
Priznanja športnikom in športnim delavcem

Škofjeloško občino poleg uspehov številnih odličnih domačih športnikov odlikuje
tudi množičnost na področju športa in rekreacije, zato je na tem področju
najboljša v Sloveniji.
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Zadnji marčevski torek sta Zavod za šport in Športna zveza

Škofja Loka pripravila tradicionalno, letos že 19. podelitev pri-

znanj športnikom in športnim delavcem v škofjeloški občini.

V Sokolskem domu je zbrane v imenu odbora za priznanja
najprej pozdravila Saška Benedičič Tomat in poudarila uspe-
he in predvsem množičnost Ločanov na področju športa in

rekreacije. "Hvala vsem športnikom in športnim delavcem za

vse uspehe, za vso moč in energijo, ki jo vlagate v razvoj športa
v Škofji Loki, zato da je naša občina na prvem mestu na po-
dročju športa v Sloveniji," je povedala Saška Benedičič Tomat

in nato čestitala dobitnikom priznanj.

SAŠU BERTONCLJU ŽE DESETA MAJOLIKA

Priznanja za mladega perspektivnega športnika in za športne
rezultate v minulem letu si je zaslužilo pet športnikov. Med

nagrajenci izstopa gimnastičar Sašo Bertoncelj, ki je v minu-
lih letih že prejel bronasto plaketo in nato zlato plaketo ter

svečano listino, letos pa si je zaslužil že deseto majoliko. Mi-

nulo leto je bilo zanj res nekaj posebnega, saj je drugič zapored
osvojil prvo mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala na

konju z ročaji ter dodal še srebrno kolajno na evropskem pr-
venstvu.

Majoliko si je zaslužila tudi jadralka Lara Poljšak, ki je lani s

posadko Quantum Racing v razredu TP52 osvojila naslov sve-

tovnega prvaka. Med vsemi sodelujočimi na prvenstvu je bila
19-letna Lara najmlajša, vendar z bogatimi izkušnjami, saj je

jadranje že od malega njen način življenja. Poleg tega je Lara

uspešno nastopala tudi na nekaterih drugih pomembnih tek-

movanjih. Njeno priznanje je prevez oče David.

Prav tako je priznanja treh odličnih mladih rokometašev Ti-
neta Gartnerja, Jošta Juričana in Matica Pippa, ki jih zaradi

obveznosti ni bilo na slovesnosti, prevzel predsednik Roko-

metnega kluba Urbanscape Loka Matjaž Ljubeč, ki mu je nato

na prireditvi posebno priznanje za jubilej izročil škofjeloški
župan Tine Radinja. Rokometno društvo je namreč lani pra-
znovalo šestdeset let obstoja. Župan Radinja je podelil posebno
priznanje za jubilej tudi Strelskemu društvu Škofja Loka, kije
lani praznovalo sedemdeset let del dela, čeprav ima strelstvo
na škofjeloškem že 360-letno tradicijo.
Ob sedemdesetletnici si je svečano listino zaslužilo Društvo

upokojencev Škofja Loka, kjer vestno skrbijo tudi za rekreacijo
in tekmovanja svojih članov.

Prav tako je svečano listino prejel športni plezalec Gregor Se-

lak, ki je lani na svetovnem prvenstvu v parapelzanju osvojil
tretje mesto.

KAR 59 KLUBOV IN DRUŠTEV

Bronaste plakete je športnikom in športnim delavcem

podelil predsednik Športne zveze Blaž Pipp, ki je povedal,
da je v Športno zvezo Škofja Loka vključenih 59 klubov in
društev. Ob tem je poudaril veliko vlogo zagnanih špor-
tnih delavcev pa tudi mladih, ki tudi z njihovo pomočjo
dosegajo lepe rezultate. "Danes je tukaj zbrana čudovita
druščina športnikov in športnih zanesenjakov, ki si tudi v

domačem kraju zaslužijo priznanje za trud in dosežke na

svojem področju," je poudaril Blaž Pipp ter nato priznanja
izročil ustanovitelju Jadralnega kluba Loka Timing Goraz-

du Krajniku, kegljačici in strelki Nevenki Mandič Orehek,
malonogometnem delavcu pri Futsal klubu Stripy Tomažu

Zormanu in zagnani mladi vaditeljici pri ŠD Partizan Neži
Erznožnik. Priznanje si je zaslužil tudi planinec Franci
Tavčar.

Predsednik sveta Zavoda za šport Marko Primožič je nato

podelil še srebrne in zlati plaketi. Srebrne plakete so si
zaslužili planinski vodnik pri Planinski zvezi Slovenije in

planinec prostovoljec Alojzij Bašelj, strelec Gregor Božnar

in planinec Dane Kokalj, zlate pa dolgoletni malonogome-
tni igralec in trener Franci Ahčin ter družba Knauf Insula-

tion, ki kot naslednik Termike in Terma nadaljuje tradicijo

podpori škofjeloškega športa.

Ob podelitvi priznanj je Marjan Luževič predstavil tudi mu-

zejsko zbirko Šport na Loškem, za prijeten kulturni pro-

gram pa so poskrbeli učenci Glasbene šole Škofja Loka.
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Priznanja za uspehe so si zaslužili mladi škofjeloški rokometaši,

predsednik Rokometnega društva Urbanscape Loka Matjaž
Ljubeč pa je prejel tudi posebno priznanje ob šestdesetletnici
društva. / Foto: Gorazd Kavčič


