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PRIZNANJA ZA MLADEGA PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA in ZA ŠPORTNE  REZULTATE V LETU 2018 
 
SAŠO BERTONCELJ 
Leta 2006 smo Sašu, ki je takrat štel 22 let, podelili bronasto plaketo Zavoda za šport in Športne zveze škofjeloške občine za dosežene 
rezultate na konju z ročaji. Že naslednje leto je prejel zlato plaketo, pet naslednjih let majoliko, leta 2013 svečano listino, zadnja štiri leta spet 
majoliko in za leto 2018 jubilejno deseto majoliko za dosežene rezultate.  
Leto 2018 je bilo sploh posebno. Drugič zapored je osvojil 1. mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala na konju z ročaji, nanizal dve 
tretji, po eno četrto, peto in osmo mesto ter dodal še srebrno kolajno na evropskem prvenstvu. Pa to še ni vse. Mednarodna gimnastična zveza 
je Sašu priznala originalno prvino, po njem poimenovano »bertoncelj«. Pa tudi to še ni vse. Sašo je v letu 2018 postal zakonski mož in drugič 
očka.  
Zbrani športniki želimo Sašu veliko družinske sreče in dobrih rezultatov v njegovi ljubljeni disciplini – konju z ročaji. 
 
LARA POLJŠAK 
Lara se od malega srečuje z morjem in jadranjem. Na začetku v krogu svoje družine, od rosnega 10. leta dalje pa v različnih kategorijah, 
začenši s 3. mestom med kadetinjami na državnem prvenstvu v razredu optimist v letu 2009. Dolg seznam nacionalne ravni tekmovanj do leta 
2013 se nadaljuje z uspehi na mednarodni ravni do leta 2017 v svetovnem razredu. V razredu optimist je v osmih letih posegla po vseh mestih 
- od prvega v petih tekmovanjih različnih ravni in krajev do sedmega na evropskem prvenstvu v razredu UFO 22.  
Rezultati v letu 2018 pa Laro postavljajo na svetovno raven. Z ameriško posadko Quantum Racing je v seriji regat v razredu TP52, kjer 
nastopajo najboljši jadralci na svetu, osvojila 1. mesto na svetovnem prvenstvu na Portugalskem. Poleg tega je nanizala vrsto uspehov - od 
1. do 5. mesta v Španiji, Italiji in Rusiji. 
Dejstvo, da se je lahko izpopolnjevala v družbi najboljših v posadki Quantum Racing, ji pomeni največjo nagrado. Ekipa ji je dala potrditev, da 
je vrhunska jadralka in ji ponudila sodelovanje tudi v letošnji sezoni. 
Za Laro je slovensko morje že davno premajhno, zato je šla v svet in tam ji želimo veliko uspehov. 
 
TINE GARTNER, JOŠT JURIČAN in MATIC PIPP 
Tine, Jošt in Matic, vzgojeni v domačem – loškem rokometnem klubu, že tvorijo udarno trojko in kažejo na perspektivo loškega rokometa. 
Vsak od njih je prešel potrebno razvojno pot od mlajših selekcij navzgor. Desetletje rasti jih je oblikovalo v vrhunske rokometaše za svoje 
starostno obdobje. 
Vsi trije fantje so lani s slovensko mladinsko reprezentanco v Celju presegli same sebe in postali evropski prvaki. 
Tine Gartner je član slovenske reprezentance starejših kadetov, udeleženec evropskega in svetovnega prvenstva v Zagrebu in Gruziji. 
Jošt Juričan se je pokazal za izredno perspektivnega vratarja, ki je večkrat dobesedno zaklenil vrata pred napadi nasprotnikov. S slovensko 
rokometno reprezentanco je sodeloval v Gyoru na Madžarskem na mladinskem olimpijskem festivalu in osvojil 2. mesto. Pred tem je pomagal 
pri osvajanju državnih prvenstev že v mlajših selekcijah. 
Matic Pipp je polno desetletje med najboljšimi loškimi mladimi rokometaši ter Tinetov in Joštov vrstnik, zato je imel čast zastopati Slovenijo 
na evropskem prvenstvu starejših kadetov in na svetovnem prvenstvu iste starostne kategorije. 
Ločani smo ponosni na vas. Taki ostanite tudi v prihodnje, tako v športu kot tudi osebnostno. 
 
