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priznanj za leto 2018

BLOUDKOVE NAGRADE ZA LETO 2018
• Jakov FAK – za vrhunski mednarodni dosežek
• Janja GARNBRET – za vrhunski mednarodni dosežek
• Drago BUNČIČ – za življenjsko delo v športu
• Adolf URNAUT – za življenjsko delo v športu

BLOUDKOVE PLAKETE ZA LETO 2018
• Tanja BABNIK – za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
• Aleš BORČNIK – za pomemben tekmovalni dosežek v športu
• Adrian GOMBOC – za pomemben tekmovalni dosežek v športu
• Matjaž HAFNER – za življenjsko delo v športu
• Peter JUTERŠNIK – za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
• Peter KONČNIK – za življenjsko delo v športu
• Franc KRALJ – za življenjsko delo v športu
• Boštjan MAČEK – za pomemben tekmovalni dosežek v športu
• Rajko PINTAR – za življenjsko delo v športu
• Gregor VEZONIK – za pomemben tekmovalni dosežek v športu

Po r oči lo pr e dse dn ika Bloudkovega odbora,
g . M i r os l ava C e r a rja
Februar je posvečen dvema velikanoma slovenske zgodovine, dvema, ki sta pomembno
zaznamovala slovensko preteklost in sedanjost. Po kulturnem dnevu, ki obeležuje velikana
slovenske kulture Franceta Prešerna, smo se zbrali na Brdu pri Kranju, kjer bomo dva dni
po 11. februarju, rojstnem dnevu inž. Stanka Bloudka, velikana slovenskega športa, že 54.
podelili najvišja državna priznanja v športu. In prav je tako, saj v Bloudkovem odboru
ocenjujemo, da je vsak dosežek v športu vrsta umetniške stvaritve.
Leto 2018 je bilo olimpijsko leto in dosežki slovenskih športnic in športnikov znova niso
izostali in so tako razveselili državljanke in državljane Republike Slovenije. Odbor je bil
pri izboru prejemnikov Bloudkovih priznanj zaradi tega še pred težjo preizkušnjo. Za
vložen napor pri končnem izboru prejemnikov za leto 2018 se vsem članom Odbora za
podeljevanje Bloudkovih priznanj iskreno zahvaljujem.
Ob pregledu vlog in skozi razpravo je odbor ugotovil, da je na strukturo vlog za leto
2018 vplivala predvsem nova zakonodaja o dodatku k pokojninam, ki ga omogoča zgolj
za izjemni športni dosežek ali življenjsko delo v športu. Kljub temu je bilo nekaj vlog
tudi za izjemni prispevek k razvoju športa, ki je v razpisu pod kategorijo A. Zanimiv
je še podatek, da je prispelo več vlog za Bloudkovo nagrado (31) kot za Bloudkovo
plaketo (24). Našteto dokazuje, da se je zaradi novega zakona o dodatku k pokojninam
delo Bloudkovega odbora znašlo v novih okoliščinah, na katere ob nastanku zakona ni
mogel vplivati, saj k njegovi pripravi ni bil vabljen, niti ni bil pozvan k mnenju v postopku
sprejemanja v državnem zboru. Odbor zagovarja stališče, da se mora pri uporabi
kriterijev za odmero dodatka k pokojnini odražati nedeljivost Bloudkovih nagrad in se
torej morajo upoštevati vse tri sestavine: torej izjemni prispevek k razvoju slovenskega
športa, izjemni športni dosežek in življenjsko delo v športu. Iz prispelih vlog se jasno
vidi, da so te namenjene predvsem materialnim ciljem, ne pa tradicionalnim vrednotam
športa, katerih eden trdnih in morda zadnjih branikov je Odbor za podeljevanje
Bloudkovih priznanj v trenutni sestavi. Glede zadnjega je odbor razpravljal o možnosti,

