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DOBITNIKI BLOUDKOVIH PRIZNANJ ZA LETO 2015
Bloudkove nagrade za leto 2015
• Dr. Marta Bon − za izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa
• Moška reprezentanca RS v odbojki − za vrhunski mednarodni dosežek
• Rudi Zavrl − za življenjsko delo v športu

Bloudkove plakete za leto 2015
• Lucija Mlinarič − za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
• Sebastijan Piletič − za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
• Zveza za šport invalidov – Paraolimpijski komite Slovenije − za pomemben
prispevek k razvoju slovenskega športa
• Dvojec v jadranju: Tina Mrak in Veronika Macarol − za pomemben tekmovalni
dosežek v športu
• Tim Gajser − za pomemben tekmovalni dosežek v športu
• Jure Kozjek − za pomemben tekmovalni dosežek v športu
• Nejc Kuhar − za pomemben tekmovalni dosežek v športu
• Tim Kevin Ravnjak − za pomemben tekmovalni dosežek v športu
• Branko Jeršin − za življenjsko delo v športu
• Stanislav Šernek − za življenjsko delo v športu
• Renato Štokelj − za življenjsko delo v športu
• Milica Šumak Zemljič − za življenjsko delo v športu

POROCILO PREDSEDNIKA ODBORA ZA PODELJEVANJE
BLOUDKOVIH PRIZNANJ ZA LETO 2015

Po nekaj letih s slovesnostjo podeljevanja Bloudkovih priznanj spet gostujemo na Brdu
pri Kranju in že 10 - tič ob spominu na 11. februar, rojstni dan inž. Stanka Bloudka.
Odboru za podeljevanje Bloudkovih priznanj je bil mandat podaljšan še za eno štiriletno
obdobje in sicer do leta 2019. Vlada je odbor v tej sestavi imenovala na svoji redni seji
dne 14. januarja 2016. Vsem članicam in članom odbora se za sodelovanje v odboru
iskreno zahvaljujem in vsakemu posebej in vsem skupaj želim uspešno delo, ki ga
opravljajo osebno in tudi tisto, ki ga opravljajo v okviru Bloudkovega odbora.
Leto 2016 je olimpijsko leto in Poletne olimpijske igre Rio de Janeiro 2016 bodo cilj
milijonov športnic in športnikov kakor tudi športnih in s športom povezanih ljudi z vsega
sveta, a sanje o udeležbi bo lahko uresničila le majhna skupina srečnežev. Kaj pa
medalje? Za nekaj več kot 10.000 nastopajočih jih bo na voljo vsega okrog 300
kompletov. Mnogo kandidatov, malo izbrancev!
Podoben je položaj pri podeljevanju Bloudkovih priznanj. Na olimpijskih igrah bodo
podeljevali medalje na osnovi rezultatov, odbor pa je moral primerjati tisto, kar je
pravzaprav le težko primerljivo: športne dosežke posameznikov in delo zanesenjakov
posameznikov, ki delujejo na različnih toriščih in v različnih razmerah, zlasti ob
upoštevanju temeljnih načel in vrednot, ki jih pooseblja lik Stanka Bloudka. Vrednote so
bistvo najvišjih državnih priznanj v športu. Odbor je podelil za leto 2015 kar 12 plaket
in 3 nagrade, ki so lepo porazdeljene in zrcalijo vso paleto zaslužnega dela v športu: za
prispevek k razvoju slovenskega športa, za vrhunski rezultat in za življenjsko delo v
športu.