 

BRONASTE PLAKETE 
 
NEŽA ERZNOŽNIK 
V obrazložitvi predloga za podelitev bronaste plakete bi radi poudarili Nežino uspešno in dolgoletno delo na vrsti rekreativnih področij v 
Športnem društvu Partizan. 
23-letno članstvo, 15-letno delo asistentke trenerja, vaditeljstvo rekreativnih programov in 10-letno delo v Izvršnem odboru ŠD Partizan je 
najsvetlejša izkaznica priljubljene Neže. 
Svoje organizacijske sposobnosti je izkazovala v skupinskem delu, v organizaciji prireditev, neposrednem sodelovanju v skupinah in v želji po 
pridobivanju novih znanj. Te je prenašala v aerobiko, pilates, tekaške delavnice in skupine za splošno vadbo. Posebna pohvala in zahvala gre 
Neži za uvedbo programov za ljudi s posebnimi potrebami in za prenašanje v tujini pridobljenih izkušenj v naš domači prostor. Njeno strokovno 
in prostovoljno delo je nov motivator tudi za celotno Športno društvo Partizan. Zato smo nanjo zelo ponosni. 
 
GORAZD KRAJNIK 
V prvem letu 21. stoletja je Gorazd s še šestimi somišljeniki ustanovil Jadralni klub Loka Timing. Precej pred tem ga je zasvojilo jadranje in 
prijetno druženje s sebi enakimi. Tudi v izdelovanju plovil so se poskusili, eni bolj, drugi manj uspešno. V vseh pa je ostala ljubezen do tega 
športa. 
Že pred ustanovitvijo jadralnega kluba je Gorazd sodeloval z različnimi skupinami in posadkami jadralcev ter pridobil bogate izkušnje. Kot 
skiper je sodeloval na domačih in mednarodnih regatah. Svoje bogato znanje je nesebično prenašal na mlajše jadralce in bil njihov mentor ter 
učitelj. Tudi zato so bili uspešni na marsikateri regati. 
Gorazd je dal Jadralnemu klubu Loka Timing pomemben prispevek tudi pri vodenju kluba v letih 2005 – 2009 in pozneje kot član nadzornega 
odbora. Ta organizacijski in strokovni prispevek v klubu zelo cenimo. 



 

 

 

NEVENKA MANDIĆ OREHEK 
Ob zaposlitvi v Alplesu pred desetletji se je Nevenka spoprijateljila s kegljanjem in strelstvom ter sodelovala na sindikalnih športnih igrah, 
imenovanih Lesarijada. 
Leta 2003 se je vključila v Strelsko društvo Škofja Loka. Z Ivanko in Francko so tvorile kakovostno ekipo, ki je posegala po visokih uvrstitvah 
v kategoriji veterank. 
V društvu je pomagala pri urejanju arhiva, v letih 2004-2016 je bila predsednica nadzornega odbora in pomagala vodstvu društva povsod, kjer 
je bilo to najbolj potrebno. Njena vesela in delavna narava je poživila delo društva in medsebojne prijateljske odnose. Strelsko društvo je 
Nevenki hvaležno za dolgoletno pomoč in dosežene rezultate. 
Tudi vnaprej računajo nanjo. 
 
FRANCI TAVČAR  
Kot strokovni sodelavec v skupini Društva Projekt-Človek, ki izvaja programe za samopomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo oseb z različnimi 
oblikami zasvojenosti, je leta 2001 ob pomoči Planinskega društva Škofja Loka začel z uvajanjem planinske aktivnosti v delo s skupino. S tem 
je dokazal, da je planinarjenje kot oblika rekreacije koristno za popestritev programa odvajanja od zasvojenosti, saj utrjuje značaj človeka, 
voljo do lepega in vztrajnost. Pri izvedbi programa mu pomagajo vodniki iz Planinskega društva, čeprav je tudi sam opravil vodniški tečaj in 
potrebna izpopolnjevanja. Zdaj je program planinskih aktivnosti koristen in nepogrešljiv del celotnega programa Projekt-Človek, vsi varovanci 
pa so tudi člani PD. 
Zadnja štiri leta Franci vodi odsek planinskih vodnikov pri PD, in to zelo uspešno. S svojo skupino po potrebi opravi tudi različna dela za PD 
kot je urejanje okolja koč, poti in drugo.  
Planinska zveza Slovenije je Franciju leta 2017 podelila bronasti častni znak za vestno in uspešno delo v PD. Franci je kot načelnik tudi član 
Upravnega odbora PD.  
 
