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PREDGOVORI

Predsednik rePublike slovenskemu šPortu

Spoštovani,

štejem si v čast, da me je ob izidu knjige 50. let Bloudkovih priznanj 1965 – 2015 Odbor za 
podeljevanje Bloudkovih priznanj povabil, da z uvodno besedo in razmišljanji strnem nekaj 
misli o športu in vsem, kar se okoli njega dogaja. Vsem, ki danes tkete niti slovenskega športa 
in vsem tistim, ki ste jih v preteklosti in jih še boste, se v svojem osebnem imenu in v imenu 
državljanov in državljank Republike Slovenije iskreno zahvaljujem. Šport nas Slovenke in 
Slovence združuje in povezuje tako zelo, kot nič drugega.    

Bloudkova priznanja so posebna športna priznanja, saj imajo širšo dimenzijo od drugih nagrad 
s področja športa, ki dajejo prednost predvsem rezultatom. Bloudkova priznanja vključujejo 
tudi nagrade za izjemen prispevek k razvoju športa ter tudi za življenjsko delo. Tako lahko 
Bloudkovo priznanje prejmejo ne le vrhunski športniki, temveč tudi tisti, ki so na katerikoli 
drug način prispevali k uspehu slovenskega športa.

Vsi prejemniki teh najvišjih državnih priznanj v športu nedvomno poosebljajo vrednote, ki so 
v današnjem času najbolj pomembne in potrebne.  Svoje življenje so posvetili športu, njegovi 
promociji in razvoju, so nosilci športne kulture, tovarištva in prijateljstva. So tudi odlični pro-
motorji športa mladih, so glasniki vrednot in človeških vrlin, ki nam morajo biti vsem v nav-
dih, saj so zagotovilo za uspeh tudi drugod, ne le v športu. So osebnosti, ki nas navdihujejo z 
vztrajnostjo, trdim delom, življenjskim optimizmom, drznostjo, srčnostjo, solidarnostjo, vizijo, 
pogumom in sposobnostjo.

Vendar uspeha v športu praviloma ne tlakujeta le talent in odrekanje oziroma trdo delo, 
temveč oboje in še nekaj več. Ravno zato je navdihujoča moč športa tako pomembna in skoraj 
nenadomestljiva. Da se lahko mladi s športnimi junaki tako poistovetijo, je s tega vidika 
resnično imenitno.

Vse te lastnosti in vrednote je v našem prostoru pustil tudi Stanko Bloudek, ki je gojil visok 
profesionalni odnos do dela in zato užival ugled vidnega in zaslužnega športnega delavca. 
Njegovo delo je bilo izredno široko in je segalo od aktivne športne kariere do trenerskega in



organizatorskega dela, vse  do funkcionarja in konstruktorja najdrznejših zamisli. V razvo-
ju slovenskega športa je pustil neizbrisen pečat. Postavil je temelje ne le skakalnemu športu, 

marveč tudi atletiki, tenisu, plavanju, kotalkanju, drsanju, hokeju na ledu, sabljanju, nogome-
tu in smučanju. Njegovo tehnično konstruktorsko delo je največji nacionalni ponos.
Bloudkova predanost nas opominja, da smo dolžni stremeti k temu, da Slovenija ostane 
športna nacija.

Borut PAHOR
Predsednik Republike Slovenije
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PreJemniki bloudkoviH  PriZnAnJ so 
oGledAlo šPortne omike  slovenCev

Preteklo je torej petdeset let od takrat, ko so se športni delavci v osrednji ‘telesno-kulturni’ or-
ganizaciji Zvezi za telesno kulturo Slovenije, bilo je to le nekaj let po l. Kongresu telesne kulture 
Slovenije, odločili, da bodo uvedli najvišje družbeno priznanje za delo in uspehe na področju 
‘telesne kulture,’ bolje rečeno v športu. Ob soglasni odločitvi za uvedbo novega priznanja je bila 
tudi soglasna odločitev, da priznanja poimenujejo po nesporno prvem človeku  slovenskega 
športa - ing. Stanku Bloudku. Imenovali so jih Bloudkova priznanja, v okviru katerih so po 
posebnem pravilniku podeljevali nagrade in plakete. Očitna vzroka uvedbe novega priznanja 
sta bila na eni strani pomanjkanje osrednjih priznanj, na drugi strani pa so se pričeli kopičiti 
veliki uspehi slovenskih športnikov doma in v tujini, za katerimi so stali izjemni strokovnjaki 
in veliko število amaterskih športnih delavcev, ki jim je  bilo na nek način treba izreči priznanje 
za uspešno delo.

