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ODBOR ZA PODELJEVANJE BLOUDKOVIH PRIZNANJ
Predsednik odbora: Viktor Grošelj
Člani odbora: Viktor Grošelj, Drago Balent, Maja Dolenc, 
Andrea Kovacs, Beno Lapajne, Jože Okoren, Mateja Svet, 
Janez Vodičar, Jože Zidar
Sekretarka: Petra Tramte
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BLOUDKOVE NAGRADE ZA LETO 2020
• Polonca SLADIČ – za življenjsko delo v športu
• Tadej POGAČAR – za vrhunski mednarodni dosežek
• Marjeta KOVAČ – za življenjsko delo v športu

• Moška rokometna reprezentanca 2004 – za vrhunski mednarodni dosežek

BLOUDKOVE PLAKETE ZA LETO 2020
• Naveza: Luka STRAŽAR in Aleš ČESEN – za pomemben tekmovalni dosežek v športu
• Alenka ARTNIK – za pomemben tekmovalni dosežek v športu
• Miran JERMAN – za življenjsko delo v športu
• Primož KALIŠNIK – za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
• Janko ROŽMAN – za življenjsko delo v športu
• Alex CISAR – za pomemben tekmovalni dosežek v športu
• Nada ROTOVNIK KOZJEK – za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
• Slavko Avi ŠORN – za življenjsko delo v športu
• Vlado ČUŠ – za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
• Tonček (Anton) GIDER – za življenjsko delo v športu
• Gregor HABJAN – za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
• Lovro PLANKO – za pomemben tekmovalni dosežek v športu

D O B I T N I K I  B L O U D K O V I H  P R I Z N A N J 
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Spoštovani! 
Leto 2020 je bilo brez dvoma leto, ki si ga bomo zapomnili. Pandemija koronavirusne 
bolezni je močno zarezala v življenja prebivalcev celotnega planeta. Skupnost in 
posamezniki se zato spoprijemamo s številnimi izzivi, ki jih skušamo premagovati po 
najboljših močeh. Pri tem so nam  lahko v veliko pomoč tisočletja stare univerzalne 
vrednote. Oblikovale so se kot odgovor na pojavljajoče se kataklizme, ki jih je včasih 
povzročila narava, vse prevečkrat pa človek sam.

Spoštovanje, solidarnost, povezanost. Enakopravnost, sočutje, pomoč tistim, ki nimajo 
enakih možnosti. Sodelovanje, vztrajnost, dviganje meja mogočega. Poštenost. 
Vrednote, ki smo jih dolžni vedno znova postavljati v ospredje našega zavedanja.

Stanko Bloudek, človek, po katerem so poimenovana najvišja priznanja Republike 
Slovenije v športu, se je teh vrednot zavedal, številne med njimi pa tudi živel in udejanjal. 
Zato boljšega poimenovanja zanje ne bi mogli izbrati. Zaradi velikega vpliva, ki ga ima 
šport na javno mnenje, je pomembno, da njegovi akterji promovirajo te vrednote z 
enako zavzetostjo in predanostjo kot stremijo k vrhunskim dosežkom. V tem je namreč 
prava veličina športa in njegovega poslanstva. 

Leta 2020 je svoj drugi štiriletni mandat končal prejšnji Odbor za podeljevanje 
Bloudkovih priznanj pod vodstvom našega legendarnega olimpionika Mira Cerarja. 
Kot član takratnega odbora sem imel  čast in odgovornost soodločanja, komu 
nagrade in priznanja podeliti. Ob tem sem spoznal, da je to delo veliko bolj zahtevno, 
kot sem pričakoval. Za odlično sodelovanje in pridobljene dragocene izkušnje se 
članom starega odbora, Petru Kauzerju, Vikiju Krevslu, Ivanu Lukanu, Petri Majdič, Rajku 

P O R O Č I L O  P R E D S E D N I K A  O D B O R A  Z A 
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Šugmanu, Katarini Venturini, Rudiju Zavrlu, še posebej pa predsedniku Miru Cerarju, 
iskreno zahvaljujem.  

