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BLOUDKOVE NAGRADE ZA LETO 2019

• Vladimir ČERMAK – za življenjsko delo v športu

• Boris KUTIN – za življenjsko delo v športu

• Primož ROGLIČ – za vrhunski mednarodni dosežek

• Eva TERČELJ – za vrhunski mednarodni dosežek

• Milan ŽVAN – za izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa 

BLOUDKOVE PLAKETE ZA LETO 2019

• Klara APOTEKAR – za pomemben tekmovalni dosežek v športu

• Matevž ČESEN – za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa

• Gregor HRIBAR – za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa

• Moška reprezentanca v košarki U18 – za pomemben tekmovalni dosežek 

v športu

• Mia KRAMPL – za pomemben tekmovalni dosežek v športu

• Tim MASTNAK – za pomemben tekmovalni dosežek v športu

• Jošt NAPRET – za pomemben tekmovalni dosežek v športu

• Ivan PFEIFER – za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa

• Marina PIRKMAJER – za življenjsko delo v športu

• Sonja POLJŠAK – za življenjsko delo v športu

• Katja VIŠNAR in Anamarija LAMPIČ: ekipni šprint v smučarskem teku 

klasično – za pomemben tekmovalni dosežek v športu
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Letos smo se zbrali na že 55. svečani podelitvi Bloudkovih priznanj, najvišjih državnih 
priznanj na področju športa. To je v mandatu od 2016 do 2020 hkrati zadnja podelitev 
za trenutni odbor v sestavi Viktor Grošelj, Peter Kauzer, Viktor Krevsel, Ivan Lukan, Petra 
Majdič, Rajko Šugman, Katarina Venturini in Rudi Zavrl. 

Vsem spoštovanim kolegom in članom Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj se 
ob tej priložnosti zahvaljujem za prizadevno, nesebično in poglobljeno delo.

Ob vsakokratnem odločanju odbora, tako tudi letos, so se pojavljale dileme ob uporabi 
določil »Bloudkovega zakona«, na primer ali dati odboru možnost, da podeli Bloudkovo 
priznanje tudi, če predlog za podelitev ni podan (primer Isaković), ali je odbor v svoji 
odločitvi izključno vezan na posamezni predlog ali lahko, na primer, podeli nagrado 
nekomu, ki je predlagan za plaketo, in obratno. 

Odbor je o Zakonu o dodatku k pokojnini športniku za delo in izjemne dosežke na področju 
športa v delu, ki zadeva prejemnike Bloudkovih nagrad, sprejel nedvoumno stališče: 
Bloudkova nagrada je nedeljiva glede na temelj, ki je bil osnova za pridobitev (življenjsko 
delo, prispevek k razvoju športa, vrhunski športni rezultat). Enako odbor ugotavlja, da je 
arbitrarnost, komu pripada dodatek, nesprejemljiva, da vodi v zmedo in je konec koncev 
nepoštena. Na tem mestu velja posebej podčrtati, da Bloudkov odbor pri sprejemanju 
Zakona o dodatku k pokojnini na področju športa ni bil povabljen k sodelovanju, niti 
pozvan k podajanju mnenja na predlog zakona. 

Odbor je letos ugotovil, da je bilo med predloženimi vlogami veliko takšnih, ki so želele 
popraviti nepodelitev nagrad za nazaj, kar se zgodi skoraj vsako leto zaradi omejenega 
števila Bloudkovih nagrad. Izbor je bil zaradi tega tudi tokrat izjemno težak. Vsi člani 
trenutnega odbora smo enotnega mnenja, da za popravo tako imenovanih »krivic« 
nimamo pristojnosti za poseganje v pretekle odločitve nekega drugega odbora v 
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PODELJEVANJE BLOUDKOVIH PRIZNANJ 
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popolnoma drugačni sestavi in drugem času, pričakujemo pa, da bo država med 
spremembe in dopolnitve Zakona o podeljevanju Bloudkovih priznanj vključila tudi to 
vprašanje. 

