je prenašal na druge loške vrstnike in prispeval, da so se uvrstili v 2. slovensko nogometno ligo. To so bili zlati časi loškega
nogometa.
Druga Janova ljubezen je namizni tenis. Bil je zelo eksploziven igralec in zato dosegal dobre rezultate vse do današnjih dni. Svoje trenersko
znanje je dokazal z osvojitvijo dveh naslovov slovenskega prvaka za mladince in kvalifikacijami za prvo slovensko ligo.
Jano je soustanovitelj loškega namiznoteniškega kluba in eden njegovih stebrov. Še vedno vestno opravlja trenerske naloge, za ekipo ŠD
Partizan pa tekmuje v gorenjski namiznoteniški ligi za veterane. Njegova želja je, da bi NTK Škofja Loka dobil profesionalnega trenerja.
Kadrovski potencial Loka ima.