da sprejme posebni etični kodeks kot podzakonski akt k Zakonu o Bloudkovih priznanjih,
ki bi odbor pri njegovem delu in odločanju o prejemnikih Bloudkovih priznanj zavezoval
k etičnim in moralnim vrednotam.
Do razpisnega roka, 14. decembra 2018, je prispelo skupno 68 vlog, kar je 5 vlog več
kot lani, medtem ko je bilo predlaganih posameznih nominirancev, torej posameznikov,
ekip, društev oziroma klubov 55, kar je 9 več kot leto prej. Za nagrado je bilo predlaganih
skupno 31 kandidatk/-ov, od tega je bilo največ, kar 25, predlaganih za življenjsko
delo in kar presenetljivo veliko, 13, za izjemni dosežek v športu in samo 6 za izjemni
prispevek k razvoju slovenskega športa. Za Bloudkovo plaketo je bilo predlaganih 24
kandidatk/-ov, kar pomeni, da je bilo razmerje med nagradami in plaketami prvič v
zgodovini podeljevanja Bloudkovih priznanj v korist nagrad, kar nakazuje jasen trend
komercializacije, kar je očitno zadnja leta težnja v globalnem športu. Pri plaketah so
prevladovali predlogi za pomemben športni dosežek, kar 15, za prispevek k razvoju
športa samo 2 in za življenjsko delo 7.
Ob vseh teh podatkih je bil odbor resno zaskrbljen ob spoznanju, da šport na vseh
ravneh vse močneje zapada pod vpliv denarja oziroma kapitala. Ko je Juan A. Samaranch,
predsednik MOK v 80. letih dovolil, da na OI sodelujejo tudi poklicni športniki, sta se začeli
velika profesionalizacija in komercializacija športa. Denar je dobival vedno večjo vlogo
in denar je tudi kriv, da se nekatere zadeve v športu odvijajo v napačno smer. Na primer
uporaba nedovoljenih snovi in metod, vpliv medijev in interneta na ključne odločitve o
prihodnosti športa, ustanavljanje profesionalnih, zaprtih lig, ki so v popolnem nasprotju
s temeljnimi dokumenti EU – Belo knjigo o športu. Kapital vpliva na to, kje bodo velika
tekmovanja in prireditve, kje in kdo bo vodil mednarodne športne organizacije (morda
je izjema UEFA), kdo bo sodeloval v mednarodnih tekmovanjih, kakšni bodo rezultati
nekaterih tekmovanj. Običajno so žrtve majhne države in majhne nepomembne športne
panoge ali discipline. Zgovoren je primer spora med FIBA Europe in EUROLIGUE v
košarki, kjer je v ozadju, kdo bo pobiral denar od vrhunskega športa, posledica tega boja
pa je, da profesionalni tekmovalci ne morejo nastopati za nacionalne barve. Slovenija je
od prvaka Evrope v trenutnih kvalifikacijah za naslednja prvenstva zdrsnila na samo dno

razpredelnice. Postavlja se vprašanje, ali so poklicni športniki prek pogodbenega odnosa
postali lastnina kapitala? Ali takšno stanje ne presega konvencije o človekovih pravicah
in drugih konvencij in mednarodnih aktov, ki ščitijo človeka in njegove temeljne pravice
in svoboščine?
V odboru vendarle menimo, da ne bi bilo dobro, če se pojem športa zoži predvsem na
vrhunski šport in uspehe vrhunskih športnikov, saj bi s tem zanikali temeljno sporočilo
športa. To ne pomeni, da ne smemo slaviti športnih junakov in njihovih dosežkov, s
katerimi nas nenehno osrečujejo. Vsi skupaj bomo morali opraviti še majhen preskok,
da bomo uživali v lastnem gibanju in lastnem preseganju svojih fizičnih in tudi psihičnih
zamejenosti.
Današnja slovesnost je priložnost, da se zahvalimo vsem nagrajenim športnicam/-kom
in športnim delavkam/-cem in jim čestitamo za uspehe, ki so jih dosegli v športnih bojih
ali pri delu v športu. Naj bo to tudi zahvala slovenskemu športu v celoti, saj pomembno
bogati naše bivanje in življenje in nam z izjemnimi uspehi lepša vsakdan. Športnikom
še posebej želim, da jih ne bi zapustila srčnost, ki krasi velike – čeprav kdaj rezultati ne
bodo v skladu z vloženim trudom. Zavedati se moramo, da je športna drža pomembna
sestavina za našo prihodnost.
Miroslav Cerar
Predsednik Odbora za podeljevanje
Bloudkovih priznanj