TOMAŽ ZORMAN 
Kot simpatizerju športa se je Tomažu posebej priljubil Futsal klub Stripy, ki je bil takrat še v rosnih letih, leta 2007 pa je postal njegov predsednik. 
Klubu je močno pomagal k uvrstitvi v 2. slovensko futsal ligo. Njegova ideja ni bila samo »igrajmo se futsal«, ampak je skrbel tudi za različne 
dejavnosti, s katerimi je klub rasel, se širil in napredoval. Pridobival je sponzorje in tudi osebno skozi svoje podjetje pomembno prispeval k 
napredovanju in sploh možnostim dela v klubu. 
Po preteku mandata se je oprijel dela z igralci.  
Pregledoval je igralno opremo; skrbel, da so bili dresi zašiti in žoge dovolj napolnjene; da so imeli igralci prevoz na tekme; da so po tekmah 
dobili sendvič in pijačo. Skrbel je, da je bila spletna stran osvežena z novimi vsebinami. 
Vedno je iskal tudi nove sodelavce, nove prostovoljce, ki jih je povabil v klub in s tem skrbel za to, da je bilo vedno dovolj ljudi, da so lahko 
pomagali pri izpeljavi tekem. S svojo vztrajnostjo je v klub pripeljal tudi marsikaterega sponzorja, donatorja, hkrati pa je znal vedno poskrbeti, 
da se je klub prebil skozi tekmovalne sezone. 
Tomaž Zorman je torej oseba, ki iz ozadja skrbi za to, da Futsal klub Stripy deluje že desetletje in da se je v sezoni 2018/2019 po 21-ih letih 
uvrstil med prvoligaše. 
 
 

SREBRNE PLAKETE 
 
ALOJZIJ BAŠELJ 
Alojzij Bašelj je planinski vodnik Planinske zveze Slovenije v kategorijah za lahke in zahtevne kopne ture ter lahke snežne ture. Svoje vodniške 
naloge opravlja zelo vestno, sodeluje pri pripravi in izvedbi izletov po programu Planinskega društva in pomaga pri planinski sekciji Društva 
upokojencev. Šest mandatov vodi komisijo za Loško planinsko pot (LPP), ki spremlja pohodnike na njej in potrjuje opravljene pohode. Vrsto 
let je član vodstva spominskega pohoda »Po poti Cankarjevega bataljona« s Pasje ravni v Dražgoše. Redno se udeležuje vseh delovnih akcij 
pri urejanju poti ter vzdrževanju in oskrbi naših planinskih postojank na Lubniku in Blegošu. Kot načelnik LPP je tudi član Upravnega odbora 
PD. 
Slavko je eden tistih planincev, ki je kot prostovoljec vedno pripravljen poprijeti za delo in pomagati tam, kjer je najbolj potrebno. Leta 2007 je 
prejel bronasti častni znak PZS, leta 2017 pa srebrnega. 
 
GREGOR BOŽNAR 
Grega je svojo strelsko kariero začel leta 1991 in se že takoj zaljubil v standard puško. Udeleževal se je mednarodnih tekmovanj in se večkrat 
uvrstil na zmagovalne stopničke. S svojim znanjem je vedno pripravljen priskočiti na pomoč strelcem, redno pa sodeluje tudi pri delu v društvu. 
Zadnja leta skrbi tudi za »orožarno« društva, tako da je orožje pripravljeno za strelce, ki pridejo na strelišče. 
Strelsko društvo Škofja Loka je Gregorju hvaležno za njegovo pomoč in želi z njim sodelovati tudi v prihodnje. 
 