Do razpisnega roka, 11. decembra 2015, je prispelo skupno 77 vlog za 51 posameznih
nominirancev, torej posameznikov, ekip, društev oziroma klubov. Od tega je bilo za
nagrado predlaganih skupno 23 kandidatov, od teg je bilo 11 predlaganih za življenjsko
delo, 9 za izjemen dosežek v športi in 3 za izjemen prispevek k razvoju slovenskega
športa. Za Bloudkovo plaketo je bilo 34 nominirancev, prevladovali pa so predlogi za
pomemben športni rezultat, kar 21. Razmerje predlogov med spoloma je bilo kar 39:8 v
korist moških, ostalo so bile ekipe ali organizacije. Zanimivo pa je tudi to, da v zadnjih
letih noben predlog ni prispel po pretečenem razpisnem roku in da po številu predloženih
vlog prednjači Osrednje slovenska regija, sledijo ji Štajerska, Gorenjska in nato
Primorska in Prekmurje. Žal, ni bilo prvič, da Dolenjska ni imela nobenega predloga. Med
vrhunskimi in pomembnimi uspehi je bilo zastopanih 12 športnih panog. Pri plaketah je
močno na prvem mestu število predlogov za pomemben mednarodni športni rezultat,
kar 21, sledijo predlogi za življenjsko delo v športu – 10, in za pomemben prispevek k
razvoju določene športne panoge samo 3.
Zelo uravnotežena zasedba Bloudkovega odbora je tudi tokrat zagotovila poglobljeno in
pozitivno izmenjavo mnenj, ki je preko konstruktivne razprave pripeljala do odločitve o
izbranih prejemnikih Bloudkovih priznanj na področju športa za leto 2015.
Slavnostnim izbrancem, prejemnikom Bloudkovih nagrad in plaket za leto 2015 v imenu
Bloudkovega odbora in svojem imenu izrekam iskrene čestitke!
Miroslav Cerar
Predsednik Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj

OBRAZLOZITVE
ZA DOBITNIKE
BLOUDKOVIH NAGRAD
ZA LETO 2015

Dr. Marta Bon
Ljubljana, rojena 22. marca 1962

Za izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa
Predlagatelj: Rokometni klub Krim
Dr. Marta Bon je poseben fenomen slovenske športne stroke, saj je šport spoznavala z
različnih perspektiv – najprej kot vrhunska športnica, nato kot trenerka, pedagoginja in
tudi kot raziskovalka. V mladosti je bila odlična rokometašica. Med igranjem za RK Belinka
Olimpija je bila med drugim dvakrat polfinalistka evropskega pokala pokalnih prvakov
Evrope. Kariero je nato nadaljevala pri RK Krim, kjer je po končani športni karieri delovala
kot trenerka: prvi mandat je opravljala do leta 1994, drugega od 2008 do 2011, leta
2014 pa je znova prevzela krmilo ekipe. V tem času se je vsako sezono z ekipo uvrstila
med osem najboljših v Ligi prvakinj. Septembra 1996 je bila imenovana za selektorico
slovenske ženske rokometne reprezentance, s katero se je uvrstila tudi na svetovno
prvenstvo v Nemčiji. V svojem drugem mandatu je s svojimi rokometašicami na
svetovnem prvenstvu na Hrvaškem osvojila osmo mesto, kar je največji uspeh ženskih
članskih reprezentanc med ekipnimi športi v Sloveniji. V ob- dobju 2010–2012 je bila tudi
selektorica ženske reprezentance Švice, na sredozem- skih igrah v Turčiji pa je kot
selektorica Slovenije reprezentanco popeljala do srebrne medalje. Dr. Marta Bon je
delovala in še vedno deluje v različnih domačih in medna- rodnih strokovnih združenjih.
Od 1998 do 2008 je bila članica predsedstva in preds- ednica Strokovnega sveta RZS, v
katerem je članica še danes. Poleg tega je bila članica komisije za Bloudkova priznanja in
odbora za vrhunski šport pri Olimpijskem komiteju Slovenije. Kot članica skupine
predavateljev Evropske rokometne zveze je leta 2012 postala članica skupine EHF:
Women’s handball board. Leta 2006 je bila izvoljena v Mestni svet Mestne občine
Ljubljana, od leta 2012 pa je predsednica Sveta Javni za- vod Šport Ljubljana. Med
drugim je avtorica številnih strokovnih in znanstvenih del.