Leto 2020 je bilo posebno tudi na področju športa. Prestavljene so bile olimpijske igre, 
kar se je zgodilo prvič po drugi svetovni vojni. Odpovedana ali prestavljena so bila 
tudi številna druga tekmovanja. A kljub oteženim pogojem delovanja se športni duh 
in zanos nista ustavila. Tudi zato je do razpisnega roka, 18. decembra 2020, na odbor 
za podelitev letošnjih nagrad in priznanj prispelo kar 88 vlog za 71 nominirancev. Za 
nagrade je bilo podanih 46 predlogov, za plakete pa 27. To je največ v zadnjih letih in 
skoraj še enkrat več kot na primer leta 2014. 

Pravilnik o našem delu določa, da lahko podelimo največ tri Bloudkove nagrade in 
največ deset Bloudkovih plaket. Letos je to pomenilo, da lahko nagrado podelimo 
le vsakemu petnajstemu nominirancu, plaketo pa vsakemu tretjemu. Le v izjemnih, 
posebej utemeljenih primerih lahko povečamo število nagrad, a le za največ eno 
nagrado in dve plaketi.

S to zahtevno nalogo se je moral spoprijeti novi odbor v sestavi: Drago Balent, Maja 
Dolenc, Andreja Kovacs, Beno Lapajne, Jože Okoren, Mateja Svet, Janez Vodičar in 
Jože Zidar. Dela smo se lotili odgovorno, strokovno, občutljivo, in kot je ocenil eden 
od članov odbora, »človeško spoštljivo«. Odločali in odločili smo po svojih najboljših 
močeh. V prepričanju, da delujemo v dobro slovenskega športa in promoviranja že 
omenjenih, danes jih lahko poimenujemo kar Bloudkovih vrednot. 

Spoštovane nagrajenke, spoštovani nagrajenci! V imenu odbora in svojem imenu 
vam, kot dobitnikom Bloudkovih priznanj, najvišjih državnih priznanj na področju 
športa, iskreno čestitam.   

Viktor Grošelj, 
predsednik Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj
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Foto: Vid Ponikvar, Sportida



Polonca SLADIČ
Ljubljana, rojena 14. novembra 1969

ZA ŽIVLJENJSKO DELO V ŠPORTU
Predlagatelja: 
Zveza za šport invalidov Slovenije – Paralimpijski komite, Strelska zveza 
Slovenije

Polonca Sladič se je strelstvu zapisala pred več kot 40 leti. Kot 11-letnica 
je začela v šolskem strelskem krožku in se s trdim delom prebila 
v državno reprezentanco in do dveh naslovov državne prvakinje. 
V svojem društvu je takoj po polnoletnosti začela trenirati mlajše 
kategorije. Leta 1995 je zaradi težav s hrbtenico končala tekmovalno 
kariero, vendar se je z enako strastjo in odgovornostjo posvetila 
trenerskemu in organizacijskemu delu. Največ sledi je Polonca 
zagotovo pustila na področju parastrelstva, saj so v zadnjih 25 letih 
parastrelci pod njenim trenerskim vodstvom osvojili 32 medalj na 
uradnih tekmovanjih, od tega kar 7 paralimpijskih. V okviru Strelske 
zveze Slovenije trenira tudi odlični reprezentantki Živo Dvoršak in 
Klavdijo Jerovšek. S svojim požrtvovalnim delom in neprecenljivim 
znanjem je zagotovo zgled večini trenerjev, športnikom, predvsem pa 
daje neizbrisen pečat slovenskemu športu.



Foto: Bettini photo 



TADEJ POGAČAR 
Ljubljana, rojen 21. septembra 1998

ZA VRHUNSKI MEDNARODNI DOSEŽEK
Predlagatelja: 
Kolesarska zveza Slovenije, Olimpijski komite Slovenije – Združenje 
športnih zvez

Tadej Pogačar se je 2020 s prepričljivo zmago na največji tritedenski 
etapni dirki Tour de France v cestnem kolesarstvu čez noč izstrelil 
med kolesarske zvezde. 22-letnik, zdaj drugi kolesar UCI jakostne 
lestvice, je bil v mlajših letih sprva predan nogometu. O zamenjavi 
športa ga je prepričal nekdanji trener Miha Koncilja, ki je iskal nove 
člane za Kolesarsko društvo Rog. Zaradi konstantno odličnih rezultatov 
in izjemnega talenta so ga opazili v profesionalni ekipi UAE Team 
Emirates in z njim do leta 2024 podpisali pogodbo. Njegova prva 
profesionalna tekma je bila leta 2019 v Avstraliji Tour Down Under in 
s tem je postal eden najboljših mladih kolesarjev na svetu. To je leta 
2019 dokazal tudi na svojem prvem Grand Touru na španski Vuelti, na 
katerem nas je navdušil s tretjim mestom, zmagami na treh etapah in 
osvojeno belo majico.