Do razpisnega roka, 13. decembra 2019, je prispelo 76 vlog za 60 individualnih nominirancev, 
torej predlaganih posameznikov, ekip, društev oziroma klubov. Za nagrado je bilo skupno 
46 vlog, kar je skoraj 2/3 predlogov za plakete, ki jih je bilo 17. Za nagrado za življenjsko 
delo je bilo 21 vlog, za izjemni rezultat 18 in izjemni prispevek k razvoju slovenskega športa 
le 8, kar samo še bolj potrjuje krepitev trenda zadnjih let v smeri življenjskega dela zaradi 
dodatka k pokojnini. Pri plaketah odločno izstopajo vloge za pomemben športni rezultat, 
14, za prispevek k razvoju športa sta prišli 2 vlogi, za plaketo za življenjsko delo pa samo 
1 vloga. Razmerje predlogov med spoloma je bilo 42 : 18 v korist moških, kar je nekoliko 
bolje kot v preteklih letih. Porazdelitev po regijah kaže prednost osrednje, ljubljanske regije 
s 24 vlogami, sledi Štajerska s 13 vlogami, nato Gorenjska z 10, Primorska 4, Koroška 2 in 
Dolenjska z 1 vlogo. Iz Prekmurja ni bilo vlog. Noben predlog ni prispel po pretečenem 
razpisnem roku.

Pri uveljavljanju in prenosu Bloudkovih vrednot športa v življenje, ste – spoštovani 
nagrajenci – vsak na svoj način prispevali pomemben delež. In zato vam danes Bloudkov 
odbor podeljuje najvišja državna priznanja za opravljeno delo.

Vsem letošnjim prejemnikom Bloudkovih priznanj moje iskrene čestitke!

Miroslav Cerar
Predsednik Odbora za podeljevanje 

Bloudkovih priznanj
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VLADIMIR ČERMAK 
Domžale, rojen 29. julija 1949

ZA ŽIVLJENJSKO DELO V ŠPORTU
Predlagatelji: 
Plavalna zveza Slovenije, Plavalni klub Radovljica, Plavalni klub 
Ribnica, Plavalni klub Ilirija, Plavalni klub Ljubljana, Plavalni klub 
Nova Gorica

Vladimir Čermak je že 40 let stalnica slovenskega plavanja 
in Plavalnega kluba Ljubljana.  V mladosti se je v Splitu, pod 
vodstvom legendarnega Luke Kaliterne, najprej preizkusil v 
nogometu, svoje prve korake v plavanju pa je naredil v splitskem 
POŠK-u, in od takrat je plavanje postalo njegova strast in poklic. 
Leta 1964 se je vpisal v Plavalni klub Ljubljana, v katerem je po 
končani športni poti deloval kot trener. Med svoje trenerske 
dosežke v plavanju lahko zagotovo štejemo zavidljive uspehe 
varovancev, kot so bili Igor in Nace Majcen, Jure Bučar, Martin 
Vrhovšek, Emil Tahirovič in Gregor Plevelj. V selektorski vlogi je 
leta 2008 doživel tudi srebrno kolajno Sare Isaković na igrah v 
Pekingu. Čermak je bil ne le odličen trener, deloval je tudi kot član 
strokovnega sveta Plavalne zveze Slovenije, bil odličen predavatelj 
na Fakulteti za šport, v slovensko plavanje pa je uvedel številne 
novosti.

STROKOVNOST
STRPNOST

VZTRAJNOST 





BORIS KUTIN 
Ljubljana, rojen 21. julija 1947

ZA ŽIVLJENJSKO DELO V ŠPORTU
Predlagatelj:
Šahovski klub Loška dolina 

Boris Kutin, član Šahovskega kluba Loška dolina, je bil pionirski 
prvak Ljubljane, večkratni član zmagovite ekipe pionirskega 
prvenstva Slovenije in igralec ljubljanskega Zmaja v II. zvezni 
jugoslovanski ligi. Ko se je Slovenija osamosvojila, je postal 
podpredsednik zveze in delegat v mednarodnih šahovskih 
organizacijah. V letih 2010–2018 je bil dva mandata podpredsednik 
Mednarodne šahovske zveze (Fide) in predsednik njene 
najpomembnejše tekmovalne komisije. Kutin je zaslužen tudi 
za uspešno organizacijo šahovske olimpijade na Bledu. Je edini 
v zgodovini, ki je bil direktor kar dveh šahovskih olimpijad (Bled 
2002, Torino 2006). Ker je ogromno prispeval k šahovskemu 
področju, mu je šahovska zveza podelila Vidmarjevo priznanje 
in ga imenovala za častnega člana zveze. Še naprej ostaja častni 
predsednik evropske šahovske zveze in član Fide. 