DANE KOKALJ 
Dane Kokalj se je pogosto vključeval v prostovoljne delovne akcije pri oskrbovanju planinskih postojank na Lubniku in Blegošu. Pomembna je 
bila njegova pomoč pri izgradnji žičnice na Lubniku in opravljanju prevozov za oskrbovanje doma. Tri mandate je vodil komisijo za Loško 
planinsko pot, skrbel za oskrbo kontrolnih točk z žigi, dnevniki in skrinjicami, ki jih je tudi izdelal v podjetju, kjer je bil zaposlen. 
Pogosto se je vključeval v markacijske akcije. Opravil je strokovni tečaj za markacista in redna izpopolnjevanja po programu Planinske zveze 
Slovenije. V sedanjem mandatu vodi odsek markacistov. Kot načelnik komisije za Loško planinsko pot in zdaj markacijskega odseka je 
vseskozi član Upravnega odbora PD. S skupino Lubnikarjev zelo vestno skrbi za žičnico in opravlja prevoze za oskrbovanje doma na Lubniku. 
Leta 1992 je prejel srebrni častni znak PZS, leta 2017 pa zlatega. 
 



 

 

 

ZLATI PLAKETI 
 
FRANCI AHČIN 
Začetki Futsal kluba Stripy, ki segajo v leto 1987, so tesno povezani s Francijem Ahčinom kot »krivcem« za njegovo ustanovitev. Simpatije za 
to športno dejavnost so se porajale že precej prej. Idejo je bilo treba strniti in ustanoviti klub, trenerstvo je prevzel prav Franci in ga skozi čas 
še bogatil z lastnimi in tujimi izkušnjami. Od sezone 1993/94 so igrali v državnem prvenstvu, v premierni sezoni 1996/97, ko je tekmovanje 
prešlo pod okvir Nogometne zveze Slovenije, pa so dosegli tretje mesto. Kadrovske težave so za nekaj časa zaustavile nalet kluba, ki se je 
postopno pomladil in prav s pomočjo Francija Ahčina začel v sezoni 2007/2008 beležiti novo obdobje v 2. slovenski futsal ligi. V prizadevanju, 
da pridobi nove igralce, je bil uspešen leta 2012, ko je pomagal sestaviti mlado ekipo U 18, ki je v svoji prvi sezoni osvojila 2. mesto v državnem 
prvenstvu. Kot trener je bil v sezoni 2013/2014 z ekipo U 21 podprvak Slovenije. Sezona 2017/2018 je bila za Francija nekaj posebnega. Kot 
pomočnik selektorja ekipe U 17 je z njo in z ekipo U 19, ki jo je vodil, osvojil državno prvenstvo. S tem uspehom se je poslovil od aktivnega 
dela s tekmovalci in pravi, da bo le še strasten navijač Futsal kluba Stripy. Pa temu ni tako, saj kdor je navajen delati, de la naprej. Franci, 
hvala ti za vse, kar si nam dal. 
 
KNAUF INSTULATION d.o.o. Škofja Loka 
Družba Knauf Insulation d.o.o. kot naslednik Termike in Terma nadaljuje 50-letno tradicijo pri podpori škofjeloškega športa na različnih 
področjih. Knauf Insulation je že s svojimi predhodniki pustil velik pečat v škofjeloškem rokometnem klubu, ki ponosno in uspešno nosi naziv 
ekološke blagovne znamke Urbanscape. Zahvali za vso podporo se pridružujeta tudi Kegljaški klub Knauf Insulation in planinska sekcija, ki 
zaposlenim nudi prijetne planinske izlete. 
Družbena odgovornost pri sodelovanju z lokalnim okoljem se kaže tudi v izdatni podpori največji loški prireditvi zadnjih let, Teku štirih mostov 
z več tisoč udeleženci. Z aktivno vlogo in podporo tej dvodnevni tekaški in turistični prireditvi je Knauf Insulation pomagal zgraditi posebno 
skupnost, ki se vsako leto kaže v množici udeležencev, navijačev in turistov v naši tisočletni Loki.  
Za njeno pomoč je podjetju še kako hvaležna Športna zveza Škofje Loke, ki bi brez pomoči družbe Knauf Insulation težko izvajala rekreacijska 
tekmovanja in plavalne tečaje za najmlajše občane. 
Za vso podporo škofjeloškemu športu smo vam zelo hvaležni in pričakujemo dobro sodelovanje tudi v prihodnje. 
 
