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Športnik leta občine Železniki 2020 

V  Železnikih že triindvajsetič zapored podeljujemo občinska priznanja športnikom, 

športnim delavcem in športnim društvom. Slovesne prireditve tokrat ni bilo, saj smo 

bili omejeni z različnimi korona ukrepi, ki nam tovrstnih dogodkov niso dovoljevali. 

Prireditev kot takšna vedno poteka pod okriljem Občine Železniki, pripravimo jo 

zaposleni v Javnem zavodu Ratitovec (JZR), po priporočilih in navodilih Strokovnega 

sveta za šport, ki deluje v okviru JZR. Tokrat vam nagrajene športnike predstavljamo  

v našem občinskem glasilu, plakete in priznanja pa bodo prejeli prihodnje leto ob 

razglasitvi Športnik občine Železniki leta 2021.  

Nagrajene športnike ob tej priložnosti nagovarjamo župan občine Železniki Anton 

Luznar, predsednik Strokovnega sveta za šport Boris Kavčič in direktor JZR Gregor 

Habjan.  

Nagovor župana občine Železniki mag. Antona Luznarja, sledi v naslednjih vrsticah: 

”Spoštovane športnice, športniki, športni delavci in društva; Čeprav je bilo preteklo 

leto malo drugačno za vse, zaznamoval ga je koronavirus, pa ste športni navdušenci 

vseeno poskrbeli, da smo tudi tokrat ponosni na vas in vaše vrhunske dosežke. V 

Sloveniji se veliko ljudi ukvarja s športom, poleg tega pa imamo tudi veliko odličnih 

športnikov, športnih organizacij in različnih ljudi, ki pomagajo pri razvoju športa. Pri 

tem je pomemben tako vrhunski kot tudi množični rekreativni šport. Dobri športni 

rezultati so vedno plod osebnih prizadevanj najprej športnikov samih, njihovih 

staršev in prijateljev in seveda tudi trenerjev. Ob vrhunskem športu morajo vsi živeti 

in delati za skupno idejo in cilj. Potrebno pa je tudi veliko trdega dela, vztrajnosti, 

odrekanja, discipline in tudi kanček sreče. Vsem prejemnikom letošnjih priznanj 

čestitam za vaše dosežke, uspehe in dolgoletno delo. Zahvaljujem se vam za zgled, ki 

ga dajete vsem, posebno mladim. Zahvaljujem pa se vam tudi za dobro promocijo 

naših krajev, občine in države. Veliko uspehov vam želim tudi v prihodnje. 

Boris Kavčič pozdravlja vse nagrajence športnike in poudarja, da smo v Občini 

Železniki ponosni na naše vrhunske športnike in jim želi še naprej veliko dobrih 

uspehov in rezultatov. Zaveda se, da se vse začne v osnovni šoli, zato je zelo 

pomembno kako učitelji športne vzgoje pristopijo k svojem delu. Naša strategija 

športa temelji na tem, da spodbujamo društva in klube, da organizirajo čim več 

kakovostnih izven šolskih športnih vsebin. Poudaril je tudi, da je za nadaljnji razvoj 

športa v našem lokalnem okolju zelo pomembno, da se ohrani trend investicijskega 

vzdrževanja v obstoječe športne objekte in da v klubih in društvih ohranimo 

prostovoljstvo. 



Športnike, nagovarjam tudi sam kot direktor JZR, in vam za dosežena priznanja 

iskreno čestitam. Lahko rečem, da mi je žal ker se tokrat ob tej priložnosti nismo 

osebno srečali z vami, ki nas razveseljujete z rezultati in uspehi. Zavedam se, da ste 

športniki eni največjih promotorjev naših krajev, naše Selške doline in se vam ob tej 

priložnosti zahvaljujem in se veselim vaših uspehov tudi v letošnjem letu. 

Športnikom so podelili naslednja priznanja !  

 

Zlato plaketo za športnika občine Železniki 2020, je na 

predlog Športnega društva Dolenja vas, prejel smučarski 

skakalec DOMEN PREVC. V obrazložitvi so člani ŠD 

Dolenja vas zapisali takole: 

Sezona 2019/20 je bila za Domna Prevca iz strokovnega vidika 

povprečna. Za vse nas pa še vedno vrhunska, saj se je konstanto uvrščal 

med dobitnike točk. V prvem jesenskem delu sta se mu skoka 

ponesrečila samo v Rusiji, kjer se ni uspel uvrstiti med najboljših 30. Na 

ostalih petih tekmah, ki so potekale na Poljskem, Finskem, Nemčiji in 

Švici pa je zasedal mesta od 13. do 30. Glede na konstantnost je dobil 

priložnost  nastopa na prestižni novoletni turneji štirih skakalnic. Tam je zaupanje trenerja Bertonclja 

več kot opravičil (lansko turnejo je namreč zaradi slabših skokov moral predčasno zaključiti) in se z 

