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Dobitniki Bloudkovih priznanj za leto 2017

            BlOuDkOve nagraDe za letO 2017

•  SlOvenSka mOška članSka kOšarkarSka rePrezentanca – 

   za vrhunski mednarodni dosežek

•		SlOvenSka mOška članSka rOkOmetna rePrezentanca – 

    za vrhunski mednarodni dosežek

•	 Benjamin Savšek – za vrhunski mednarodni dosežek

•		ilka štuHec – za vrhunski mednarodni dosežek

                            BlOuDkOve Plakete za letO 2017
 
•		DarkO Butinar – za življenjsko delo v športu

•		gOrazD Hren – za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa

•		kajak – kanu DvOSeD: anja OSterman in šPela POnOmarenkO janiĆ – 

   za pomemben tekmovalni dosežek v športu

•		ema klinec – za pomemben tekmovalni dosežek v športu

•	 rafkO kriŽman – za življenjsko delo v športu

•		matija krnc – za življenjsko delo v športu

•		ljuBljanSki maratOn – za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa

•		nOgOmetnO DruštvO gOrica - za pomemben prispevek k razvoju slovenskega 

   športa

•		ŽenSka rePrezentanca rS DO 23 let v ODBOjki – za pomemben tekmovalni 

   dosežek v športu

•		PrimOŽ rOglič – za pomemben tekmovalni dosežek v športu

•  janez SvOljšak – za pomemben tekmovalni dosežek v športu



Poročilo predsednika Bloudkovega odbora, 
g. Miroslava Cerarja

V veselje mi je, da smo se znova zbrali na Brdu pri Kranju, enem od najuglednejših 

državnih protokolarnih objektov, kjer bomo ob prehodu z datuma smrti na rojstni dan 

inž. Stanka Bloudka, 11. februar, že 12., skupno pa 53. podelili najvišja državna priznanja 

v športu. 

Bloudkov odbor navadno s posebno pozornostjo spremlja dogajanje v športnih are-

nah in na prizoriščih. Leto 2017 ni bilo olimpijsko leto, a rezultati in uspehi niso izostali. 

Celo nasprotno! Delo odbora je bilo še težje. Tokrat so izstopali ekipni športi. Naj-

prej na začetku leta 2017 rokometna reprezentanca  z osvojeno bronasto medaljo na 

svetovnem prvenstvu v Franciji, nato košarkarska reprezentanca, ki je z zlato medaljo 

na evropskem prvenstvu poskrbela za nacionalno evforijo in to, da je beseda leta 2017 

postala »evropski prvaki«. Vse skupaj so podkrepile še odbojkarice do 23 let, ki so na 

svetovnem prvenstvu osvojile srebrno kolajno. Odboru je kljub težki nalogi in letošnji 

zares izredni konkurenci s svojimi bogatimi izkušnjami, preudarnostjo in predanim de-

lom na koncu uspelo sprejeti odločitev o izbranih prejemnikih Bloudkovih priznanj za 

leto 2017, za kar se vsem in vsakemu posebej ob iztekanju našega mandata iskreno 

zahvaljujem.  

Do razpisnega roka, 16. decembra 2017, je prispelo skupno 63 vlog za 46 posameznih 

nominirancev, torej posameznikov, ekip, društev oziroma klubov, kar pomeni 4 vloge 

manj kot leto prej, medtem ko je bilo predlaganih posameznikov prav tako skupno 

4 manj. Za nagrado je bilo predlaganih skupno 21 kandidatov, od tega je bilo največ, 

10, predlaganih za življenjsko delo, kar je presenetljivo veliko, 7 za izjemen dosežek v 

športu in samo 4 za izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa. Za Bloudkovo 

plaketo je bilo predlaganih 25 kandidatov, kar pomeni, da je bilo razmerje med nagra-

dami in plaketami skoraj izenačeno. Pri plaketah so prevladovali predlogi za pomem-



ben športni rezultat, kar 13, prispevek k razvoju športa 6 in življenjsko delo 7. Razmerje 

predlogov med spoloma je bilo kar 27 : 9 v korist moških, kar je natančno 3 : 1, preo-

stalo so bile ekipe ali organizacije. Zanimivo pa je tudi, da v zadnjih letih noben predlog 

ni prispel po pretečenem razpisnem roku in da po številu predloženih vlog prednjači 

osrednjeslovenska regija, sledijo ji Štajerska, Gorenjska in nato Primorska, Dolenjska in 

Prekmurje. 