Foto: Vid Ponikvar − SPORTIDA

Moška reprezentanca RS v odbojki
Za vrhunski mednarodni dosežek
Predlagatelja: Odbojkarska zveza Slovenije in Olimpijski komite Slovenije –
Združenje športnih zvez
Nadarjena generacija odbojkarjev je pot k uspehu začela leta 2007, ko je na
svetovnem mladinskem prvenstvu zasedla deveto mesto, od leta 2009 je bila stalna
udeleženka evropskih prvenstev. Leto 2015, ko je reprezentanco prevzel italijanski
strateg Andrea Giani, pa bo za vedno zapisano v športno zgodovino. Reprezentanca si je namreč v dodatnih kvalifikacijah prek Grčije izborila pot na evropsko prvenstvo, nato pa v evropski ligi, prvič v slovenski zgodovini, osvojila prvo mesto. S tem
si je priigrala pravico do nastopa v svetovni ligi 2016. Na evropskem prvenstvu, ki
sta ga organizirali Italija in Bolgarija, je Slovenija v predtekmovalni skupini najprej
premagala Belorusijo, sledila sta dva poraza proti Poljski in Belgiji. V razigravanju
za uvrstitev v četrtfinale so nato slovenski odbojkarji v Sofiji premagali Nizozemce,
v četrtfinalu pa še aktualne svetovne prvake Poljake. V polfinalnem srečanju proti
Italijanom so Slovenci presenetili same sebe in se z zmago s 3 : 1 uvrstili v finale, v
katerem so jim na nasprotni strani stali aktualni zmagovalci svetovne lige Francozi.
Ti so bili na koncu boljši nasprotniki, Slovenci pa so se kljub porazu lahko veselili
prve medalje na članskih prvenstvih za slovensko odbojko.

Rudi Zavrl
Ljubljana, rojen 9. novembra 1949

Za življenjsko delo v športu
Predlagatelja: Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in
Nogometna zveza Slovenije
Slovenskega nogometa, pravzaprav kar slovenskega športa, si ne moremo predstavljati brez Rudija Zavrla, ki se mu je zapisal že leta 1962, ko je aktivno nogometno pot začel v mlajših selekcijah NK Ljubljana. Pot je nadaljeval pri ljubljanski Oli mpiji, s katero je nastopal tudi v prvi jugoslovanski ligi, in viški Svobodi, prebil pa
se je tudi v mlado in mladinsko reprezentanco Jugoslavije. Po končani igralski karieri se je posvetil organizacijskemu delu v različnih organih Nogometne zveze
Slovenije. Leta 1985 je prevzel mesto generalnega sekretarja izvršnega odbora
Nogometne zveze Slovenije, leta 1989 je bil prvič izvoljen za njenega predsednika,
nato pa še štirikrat. V tem času mu je uspelo slovenski nogomet, ki ga je skupno
vodil kar 20 let, popeljati v samostojnost. Pod njegovim vodstvom je Nogometna
zveza Slovenije postala pomembna članica združenj, kot sta evropska (UEFA) in
svetovna nogometna federacija (FIFA). Za njegovo življenjsko delo v nogometu mu
je Skupščina Nogometne zveze Slovenije leta 2009 podelila naziv častni predsednik NZS. Rudi Zavrl je bil dejaven tudi zunaj nogometa. Bil je član Strokovnega
sveta za šport pri Vladi RS, član Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj in član
Izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije, pri organizaciji pa še vedno
pomaga krajevnemu nogometnemu društvu ND Črnuče.

OBRAZLOZITVE
ZA DOBITNIKE
BLOUDKOVIH PLAKET
ZA LETO 2015
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Lucija Mlinaric
Šempeter pri Gorici, rojena 20. avgusta 1987