dvema devetima, desetim in sedemnajstim mestom kot najboljši Slovenec uvrstil na skupno sedmo 

mesto turneje. To je tudi njegova najboljša skupna  uvrstitev na novoletnih turnejah.  Dobro formo je 

nadaljeval tudi po novoletni turneji, saj je na vseh tekmah 

prihajal med dobitnike točk. Da ni pozabil kakšni so občutki 

stati na zmagovalnem odru, mu je to uspelo na ekipni tekmi v 

Zakopanih, kjer se je skupaj z Anžetom Laniškom, Timijem 

Zajcem in bratom Petrom veselil tretjega mesta. Svoj 

posamezni uspeh sezone je s četrtim mestom osvojil v 

Sapporu na Japonskem. Domnu, ki je znan, da s svojo tehniko 

lahko maximalno izkoristi zračno blazino in je zaradi tega tudi eden najboljših letalcev na svetu, 

letošnja sezona kjer bi se v tem dokazoval ni bila prizanesena. Virus Covid 19 je bil razlog, da se je 

sezona morala končati prej, tako da so po programu odpadli tudi poleti v Wikersundu in seveda 

vrhunec sezone Planiško svetovno prvenstvo v poletih, ki se je prestavilo na december 2020. Tako je 

lahko svojo znanje pokazal le na letalnici v avstrijskem Kulmu, kjer sta si med petnajstim in 

šestnajstim februarjem odvili dve posamični tekmi. Na prvi sobotni je Domen letalnico še malce 

"tipal" in  osvojil 25. mesto. V nedeljo pa je dokazal zakaj sodi med najboljše na svetu, saj je z zelo 

majhnim zaostankom osvojil 5. mesto. V skupnem seštevku svetovnega pokala je z zbranimi 361 

točkami sezono končal na 19. mestu.  Sezona, ki jo je dodobra zaznamoval novi virus je bila 

neprizanesljiva tudi za nas gledalce/navijače, saj smo bili prikrajšani za marsikatero tekmo, še posebej 

pa Planiški spektakel. Domnov ekstremni slog ne daje samo odličnih rezultatov, ampak je atraktiven 

tudi za nas gledalce. Vsak njegov polet z vznemirljivostjo in navdušenjem spremljamo in čakamo kam 

proti dnu letalnice ga bo poneslo.  Domen vso sreče in zdravje ti želimo tudi v novi sezoni. 



Srebrno plaketo za športnika občine Železniki 2020, je 
na predlog Strelskega društva Lotrič Železniki, prejel 
strelec KLEMEN TOMAŠEVIČ. V obrazložitvi so člani SD 
Lotrič Železniki zapisali takole: 
 

Klemen Tomaševič  strelja z zračno pištolo na 10m in z 

malokalibrsko pištolo na 25 m.  

Strelskemu društvu Lotrič Železniki se je pridružil l. 1999 in že kot 

starejši deček in osvajal medalje na državnih prvenstvih posamezno 

in ekipno. V kratkem času je postal eden najboljši strelcev v 

mladinski ekipi. Osvojil je več naslovov državnih prvenstev. Večkrat 

je nastopil za državno reprezentanco. Največji njegov uspeh je bil nastop na Univerzijadi, kjer je 

osvojil in nastop na Svetovnem prvenstvu, kjer je osvojil  

Zadnja sezona je bila na domačem prizorišču zelo uspešna, saj  je nanizal veliko lepih uspehov: 

 Zmagal na Regijskem prvenstvu 2020 

 Zmagal na odprtem prvenstvu Gorenjske 2020 

 Zmagal na državnem prvenstvu 2019/20 

 Zmagal na državnem prvenstvu za mešane pare 2019/20 

(Tomaševič Klemen, Prezelj Anja) 

 Zmagal v skupnem seštevku najmočnejše lige v Sloveniji 

2019/20 

Povabljen je bil v državno reprezentanco, vendar je moral zaradi delovnih in družinskih obveznosti 

vabilo odkloniti.  

Ima status državnega športnika na Olimpijskem komiteju Slovenije in je po merilih Strelske zveze 

Slovenije drugi najboljši strelec s pištolo v Sloveniji za sezono 2020. 

 
Srebrno plaketo za športnika občine Železniki 2020, je na 
predlog Strokovnega sveta za šport pri Javnem zavodu 
Ratitovec, prejel smučarski skakalec CENE PREVC. V 
obrazložitvi so člani ŠD Dolenja vas zapisali takole:   
 
(foto:Rok Deželak) 

 
Cene Prevc prihaja iz skakalne družine iz Dolenje vasi in je po letih 
(letošnjo zimo jih bo dopolnil 25) v zlati sredini med bratoma Domnom 
in Petrom. Prav tako kot oba brata se je tudi on kalil v kranjskem 
skakalnem klubu Triglav. Že v preteklosti je z dobrimi skoki velikokrat 
opozoril nase, a uspehi obeh bratov so vse to malce zasenčili. Omeniti je 
potrebno njegov do sedaj največji uspeh iz sezone 2016/17, ko je na 
tekmi novoletne turneje v Oberstdorfu zasedel 8. mesto, kar je bila tudi 
najboljši slovenska uvrstitev na tisti tekmi. V kontinentalnem pokalu  je 

od leta 2013 do leta 2018 kar 15 krat stopil na zmagovalni oder od tega 5 krat na najvišjo stopničko. 
Glede na dobre predstave na tem pokalu, je bil vedno nekje na meji  reprezentance za svetovni pokal. 