Foto: Rok Vertič



MARJETA KOVAČ  
Celje, rojena 10. junija 1956

ZA ŽIVLJENJSKO DELO V ŠPORTU
Predlagatelja: 
Gimnastična zveza Slovenije, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za šport

Prof. dr. Marjeta Kovač, redna profesorica na Fakulteti za šport Univerze 
v Ljubljani, je več kot 45 let predana športu v najširšem pomenu 
besede. Kot trenerka športne gimnastike in akrobatike je sodelovala 
s tekmovalkami, ki so dosegle vrhunske uspehe na evropskih in 
svetovnih prvenstvih v gimnastiki, kotalkanju, drsanju in alpskem 
smučanju. Kot ena najboljših mednarodnih sodnic za žensko športno 
gimnastiko je trikrat sodila olimpijske igre, 11 svetovnih, 11 evropskih 
prvenstev in več kot 150 mednarodnih tekmovanj. Kako aktivno je 
njeno delovanje, dokazujejo tudi številne funkcije v strokovnih in 
znanstvenih združenjih doma in v tujini ter prejete nagrade in priznanja. 
Marjeta Kovač je tudi avtorica in soavtorica več kot 1300 strokovnih 
in znanstvenih gradiv. Močan pečat pušča tudi na raziskovalnem in 
pedagoškem področju: ukvarja se s telesnim in gibalnim razvojem 
otrok, njihovim življenjskim slogom, šolanjem nadarjenih mladih 
športnikov in značilnostmi pouka športne vzgoje, številna raziskovalna 
spoznanja pa ji je uspelo uspešno prenesti tako v šolsko kot športno 
prakso.



Foto: Aleš Fevžer



MOŠKA ROKOMETNA 
REPREZENTANCA 2004:  
Ognjen Backović, Branko Bedeković, Boštjan Ficko, Zoran Jovičić, Andrej 
Kastelic, Vid Kavtičnik, Beno Lapajne, Zoran Lubej, Aleš Pajović, Dušan 
Podpečan, Roman Pungartnik, Ivan Simonović, Gorazd Škof, Tomaž 
Tomšič, Renato Vugrinec, Uroš Zorman in trener Tone Tiselj 

ZA VRHUNSKI MEDNARODNI DOSEŽEK
Predlagatelji: 
Rokometna zveza Slovenije, Barbara Lapajne, Košarkarska zveza 
Slovenije, Odbojkarska zveza Slovenije, Olimpijski komite Slovenije – 
Združenje športnih zvez

Moška rokometna reprezentanca je do zdaj nastopila na 12 evropskih 
prvenstvih. Največji uspeh je dosegla leta 2004 na 6. evropskem 
prvenstvu, ko je pred polno dvorano v Tivoliju osvojila naslov 
podprvakinje Evrope. Čeprav se v finalu ni izšlo in je izgubila proti 
Nemčiji, se je slovenska reprezentanca 2004 z zlatimi črkami zapisala 
v zgodovino rokometa. Tudi zato, ker je kot prva reprezentanca v času 
samostojne Slovenije osvojila srebrno medaljo na velikem tekmovanju 
v kolektivnih športih z žogo. Za nameček se je še drugič zapored 
uvrstila na olimpijske igre. 
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Z desne proti levi: Tom Livingstone, Aleš Česen, Luka Stražar