Za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Predlagatelj: Kotalkarski klub Renče
Dokaz, da Kotalkarski klub Renče vzgaja vrhunske tekmovalce, je zagotovo Luci- ja
Mlinarič. Nedvomno je najuspešnejša tekmovalka in ambasadorka kluba, ki je
zaznamovala zadnjih dvajset let umetnostnega kotalkanja. V svoji uspešni karieri se
je razvila v tekmovalko svetovnega slovesa in najuspešnejšo predstavnico tega
športa v Sloveniji. Njej v čast je velikokrat igrala slovenska himna, leta 2012 je po stala prva zastopnica tekmovalcev vsega sveta. Prišlo pa je leto 2013 − čas vrhunskih priprav za vnovičen nastop na svetovnih igrah neolimpijskih športov. Za Lucijo
pa eno najtežjih obdobij v življenju, saj je 14 dni pred odhodom izvedela, da je zbolela
za rakom. Kljub temu se je udeležila tekmovanja, kjer sta jo športni duh
in
tekmovalna zagnanost popeljala do 2. mesta v prostem programu. Nato se je
od
kotalkarskega športa za nekaj časa poslovila. Z neizmerno voljo je premagala
bolezen in o njej prek dobrodelnih akcij pomagala ozaveščati mladino. Po vrnitvi je
vrhunsko dokončala svoje športno poslanstvo. Osvojila je dve zlati kolajni na
evropskem ter srebrno in bronasto kolajno na svetovnem prvenstvu. Lucija, ki se s
športom ukvarja kar polnih 25 let, bo aktivna še naprej – ne več kot tekmovalka,
ampak kot trenerka.

Foto: Aleš Fevžar

Sebastijan Piletic
Ljubljana, rojen 23. aprila 1970

Za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Predlagatelj: ŠD Narodni dom Ljubljana
Sebastijan Piletič je svojo športno pot začel leta 1991, ko se je v Športnem društvu
Narodni dom Ljubljana začel aktivno ukvarjati s trenerskim delom v športni gimnastiki. Sprva amatersko, po končanem študiju pa profesionalno. S svojim trenerskim
delom je pripomogel k odličnim rezultatom svojega varovanca – uspešnega telovadca Saša Bertonclja, ki je osvajal medalje na evropskih prvenstvih, sredozemskih
igrah, univerzijadah in številnih tekmovanjih za svetovni pokal. Drugi Sebastijanov
varovanec pa je mladi in izjemno nadarjeni Žiga Šilc, ki je leta 2015 postal zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala na parterju. Poleg trenerske kariere
Sebastijan že več kot deset let aktivno sodeluje pri vodenju ŠD Narodni dom − kot
član upravnega odbora in vodja Gimnastične šole. Od leta 1993 je aktivno vključen
tudi v delovanje Gimnastične zveze Slovenije. Leta 2009 je kot soavtor sodeloval pri
pripravi biografske knjige o našem največjem telovadcu Miroslavu Cerarju, med 2012
in 2014 pa pri pripravi projekta gradnje Gimnastičnega centra Ljubljana, v ka- terem
je s svojim znanjem tudi vplival na odlično razporeditev orodij.

Zveza za šport invalidov Slovenije Paraolimpijski komite (ZŠIS - POK)
Za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Predlagatelj: Zveza paraplegikov Slovenije
Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite Slovenije organizirano deluje
že več kot 50 let in si prizadeva za izboljšanje tekmovalnih razmer slovenskih športnih
invalidov. Na začetku, pred letom 1962, je bila ustanovljena komisija za šport, delovale
pa so tudi različne sekcije in društva za šport invalidov, ki so se želeli bolj sistemsko
povezovati z drugimi športnimi organizacijami in osrednjo republiško športno zvezo.
Najprej je prevladoval šport izključno rekreativnega značaja, sčasoma pa tekmovalni in
pozneje vrhunski šport invalidov. Tudi zveza ni ostala v isti organizacijski obliki. V poznih
osemdesetih letih prejšnjega stoletja se je preoblikovala iz zveze društev v or- ganizacijo,
vse takratne nacionalne invalidske organizacije so postale njene ustano- viteljice. Tako je
nastala zveza vseh invalidov športnikov v Sloveniji. Zadnja sprememba je bila, ko je postal
ZŠIS tudi Nacionalni paraolimpijski komite. Z osamosvojitvijo se
je ZŠIS samostojno
včlanil v vse krovne svetovne invalidske federacije. Skladno s tem se je povečal tudi obseg
dela. ZŠIS – POK, ki ima v svojih vrstah evropske, svetovne in paraolimpijske prvake,
v enem letu izvede približno 30 državnih prvenstev in do
20 programov nastopov
slovenskih športnikov invalidov na mednarodnih prvenstvih.
Kot najodmevnejše
tekmovanje vsake štiri leta izvede zimske in letne paraolimpijske igre in olimpijske igre
gluhih. Poslanstvo zveze ni le tekmovalni šport, ampak velik poudarek namenja
izobraževanju kadrov in vključevanju v šport mladih invalidov.