Ne more biti dvoma, da je izredna raznovrstnost ena od temeljnih značilnosti sloven-

skega športa. Nekdaj smo bili prepričani, da smo lahko Slovenci zaradi svojih lastnosti 

uspešni le v individualnih športih, ki zahtevajo veliko napora in vztrajnosti, trme, če 

hočete. Vendar ni zacvetel zgolj nogomet, kot velja marsikje po svetu, marveč je v 

Sloveniji – nekako v slogu kitajskega rekla – zares pognalo na tisoče športnih cvetov. 

Za nekatere je to hvalevredna športna prispodoba Slovenije, ki se – majhna kakor je, 

vendarle lahko pohvali s tako rekoč popolno krajinsko ponudbo, drugi pa spet menijo, 

da bi ji več monokultur v športu nikakor ne škodilo, saj bi se potem finance in energija, 

potrebne za delovanje in razvoj, ne drobile preveč.   

Naj se za konec zahvalim vsem, ki s svojim delom ohranjajo tradicijo Bloudkovih 

priznanj, saj jih letos podeljujemo že 53., in predlagateljem iz najrazličnejših okolij. Ti se 

morajo marsikdaj, ko gre za vrednotenje netekmovalnih dosežkov, izkazati tudi z veliko 

potrpežljivostjo, da kandidature, za katere so se opredelili, a še niso bile upoštevane, 

vedno znova ponavljajo. Odbor jih ni zavrnil, ker si priznanja ne bi zaslužili, marveč zato, 

ker je zanje ob izredni ponudbi enostavno zmanjkalo prostora.  

Vsem prejemnikom Bloudkovih priznanj iskreno čestitam in želim vse dobro ter obilo 

uspehov! 

Miroslav Cerar

Predsednik Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj



Obrazložitve za dobitnike 
Bloudkovih nagrad za leto 2017



Obrazložitve za dobitnike 
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SlovenSka moška članSka 
košarkarSka reprezentanca
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Za vrhunski mednarodni dosežek

Predlagatelja: 

Olimpijski komite Slovenije – združenje športnih zvez, košarkarska zveza Slovenije

Slovenska košarkarska reprezentanca je od leta 1991 trinajstkrat nastopila na evrop-

skih prvenstvih, a najboljši rezultat je dosegla 2017, in sicer z zmago. Do nje je prišla 

brez poraza – že od Helsinkov so se fantje odlično borili in ostajali neporaženi, v finalu 

evropskega prvenstva v Istanbulu pa so premagali Srbijo in osvojili zlato. Članska 

reprezentanca v zasedbi Goran Dragić, Matic Rebec, Anthony Randolph, Aleksej 

Nikolić, Klemen Prepelič, Edo Murić, Jaka Blažič, Gašper Vidmar, Saša Zagorac, Žiga 

Dimec, Vlatko Čančar, Luka Dončić je pod taktirko svojega trenerja in selektorja Igorja 

Kokoškova postala evropski prvak in s tem dosegla največji uspeh slovenskega ekip-

nega športa. Slovenski košarkarji so s tem dokazali, da se niso ustrašili zgodovinske 

priložnosti, ampak so tekmo odigrali v stilu največjih zvezdnikov evropske košarke.



SlovenSka moška članSka 
rokometna reprezentanca
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Za vrhunski mednarodni dosežek

Predlagatelja: 

Olimpijski komite Slovenije – združenje športnih zvez, rokometna zveza Slovenije

Slovenska moška članska rokometna reprezentanca je do zdaj kar trikrat zasto-

pala Slovenijo na OI, osemkrat na svetovnih in desetkrat na evropskih prvenstvih. 