“Uspeh ni prostor,
kamor prispeš,
ampak stanje duha,
s katerim se lotiš
potovanja in ga
nadaljuješ.”
- Alex Noble

Obrazložitve
za dobitnike
Bloudkovih
nagrad
za leto 2018
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Jakov Fak

Reka, rojen 1. avgusta 1987

Za vrhunski mednarodni dosežek
Predlagatelj:
Olimpijski komite Slovenije — Združenje športnih zvez
Slovenski biatlonec Jakov Fak je že velikokrat dokazal, da je
velik šampion. Na olimpijskih igrah v Pjongčangu je 15. februarja
2018 na individualni tekmi na 20 km zasedel drugo mesto in
osvojil srebrno medaljo, prvo za Slovenijo na 23. ZOI v Južni
Koreji. Podoben uspeh je dosegel že leta 2010 v Vancouvru,
kjer je s tretjim mestom v šprintu na 10 km osvojil prvo hrvaško
olimpijsko medaljo v biatlonu. Fak ima poleg tega posamično
še dve zlati medalji s svetovnih prvenstev in dve bronasti. Prav
v Pjongčangu 2009 pa je osvojil svojo prvo medaljo na velikih
tekmovanjih – bron na 20 km.
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Janja Garnbret

Slovenj Gradec, rojena 12. marca 1999

Za vrhunski mednarodni dosežek
Predlagatelja:
Olimpijski komite Slovenije — Združenje športnih zvez,
Planinska zveza Slovenije
Janja Garnbret je brez kančka dvoma trenutno najboljša športna
plezalka na svetu v vseh pogledih.
Po impresivnih rezultatih v sezonah 2016 in 2017 je
devetnajstletna Korošica lani v prestolnici Tirolske (Innsbrucku)
postala svetovna prvakinja v balvanih in svetovna podprvakinja v
težavnostnem plezanju. Na svetovnem prvenstvu pa je dosegla
še en zgodovinski mejnik: prvo zmago v novi tekmovalni
disciplini – olimpijski kombinaciji, ki združuje vse tri plezalne
discipline. Za vse to jo je športna javnost uvrstila za dobitnico
Bloudkove plakete za leto 2016, na drugo mesto na izboru
športnice leta 2017 in športnico septembra 2018.
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Drago Bunčič

Kljajičevo, rojen 3. septembra 1949

Za življenjsko delo v športu
Predlagatelj:
Aeroklub Alpski letalski center
Drago Bunčič se je letalskemu športu zapisal pred 50 leti. Sprva
kot padalec in pilot motornih letal, nato kot trener. Kot padalec
je začel skakati leta 1967 in vse do 1981 uspešno tekmoval na
republiških in mednarodnih tekmovanjih. Leta 1977 pa se je pri
28 letih odločil za trenersko pot. Opravil je trenerske izpite in
pod njegovim sistematičnim, vestnim in strokovnim vodenjem
so leški padalci prevzeli popolno prevlado v Sloveniji in nato
Jugoslaviji. Od prvega večjega uspeha, ko so kot državna
reprezentanca na 17. svetovnem prvenstvu 1984 v Franciji osvojili
srebrno medaljo v skupinskih skokih na cilj, pa še danes krojijo
sam svetovni vrh v klasičnih padalskih disciplinah in paraskiju. V
vitrine leške padalske sekcije so vse do danes prinesli 50 zlatih,
30 srebrnih in 34 bronastih medalj. Vse to pod vodstvom Draga
Bunčiča.