STRAST
ČAST

ZVESTOBA 
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PRIMOŽ ROGLIČ 
Trbovlje, rojen 29. oktobra 1989

ZA VRHUNSKI MEDNARODNI DOSEŽEK
Predlagatelj:
Kolesarska zveza Slovenije

Primož Rogljič vedno znova dokazuje, da je kolesarski šampion. V 
kolesarski svet je vstopil skozi vrata KK Radenska, nato je bil član 
KK Adria Mobil, od 2016 do danes pa je član nizozemske ekipe 
LottoNL Jumbo (po novem Team Jumbo – Visma). Vsa leta niza 
vrhunske uspehe: septembra 2017 si je na svetovnem prvenstvu 
v Bergnu priboril srebrno medaljo v kronometru, 2018 je osvojil 
Dirke po Baskiji, Romandiji in Sloveniji, na Dirki po Franciji pa je 
osvojil dve etapni zmagi in skupno četrto mesto. Leta 2019 se je 
Roglič na Dirko po Italiji podal z lepo popotnico zmag na dirkah 
po ZAE, od Tirenskega do Jadranskega morja in po Romandiji. Na 
Dirki po Italiji je po zmagi na kronometru hitro oblekel tudi majico 
vodilnega in ostal v rožnati majici vse do padca v 13. etapi, ko je 
zdrsnil na tretje mesto. Na Dirki po Španiji je kot prvi slovenski 
kolesar dosegel skupno zmago na tritedenski dirki in znova 
zmagal na kronometru. Tako je lani postal najboljši kolesar leta 
Mednarodne kolesarske zveze Uci.

FAIR-PLAY
ODPUŠČANJE

 STRAST 
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EVA TERČELJ 
Ljubljana, rojena 21. januarja 1992

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

Evo Terčelj sta s kajakaštvom na divjih vodah navdušila oče, ki se 
je s to športno panogo ukvarjal rekreativno, in starejši brat, ki je že 
treniral v Kajak kanu klubu Ljubljana. Svoj talent je začela kazati že 
zelo zgodaj, z rezultatom pa ga je prvič resno potrdila z osvojitvijo 
naslova svetovne mladinske prvakinje v slalomu 2018. Od takrat 
se je njena zbirka kolajn le še povečevala. Na vrh je dvakrat segla 
v naslednji starostni kategoriji mlajših članic, v kateri je postala 
evropska prvakinja v letih 2011 in 2012. Terčeljeva je za Slovenijo 
nastopila tudi na poletnih olimpijskih igrah 2012 v Londonu in 
zasedla 13. mesto. Med aktivno športno kariero je leta 2018 končala 
študij arhitekture. 28. septembra 2019 je v Španiji dosegla največji 
uspeh v svoji karieri, in sicer je postala svetovna prvakinja v kajaku 
na divjih vodah v slalomu K-1, s čimer je izpolnila tudi kvoto za 
nastop na olimpijskih igrah 2020 v Tokiu. 

PRIJATELJSTVO
STRPNOST

 POŠTENOST 





MILAN ŽVAN
Maribor, rojen  1. januarja 1953

ZA IZJEMEN PRISPEVEK K RAZVOJU 
SLOVENSKEGA ŠPORTA 
Predlagatelji: 
prof. dr. Otmar Kugovnik, prof. dr. Igor Lukšič, prof. dr. Blaž 
Lešnik, EUSA (Evropska univerzitetna prvenstva) …