Foto: Bor Dobrin

Dvojec v jadranju:

Tina Mrak in Veronika Macarol

Za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Predlagatelj: Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih

zvez

Naši jadralki v razredu 470, Tina Mrak in Veronika Macarol, ljubezen do jadranja
gojita že od svojega 6. oziroma 8. leta starosti. Tino je navdušil obisk jadralne šole
v Športnem društvu Piran, pod vodstvom Milana Morgana, Veroniko pa starši, saj
so večina časa preživeli na barki. Ves ta entuziazem in trdo delo sta se jima pošteno
obrestovala. Tina Mrak in Veronika Macarol (JK Pirat) sta namreč lansko sezono
končali uspešno. Z odličnim jadranjem na svetovnem pokalu v Weymouthu sta osvojili 3. mesto, v Århusu pa sta si priborili naslov evropskih prvakinj v razredu 470,
zato brez dvoma sodita med največje upe slovenskega in svetovnega jadranja.

Tim Gajser
Makole, rojen 8. septembra 1996

Za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Predlagatelj: Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih

zvez

Tim Gajser je že kot dveletni otrok rad vozil motor. Nad tem ga je navdušil oče
Bogomir, ki je tudi njegov trener. Tim se je v otroštvu zanimal še za druge športe,
vendar se je, ko je pri enajstih letih postal evropski prvak, odločil za motokros na
profesionalni ravni. In v svoji res mladi karieri, lani je dopolnil komaj 19 let, je
dosegel že številne odlične rezultate: postal je italijanski prvak, nato evropski prvak, na svetovnem prvenstvu mlajših članov v motokrosu MX2 v Združenih državah
Amerike pa je lani osvojil naslov svetovnega prvaka. Je izjemen slovenski up v motokrosu, na katerega veliko stavi tudi japonska Honda, s katero ima Tim pogodbo
do leta 2020.

Jure Kozjek
Ljubljana, rojen 18. februarja 1985

Za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Predlagatelj: Balinarska zveza Slovenije
Jure Kozjek je v svoji balinarski karieri nanizal številne odlične rezultate. Svoj pohod
na sam svetovni vrh je v članski konkurenci začel leta 2011 v Feltrah, ko je suvereno
opravil z vsemi nasprotniki in prvič postal svetovni prvak v igri posamezno. Takšen
uspeh je ponovil še dvakrat: leta 2013 na svetovnem prvenstvu v Argentini in 2015
na Hrvaškem. Takšnega podviga ni uspelo doseči še nobenemu balinarju na svetu.
Poleg omenjenih naslovov svetovnega prvaka med člani je osvojil tudi dva naslova
evropskega prvaka: leta 2012 v Pazinu v igri dvojic in leta 2014 v Kopru v igri posamezno. Jure Kozjek je trenutno pomemben član italijanskega kluba Borgonese iz
Torina. Pred odhodom v tujino je osvojil tudi pet naslovov državnega prvaka v mladinski in štiri naslove v članski konkurenci ter osem naslovov ekipnega državnega
prvaka. V Balinarski zvezi Slovenije je strokovni sodelavec pri vzgoji mladih balinarjev in izobraževanju strokovnih delavcev, trenerjev in inštruktorjev.

Foto: Iztok Cukjati

Nejc Kuhar
Kranj, rojen 19. oktobra 1985

Za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Predlagatelj: Planinska zveza Slovenije
Nejc Kuhar je zagotovo najuspešnejši slovenski tekmovalni turni smučar in odličen
gorski tekač. To je dokazal že v mladinskih kategorijah, ko je postal državni prvak
tako v gorskem teku kot tudi v turnem smučanju. V obeh športih se je udeleževal
svetovnih prvenstev in žel dobre rezultate. Te je dosegal tudi med mlajšimi člani
in se na prvenstvu v turnem smučanju uvrstil na 6. mesto, postal pa je še članski
državni prvak in zmagovalec državnega prvenstva. Prehod v člansko kategorijo je
bil zahteven, vendar se izziva ni ustrašil. Na domačih tekmah praktično sploh nima
prave konkurence že od leta 2011, v tujini pa je marsikateremu kolegu trn v peti.
V turnem smučanju na svetovnih prvenstvih se je namreč redno uvrščal med prvo
deseterico in zmagoval na tekmah avstrijskega pokala ter drugih mednarodnih
tekmah. V gorskem teku se lahko pohvali z zmago na tekmi svetovne serije WMRA
Grand Prix in zmago v prestižnem tekmovanju Skyrunning Worldseries Vertical KM
v Canazeiu.