Adolf Urnaut

Ravne na Koroškem, rojen 26. julija 1941

Za življenjsko delo v športu
Predlagatelja:
Odbojkarska zveza Slovenije, Zveza športnih društev Ravne na
Koroškem
Adolf-Adi Urnaut, profesor športne vzgoje, je v vrhunsko
odbojko aktivno vključen že več kot 60 let: kot igralec, trener,
pedagoški in strokovni delavec in funkcionar. Leta 1957 je
prvič nastopil za jugoslovansko mladinsko reprezentanco
in za njo igral kar dobro desetletje. Na skupno 320 tekmah
in mednarodnih turnirjih je osvojil tri zlate medalje na
sredozemskih igrah, bronasto odličje na univerzijadi in bil
kapetan reprezentance med letoma 1967 in 1971. Adi Urnaut pa
je tudi odličen trener in organizator. Vodil je številne šolske ekipe
v odbojki in odbojki na mivki, treniral ženske in moške mladinske
in članske ekipe ter reprezentance v odbojki, odbojki na mivki
in invalidske ekipe v odbojki sede. Trenutno je strokovni vodja
mednarodnega poletnega odbojkarskega kampa Tineta Urnauta
za mlade in član delovne skupine, ki je pripravila idejni načrt za
projekt Aktivni in zdravi olimpijci in paraolimpijci.

Obrazložitve
za dobitnike
Bloudkovih
plaket
za leto 2018

Tanja Babnik
Celje, rojena 11. aprila 1965

Za pomemben prispevek k razvoju
slovenskega športa
Predlagatelj:
Zveza za šport invalidov Slovenije — Paraolimpijski komite
Tanja Babnik kot učiteljica na Univerzitetnem rehabilitacijskem
inštitutu RS — Soča (URI-Soča) in v Osnovni šoli Ledina —
bolnišnični oddelki usmerja in motivira otroke invalide že kot
osnovnošolce v rekreativno-športne dejavnosti. Zadnjih 15 let
je tudi glavna organizatorka bolnišničnih olimpijskih iger, ki
potekajo vsako leto v URI-Soča. Igre imajo za otroke invalide ne
le zdravstveno-rekreativni pomen, ampak Tanja otroke že pred
igrami pripravlja za nastop v izbranih panogah. Prve športne
izkušnje na igrah so tako pridobili že poznejši paraolimpijci Gal
Jakič, Jernej Slivnik, Darko Đurić … Tanja je trenutno v polnem
teku za igre, ki bodo konec marca 2019 v URI-Soča.
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Aleš Borčnik
Ljubljana, rojen 21. aprila 1986

Za pomemben tekmovalni dosežek v
športu
Predlagatelj:
Balinarska zveza Slovenije
Med najuspešnejše slovenske balinarje in najboljše balinarje na
svetu v hitrostnem in štafetnem izbijanju v zadnjih letih zagotovo
sodi Aleš Borčnik, ki za slovensko balinarsko reprezentanco
nastopa od 2006. V teh letih je za Slovenijo osvojil 24 odličij.
Prvič je postal svetovni prvak v hitrostnem izbijanju leta 2009 v
Franciji, istega leta je zmagal tudi na svetovnih igrah v Tajvanu,
na sredozemskih igrah v Italiji pa osvojil srebro. Aleš, ki je po
izobrazbi profesor za šport, je leto 2018 končal z vrhunskimi
rezultati: osvojil je zlato medaljo v hitrostnem izbijanju na
sredozemskih igrah v Španiji, 2. mesto v hitrostnem izbijanju in 3.
mesto v štafetnem izbijanju na evropskem prvenstvu v Italiji.

Adrian Gomboc

Murska Sobota, rojen 20. januarja 1995

Za pomemben tekmovalni dosežek v
športu
Predlagatelj:
Olimpijski komite Slovenije — Združenje športnih zvez
24-letni judoist Adrian Gomboc je 2018 v Tel Avivu osvojil naslov
evropskega prvaka med judoisti do 66 kilogramov. Srebro iz
Varšave 2017 je tako spremenil v zlato in s tem nagradil tudi
svojega trenerja Roka Drakšiča. Gomboc, ki je svojo športno
pot začel v domačem klubu Murska Sobota, se nato preselil
v Sankaku, je zdaj že nekaj časa član Bežigrada. Prvič je nase
opozoril leta 2011, ko je na festivalu olimpijske mladine v
Trabzonu osvojil srebrno medaljo, dve leti pozneje pa v Ljubljani
na mladinskem svetovnem prvenstvu posegel po bronasti.