V sezoni 2019/20 je reprezentačnih nastopov zabeležil kar nekaj in je vsako priložnost poskušal 
izkoristit. Do svojih nastopov je bil velikokrat kritičen, saj forme iz treningov ni vedno uspel prenesti na 
tekmo. Vsak skakalec, ki se v svetovnem pokalu uspe uvrstiti med najboljši 30 si lahko to šteje kot 
velik uspeh. Cenetu je to v sezoni 2019/20 uspelo na naslednjih tekmah: novoletni del turneje 
Bischoshofen 22. mesto, Italijanki Val di Fiemme 19. in 15. mesto, Nemški Titisee 26. in 19. mesto, 
Japonski Sapporo 19. mesto, Romunski Rasnov 21. in 15. mesto ter Finski Lahti 13. mesto. V Lahtiju pa 
je poleg odlične posamične uvrstitve poskrbel še za en super uspeh. Nastopil je namreč tudi na ekipni 
tekmi, kjer je skupaj za bratom Petrom ter Timijem Zajcem in Anžetom Laniškom osvojil odlično 2. 
mesto kar je njegov najboljši ekipni rezultat. V celotni sezoni je zbral 112 točk, kar ga je uvrstilo na 
skupno 33. mesto. Na državnem prvenstvu je na 
posamični tekmi zasedel 5. mesto, ekipno pa se je s 
sotekmovalci iz Triglava veselili 1. mesta.  
Prav tako pa je dobil priložnost nastopov v reprezentaci 

po letošnjem svetovnem prvenstvu V Planici in se že na 

drugi tekmi v Švicarskem Engelbergu povzpel na odlično 

10. mesto. Na novoletni turneji pa tudi pridno nabira 

točke: Oberstodrf 19. mesto, Garmisch Partenkirceh 29. 

mesto, Innsbruck 23. mesto.... 

Pri vsakem vrhunskem športu je tako, da  uspehi posameznikov ne pridejo sami po sebi. Nekateri se 

med najboljše "izstrelijo" hitro, drugi za to potrebujejo malce več časa in med slednje spada tudi Cene. 

Skupni imenovalec vseh je železna volja, vztrajnost in potrpežljivost, kar smo prepričani, da ima Cene 

vsega dovolj. Lahko mu zaželimo samo še srečo in zdravje in bo njegov čas kmalu tu. Na vsaki tekmi si 

želimo, da je Cene prisoten, saj ni odličen samo v zraku (njegovi skoki so zares prava eleganca) ampak 

je odličen tudi pri njegovih prisrčnih komentarjih pred kamero.  

 
Srebrno plaketo za športnico občine Železniki 2020, je na 
predlog Strelskega društva Lotrič, prejela strelka ANJA 
PREZELJ. V obrazložitvi so člani SD Lotrič zapisali takole: 
 
Anja Prezelj je talentirana mlada športnica, ki spada v krog 

najperspektivnejših slovenskih strelk. Strelja z zračno pištolo 10m in 

malokalibrsko pištolo 25 m. Strelskemu društvu Lotrič Železniki se je 

pridružila l. 2007 in že kot mlajša deklica in deklica osvajala medalje na 

državnih prvenstvih posamezno in ekipno.  V kratkem času od njenih 

strelskih začetkov je iz leta v leto napredovala. Z odličnimi nastopi na 

državnih prvenstvih in državnih ligaških tekmovanjih si je prislužila poziv 

vodje reprezentance za nastop v slovenski mladinski reprezentanci. Trenutno je v A mladinski 

reprezentanci, v l. 2021 pa prehaja v članske vrste.  