NAVEZA: 
LUKA STRAŽAR IN ALEŠ ČESEN   

ZA POMEMBEN TEKMOVALNI DOSEŽEK V ŠPORTU
Predlagatelj: 
Planinska zveza Slovenije

Najuspešnejšima slovenskima alpinistoma, Alešu Česnu in Luku 
Stražarju, in njunemu britanskemu kolegu Tomu Livingstonu je 
avgusta 2018 uspelo preplezati 2400-metrsko smer v severnem 
ostenju gore Latok I in se povzpeti na 7145 metrov visok vrh nad 
pakistanskim ledenikom Čoktoj. S tem so se v zgodovino vpisali z 
drugim vzponom na ta pakistanski sedemtisočak in prvim uspešnim 
vzponom s severne strani. Za izjemen vzpon sta Luka in Aleš prejela 
najprestižnejšo nagrado v alpinizmu zlati cepin, ki pa sta ga za svoje 
alpinistične dosežke prejela že drugič. Preplezana smer, ki so jo alpinisti 
poimenovali kar s svojimi priimki Česen-Livingstone-Stražar, velja za 
eno najpomembnejših dejanj svetovnega in slovenskega alpinizma. 
Po 40 letih neuspešnih poskusov in tudi nekaj žrtev je bil namreč urok 
Latoka I – preplezati na vrh s severa – končno razrešen.



Foto: Alice Cattaneo



ALENKA ARTNIK  
Koper, rojena 11. oktobra 1981

ZA POMEMBEN TEKMOVALNI DOSEŽEK V ŠPORTU
Predlagatelj: 
Slovenska potapljaška zveza

Alenka Artnik se je šele pri 34 letih odločila, da bo profesionalno začela 
trenirati potapljanje na vdih. Njena nadarjenost in neverjetni dosežki 
dokazujejo, da je bila odločitev pravilna. Je štirikratna svetovna 
prvakinja, že peto leto zapored pa postavlja svetovne rekorde. Leta 
2020 je na tekmovanju Blue Week (AIDA) v Šarm El Šejku v Egiptu 
v disciplini z enojno plavutjo postavila nov svetovni rekord. Prejšnji 
rekord, ki si ga je s 113 metri delila skupaj z Italijanko Alessio Zecchini, 
je popravila še za meter, tako da zdaj znaša neverjetnih 114 metrov. 
Do zdaj je skupno dosegla že 10 rekordov. Treba je povedati tudi, da 
Alenka – drugače kot drugi potapljači – nima trenerja. Veliko dela 
intuitivno, predvsem pa jo odlikujeta disciplina in izjemna sposobnost 
izenačevanja pritiska pri potapljanju. S tem pomika mejnike v vedno 
nove morske gladine, s čimer preseneča športno in tudi medicinsko 
javnost.





MIRAN JERMAN 
Novo mesto, rojen 27. avgusta 1961

ZA ŽIVLJENJSKO DELO V ŠPORTU
Predlagatelji: 
Zavod za šport RS Planica, Zavod Novo mesto, Košarkarska zveza 
Slovenije, ŽKK Krka, NTK Krka in drugi

Miran Jerman je športu aktivno predan že več kot 50 let. V mladosti kot 
igralec košarke, nato več let kot trener mladih selekcij novomeškega 
košarkarskega kluba, soustanovitelj Ženskega košarkarskega kluba 
Krka in tudi kot športni pedagog. Prav šport otrok in mladine je 
postal pomemben segment v njegovem življenju. To je dokazal 
kot zaposlen na Agenciji za šport oziroma Zavodu za šport NM, saj 
vodi enega največjih in najuspešnejših področnih centrov – center 
Dolenjska. Je vodja Odbora za področje otrok in mladine na Zavodu 
za šport RS Planica in član še mnogih drugih strokovnih organizacij. 
Pripomogel je tudi k razvoju športne rekreacije na lokalnem in širšem 
področju, posebej pri ohranitvi Delavskih športnih iger kot posebnosti 
v slovenskem prostoru. Organiziral in vodil je številna finalna šolska 
tekmovanja, sindikalne prireditve, poznan pa je tudi po organizaciji 
mednarodnih prireditev, kot so Igre prijateljstva, Igre treh dežel, Igre 
zamejcev. Tesno je povezan tudi z vsemi športnimi društvi v Novem 
mestu, saj sodeluje pri prireditvi Športnik leta. 