Dr. Milan Žvan, redni profesor na Fakulteti za šport Univerze v 
Ljubljani, je dal in še naprej daje pomemben prispevek na področju 
univerzitetnega športa. Na Fakulteti za šport (sprva Visoka šola za 
telesno kulturo) je najprej deloval kot visokošolski sodelavec, leta 
1992 pa je postal nosilec predmeta teorija in metodika alpskega 
smučanja ter vodja Katedre za alpsko smučanje. In prav smučanju 
je namenil največ pozornosti – tako na pedagoškem, publicističnem 
kot znanstvenem področju. Kako aktivno je bilo njegovo delovanje 
dokazujejo tudi številne funkcije: kot pedagog in raziskovalec je 
predaval na tujih fakultetah, od 1997 do 2007 je bil prodekan, od 
2007 do 2019 pa dekan Fakultete za šport, šest let član izvršnega 
odbora EUPEA (mednarodno združenje učiteljev športne vzgoje), 
dve mandatni obdobji je bil predsednik Športne zveze Univerze 
v Ljubljani. V tem času je bila ta tako leta 2009 razglašena za 
najboljšo evropsko univerzo desetletja po športnih dosežkih. Na 
začetke njegovega strokovnega dela v smučanju zagotovo vpliva 
tudi vloga trenerja ženske reprezentance za evropski pokal, pozneje 
pa vodje pionirskih reprezentanc Jugoslavije in Slovenije (1987–91). 
Svoje raziskovalne in znanstvene ugotovitve je dr. Žvan zapisal tudi v 
številnih publikacijah. 

SOLIDARNOST 
SPOŠTOVANJE

 ZAUPANJE 
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KLARA APOTEKAR 
Celje, rojena 2. avgusta 1997

ZA POMEMBEN TEKMOVALNI DOSEŽEK V ŠPORTU
Predlagatelj: 
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez

Klara Apotekar je še ena uspešna članica Judo kluba Z dežele 
Sankaku, ki ga že vrsto let vodi karizmatični trener Marjan Fabjan. Z 
judom se je začela ukvarjati s petimi leti, navdušila pa jo je starejša 
polsestra Ana Velenšek. Klara se je z evropskih iger v Minsku v 
Belorusiji leta 2019 vrnila z dvema zlatima odličjema, ki ju je osvojila 
na isti tekmi. Kot zmagovalka je postala evropska prvakinja v 
kategoriji do 78 kilogramov, na svetovnem prvenstvu v Tokiu, kjer 
bodo letos olimpijske igre, pa je zasedla peto mesto.

 ZAUPANJE
ZDRAVJE

SPOŠTOVANJE
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MATEVŽ ČESEN  
Kranj, rojen 12. januarja 1985

ZA POMEMBEN PRISPEVEK K RAZVOJU 
SLOVENSKEGA ŠPORTA
Predlagatelj: 
Matjaž Šlibar

Matevž je poklicni plesalec, koreograf, trener športnega plesa, 
plesni sodnik z licenco pri Plesni zvezi Slovenije in profesor na 
Akademiji za ples. V bogati tekmovalni karieri si je priplesal 
10 naslovov državnega, 4 evropskega in 4 svetovnega prvaka. 
Desetletno tekmovalno kariero je končal z nagrado za najboljšo 
plesno točko na festivalu North American Dance Championships 
v New Yorku. Svoje plesno znanje je nadgradil na plesni akademiji 
London Studio Center v Veliki Britaniji, kjer je leta 2009 z odliko 
diplomiral kot poklicni plesalec. 
Kot glavni trener plesne šole Bolero je s svojimi plesalci samo v 
letih 2018 in 2019 dosegel 15 naslovov svetovnih prvakov med solisti, 
pari, malimi skupinami in formacijami od tega večina v najvišji, 
članski kategoriji.

 ZVESTOBA 
SPOŠTOVANJE

STRAST
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GREGOR HRIBAR   
Kranj, rojen 1. junija 1967

ZA POMEMBEN PRISPEVEK K RAZVOJU 
SLOVENSKEGA ŠPORTA
Predlagatelji: 
Odbojkarska zveza Slovenije, Odbojkarski klub Kamnik, Društvo 
odbojkarskih trenerjev Slovenije, Športna zveza Kamnik, 
Športna zveza UL, Slovenska univerzitetna športna zveza, 
Športno društvo Filozofske fakultete 