Zadnja sezona je bila zelo uspešna. Udeležila se je večih mednarodnih tekmovanj, zelo uspešno je 

nastopala tudi doma in je nanizala veliko uspehov: 

- 19.10.2019 1. turnir mladinske lige - 1.mesto posamezno (izenačen kvalifikacijski državni 
rekord), 1.mesto ekipno 

- 20.10.2019 1. turnir državnih lig - 3.mesto posamezno, 1.mesto ekipno 
- 27.10.2019 Mladi upi pištola - 1.mesto v kategoriji dekleta in skupno 
- 9.11.2019 Salona DC Open 2019 - 1.mesto ekipno, 2.mesto posamezno, 1.mesto posamezno 

mladinke 



- 10.11.2019 Salona DC Open 2019 - 8.mesto posameznož 
- 16.11.2019 2.turnir mladinske lige - 1.mesto posamezno, 1.mesto ekipno 
- 17.11.2019 2.turnir državnih lig - 2.mesto posamezno 
- 1.12.2019 - 43rd Mladost Trophy 2019 - 4. mesto posamezno 
- 7.12.2019 - Trophy of Belgrade 2019 - 5.mesto posamezno mladinke 
- 21.12.2019 - Trzin Walther cup 2020 - 4.mesto posamezno mladinke 
- 22.12.2019 - 24. Skirca Borisa Paternosta - 5.mesto posamezno, 2. mesto ekipno 
- 4.1.2020 - 3. turnir mladinske lige - 1.mesto posamezno 
- 5.1.2020 - 3. turnir državnih lig - 7.mesto posamezno, 2.mesto ekipno 
- 11.1.2020 - MST Ruše 2020 - 6.mesto posamezno, 2.mesto ekipno 
- 12.2.2020 - Grand prix Ruše 2020 - 2.mesto posamezno (finalni državni rekord), 1.mesto ekipno 
- 18.1.2020 - 4.turnir mladinske lige - 1.mesto posamezno, 2.mesto ekipno 
- 19.1.2020 - 4. turnir državnih lig - 5.mesto posamezno 

(kvalifikacijski državni rekord), 1.mesto ekipno 
- 8.2.2020 - 46. Dvoboj Slovenije in Hrvaške - 5.mesto posamezno, 2.mesto ekipno 
- 15.2.2020 - 5.turnir državnih lig - 4.mesto posamezno, 2.mesto ekipno 
- 16.2.2020 - 5.turnir mladinske lige - 1.mesto posamezno, 1.mesto ekipno 
- 26.2.2020 - Evropsko prvenstvo - 35.mesto posamezno 
- 8.3.2020 - Državno prvenstvo - 1.mesto posamezno 
- 4.7.2020 - Državno prvenstvo pištola 25m - 2.mesto posamezno 
- 5.9.2020 - Državno prvenstvo mešanih parov - 1-mesto ekipno 
- 24.9.2020 - Državno univerzitetno prvenstvo - 2.mesto 

posamezno 
- 1.državna liga - skupno posamezno 4.mesto, ekipno 2.mesto  
- državna liga mladih - skupno posamezno 1.mesto, ekipno 1.mesto 

Ima status perspektivne športnice na Olimpijskem komiteju Slovenije in je po merilih strelske zveze 

najboljša mladinka v Sloveniji za sezono 2020. Na evropski lestvici najboljših strelk s pištolo je 

trenutno na 93. mestu.  Anja je športnica, pri kateri je izražena velika želja po dosežkih in uspehu na 

tekmovanjih.  K uspehu jo motivira delo, ki je odvisno od njenih lastnih naporov in sposobnosti, manj 

pa od sreče in naključja. Njena sposobnost visoke motivacije vpliva na povečano stopnjo koncentracije 

pri izvajanju naloge, kar pa je za uspešnega strelca bistvenega pomena.  Predvsem  ji je pomembno, 

da najbolje tehnično opravi svoje naloge, kar ji omogoča dobro učenje novih veščin. Ima zelo visoko 

samomotivacijo zato ne potrebuje dodatne zunanje spodbude, da ostaja v aktivnosti. 

Bronasto plaketo za športnico občine Železniki 2020, 

je na predlog Smučarskega kluba Domel, prejela 

alpska smučarka NINA DROBNIČ V obrazložitvi so 

člani SK Domel zapisali takole: 

 
Nina Drobnič bo v letošnjem letu dopolnila 18 let. Prihaja iz Kresa 

iz Železnikov in že od sedmega leta trenira alpsko smučanje. Njeni 

smučarski začetki so bili pri treh letih na lokalnih smučiščih Rudno 

in Soriška planina. Nina je bila od leta 2009 do 2019 članica 

Smučarskega kluba Domel Železniki. Ker domači klub ni imel več 

mladinske ekipe je v letu 2020 zamenjala matični klub. Sedaj je članica Smučarskega kluba Alpetour iz 

Škofje Loke.  



Že v otroških kategorijah je dosegla veliko odličnih rezultatov, od 

večkratne državne prvakinje v slalomu, veleslalomu, ter alpski 

kombinaciji, do stopničk na največjih mednarodnih otroških tekmovanjih. 

Bila je tudi večkratna skupna zmagovalka Slovenskega pokala v alpskem 

smučanju v svojih kategorijah. V letu 2019 je dosegla kriterij za uvrstitev 

v žensko C državno reprezentanco, v kateri tudi letos nadaljuje svojo 

smučarsko kariero. 