Največja uspeha sta srebrno odličje z evropskega prvenstva leta 2004 in osvojitev 

tretjega mesta na svetovnem prvenstvu v Franciji leta 2017. Reprezentanca pod vod-

stvom selektorja Veselina Vujovića in v zasedbi Tilen Kodrin, Darko Cingesar, Borut 

Mačkovšek, Jan Grebenc, Nik Henigman, Marko Bezjak, Miha Zarabec, Jure Dolenec, 

David Miklavčič, Vid Kavtičnik, Blaž Janc, Gašper Marguč, Blaž Blagotinšek, Matej 

Gaber, Vid Poteko, Matevž Skok, Urban Lesjak, Urh Kastelic je s tem priigrala prvo 

člansko kolajno v kolektivnih športih v zgodovini Slovenije na tekmovanjih najvišjega 

ranga, tj. svetovno prvenstvo. Ta generacija je med drugim osvojila šesto mesto na 

olimpijskih igrah v Riu de Janeiru, kar je še vedno najboljši dosežek v zgodovini na-

stopov slovenskih reprezentanc v kolektivnih športih, ko gre za nastop na OI. 



Benjamin Savšek
Ljubljana, rojen 24. marca 1987
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Za vrhunski mednarodni dosežek

Predlagatelji: 

Olimpijski komite Slovenije – združenje športnih zvez, kajakaška zveza Slovenije, 

kajak kanu klub tacen

Benjamin Savšek se je v svoji 22-letni športni karieri izbrusil v vrhunskega slovenskega 

športnika. Že vrsto let je član slovenske reprezentance in eden najboljših kanuistov v 

slalomu na divjih vodah na svetu. Da sodi v sam svetovni vrh, kažejo številni vrhunski 

rezultati na domačih in mednarodnih tekmovanjih, v svetovnem pokalu, na evropskih 

in svetovnih prvenstvih ter olimpijskih igrah. Vsi njegovi športni napori, odrekanja, 

treningi in absolutna osredotočenost na dosego ciljev so  leta 2017 obrodili njegov 

najboljši rezultat. Benjamin je osvojil naslov svetovnega prvaka v slalomu na divjih vo-

dah v  Pauju v Franciji. Potem ko je bil na dveh svetovnih prvenstvih zapored dvakrat 

drugi, se mu je leta 2017 uspelo povzpeti na najvišje mesto. S svojim odnosom do 

športa in športnim načinom življenja je velik zgled mlajšim tekmovalcem in njihov 

vzornik. Z vrhunsko tehniko orje ledino v kanuju in premika meje mogočega v svo-

jem športu. Leta 2012 je že prejel plaketo Stanka Bloudka, leta 2013, 2014 in 2015 pa 

priznanje za športnika Ljubljane.



ilka štuhec 
Maribor, rojena 26. oktobra 1990
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Za vrhunski mednarodni dosežek

Predlagatelja: 

Olimpijski komite Slovenije – združenje športnih zvez, Smučarska zveza Slovenije

Vedno nasmejana Ilka Štuhec zagotovo sodi med najboljše slovenske in svetovne 

smučarke in je pravi sinonim za pozitivno energijo ter simbol junaškega boja za 

postavljeni cilj. Trikratna mladinska svetovna prvakinja, v slalomu in kombinaciji leta 

2007 v Flachauu in smuku leta 2008 v Formigalu, je kar nekaj časa čakala na naskok 

na vrh, saj je imela ogromno težav s poškodbami. A je tudi to zmogla ob veliki pod-

pori svojih najbližjih, predvsem mame Darje Črnko – podpornice, zaupnice, pa tudi 

trenerke in serviserke. Ilka, ki je sposobna nastopati v vseh alpskih disciplinah, je 

februarja 2017 nastopila na svetovnem prvenstvu v St. Moritzu v Švici in upravičila 

vlogo dolgo pričakovane favoritinje za zlato. Sprva ni kazalo najbolje, saj je imela v 

superveleslalomu in kombinaciji nekaj smole, a se ji je le uspelo zbrati in 12. februarja 

postati prvakinja v kraljevi disciplini alpskega smučanja. Dosežki so se od takrat kar 

vrstili (2. mesto v skupnem seštevku superveleslaloma, mali kristalni globus v smuku 

in kombinaciji, drugo mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala …). Poškodba 

kolena pred začetkom letošnje smučarske sezone pa je naši Ilki znova prekrižala 

načrte. Čeprav njenih nastopov letos ne moremo spremljati, Ilka trdo gara, da se bo 

prihodnjo sezono lahko vrnila na snežne strmine.