Gregor Hribar ima nemalo zaslug, da se v Sloveniji igra odlična 
odbojka. V odbojko je vključen od svojega desetega leta, ko jo je 
začel trenirati. Hitro se je povzpel do kadetske slovenske in nato še 
do jugoslovanske mladinske reprezentance, za katero je odigral 35 
tekem in osvojil bronasto medaljo na balkanskem prvenstvu. Že več 
kot 37 let opravlja delo trenerja. Vso odbojkarsko kariero deluje v 
OK Kamnik. Kot trener članske ekipe OK Kamnik je trikrat zapored 
osvojil naslov državnega prvaka in enkrat naslov pokalnega prvaka. 
Treniral in vodil je večino reprezentantov, kot so Vinčič, Ropret, 
Gasparini, Čebulj, Urnaut … Dve leti je bil predsednik Calcita Ljubljana. 
Že osmo leto je predsednik društva odbojkarskih trenerjev, od leta 
2000 predavatelj športne vzgoje na Filozofski fakulteti in predsednik 
strokovnega sveta Športne zveze Univerze v Ljubljani. 

 SPOŠTOVANJE  
ČAST

ZAUPANJE 
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MOŠKA REPREZENTANCA  
V KOŠARKI U18:  
Dominik Praljak, Žiga Samar, Bine Prepelič, Gregor Glas, Rok 
Nemanič, Primož Kmetič, Andrej Stavrov, Luka Ščuka, Alen 
Malovčič, Maj Dušanič, Mark Babšek Vrečko, Klemen Smrekar

ZA POMEMBEN TEKMOVALNI DOSEŽEK V ŠPORTU
Predlagatelj: 
Košarkarska zveza Slovenije

Evropska košarkarska prvenstva mlajših starostnih kategorij 
potekajo vsako leto v treh kakovostnih razredih. Leta 2019 je 
v starostni kategoriji fantov do 18 let v diviziji A nastopilo 16 
reprezentanc, tudi naša. Prvenstvo, na katerem so se pomerile 
kakovostne in uveljavljene košarkarske evropske sredine, je 
potekalo v grškem Volosu poleti 2019. Fantje so s svojo trdo voljo, 
karakterjem in odlično igro presenetili košarkarsko javnost, saj 
pred začetkom prvenstva varovancev Petra Markovinoviča niso 
uvrščali v krog favoritov za najvišja mesta. Slovenska reprezentanca 
fantov do 18 let pa je v tekmi za tretje mesto z 81 : 57 premagala 
gostiteljico prvenstva, Grčijo, in Sloveniji prinesla drugo medaljo 
v kategoriji fantov U18. Mednarodna košarkarska zveza FIBA je 
mlajše fantovske selekcije na svoji lestvici za največji napredek med 
letoma 2017 in 2019 uvrstila na visoko tretje mesto.

 SLOŽNOST  
ČAST

 FAIR PLAY
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MIA KRAMPL   
Kranj, rojena 21. julija 2000

ZA POMEMBEN TEKMOVALNI DOSEŽEK V ŠPORTU
Predlagatelj: 
Planinska zveza Slovenije

Mia Krampl je stalna članica slovenske reprezentance v športnem 
plezanju in ena resnih kandidatk, da nadaljuje vrhunske rezultate 
športnega plezanja v Sloveniji. Prvič je nase resneje opozorila leta 
2015, ko je postala svetovna mladinska prvakinja, in to pozneje 
še enkrat ponovila. Preteklo sezono se je kot tekmovalka članske 
ekipe uvrstila v finale svetovnih pokalov. Leta 2019 so sledile prve 
zmagovalne stopničke v svetovnem pokalu. Največji tekmovalni 
uspeh je doživela lani na svetovnem prvenstvu na Japonskem 
in osvojila srebrno kolajno v težavnosti. Vrhunska forma v vseh 
disciplinah ji je prinesla nastop na kvalifikacijski tekmi za nastop na 
olimpijskih igrah, ki bo konec novembra v Franciji.