Sezona v letu 2019/2020 je bila velik preskok iz otroške v člansko 

kategorijo. Začela so se mednarodna FIS tekmovanja na zelo zahtevnih 

terenih, s hudo konkurenco. Tudi na teh tekmovanjih ji je že uspelo priti 

do medalj. Sezona se je zaradi »korona situacije«  v lanskem marcu čez 

noč končala. Vseeno ji je uspelo priti do tretjega mesta Slovenskega 

pokala NEO v kategoriji mlajših mladink do 18 let. Državna članska 

prvenstva za leto 2019/2020 so bila organizirana šele konec decembra 

2020 na Soriški planini, kjer je osvojila tretje mesto v slalomu.  

Tudi v »korona letu«, ko se je večina športnih tekmovanj ustavila, so alpski smučarji nadaljevali s 

treningi in tekmovanji. V avgustu in septembru 2020 je trenirala predvsem v Švici, nadaljevanje 

treningov je bilo na Italijanskih in Avstrijskih smučiščih. Prve tekme so se začele v novembru.  

Poleg športnih uspehov je Nina tudi uspešna dijakinja tretjega letnika Gimnazije Franceta Prešerna v 

Kranju. Na njeni poti ji želimo še veliko uspehov in ji čestitamo za osvojene dosežke. 

 
 
Bronasto plaketo za športnico občine Železniki 2020, je na 
predlog Društva lokostrelcev Eisnern, prejela lokostrelka 
META REJEC. V obrazložitvi so člani DL Eisnern zapisali 
takole: 
 
Meta Rejec je svojo lokostrelsko pot začela na začetnem tečaju 

lokostrelstva v društvu DL Eisnern, leta 2016. Že takrat se je dalo videti 

znake, da gre za perspektivno lokostrelko. Po opravljenem tečaju se je 

tudi včlanila v naše društvo katerega članica je vse odtlej. Njena prva 

tekma je bila v sklopu karavanškega pokala, v Železni kaplji leta 2016 

kjer je pometla s konkurenco in zmagala. Nato se je vsa leta udeleževala 

pokala tradicionalnih lokov po Sloveniji in drugje. Kot društvo takrat še nismo bili člani lokostrelske 

zveze Slovenije zaradi česar se državnih prvenstev nismo mogli udeleževati. Ko pa smo se lansko leto 

včlanili v Lokostrelsko zvezo Slovenije so prišli tudi rezultati.  

Pozimi leta 2019 se je začelo z dvoranskim prvenstvom, le to se je končalo februarja z zadnjo tekmo 

dvoranskega prvenstva v Mariboru ter državnim prvenstvom. Kjer je Meta dosegla 1. mesto med 

mladinkami z instinktivnim lokom (državna mladinska prvakinja, instinktivni lok), 1 mesto med 

članicami z instinktivnim lokom (državna članska prvakinja, instinktivni lok), ter zmagala v 

Slovenskem dvoranskem pokalu med članicami z instinktivnim lokom. Nato se je udeležila tudi 

tekmovanja v 3D lokostrelstvu (tarče so 3D upodobitve živali v naravni velikosti). Kjer je na državnem 



prvenstvu septembra v Prestranku dosegla 1. mesto med 

mladinkami z instinktivnim lokom (državna mladinska 

prvakinja, instinktivni lok), ter 3. mesto med članicami z 

instinktivnim lokom. Meta Rejec v letošnjem letu tudi 

zaključuje usposabljanje za trenerja lokostrelstva 1. stopnje. Je 

zelo dejavna v društvu in velja za zelo perspektivno lokostrelko 

z instinktivnim lokom. Na mednarodnih in državnih tekmah se 

Meta redno uvršča med boljše lokostrelke z instinktivnim 

lokom in osvaja stopničke. S svojim pristopom na treningih in 

uspehi na tekmah pa daje tudi zgled mlajši sekciji in ostalim 

članom društva.  

 
 
 

Bronasto plaketo za športnika občine Železniki 
2020, je na predlog Rokometnega društva Alples, 
prejel rokometaš TOMAŽ GARTNAR V obrazložitvi 
so člani RD Alples zapisali takole: 
 

V  RD Alples Železniki za bronasto plaketo predlagamo 
kapetana našega društva Tomaža Gartnarja.  Članska ekipa RD 
Alples se je v sezoni 2019/2020 ponovno uvrstila v 1. B DRL v 
rokometu, kar je za naše društvo zelo velik uspeh. K temu 

uspehu je prav gotovo največ prispeval prav kapetan ekipe Tomaž Gartnar. 