Matjaž Hafner
Ljubljana, rojen 29. julija 1941

Za življenjsko delo v športu
Predlagatelj:
Smučarski klub Alpetour Škofja Loka
Matjaž Hafner je že od mladih let zelo uspešen v športu. Po zelo
uspešni košarkarski karieri je delo nadaljeval kot trener v klubu in
nato kot sodnik za košarko. Drugo športno obdobje pa je Matjaž
zaživel v škofjeloškem alpskem smučanju, saj je v 60. letih postal
učitelj smučanja in eden od snovalcev prve alpske smučarske
šole, iz katere sta zrasla tudi Jože Kuralt in Boris Strel. Hafner
je vsako leto tudi kot eden vodilnih organizatorjev pomagal pri
izvedbi enega največjih otroških tekmovanj v alpskem smučanju,
Pokal Loka, ki ga SK Alpetour pripravi vsako leto. 1975 je Matjaž
opravil tudi izpit za mednarodnega tehničnega delegata FIS na
tekmovanjih v alpskem smučanju, 1979 pa je bil imenovan za
predsednika Alpskega odbora SZS. Kot upokojenec je še zdaj
zelo aktiven v športu, predvsem v SK Alpetour.
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Peter Juteršnik
Murska Sobota, rojen 17. marca 1962

Za pomemben prispevek k razvoju
slovenskega športa
Predlagatelj:
Športna zveza Murska Sobota
Peter Juteršnik je zagotovo eden najzaslužnejših za razvoj in
ohranitev košarke v pokrajini ob Muri po letu 1978. Je pobudnik
in ustanovitelj kluba Radenska Creativ Sobota. Prevzel je
delo trenerja članske ekipe, ki jo je vodil deset sezon — dve
sezoni je vodil mladince, tri kadete, dve starejše pionirje in eno
sezono mlajše pionirje. Od leta 1978 je poverjenik za izvedbo
Pionirskega festivala za dečke in deklice, s katerim skrbi za
množičnost in razvoj košarke v Pomurju. Za njim je več kot
25-letna organizacija celoletne košarkarske šole, v katero je bilo
vsako leto vključenih od 150 do 200 mladih košarkarjev. V sezoni
2018/2019 pa je Juteršnik še vedno aktivni trener članske ekipe
Radenska Creativ Sobota in predsednik kluba.

Peter Končnik
Jesenice, rojen 30. maja 1952

Za življenjsko delo v športu
Predlagatelj:
Športna zveza Jesenice
Peter Končnik je bil v mladosti aktiven igralec odbojke – nastopal
je za Odbojkarski klub Jesenice v drugi zvezni odbojkarski ligi
in bil član mladinske reprezentance Slovenije in Jugoslavije.
Leta 1976 se je odločil za sodniško kariero. Sodil je približno
1500 tekem v Jugoslaviji in Sloveniji in 1000 mednarodnih
tekem (dvakrat tudi na OI — Barcelona in Atlanta). Pridobil je
naziv FIVB-sodnika, kar je najvišji rang sodnika v odbojkarskem
svetu. Zelo uspešno mednarodno sodniško kariero je po pravilih
FIVB končal pri 55 letih. Zaradi bogatih izkušenj se je njegova
kariera nadaljevala s pomembnimi funkcijami: v Evropski
sodniški komisiji (ERC), pri CEV (Confédération Européenne de
Volleyball) in v evropski in svetovni sodniški komisiji za sedečo
odbojko. V teh organih še danes aktivno sodeluje.