PRIJATELJSTVO 
FAIR PLAY

STRAST
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TIM MASTNAK    
Celje, rojen 31. januarja 1991

ZA POMEMBEN TEKMOVALNI DOSEŽEK V ŠPORTU
Predlagatelji: 
Smučarska zveza Slovenije, dr. Franci Petek, Olimpijski komite 
Slovenije – Združenje športnih zvez

Štajerec Tim Mastnak je 12 let treniral smučanje in deskanje na 
snegu, nato pa se je odločil le za deskanje. Pod taktirko svojega 
očeta tekmuje v paralelnih disciplinah, ki mu pomenijo velik izziv, 
saj gre za direktne dvoboje, ki zahtevajo veliko fizično in psihično 
pripravljenost. Svojo prvo zmago v svetovnem pokalu je dosegel 
10. marca 2018 na paralelnem veleslalomu v Scuolu. Na svetovnem 
prvenstvu v Park Cityju pa je v paralelnem veleslalomu 4. februarja 
2019 osvojil naslov svetovnega podprvaka. To je tudi eden najboljših 
dosežkov slovenskih deskarjev. 

SPOŠTOVANJE  
STRPNOST

PRIJATELJSTVO
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JOŠT NAPRET   
Slovenj Gradec, rojen 17. oktobra 1989

ZA POMEMBEN TEKMOVALNI DOSEŽEK V ŠPORTU
Predlagatelj: 
Letalska zveza Slovenije

Prvič v zgodovini je v preletu s povratkom četverica slovenskih 
jadralnih padalcev preletela 302,11 km. To je uspelo slovenskim 
reprezentantom Bojanu Gaberšku, Primožu Suši, Dušanu Orožu 
in Joštu Napretu. Let so opravili že 21. aprila 2018, vendar ga je FAI 
(Mednarodna letalska zveza) uradno šele letos potrdil kot evropski 
in svetovni rekord. 29-letni Jošt Napret iz Sedraža je postavil celo 
dvojni rekord. Poleg preleta s povratkom je dosegel še rekordno 
povprečno hitrost 32,11 km/h.

SPOŠTOVANJE  
MEDSEBOJNO RAZUMEVANJE
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IVAN PFEIFER    
Celje, rojen 21. februarja 1949

ZA POMEMBEN PRISPEVEK K RAZVOJU 
SLOVENSKEGA ŠPORTA
Predlagatelja: 
Zveza drsalnih športov Slovenije, Strokovni svet Drsalnega kluba Celje

Ivan Pfeifer je od sredine osemdesetih let do današnjih dni 
mednarodno uveljavljen športni funkcionar v umetnostnem in 
hitrostnem drsanju. S svojimi vodstvenimi in organizacijskimi 
sposobnostmi je umetnostno drsanje v mestu ob Savinji dvignil na 
kakovostnejšo raven. To mu je uspelo v 34-letnem predsednikovanju 
Drsalnega kluba Celje. Na začetku njegovega predsedovanja so se 
umetnostno drsanje, hokej na ledu in kotalkanje izvajali pod okriljem 
enotnega športnega društva HDK Celje, zato je umetnostnemu 
drsanju in kotalkanju omogočil samostojno pot. Leta 2002 je uvedel 
drsanje na kratke proge, poletne drsalne kampe, drsanje je vključil v 
učni proces celjskih vrtcev in osnovnih šol, organiziral mednarodna, 
državna in klubska tekmovanja in imel pomembno vlogo pri 
spremembi sistema ocenjevanja umetnostnega drsanja. Štejemo ga 
lahko tudi za očeta hitrostnega drsanja. 

ZAUPANJE  
MEDSEBOJNO RAZUMEVANJE

SPOŠTOVANJE
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MARINA PIRKMAJER     
Ljubljana, rojena 3. avgusta 1959

ZA ŽIVLJENJSKO DELO V ŠPORTU
Predlagatelj: 
Zveza drsalnih športov Slovenije

Marina Pirkmajer je pravzaprav vse življenje posvetila 
umetnostnemu drsanju. Sprva kot tekmovalka, po končani 
drsalni karieri pa je soustanovila Drsalno-kotalkarski klub Stanko 
Bloudek, ki letos praznuje 40 let obstoja. Pirkmajerjeva se je klubu 
posvetila kot trenerka, začela organizirati drsalne in kotalkarske 
tečaje in iz njih kot vodja izbrala najperspektivnejše drsalce. Leta 
1985 je bil klub Stanko Bloudek že najboljši drsalno-kotalkarski 
klub v nekdanji Jugoslaviji. V dolgoletni karieri je Marina Pirkmajer 
vzgojila veliko generacij umetnostnih drsalcev, med njimi najboljšo 
slovensko drsalko vseh časov Mojco Kopač. Kot trenerka je 
spremljala tekmovalce na 14 svetovnih in 17 evropskih prvenstvih 
in z njimi osvojila tudi 28 naslovov državnih prvakov. Poleg 
strokovnega dela je Marina Pirkmajer vedno brezplačno pomagala 
in še pomaga pri aktivnostih v klubu in Drsalni zvezi Slovenije.