Tomaž je pričel s treningi rokometa v sezoni 2001/2002 in od takrat je zapisan rokometnemu golu. 
Kdo pravi, da se ne da združiti treniranja rokometa in šole? Pravi odgovor na to je prav Tomaž, ki je 
kljub temu, da je bil v času srednje šole, ki jo je obiskoval v Ljubljani, brez izpita za avto, še zmeraj 2x 
tedensko obiskoval treninge v Železnikih, 2x tedensko pa v Ljubljani pri takratni Krim – Olimpiji, danes 
MRK Ljubljana in uspešno nastopal za 
domačo kadetsko ekipo. Ker v Železnikih nato 
ni bilo mladinske ekipe, je dve leti kot 
posojen igralec nastopal prav za Krim 
Olimpijo. Zaključil je tudi faks v Ljubljani in 
se, ker je že imel izpit za avto, vsak dan vozil 
v Železnike na trening. Ob tem pa faks 
seveda tudi dokončal, se zaposlil, sedaj pa 
poleg tega, da je del članske ekipe, že drugo 
leto pomaga pri treniranju najmlajših 
igralcev, nikoli pa mu ni težko priskočiti na 
pomoč pri ostalih klubskih opravilih. 

Tomaž je na igrišču pravi vodja, soigralce spodbuja tako v golu, kot tudi iz klopi, v kolikor pa je 
potrebno pa zna tudi povzdigniti glas in ekipo vrniti na zmagovita pota. Kljub službenim obveznostim 
treninge obiskuje redno in je tako kot pravi kapetan vzor vsem ostalim igralcem.  Iz teh razlogov 
predlagamo Tomaža Gartnarja za bronasto plaketo Občine Železniki za leto 2020.  

 



Priznanje za perspektivno mlado športnico občine 
Železniki 2020, je na predlog Športnega društva Dolenja vas, 
prejela smučarska skakalka NIKA PREVC. V obrazložitvi so 
člani ŠD Dolenja vas zapisali takole:  (foto:sloski) 
 
Smučarska skakalka, Nika Prevc iz Dolenje vasi, je osem let pridno 

trenirala pod okriljem skakalnega kluba Triglav Kranj, s poletjem pa je 

postala del mladinske državne reprezentance.  V reprezentanco so jo 

ponesli odlični rezultati zimske in poletne sezone. V Planici je konec 

januarja na državnem prvenstvu v nordijski kombinaciji deklet do 16 let 

dosegla prvo mesto. Na svečnico je v Kranju v konkurenci deklet do 15 let, 

prav tako v nordijski kombinaciji, postala državna prvakinja. Sredi februarja se je v Žireh prvi dan 

veselila naziva državne podprvakinje deklet do 18 let, drugi dan pa naziva državne prvakinje v 

smučarskih skokih deklet do 15 let in tudi ekipno so Triglavani dosegli prvo mesto.  

V poletni sezoni je v Ljubnem zmagala na državnem prvenstvu v skokih pri dekletih  do 18 let. V 

Mislinji je, pri dekletih do 16 let, dosegla drugo mesto in isto mesto je osvojila njena ekipa na ekipni 

tekmi.  V Beljaku si je na igrah mladih (OPA) priskakala prvo mesto. Zlato medaljo so osvojile 

slovenska dekleta tudi na ekipni tekmi.  Na tekmi Alpskega 

pokala za mladinke je v Berchtesgadnu zasedla 4. in 8. mesto.   

 

Nika je posegala po najvišjih mestih tudi v državnem pokalu 

Cocta.  Bila je prva v skupnem seštevku nordijske kombinacije 

mladinke do 15 let, prva v nordijski kombinaciji mladinke do 

16 let, prva za skoke mladinke do 15 let, druga za skoke 

mladinke do 16 let in četrta za skoke mladinke do 18. let.  

 

Nika, želimo ti predvsem, da tekme bodo, potem pa ugoden veter in dolge skoke, v poden. 

 
 
 
Zlato plaketo občine Železniki za športnega delavca 2020, je na predlog 
Strokovnega sveta za šport pri Javnem zavodu Ratitovec, prejel MARKO KOS. V 
obrazložitvi so člani ŠD Omikrona plus zapisali takole: 
 
Marko je predsednik in koordinator v Športnem društvu Omikron plus, vodja ekipe časomerilcev, 

licenciran športni funkcionar, idejni vodja ter predsednik organizacijskega odbora prireditve Rally 

Železniki, član Upravnega odbora na krovni zvezi za avto šport v Sloveniji (AŠ 2005) in hkrati tudi velik 

športni navdušenec, ne glede na športno panogo. 