Obrazložitve za dobitnike 
Bloudkovih plaket za leto 2017



  

Obrazložitve za dobitnike 
Bloudkovih plaket za leto 2017



Darko Butinar 
Koper, rojen 21. marca 1942



Za življenjsko delo v športu

Predlagatelj: 

športna zveza koper 

Darko Butinar, zdaj upokojeni profesor, ima za sabo več kot 47 let prostovoljnega dela 

v planinstvu in več kot 30 let uspešnega dela na vzgojno-izobraževalnem področju. 

Je dolgoletni, vseskozi aktivni član Obalnega planinskega društva Koper (OPD 

Koper). Leta 1971 je bil eden izmed ustanoviteljev Mladinskega odseka, ki ga je 

uspešno vodil 10 let. V tem času je uvedel akcijo Ciciban planinec, izvedene pa so 

bile številne planinske šole in tabori za mlade. Njegov prispevek je viden tudi na 

mednarodnem področju, saj je uspešno izpeljal pobratenje 6 planinskih društev v 

nekdanji Jugoslaviji in vzdrževal sodelovanje. Med predsedovanjem planinskemu 

društvu je organiziral 50. obletnico ustanovitve društva, izdal zbornik in ob 40-letnici 

Tumove koče vodil ureditev okolice in obnovitev koče. Darko Butinar, ki ga odlikujejo 

poštenost, skromnost in velika ljubezen do planinstva, je aktiven še danes – je večletni 

predsednik nadzornega odbora OPD Koper, udeležuje se delovnih akcij, deluje kot 

vodnik, več mandatov je predsednik komisije za priznanja pri OPD Koper in aktiven 

tudi v organih Športne zveze Koper.



GorazD hren 
Velenje, rojen 2. septembra 1978
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Za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa

Predlagatelj: 

Planinska zveza Slovenije

Gorazd Hren je kot tekmovalec v športnem plezanju prve izkušnje dobival na tekmah 

državnega prvenstva pred več kot 15 leti. Po končani tekmovalni karieri se je lotil 

vzgoje mladih plezalcev v svojem matičnem klubu Velenje, pozneje pa v klubu v Mari-

boru. Leta 2008 je opravil izpit za trenerja športnega plezanja in vse bolj deloval tudi 

na nacionalni ravni. S svojim trenerskim delom je pripomogel k odličnim rezultatom 

mladih tekmovalcev – tako na državnih prvenstvih kot mednarodnih tekmovanjih. 

Ena izmed tekmovalk pod njegovim okriljem je bila tudi Janja Garnbret, lanskoletna 

dobitnica Bloudkove plakete. Janja je pod budnim očesom trenerja postala svetovna 

prvakinja, dvakratna zmagovalka svetovnega pokala v težavnosti in kombinaciji ter 

zmagovalka svetovnega pokala v balvanih. Gorazd je na državni ravni sprva sodelo-

val v ekipi trenerjev mladinske reprezentance, leta 2016 pa je prevzel krmilo članske 

reprezentance v športnem plezanju. 

Pod njegovim vodstvom je ekipa v pokalu narodov v težavnosti svetovnega pokala 

še istega leta osvojila 1. mesto, sezono 2017 pa je ekipa prav tako končala v pokalu 

narodov na 1. mestu v težavnosti in na 3. mestu v balvanih.



kajak – kanu DvoSeD: anja oSterman 
in špela ponomarenko janiĆ
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Za pomemben tekmovalni dosežek v športu

Predlagatelj: 