 

SVEČANI LISTINI 
 
DRUŠTVO UPOKOJENCEV  
Društvo upokojencev Škofja Loka je vse od ustanovnega občnega zbora 24. aprila 1949 eno od najbolj aktivnih v našem prostoru. V začetnih 
letih je prizadevanje vodstva šlo v smer zagotavljanja materialnih možnosti za delo podružnice in za oskrbo svojih članov s sezonskimi 
dobrinami. S pridobitvijo prostorov v letu 1964 so se pogoji za delo toliko izboljšali, da so lahko dali večji poudarek druženju na različnih 
področjih, kjer je tudi šport začel dobivati pomembno mesto. Začelo se je z občasnimi izleti, družabnimi igrami, šahom, balinanjem, smučanjem, 
streljanjem in kegljanjem. Prve stopinje so bile zaznamovane s skromno udeležbo, ki se je postopno povečevala. DU beleži posebno hitro rast 
športnih aktivnosti po letu 1980, ko so se z izgradnjo nekaterih športnih objektov – tudi dvorane Poden – pogoji za vadbo in tekmovanja v 
našem okolju zelo izboljšali. Ta rast še kar traja, društvo pa je vseskozi dodajalo številne nove panoge. Število sodelujočih se je povečevalo, 
saj vsi vedno bolj spoznavamo pozitivne učinke športnih aktivnosti za svoje zdravje. Člani DU se tega dejstva še bolj zavedamo. 
Nič pa ni nastalo samo od sebe. To so ustvarjali ljudje v vodstvu DU, ki so imeli vizijo, današnji člani pa to še nadgrajujejo. Naj omenim le 
najbolj izpostavljene – Milan Žakelj, Srečko Tušar, Julija Jenko, Nežka Trampuš, Miro Duič, Ivan Hafner in še mnogi drugi, ki neumorno 
pomagajo pri vseh 16-ih panogah, v kar 12-ih panogah pa je organizirana redna ali občasna vadba. Športni uspehi loških upokojencev na 
društveni, regijski in državni ravni uvrščajo loško DU med najboljše tako v organizacijskem pogledu kot po množičnosti. 
Samo planinskih izletov se udeležuje po 50-70, včasih tudi več v vsaki skupini, kar letno pomeni 2 do 3 tisoč udeležencev. Na medobčinskih 
športnih igrah so bili kar 7-krat zmagovalci. 
DU Škofja Loka ob 70. obletnici izrekamo še posebno čestitko z željo, da za rekreacijo in tekmovanja svojih članov tako vestno skrbi tudi v 
prihodnje. 
 
GREGOR SELAK 
Gregor je športni plezalec v skupini paraplegikov v kategoriji omejitve gibanja RP3. Na lanskem svetovnem prvenstvu 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. Ne pretiravamo, če rečemo, da 
je bliskovito dosegel odlične rezultate. Že v letu 2016 je osvojil bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu v paraplezanju, lani pa je ta uspeh 
ponovil. Z veliko volje in ob strokovnem spremljanju trenerja Romana Krajnika je pričakovati, da nas bo Gregor tudi v prihodnje razveseljeval 
z odličnimi rezultati. 
Zgodba Gregorja Selaka je zanimiva, zato so o njem posneli športno-dokumentarni film s pomenljivim naslovom Gre-Gor, ki so ga predvajali 
na letošnjem festivalu gorniških filmov. Vsebina filma nas spodbuja in uči, kako se z vztrajnostjo lahko doseže več kot zmore večina zdravih 
ljudi, ki imajo rajši udobno življenje brez vloženih naporov. Gregor ima še veliko ciljev pred seboj in želimo, da jih doseže. 
Čestitamo! 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