Začetki njegovega udejstvovanja na področju športa segajo v 

leto 1997, ko se je pridružil na novo nastajajoči sekciji 

časomerilcev, takrat še pod okriljem Športnega društva 

Dražgoše. S svojimi zanesenjaki, ter ob znatni podpori vodstva 

tovarne pohištva Alples, se je sekcija kaj kmalu preimenovala v 

Alples timing, spričo sodelovanja na vedno večjih športnih 

dogodkih pa je prerasla v društvo, katerega je vseskozi tako 



tehnično, kot kadrovsko krmaril Marko. Z društvom je nudil tehnično podporo na novo obujenem 

Pokalu Ratitovec, na Svetovnem prvenstvu v sankanju na Soriški planini, bil je eden od pobudnikov in 

vseskozi član organizacijskega odbora Gorskega maratona štirih občin, ki je v tem času dvakrat štelo 

za Svetovno prvenstvo v gorskem maratonu, ob tem pa vedno priskočil na pomoč organizatorjem 

lokalnih tekmovanj v raznih športnih panogah, kot so zimski športi, teki, kolesarstvo…. Nekaj 

posebnega pa je vseeno bila Gorsko hitrostna dirka avtomobilistov GHD Sorica, na kateri je društvo ob 

organizaciji lokalnega avto kluba nudilo merjenje časov in obdelavo rezultatov. Za Marka in njegovo 

druščino nekaj posebnega, zahtevnega, pa vendar je dišalo po tem, da bi to lahko bil nov izziv. No, 

organizatorju ni šlo vse po načrtih, zato se je dirka na Sorico po parih letih izpela, vendar so ostala 

poznanstva in izkušnje, katere je Marko skupaj s svojim društvom koristil v prvih letih našega stoletja, 

ter počasi avto šport vzel za svojega. Počasi pa so tudi nastajale razlike med člani društva v bolj 

rekreativnih pogledih, nasproti bolj profesionalnem pristopu, kar avto šport vsekakor je. 

Tako je v letu 2009 na Markovo idejo nastalo novo, Športno društvo Omikron plus, v katero je poleg 

vpeljanih športnih panog vključil tudi avto šport. Gorsko-hitrostnim dirkam se je na podlagi dobrega 

sodelovanja z organizatorji in ob podpori vodilnih na Zvezi za avto šport pridružil tudi rally, kraljica 

avto športa, kot radi slišimo. Na podlagi trdega dela in pridobljenih izkušenj so se tedaj stvari pričele 

hitreje odvijati, vsakoletno članstvo v Zvezi za avto šport, licenca za merjenja časa in obdelavo 

rezultatov na vseh prireditvah v avto športu v Sloveniji, kot tudi izven nje, posledično sodelovanje na 

vseh rally-jih in gorskih dirkah v Sloveniji, ter deloma tudi pri naših severnih sosedih.  Po Markovi 

zaslugi je društvo v nekaj letih obvladalo obrt časomerilstva na avtomobilskih dirkah, pridobilo znanje, 

sodelavce, dragoceno opremo ter, kar je zelo pomembno, športne funkcionarje. V letu 2020 je bila 

številka preko 40, od tega 25 z mednarodno licenco športnega funkcionarja.  

Društvo je spričo svoje manjše prepoznavnosti prav v domačih krajih skušalo svoje delo pripeljati med 

domačine, meščane, vaščane, gledalce, ljubitelje hitrih športov. Po več kot 30. letih se je na Markovo 

idejo prav v okolici Železnikov ponovno odvilo pravo rally tekmovanje, in sicer 1. Rally Železniki, zelo 

lepo in toplo sprejet od tekmovalcev in domačinov. Tako imamo v občini društva, ki organizirajo 

tekaška, kolesarska, smučarska, gasilska tekmovanja, imamo pa tudi društvo Omikron Plus, ki ob 

organizacijski taktirki Marka Kosa vsako leto poskrbi za adrenalinski vikend v Železnikih, letos bo le-ta 

prirejen že osmič. To je seveda odlična promocija in vložek v razvoj in prepoznavnost društva tako pri 

nas, kot v tujini, od koder na prireditev prihaja vedno več tekmovalcev. Pa seveda tudi izziv in obveza 

za Markov tim. 

Vendar pa kljub veliko odsotnim vikendom, zahtevni realizaciji del in nalog na področju 

profesionalnega športa, pa Marko, če ima le čas, vedno z veseljem priskoči na pomoč okoliškim 

društvom pri organizaciji rekreativnih prireditev, malo za dušo, kot pravi. 

Marko, hvala, ker si! 

 
 

Zlato plaketo občine Železniki za društvo 2020, je 
na predlog Strokovnega sveta za šport pri Javnem 
zavodu Ratitovec, prejelo društvo SD LOTRIČ 
ŽELEZNIKI V obrazložitvi so člani SD Lotrič 
zapisali takole: 



 
SD Lotrič je letos praznovalo 70 letnico delovanja. Priznanje je društvo že dobilo za 60 - letnico 

delovanja. V zadnjih 10 letih je društvo naredilo kar nekaj ogromnih korakov v napredku delovanja: 

 

Uspehi: 

- Bronasta medalja Petre Dobravec na Mediteranskih igrah  
- 4. mesto Petre Dobravec na Svetovnem prvenstvu 2014 
- Več uvrstitev Anje Prezelj med najboljše mladinske strelke s pištolo v Evropi 
- Povprečno 7 uvrstitev letno med nosilce medalj na državnih prvenstvih Strelske zveze 

Slovenije 
 

Strelišče: 

- Nakup strelskih prostorov na Češnjici in 
sprememba prostorov iz predavalnice v 
tekmovališče. Vse to je bilo narejeno s 
pomočjo prostovoljnega dela strelcev in 
pomočjo sponzorjev 

- S pomočjo občine nakup elektronskih tarč za 
zračno in malokalibrsko strelišče, agregata za 
malokalibrsko strelišče in 

- S pomočjo Lovske družine smo dobili prizidek 
skladišča na strelišču Pod Sušo. 