Olimpijski komite Slovenije – združenje športnih zvez

Slovenski kajakašici na mirnih vodah Anja Osterman in Špela Ponomarenko Janić sta 

leto 2017 zaznamovali z vrhunsko sezono. Na evropskem prvenstvu v Bolgariji sta v 

kajakaškem dvojcu na 500 metrov osvojili srebro, nato kolajno na tekmi svetovnega 

pokala v Szegedu, za vrhunec pa poskrbeli za odličen uspeh na svetovnem prvenstvu 

v Račicah na Češkem. Tam sta v konkurenci ženskih dvosedov na 500 metrov osvojili 

bronasto kolajno. To je res velik uspeh, saj večina posadk vesla skupaj že dalj časa, 

dekleti pa sta skupaj nastopili šele leta 2017 in takoj dokazali, da imata velik potencial.



ema klinec 
Poljane nad Škofjo Loko, rojena 2. julija 1998
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Za pomemben tekmovalni dosežek v športu

Predlagatelj: 

Smučarska zveza Slovenije

Smučarska skakalka Ema Klinec, članica kluba SSK Alpina Žiri in slovenske ženske 

skakalne reprezentance, je začela nastopati že zelo mlada. Pri komaj 13 letih in pol 

je debitirala na tekmah za celinski pokal in se takoj začela uvrščati med najboljše. 

Na tekmah za svetovni pokal je prvič nastopila pri 15 letih, ko je leta 2013 na ekipni 

tekmi mešanih parov zasedla 5. mesto. Sezono je nadaljevala z dobrimi uspehi, a si je 

poškodovalo koleno, zato se je Ema šele sredi leta 2015 začela vračati med aktivne. V 

sezoni 2015/16 pa je dokazala, da sodi med boljše skakalke sveta. 16. januarja 2016 je z 

drugim mestom na tekmi v Saporu osvojila svoje prve stopničke v svetovnem pokalu. 

Odlični rezultati so se kar vrstili. Med drugim je februarja 2017 nastopila na tekmah 

za mladinsko svetovno prvenstvo v Park Cityju v ZDA in si priborila dve srebrni in 

eno zlato medaljo. Srebro z lanskega prvenstva v Park Cityju je ubranila tudi letos na 

MSP v Kanderstegu v Švici. Ema je na OI 2018 del slovenskega ženskega skakalnega 

kvarteta.



rafko kriŽman 
Novo mesto, rojen 20. maja 1957



Za življenjsko delo v športu

Predlagatelji: 

Srečko vovko in 10 drugih podpisnikov

Rafko Križman se je na pobudo svojega športnega pedagoga Marijana Špilarja kot 

15-letnik z vpisom v Atletski klub Novo mesto za vedno zapisal športu. Kot mladinec 

je postal slovenski prvak v teku na 400 m z ovirami in bil član republiške reprezenta-

nce. Po vpisu na Visoko šolo za telesno kulturo v Ljubljani je začel voditi tudi mla-

di rod atletov v Novem mestu, ki so posegali po najboljših uvrstitvah v Sloveniji in 

Jugoslaviji. Leta 1986 se je zaposlil na Športni zvezi in vse do leta 2000 skrbel za 

organizacijo mednarodnega atletskega mitinga. Deloval je na sodniškem področju, 

ogromno zaslug pa ima tudi za razvoj športne infrastrukture v Novem mestu in za 

mednarodno povezovanje mladih na področju športa. Leta 1993 je postal direktor 

javnega zavoda agencije za šport in se ves čas svojega vodenja zavzemal za razvoj 

predšolskega športa in vpeljave družinske rekreacije. Sodeloval je tudi z Društvom 

paraplegikov, od leta 1994 do danes pa je bil tudi predstavnik Dolenjske v Skupščini 

Olimpijskega komiteja Slovenije.



matija krnc 
Ljubljana, rojen 11. februarja 1947



Za življenjsko delo v športu

Predlagatelja: 

namiznoteniška zveza Slovenije, euSa: european university Sports association

Matija Krnc je eden tistih športnih zanesenjakov, ki je svojo športno kariero – kot 

igralec, trener, funkcionar, sodnik ali organizator, poleg službenih obveznosti v 

Gradisu, opravljal ljubiteljsko. Ves svoj prosti čas je posvetil namiznemu tenisu tako 

v klubu kot zvezi. Matija Krnc je sodeloval pri organizaciji več kot 50 mednarodnih 

tekmovanj v Sloveniji in se poleg zapisal tudi kot odličen publicist, novinar in urednik. 