USTVARJALNOST  
PRIJATELJSTVO

PRIDNOST Z 
VZTRAJNOSTJO
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SONJA POLJŠAK    
Ljubljana, rojena 2. avgusta 1949

ZA ŽIVLJENJSKO DELO V ŠPORTU
Predlagatelji: 
Športna zveza Koper, Kegljaška zveza Slovenije, Slovenske 
športne zveze v zamejstvu: Združenje slovenskih športnih 
društev v Italiji, Slovenska športna zveza avstrijske Koroške in 
Zveza Slovencev na Madžarskem, Komisije za ženske v športu 
pri Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenje športnih zvez

Sonja Poljšak je že več kot 50 let aktivna na področju športa – kot 
tekmovalka, športna funkcionarka in prostovoljka. Kot tekmovalka se 
je poskusila v rokometu, nato pa se je vključila v Kegljaški klub Adria, 
kjer je delovala kot tekmovalka in vodja kluba. Zaposlena je bila v Luki 
Koper, v kateri je več kot 20 let vodila športno društvo in skrbela za 
organizirane vadbe in športna srečanja zaposlenih. V Mestni občini 
Koper je izvedla tudi več projektov s področja športa. Več let je bila 
članica Znanstvenoraziskovalnega centra Koper, danes pa je aktivna 
v Zvezi upokojencev Mestne občine Koper. Izredne zasluge si je 
nagrajenka pridobila pri povezovanju Slovenije s slovenskim športom 
v zamejstvu. Kot dolgoletna predsednica Komisije za zamejski šport 
pri Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenje športnih zvez je bila 
skozi desetletja in je še danes duša in srce vsakoletnih srečanj mladih 
slovenskih športnikov in športnic iz sosednjih držav v Sloveniji. Velike 
zasluge pa ji gredo tudi za uspešno promocijo zamejskih športnih 
organizacij in slovenskih športnikov ter športnic v Avstriji, Italiji, na 
Madžarskem, na Hrvaškem in v Sloveniji. 

FAIR PLAY  
MEDSEBOJNO RAZUMEVANJE

STRPNOST
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KATJA VIŠNAR IN 
ANAMARIJA LAMPIČ:    
ekipni šprint v smučarskem teku klasično  

ZA POMEMBEN TEKMOVALNI DOSEŽEK V ŠPORTU
Predlagatelj: 
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez

Smučarski tekačici Anamarija Lampič in Katja Višnar sodita med 
najboljše šprinterke na svetu v klasiki. To sta dokazali na nordijskem 
svetovnem prvenstvu v Seefeldu 2019, kjer sta v ekipnem šprintu 
v klasičnem slogu osvojili srebrno kolajno. Tako je slovenski 
smučarski tek dobil tretjo kolajno na svetovnih prvenstvih – tretjo 
po dveh Petre Majdič pred 12 in osmimi leti. Za tako izjemen 
dosežek je vsaka prispevala svoj del in obe sta izkoristili potencial 
do konca. Katja je bila tista, ki je dokazala, da vera v uspeh lahko 
nadgradi telesno vzdržljivost, Anamarija Lampič pa je v ciljnem 
šprintu pokazala izjemno taktično predstavo in pritekla na drugo 
mesto. 

ZAUPANJE  
SPOŠTOVANJE

ZDRAVJE

PRIJATELJSTVO

FAIRPLAY

DOVOLITI SI SANJATI



ODPUŠČANJE

BRATSTVO

ISKRENOST
PROFESIONALNOST

DISCIPLINALJUBEZEN

STRAST

SPOŠTOVANJE

POGUM

PRIJATELJSTVO

STRPNOST

FAIR-PLAY

ZAUPANJE

 GOSTOLJUBNOST

ZVESTOBA

SOLIDARNOST

ALTRUIZEM