 

Strelci društva organizirajo: 

- vsaj dve tekmovanji  na državnem nivoju (razen letos, ko je tekmovanje že 2 x odpadlo), kjer 
nastopajo vsi najboljši slovenski strelci od članov do starejših dečkov/deklic 

- regijska prvenstva z zračnim in MK orožjem 
- ligo na nivoju regije in  
- tekmovanja na občinskem nivoju  

 

 
Zlato plaketo občine Železniki za društvo 
2020, je na predlog Športnega društva Dolenja 
vas, prejel klub KEGLJAŠKI KLUB 
ŽELEZNIKI. V obrazložitvi so člani KK Železniki 
zapisali takole: 
 
 
Kegljanje ima v Selški dolini že dolgo tradicijo. Od Selc do 

Železnikov je med obema vojnama delovalo osem kegljišč. Kegljanje je bilo takrat pomembno 

razvedrilo. 

Prva kegljaška rekreativna tekmovanja so se tako pričela že v sredini šestdeset let prejšnjega stoletja 

še na starem kegljišču Pri Meru. Z modernizacijo kegljišča je kegljanje postala pomembna rekreacija 

za celotno dolino. Kegljati so tako pričeli vsi, posebej mladi, pa tudi  ženske. 



Že zelo kmalu se je ustanovila 

Trim liga, na kateri je vsako 

leto preko zime tekmovalo več 

kot deset ekip. Aktivnih je bilo 

do sto kegljačev in kar nekaj 

od teh je postalo zelo 

uspešnih. Začeli so bolj 

tekmovalno kegljati, zato pa 

so morali hoditi v Kranj in v 

Škofjo Loko. V začetku 

osemdesetih let so Železenski 

kegljači skupaj s Škofjeloškimi 

ustanovili kegljaški klub 

Lubnik. Tako se je začelo tudi 

bolj tekmovalno kegljanje v Železnikih. Število dobrih kegljačev v KK Lubnik iz Železnikov je bilo vsako 

leto večje in nekako logična posledica je tako bila, da se je leta 2000 ustanovil Kegljaški klub Železniki. 

V kegljaškem klubu Železniki je danes pri Kegljaški zvezi Slovenije registriranih 45 članov. Imajo tri 

ekipe. Prva in druga ekipa tekmujeta v 2. Slovenski ligi in v 3. Slovenski ligi, tretja ekipa pa tekmuje v 

Gorenjski ligi. Vsako leto se jim število članov povečuje. Cilj jim je priti v 1. Slovensko ligo. V klubu si 

prizadevajo pridobiti tudi čim več mladine in otrok. V ta namen imajo trenerja kegljanja z licenco, ki jo 

vsako leto potrjuje. 

Ker v Železnikih trenutno ni kegljišča, na katerem bi lahko športno tekmovali in trenirali, se na 

treninge in tekme vozijo v Škofjo Loko, kar  jim povzroča še dodatne stroške. Pogoj za kegljanje v 

slovenski ligi je štiri stezno kegljišče. So edini kegljaški klub, ki nastopa z dvema ali eno ekipo v 

slovenski ligi in ne keglja na domačem štiri steznem kegljišču. Na tekme v Škofjo Loko pride veliko 

gledalcev iz Železnikov, kar dokazuje, da ima ta šport tudi veliko podporo prebivalcev.  

Organizirajo tudi štiri kegljaške prireditve, kot so: Kegljanje za zlato čipko, kegljanje za igre JZR, 

Božični turnir dvojic in Občinsko prvenstvo. Vse prireditve so zelo obiskane, kar tudi potrjuje dejstvo 

da je kegljanje zelo priljubljen šport. 

Brez organiziranega treninga in vodenja s starani Kegljaškega kluba Železniki vsega tega ne bi bilo. 

Vso klubsko dejavnost redno objavljajo na svoji spletni strani: www.kkzelezniki.si. 

Zaradi zgoraj omenjenih dejstev, se letošnje občinsko priznanje Zlato plaketo za delovanje športnih 

društev podeli KEGLJAŠKEMU KLUBU ŽELEZNIKI, ki praznuje 20 let delovanja. 

 
V letu 2020 žal nismo podelili zlate plakete za športnico občine Železniki, priznanja za 
perspektivnega mladega športnika občine železniki in priznanja za posebne dosežke 
na področju rekreacije v občini železniki. 
 

http://www.kkzelezniki.si/

