
 

 

 

 
 
 
 

Po sklepu Odbora za družbene dejavnosti Občine Ig, z dne 11. 3. 2015,  
in na predlog Karate-do kluba Ig Shotokan 

naziv Športnik leta Občine Ig za leto 2014 prejme 
 

Lovro Kramberger 
za dosežke v karateju  

 
Lovro Kramberger je član karate-do kluba Ig Shotokan od konca leta 2010, ko je prestopil iz 
ljubljanskega kluba Kimon. Že na začetku je na treningih pokazal veliko zagnanosti in motiviranosti 
hitro pa je začel tudi tekmovati. Kljub svoji mladosti se udeležuje večine tekmovanj, ki jih 
organizira Shotokan (šotokan) karate-do internacional zveza Slovenije, in to tako doma kot v tujini. 
Trenutno obiskuje sedmi razred OŠ Trnovo v Ljubljani. 
Z željo po uspehu, z rednimi treningi in nastopi na tekmovanjih je začel posegati po odličjih na 
državnem in mednarodnem nivoju.  
V letu 2014 je na državnem prvenstvu Shotokan (šotokan) karate-do zveze Slovenije osvojil 1. 
mesto v katah med mlajšimi dečki in 2. mesto med starejšimi dečki. V borbah je na istem 
tekmovanju osvojil 1. mesto med mlajšimi dečki +45 kg in drugo mesto med starejšimi dečki +50 
kg.   
Na treh turnirjih za Pokal Slovenije je trikrat osvojil 1. mesto v katah med mlajšimi dečki in dvakrat 
3. mesto v katah med starejšimi dečki, v borbah pa dvakrat 1. mesto v borbah med mlajšimi dečki 
+45 kg in enkrat 1. mesto med starejšimi dečki +50 kg. 
Na mednarodnem tekmovanju na Nizozemskem je osvojil 3. mesto v borbah, v kategoriji dečki +50 
kg, starih od 11 do 13 let. 
Na odprtem prvenstvu Čoke 2014 v Srbiji je osvojil 3. mesto v katah v kategoriji dečki, stari med 12 
in 13 let, ter v borbah ekipno, kjer je kot član ekipe z Iga osvojil 1. mesto v kategoriji dečkov, starih 
12 in 13 let. 
 
Z uspehi na tekmovanjih si je izboril mesto v državni  reprezentanci Shotokan (šotokan) karate-do 
zveze Slovenije, s katero se je v maju 2014 udeležil 13. evropskega SKIF prvenstva v Nemčiji. 
 
 

Iskrene čestitke za prejeto priznanje. 
 
 
          Janez Cimperman 

župan 
 
Ig, 20 marec 2015                    