PRIMOŽ KALIŠNIK 
Ljubljana, rojen 12. marca 1960

ZA POMEMBEN PRISPEVEK K RAZVOJU SLOVENSKEGA 
ŠPORTA
Predlagatelji: 
Andrej Hauptman, Iztok Čop, Primož Kozmus, Miha Hočevar, Primož 
Čerin

Novinar in urednik Primož Kališnik je v zadnjih 30 letih za širjenje športne 
rekreacije in utrjevanje njenega statusa v slovenski družbi brez dvoma 
naredil ogromno. Kot urednik pri Slovenskih novicah in Poletu pa je 
v našem prostoru našel sinergijo med vsemi udeleženci v športu, 
njegovo delovanje pri Stop Teamu, Novicah Extreme in Klubu Polet pa 
je zgolj presegalo novinarske in uredniške okvire. Bil je spiritus movens 
pobud, prek katerih so svoje moči in znanje združili nekateri najboljši 
slovenski vrhunski športniki, strokovnjaki v športu, športne organizacije 
in državne institucije, sponzorji in mediji ter tudi številni športni 
sleherniki, ki po njegovi zaslugi dihajo za šport. Na osnovi Kališnikovih 
akcij in pobud je posameznim športnikom pomagal na poti v svetovni 
vrh, tudi do olimpijskih nastopov in medalj, in med njimi velja izpostaviti 
Iztoka Čopa in Primoža Kozmusa. Največji pečat pa je vendarle pustil 
pri slovenski športni rekreaciji, ki je zadnja leta v polnem razcvetu.
Primož je slovenske ljubitelje športa združil v eno družino, skozi objave v 
Poletu pa je laični javnosti približal kakovostno športno udejstvovanje 
in zdrav način življenja. 





JANKO ROŽMAN 
Iljaševci, rojen 24. avgusta 1947

ZA ŽIVLJENJSKO DELO V ŠPORTU
Predlagatelji: 
Branko Barič, podpredsednik Partizan Bakovci dtv, Dejan Crnjek, 
predsednik Športne unije Slovenije, Jožica Lukač, ravnateljica OŠ 
Bakovci

Janko Rožman je zadolžen za uspešno, pestro in kakovostno šolsko 
ter rekreativno športno dejavnost v pomurskem in tudi širšem, 
mednarodnem prostoru. V svojem 60-letnem delu je pustil sledi v 
ogromno športnih zvrsteh: kot učitelj telesne vzgoje na več osnovnih 
šolah, izvedel je prvo šolsko prvenstvo v hokeju na travi, prvo v 
Sloveniji, bil je organizator pokala OŠ v rokometu, nogometu in teku 
na Goričkem, med poletnimi počitnicami je izvajal tečaje smučanja 
na travnikih, organiziral šole v naravi, izvajal ligaška tekmovanja med 
razredi v igrah, atletiki in gimnastiki, bil je pobudnik novogradnje igrišč 
za odbojko, košarko, rokomet, igralec NK in trener ŽRK Grad, mentor v 
društvu invalidov na vadbah in tudi trener pomurskih paraplegikov 
na vadbah. Opravljal je pomembne funkcije v številnih strokovnih 
organizacijah, organiziral vaške kmečke igre in štafete, tek mladosti ... 
Janko je aktiven še danes, saj vodi vadbo za upokojence.



Foto: Sloski



ALEX CISAR   
Ljubljana, rojen 5. aprila 2000

ZA POMEMBEN TEKMOVALNI DOSEŽEK V ŠPORTU
Predlagatelj: 
Smučarska zveza Slovenije

Mladi biatlonec Alex Cisar v zadnjih letih velja za enega 
najperspektivnejših biatloncev v Sloveniji. Je dvakratni mladinski 
svetovni prvak, nosilec srebrne in bronaste medalje iz mladinskega 
svetovnega prvenstva, zmagovalec IBU junior pokala, nastopil je tudi 
na članskem svetovnem prvenstvu. Kljub mladosti kaže izjemno zrelost 
in voljo po napredku. Poleg tega je bil tudi zlati maturant in leta 2019 
prejemnik nagrade za fair play. Nagrado, ki jo podeljuje OKS, je prejel 
zaradi solidarnostne pomoči kolegu Tilnu Gregorku v tekmovanju na 
biatlonu na Pokljuki. Alex zaradi svojega dejanja na koncu ni zmagal, je 
pa s tem dokazal, da je pravi moralni zmagovalec. 