Foto: Samo Vidic

Tim Kevin Ravnjak
Velenje, rojen 5. novembra 1996

Za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Predlagatelj: Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih

zvez

Tim Kevin Ravnjak velja za enega največjih deskarskih talentov doma in v svetu.
Čudežni deček disciplin prostega sloga − kot ga poimenujejo nekateri, je svojo
prvo snežno desko dobil že pri šestih letih. Potem pa je le še sledil svoji strasti do
adrenalina, ki ga prosti slog prinaša tako tekmovalcem kot gledalcem. Tako ima
pri rosnih 19 letih za seboj že ogromno tekem in izjemnih rezultatov. Dvakrat je bil
mladinski svetovni prvak v snežnem žlebu, nase je opozoril tudi na zimskih
olimpijskih igrah 2014 v Sočiju. Tam se je na tekmi v snežnem žlebu uvrstil v finale
in na koncu osvojil osmo mesto. Za pravo senzacijo je poskrbel tudi leta 2015, saj
je na svetovnem prvenstvu v deskanju na snegu v Kreischbergu v Avstriji osvojil
bronasto medaljo v snežnem kanalu.

Foto: Primož Samar

Branko Jeršin
Jesenice, rojen 22. maja 1954

Za življenjsko delo v športu
Predlagatelj: Športna zveza Jesenice
Branko Jeršin je svojo športno pot začel v jeseniškem košarkarskem klubu, po letu
1972 se je posvetil trenerskemu delu. Med letoma 1972 in 1975 je v Košarkarskem
klubu Jesenice treniral žensko ekipo, med letoma 1976 in 1983 pa šolske ekipe.
Dejaven je bil tudi na drugih področjih. Od leta 1988 do 2014 je bil sekretar
Športne zveze Jesenice in koordinator športnih programov. Od leta 1984 do 2006
je postal tehnični vodja Hokejskega kluba Jesenice. V tem času je bil HK Jesenice
trikrat državni prvak Jugoslavije, petkrat državni prvak Slovenije in dvakrat zmagovalec Mednarodne hokejske lige. Kot tehnični vodja moške reprezentance je
bil na petih svetovnih prvenstvih, 2006 tudi na svetovnem prvenstvu skupine A v
Latviji. Kot vodja ženske hokejske reprezentance Slovenije je bil na dveh svetovnih
prvenstvih in enih olimpijskih kvalifikacijah. Med svojo profesionalno kariero je
vseskozi deloval kot prostovoljni športni delavec v različnih jeseniških klubih
(Športno društvo Jesenice, Kegljaški klub Jesenice). Tretje mandatno obdobje je
tudi regijski predstavnik Gorenjske v skupščini Olimpijskega komiteja Slovenije −
Združenja športnih zvez. Čeprav je od leta 2014 upokojen, trenutno prostovoljno
vodi regijsko pisarno in opravlja funkcijo generalnega sekretarja Športnega društva
Jesenice.