POSEBNO PRIZNANJE ZA JUBILEJ 
 
ROKOMETNO DRUŠTVO URBANSCAPE  
Začetki loškega rokometa segajo v leto 1957/58, ko so mladi fantje, zaposleni v takratnem Motorju, sami naredili gole in se ob pomoči sekretarja 
Andreja Levičnika začeli izpopolnjevati o rokometni igri. Pod nazivom rokometna sekcija v okviru Telovadnega društva Partizan so bile 
organizirane prve tekme, še na lešu puštalskega košarkarskega igrišča. Razvoju so sledili tako, da so ustanovili Rokometno društvo, začeli 
redno trenirati pod strokovnim vodstvom in se vključili v gorenjsko ligo. Rokometašem je precej pomagalo takratno vodstvo loške vojašnice, 
saj so jim omogočili treninge z vojaki, ki so imeli veliko rokometnega znanja s tekmovanj v kakovostnih republiških in jugoslovanski ligi. 
Kakovost so gradili z domačimi kadri in sodelovanjem s šolami, ki so dale rokometu več poudarka in časa v športni vadbi. Večalo se je število 
ekip od najmlajših dečkov v začetnih razredih osnovnih šol do članske selekcije. Temu so sledili tudi sponzorji: Jelovica, Šešir, Termopol, 
Merkur, Termo in sedaj njegov naslednik Knauf Insulation.  
Kakovostna rast domačega kadra, ki so ga pomagali izoblikovati številni strokovni trenerji, je dala že lepo število rokometašev, ki danes igrajo 
v najbolj kakovostnih evropskih klubih. Dolenec, Gaber, Cingesar, za njimi pa že mlajši - tudi danes nagrajeni-, so imena, ki jasno kažejo, da 
je Škofja Loka prepoznavno središče kakovostnega rokometa. 9 trenerjev in 8 ekip, ki sodelujejo v državnih ligah različnih starostnih skupin, 
je zagotovilo, da ima loški rokomet dobre temelje in prihodnost. 
Čestitamo za 60 let rasti in uspehov. 
 
STRELSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA 
Strelstvo na Škofjeloškem ima že 360-letno tradicijo, sodeč po arhivskih zapisih dr. Blaznika, v katerih omenja leto 1659 in nastanek tako 
imenovanega »SCHUETZENVEREINA«, kar je seveda nemška sopomenka za »strelsko društvo«. Lesena tarča z upodobljenim streliščem in 
letnico 1792 pa je naš eksponat, ki ga hrani Loški muzej in dopolnjuje dokaze o zgodovini loškega strelstva. 
Za nastanek sedanjega Strelskega društva Škofja Loka pa velja datum 20. januar 1948. Ustanovili so ga pazniki zapornikov v loškem gradu. 
Pod vodstvom prvega predsednika Jožeta Peharja je bilo zgrajeno strelišče v Vincarjih. Poslanstvo SD je predvsem v predstavitvi pomena 
strelskega športa za vse generacije s poudarkom na pridobivanju mladih, vadbi v strelskih veščinah, udeležbi na strelskih tekmovanjih v lastni 
in tuji organizaciji, spoznavanju novosti v opremi in odgovornem rokovanju z njo. 
Škofjeloško strelsko društvo se je od vsega začetka in skozi vseh 70 let ponašalo z dobro organizacijo in dobrimi strelci. Rezultati sedmih 
desetletij kažejo, da so osvajali področna – regijska, nekdaj republiška in državna prvenstva v različnih starostnih kategorijah. V novejšem 
času so posebej močni v konkurenci mladih strelcev. 
SD je prešlo skozi mnoge težave, posebej s prostori za vadbo. Vincarškega strelišča že nekaj desetletij ni več, kar 12-krat pa je menjalo 
lokacijo za streljanje z zračno puško. Upajo, da je sedanja rešitev trajna, saj bi to zelo godilo stabilnosti društva in rezultatom, ki jih dosega 77 
članov. 
Zaželimo jim, da bi bilo tako tudi v prihodnjih desetletjih. 
 
 