NADA ROTOVNIK KOZJEK   
Slovenj Gradec, rojena 2. septembra 1963

ZA POMEMBEN PRISPEVEK K RAZVOJU SLOVENSKEGA 
ŠPORTA
Predlagatelji: 
Iztok Čop, Jože Klemenčič, Jakov Fak, Luka Špik

Dr. Nada Rotovnik Kozjek je zdravnica s specializacijo iz anestezije 
in izjemna strokovnjakinja za klinično prehrano. Dolgo časa je 
bila stalna zdravnica več slovenskih olimpijskih reprezentanc – 
veslaške, smučarske, plavalne, kajakaške, biatlonske ... Med prvimi v 
Sloveniji je znala oceniti presnovne potrebe (energetske in hranilne) 
posameznega športnika in jih povezati z njegovim zdravstvenim 
stanjem in zmogljivostjo. Prav z njeno pomočjo so se mnogi vrhunski 
športniki večkrat izognili boleznim in poškodbam v ključnih trenutkih 
priprav na največja tekmovanja. Tudi sama je odlična športnica, 
udeležila se je kar 29 Ironmanov, zmagala na ljubljanskem maratonu. 
Je članica številnih domačih in mednarodnih združenj s področja 
klinične prehrane in avtorica mednarodnih strokovnih učnih vsebin 
za športno klinično prehrano. Svoje znanje pa deli ne le z vrhunskimi 
športniki, ampak tudi z rekreativnimi. V tiskanih člankih in radijskih 
pogovorih že več kot dve desetletji deli informacije o izboljšanju zdravja 
s telesno dejavnostjo. 





SLAVKO AVI ŠORN   
Ljubljana, rojen 2. januarja 1951

ZA ŽIVLJENJSKO DELO V ŠPORTU
Predlagatelj: 
Letalska zveza Slovenije

Poklicni pilot Slavko Avi Šorn je letalstvu zapisan že od rosne mladosti. 
Leta 1968 je samostojno poletel z jadralnim letalom, 1973 pa je z 
jadralnim zmajem izvedel polet z vrha Triglava in opravil tudi tečaj 
za pilota motornega letala pri Aeroklubu Ljubljana. Leta 1978 je Šorn 
s skupino letalskih navdušencev zgradil toplozračni balon in z njim 
11. novembra istega leta tudi prvič poletel. S tem se je začelo tudi 
balonarstvo na Slovenskem. Šorn je skonstruiral, izdelal in preizkusil 12 
toplozračnih balonov in 20 jadralnih zmajev. Z baloni je redno tekmoval 
na svetovnih in evropskih tekmovanjih in ima tri državne rekorde, 
višinski polet 10.600 m, dosegel pa je dva pogoja za diamantno značko 
in tri pogoje za zlato značko. Zadnja leta leti kot pilot toplozračne ladje 
v Mehiki in Tajvanu, kot ambasador Slovenije in Letalske zveze v tujini 
pa sodeluje na balonarskih festivalih. 





VLADO ČUŠ   
Ptuj, rojen 11. februarja 1957

ZA POMEMBEN PRISPEVEK K RAZVOJU SLOVENSKEGA 
ŠPORTA
Predlagatelj: 
Judo zveza Slovenije

Slovenskega juda si ne moremo zamisliti brez Vlada Čuša, ki se 
mu je zapisal že pred 48 leti. Kot kadet je postal stalni član članske 
ekipe Ptuja v prvi slovenski judo ligi, osvojil več pozivnih turnirjev in 
naziv študentskega prvaka v Sloveniji. Že med tekmovalno kariero 
pa je kot študent prvega letnika športne fakultete prevzel trenersko 
vlogo v članski ekipi judo kluba v občini Ptuj. Postal je odličen 
trener najuspešnejših ptujskih judoistov in judoistk, ki so nastopili 
na evropskih in svetovnih prvenstvih v vseh starostnih kategorijah. 
V letih gradnje zlatega obdobja juda, od 1991 do danes, je z odliko 
opravil funkcijo predsednika strokovnega sveta, bil večkratni selektor 
slovenskih judo reprezentanc, opravljal funkcijo podpredsednika JZS, 
predsednika Športne zveze MO Ptuj in bil predsednik trenerske komisije. 
Vlado Čuš, mojster juda – VI. dan, je med drugim profesor svetnik, 
specialist klinične dietetike, habilitirani predavatelj na Pedagoški 
fakulteti v Mariboru, avtor knjige »Judo-popusti, da zmagaš« in 
zdravstvenoizobraževalnega projekta »Naučimo se padati«. Čušu gre 
ogromna zahvala tudi za začetek vključevanja juda v šolski šport.