Njegovo natančnost, strokovnost in zavzetost so hitro zaznali tudi zunaj Slovenije, 

zato je bil kmalu vključen v pomembne organe: STSJ (Stolnoteniski savez Jugosla-

vije), ETTU (European Table Tennis Union) in ITTF (International Table Tennis Federa-

tion). Krnc je poleg tega, da je Slovenijo zastopal na največjih tekmovanjih, kot so OI, 

SP, EP, univerzijada, mediteranske igre, velik delež prispeval k izobraževanju na vseh 

ravneh, tako organizatorjev kot sodnikov. V EUSA je bil zbran za tehničnega delegata 

za vsa evropska študentska tekmovanja za obdobje 2016–2020. Za njegov več kot 

50-letni ustvarjalni opus ga je ETTU 2017 kot prvega Slovenca nagradil z najvišjim 

priznanjem Badge of Honour.



ljuBljanSki maraton
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Za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa

Predlagatelj: 

športna zveza ljubljane

Ljubljanski maraton so leta 1996 ustanovili ljubitelji teka – rekreativci, ki so Mest-

no občino Ljubljana prepričali, da je projekt podprla. Izvedbo so zaupali športnemu 

društvu Timing, takrat ustanovljen organizacijski odbor pa deluje že 21 let v nespre-

menjeni sestavi. Na 1. Ljubljanskem maratonu se je pomerilo 673 tekačic in tekačev 

na treh razdaljah (42, 21 in 5 km), leta 2016 pa je bilo udeležencev, ki so prišli skozi 

cilj, več kot 24.000. Od leta 1998 so v prireditev vključeni tudi otroški in šolski teki, 

kar pomeni, da se na zdravo življenje privaja tudi mlajša generacija. Cilj Ljubljanskega 

maratona sta ne samo velika številka udeležencev in čim boljši rezultati vabljenih tujih 

atletov, ampak celoletna priprava rekreativnih tekačev in tekačic. Ljubljanski mara-

ton, ki se mu zaradi vedno večje udeležbe tujih rekreativcev pripisuje mednarodni 

značaj, pa spodbuja tudi druge organizatorje cestnih tekov, saj imamo od leta 1996 

hiter in kakovosten razmah tovrstne rekreacije po Sloveniji. Udeležba na Ljubljanskem 

maratonu je za rekreativne tekače postala vsakoletna obveznost in za marsikoga tudi 

statusni simbol. 
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noGometno Društvo Gorica

Foto Lado



Za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa

Predlagatelj: 

športna zveza nova gorica

Nogometno društvo Gorica je že sedem desetletij simbol športnega dogajanja na 

širšem goriškem območju, Primorskem in tudi širše. V slovenskem prostoru je močno 

prepoznaven in cenjen nogometni kolektiv. V različnih časovnih obdobjih se je klub 

prebil do vrhunskih dosežkov, kar kaže na dolgo kontinuiteto dobrega dela in vzgoje 

ter prizadevnosti igralcev, športnih delavcev, trenerjev, gledalcev in podpornikov no-

gometa. Osvojitev večkratnega naslova državnih prvakov je prav gotovo dosežek, ki 

mu ga nedvomno zavidajo številni klubi in društva. Nogometno društvo Gorica se 

lahko pohvali tudi s številnimi reprezentanti, kot so Valter Birsa, Bojan Jokić, Marko 

Šuler, Goran Cvijanović, ki so svojo športno kariero začeli prav v vrstah tega kluba. 

Veliko pozornost posveča tudi razvoju mladinske šole, kjer letno vadi 250–350 otrok 

vseh starostnih kategorij. Leta 2016 je med več kot 400 klubi v prvih ligah v vsej Ev-

ropi ND Gorica pristala na drugem mestu po vzgoji lastnih nogometašev, s tem pa se 

je postavila ob bok svetovnemu sinonimu za vzgojo lastnih nogometašev, španskemu 

klubu Athletic Bilbao. 