Franc Kralj

Presika, rojen 21. oktobra 1933

Za življenjsko delo v športu
Predlagatelj:
Marjan Šrimpf, Orehova vas
Franc Kralj je življenje posvetil razvoju športnega letalstva v
Mariboru in Sloveniji. Že kot fantič je z radovednostjo opazoval
ptice v njihovem letu in sanjal, da bi se jim pridružil. Letos
mineva 70 let od njegovega prvega poleta na letališču Maribor –
z letalom Vrabec in nalogo »skok« ter časom tri sekunde. To je
bilo krstno srečanje s pravim in samostojnim upravljanjem letala,
ki je bil odprte izvedbe – brez kabine in instrumentov. Skozi
desetletja pa se je z njim razvijal in rastel tudi letalski center
Maribor, ki je danes eden najuspešnejših v državi. Kralj je s svojim
dolgoletnim in predanim delom pripomogel, da je klub dosegel
izjemne rezultate, se finančno stabiliziral, zgradil infrastrukturo
in uspešno širil svojo dejavnost. Bil je tudi pobudnik ustanovitve
protitočne obrambe, ki jo izvaja letalski center Maribor. Kot še
vedno aktiven pilot, in to pri svojih 85 letih, je lahko vzor vsem
bodočim generacijam.
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Boštjan Maček

Murska Sobota, rojen 17. junija 1972

Za pomemben tekmovalni dosežek v
športu
Predlagatelj:
Olimpijski komite Slovenije — Združenje športnih zvez
Prekmurski strelec Boštjan Maček je tekmovalec v disciplini trap
streljanja na glinaste golobe. Lani je na evropskem prvenstvu
v Leobersdorfu v Avstriji osvojil zlato medaljo v trapu in s
tem dosegel svoj največji uspeh. Pred tem je bil v posamični
konkurenci dvakrat bronast na prvenstvih stare celine. Večkratni
državni in pokalni prvak Slovenije je za Slovenijo leta 2012
nastopil na poletnih olimpijskih igrah v Londonu, kjer je bil v
trapu sedmi.
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Rajko Pintar

Slovenj Gradec, rojen 23. julija 1953

Za življenjsko delo v športu
Predlagatelj:
Smučarsko skakalni klub Ljubno BTC
Rajko Pintar je s svojim delom in zgledom prispeval k
prepoznavnosti slovenskega kraja, Ljubnega ob Savinji, kjer
že nekaj časa merijo moči najboljše smučarske skakalke sveta.
Sprva kot ravnatelj osnovne šole Ljubno ob Savinji, saj se je pod
njegovim ravnateljevanjem zelo povečala športna dejavnost z
ruralnega območja – uvedba zimskih in poletnih šol v naravi.
Rajko je bil tudi soustanovitelj Odbojkarskega kluba Ljubno, ki
nastopa v drugi državni ligi. Več kot 35 let pa aktivno deluje v
Smučarsko skakalnem klubu Ljubno BTC (kot napovedovalec
na tekmah, predsednik Organizacijskega komiteja svetovnega
pokala v smučarskih skokih za ženske, član Izvršilnega odbora
Smučarske zveze Slovenije), ki daje reprezentante Slovenije, ti
pa našo državo zastopajo na svetovnih prvenstvih in olimpijskih
igrah. Prav posebna zasluga Rajka Pintarja je ohranjanje
zapuščine ing. Stanka Bloudka. Uspelo mu je zbrati in ohraniti
originalno korespondenco in dokumentacijo gradnje prve velike
skakalnice na Ljubnem, katere projektant je bil prav ing. Bloudek.
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Gregor VEZONIK
Slovenj Gradec, rojen 6. julija 1995

Za pomemben tekmovalni dosežek v
športu
Predlagatelj:
Planinska zveza Slovenije
Po uspehih v mladinski konkurenci prehod Gregorja Vezonika
med najboljše plezalce na svetu ni bil enostaven. Kljub dobri
pripravljenosti ni videl preboja med najboljše tudi v članskih
vrstah. Toda skromen koroški plezalec ni odnehal in je
nadaljeval trdo delo. Leta 2018 je bil njegov dolgoletni trud
bogato poplačan. Najprej se je dvakrat zavihtel na zmagovalne
stopničke na azijski turneji, prav na zadnji tekmi svetovnega
pokala v balvanih v Münchnu pa je tekmo končal tam, kjer si želi
biti vsak tekmovalec — na prvem mestu. Pred njim pa je bil še
največji izziv — svetovno prvenstvo v Innsbrucku, od koder se je
vrnil z bronasto medaljo.