TONČEK (ANTON) GIDER    
Ljubljana, rojen 14. aprila 1946

ZA ŽIVLJENJSKO DELO V ŠPORTU
Predlagatelj: 
Športna zveza Murska Sobota

Starosta slovenskega športnega novinarstva je zagotovo Anton Gider 
oziroma Tonček, kakor ga kličejo njegovi kolegi. Kot dolgoletnega 
dopisnika za športne strani Večera in Dnevnika ter tudi tiskane medije 
v času Jugoslavije (Šport Beograd, Večer Skopje ...) ga športna 
javnost najbolj pozna kot televizijskega in radijskega novinarja. Njegov 
glas je bil slišan v prenosih in poročilih na stotine različnih tekem, 
najpogosteje v nogometu, na raznih domačih športnih prireditvah in 
pri poročanju s športnih tekmovanj iz tujine. Da bi bil njegov glas v etru 
kar najbolj izoblikovan, je svoje tonsko poročanje pilil pri znanih TV-
novinarjih, kot so Franci Pavšer st., Marjan Lah in Tomaž Terček. Tonček 
je leta 1994 kot prvi Pomurec v živo za lokalni radio Murski val prenašal 
tekmi evropskega tekmovanja nogometne Mure. Na Murskem valu zdaj 
že več kot 30 let ureja in pripravlja športno rubriko pri dnevnih poročilih 
in ostale tedenske športne vsebine, je pa tudi dolgoletni član Društva 
športnih novinarjev Slovenije.



Foto: Arhiv ŠDSS



GREGOR HABJAN   
Kranj, rojen 2. junija 1973

ZA POMEMBEN PRISPEVEK K RAZVOJU SLOVENSKEGA 
ŠPORTA
Predlagatelj: 
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije

Gregor Habjan je bil 15 let trener in selektor slovenske reprezentance 
v showdownu oziroma t. i. namiznem tenisu za slepe. V tem času 
so njegovi varovanci dosegli kar 23 odličij na velikih tekmovanjih, 
dvakrat je bila iz njegovih vrst imenovana parašportnica leta, kot 
trener pa je bil nagrajen s srebrnimi in bronastimi znaki Olimpijskega 
komiteja in Zveze za šport invalidov Slovenije – paralimpijski komite. 
Od leta 2000 do njegove trenerske upokojitve leta 2019 je aktivno, 
danes občasno, sodeloval z Zvezo društev slepih in slabovidnih 
Slovenije ter medobčinskimi društvi slepih in slabovidnih, kjer je izvajal 
nemalo seminarjev, predavanj, tekmovanj in prvenstev. Gregor je 
od mednarodne zveze za šport slepih (IBSE) pridobil tudi licenco za 
mednarodnega sodnika v showdownu, to delo pa še vedno opravlja.





LOVRO PLANKO   
Ljubljana, rojen 28. maja 2001

ZA POMEMBEN TEKMOVALNI DOSEŽEK V ŠPORTU
Predlagatelj: 
Smučarska zveza Slovenije

Lovro je zelo perspektiven mlad tekač, ki ga čaka še dolga biatlonska 
kariera. Preden se je posvetil biatlonu, se je ukvarjal s triatlonom in 
košarko. Že kot deček je odstopal od vrstnikov, saj je bil najmlajši 
biatlonec, ki je bil sprejet v reprezentanco, na domačih in mednarodnih 
tekmovanjih pa je osvojil že številne medalje. Na mladinskem 
svetovnem prvenstvu je lani osvojil bronasto medaljo v zasledovalnem 
teku, predlani pa srebrni medalji, in sicer v šprintu in moški štafeti. Tudi 
na članskih tekmovanjih se je izkazal z odličnimi uvrstitvami, saj je bil 
16. na IBU pokalu. Konec leta 2020 pa je na Pokljuki ugnal konkurenco 
in postal nov slovenski biatlonski prvak v zasledovanju. Trenutno si 
Lovro prizadeva, da bi postal član slovenske moške A-reprezentance 
in posegel tudi po stopničkah na tekmah svetovnega pokala in 
olimpijskih igrah.
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