Stanislav Šernek
Murska Sobota, rojen 6. aprila 1961

Za življenjsko delo v športu
Predlagatelji: Združenje zvez borilnih športov Slovenije, Romska športna zveza
Slovenije, Zveza za hokej na travi Slovenije in Nova rokoborska zveza Slovenije
Stanislav Šernek, ki v športu deluje že 38 let, je bil odličen tekmovalec, trener,
funkcionar v nacionalni zvezi in vrhunski sodnik. Z rokoborbo se je začel ukvarjati
leta 1976 v Beltincih in takrat še v skupni državi dosegal odlične rezultate. Leta
1986 je pridobil strokovni naziv inštruktor rokoborbe, leta 1995 je opravil izpit za
mednarodnega rokoborskega sodnika. Kar hitro je napredoval in leta 2000 pridobil takrat najvišjo mednarodno sodniško kategorijo E. Leta 2005 se je uvrstil med
najboljše sodnike na svetu, vrhunec pa je dosegel, ko se je kot sodnik uvrstil na
olimpijske igre v Londonu. Leta 2015 je na svetovnem prvenstvu v Las Vegasu v
rokoborbi prejel zlato piščalko za najboljšega sodnika na svetu. To je nagrada za
življenjsko delo, saj jo lahko sodnik prejme samo enkrat v sodniški karieri. Zanemariti se ne sme tudi številnih drugih priznanj, ki jih je dobil: plaketa Športne zveze
Murska Sobota, srebrna zvezda svetovne rokoborske zveze FILA, bronasta plaketa
Madžarske rokoborske zveze … Od leta 2006 prostovoljno opravlja funkcijo sekretarja Nove rokoborske zveze Slovenije.

Renato Štokelj
Trst (Italija), rojen 2. marca 1952

Za življenjsko delo v športu
Predlagatelji: Združenje slovenskih športnih društev v Italiji, Igor Kocijančič,
Bruno Kneipp, Edvard Sosič, Dušan Udovič, Ivo Jevnikar, Branko Lakovič,
Aleksander Rudolf, Mario Šušteršič
Renato Štokelj, po poklicu družinski zdravnik, je večino svojega življenja posvetil
košarki in košarkarskemu klubu Bor, ki je lani praznoval svojo 50-letnico. Leta 1965
je kot srednješolec prvič stopil na Stadion 1. maj, in ta je postal njegov drugi dom. V
Borovo košarkarsko družino se je vključil takoj za prvimi pionirji – najprej kot igralec,
nato kot trener in športni delavec. Od leta 1995 do 2005 je bil predsednik kluba, in v
tem obdobju se je članska ekipa povzpela do državne C1-lige, kar je za klub pomenilo
tekmovalni vrhunec. Sredi 90. let prejšnjega stoletja je bil pobudnik akcije Rešimo
Stadion 1. maj, ko so z vrsto pobud in pomočjo donatorjev začasno rešili in posodobili
objekt pri Svetem Ivanu v Trstu. Ta je namreč veljal za središče športne dejavnosti in
slovenske šolske populacije v Trstu. V odboru košarkarskega kluba Bor, ki je še vedno
eno vodilnih športnih okolij Slovencev v središču mesta, sedi še danes in posveča
najboljšo energijo mladinskemu športnemu gibanju in zbiranju potrebnih sredstev za
društveno dejavnost.

Milica Šumak Zemljic
Ljutomer, rojena 22. aprila 1927

Za življenjsko delo v športu
Predlagatelj: Športna zveza Ljutomer
Milica Šumak Zemljič se je z atletiko začela ukvarjati kot članica Sokola, med letoma 1947 in 1952 je nastopala za Akademski atletski klub Mladost v Zagrebu. Kot
ena najbolj vsestranskih atletinj svoje generacije je tekla na 60, 100 in 200 metrov
ter 80 metrov z ovirami. Nastopala je v skoku v višino in daljino, suvanju krogle,
troboju in preboju. V precej kratki športni karieri, ki je trajala »le« šest sezon, je
dosegla vrhunske rezultate. Veljala je za eno od najboljših jugoslovanskih atletinj in
skupaj osvojila 15 naslovov državne prvakinje posamezno in ekipno ter postavila
13 državnih rekordov. Konec leta 1951 je bila razglašena za najboljšo športnico
Jugoslavije in s tem postala šele druga ženska v takratni državi s tem prestižnim
nazivom. Od reprezentance se je poslovila leta 1952 v Ljubljani, na troboju proti
Avstriji in Nemčiji, in zaradi zdravstvenih težav konec istega leta še od športne kariere. Milica Šumak Zemljič je ob atletiki igrala tudi odbojko. Vse svoje življenje je
posvetila športu in pedagoškemu delu z mladimi.
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