ŽenSka reprezentanca rS 
Do 23 let v oDBojki

Foto: Aleš Oblak



Za pomemben tekmovalni dosežek v športu

Predlagatelja: 

Odbojkarska zveza Slovenije, Društvo ženska odbojka

Slovenska ženska odbojkarska izbrana vrsta v zasedbi Eva Mori, Iza Mlakar, Tina 

Grudina, Saša Planinšec, Anita Sobočan, Lana Ščuka, Maja Pahor, Ana Marija Vovk, 

Pia Blažič, Špela Marušič, Ela Pintar, Darja Eržen je septembra 2017 na domačem 

svetovnem prvenstvu do 23 let (2017 FIVB Women’s U23 World Championship) 

nastopila med elito dvanajstih reprezentanc. Odbojkarska »zlata« generacija je v 

preteklosti navdušila že z zmago na evropskem olimpijskem festivalu mladih leta 

2013 in s srebrnim odličjem na mladinskem evropskem prvenstvu leta 2014. Tokrat 

pa so naše Slovenke pod vodstvom italijanskega strokovnjaka Alessandra Chiappinija 

stopile še korak naprej in si z izjemnimi predstavami, v katerih so klonile odbojkar-

ske velesile, kot so Argentina, Kitajska, Bolgarija, Dominikanska republika in Tajska, 

priigrale srebrno odličje in naslov svetovnih podprvakinj. Dekleta so dosegla največji 

uspeh slovenskih ženskih kolektivov in dokazala, da sodijo ne le v evropski, temveč 

tudi v svetovni odbojkarski vrh. 



primoŽ roGlič
Kisovec, rojen 29. oktobra 1989
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Za pomemben tekmovalni dosežek v športu

Predlagatelj: 

Olimpijski komite Slovenije – združenje športnih zvez

Primož Roglič ali čudežni deček slovenskega športa, kot so ga poimenovali nekateri 

mediji, je bil še pred petimi leti smučarski skakalec, in to s kar odličnimi rezultati. Leta 

2012 pa se je njegova smučarska kariera zasukala h kolesarstvu. Od 2013 do 2015 je 

bil član kolesarske ekipe Adria Mobil, od leta 2016 pa nizozemske ekipe LottoNL – 

Jumbo, kjer se nadaljuje njegov kolesarski vzpon. Leta 2016 je dosegel etapno zmago 

na Dirki po Italiji, na olimpijskem kronometru v Riu de Janeiru je osvojil deseto mesto, 

leta 2017 pa je slavil skupno zmago na Dirki po Algarveju. Na svetovnem prvenstvu 

2017 v Bergnu je Primož poskrbel za nov izjemen uspeh slovenskega kolesarstva. 

Osvojil je srebrno medaljo v kronometru in postal prvi Slovenec z odličjem na krono-

metrih svetovnih prvenstev.
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janez Svoljšak 
Škofja Loka, rojen 28. oktobra 1993

Foto: ARHIV Janez Svoljšak



Za pomemben tekmovalni dosežek v športu

Predlagatelj: 

Planinska zveza Slovenije

Janez Svoljšak, najuspešnejši slovenski tekmovalec v lednem plezanju, se je tej mladi 

plezalni disciplini posvetil zelo sistematično in z ogromno predanosti ter vrhunske-

ga treninga. Leta 2014 je z naslovom svetovnega mladinskega prvaka prvič resneje 

opozoril nase, čez dve leti pa je vse njegovo vlaganje v ta šport obrodilo sadove. Z 

drugim mestom na tekmi v Saas Feeju leta 2016 si je priboril svoje prve stopničke v 

svetovnem pokalu in nadaljeval sezono z vrhunskimi rezultati. Na evropsko prvenstvo 

je odšel kot eden izmed kandidatov za najvidnejša mesta, domov pa se je vrnil z zlato 

kolajno in naslovom evropskega prvaka. Celotna sezona mu je prinesla stopničke tudi 

v skupni razvrstitvi svetovnega pokala. Lanska sezona pa mu je na svetovnem prven-

stvu v Franciji prinesla 4. mesto. Janez Svoljšak je prav tako izjemno uspešen alpinist, 

preizkusil se je tudi v vlogi postavljavca smeri na tekmi evropskega pokala v lednem 

plezanju v Domžalah.