Če prelistamo prve strani prvega zbornika prejemnikov priznanj potem med športniki izstopa-
jo slovenske tekmovalne športne legende, športni delavci in veliki športni kolektivi takratnega 
časa.  

Od prvih začetkov podeljevanja Bloudkovih priznanj pa do danes, ko praznujemo neprekin-
jeno petdesetletno podeljevanje, je slovenski šport, v sklopu svetovnega, v celoti spremenil svojo 
podobo. Postal je svetovni gospodarski, sociološki (in tudi politični) fenomen z mnogimi pozi-
tivnimi in (žal) tudi negativnimi primesmi. Ne glede na to, da je ‘najvišja oblika športa’ v 
zadnjih letih postala t.r. v celoti profesionalna in izjemna tržna niša gospodarskih (in tudi 
političnih) prestižnih interesov, pa ostala šport z vsemi svojimi pozitivnimi posledicami, zlas-
ti za mlade, najmočnejša vzgojna globalna družbena dejavnost. Milijoni in milijoni ljudi se 
danes s športom ukvarjajo predvsem zaradi zdravja, boljšega počutja, razvedrila, druženja, 
povečanja svojih fizičnih zmogljivosti…in tudi dosežkov, zato šport še danes sloni na temeljnih 
prvinskih moralno – etičnih vrednotah športa: strpnosti, medsebojnem spoštovanju, solidar-
nosti, fair playu in vzajemnosti.

Odbori za podeljevanja Bloudkovih priznanj, tako tisti, ki jih je imenovalo predsedstvo Zveze 
za telesno kulturo Slovenije kot  tisti, ki jih je po Zakonu o Bloudkovih priznanjih po letu 1994 
imenovala Vlada Republike Slovenije (ko so postala Bloudkova priznanja najvišja državna 
priznanja Republike Slovenije), so skozi razvoj opravili izjemno delo. Pregled prejemnikov 
kaže, da so priznanja prišla v prave roke tako športnikom kot delavcem in športnim organi-
zacijam. V vsem pretečenem času podeljevanja so odbori skupaj  podelili 1.221 priznanj in to 
278 nagrad in 943 plaket.
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Vsem, ki so v preteklih petdesetih letih prejeli tako nagrade kot plakete, iskreno čestitam. 
Zahvaljujem se predsednikom in članom odborov, ki so v teh pretečenih letih s svojim 
požrtvovalnim, amaterskim delom uspešno razreševali včasih številne in zahtevne predloge, v 
dobro slovenskega športa, športnikov in vseh drugih, ki sodelujejo na tem pomembnem torišču 
človekovega delovanja.

                                                              Miroslav CERAR
Predsednik Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj

Pripis uredniškega odbora: Miroslav Cerar je prejel Bloudkovo nagrado ob prvi podelitvi 
1965. leta in je predsednik Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj od leta 2003.
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Spoštovani,

zavedam se, da je težko karkoli zapisati o inženirju Stanku Bloudku, ne da bi prikazali širino 
njegovega delovanja in s tem razumeli, kako vsestranska osebnost je bil. S svojim izredno 
raznolikim delom je pustil trajne sledove v zgodovini slovenske športne kulture. Osebno me na-
jbolj privlači njegova odprtost, podjetnost in učinkovitost ter zapriseženost vrednotam, ki so v 
današnjem načinu življenja pogosto zanemarjene. Kot ministrica, pristojna za izobraževanje, 
znanost in šport, pa lahko opozorim na njegovo pedagoško delovanje. Tudi temu področju je 
kot mentor, vaditelj in trener dal pomemben pečat.   

Slovenija je ena od ne tako številnih držav na svetu, ki za področje izobraževanja uporablja 
besedno povezavo »vzgoja in izobraževanje«. Čeprav sta procesa vzgoje in izobraževanja 
neločljivo povezana in soodvisna, prinaša poudarjanje vzgojne komponente še dodatno 
sporočilo. To še posebej velja za področje športa. Najprej gre za področje, ki ima specifičen in 
izviren, za človeka zelo bistven pomen in vlogo, saj temelji na različnih dejavnostih, povezanih 
z gibanjem. Povezanost duha in telesa pa je najbolj osnovna zahteva človekovega obstoja in 
funkcioniranja. Hkrati pa je sodoben način človekovega življenja povezan z vrsto negativnih 
posledic, zato je ukvarjanje s športnimi dejavnostmi primerno sredstvo za ohranjanje zdravja 
in za kompenzacijo neželenih odklonov. Primerna športna dejavnost tako postaja neločljiva 
sestavina kakovostnega življenja od najzgodnejše mladosti do pozne starosti.  

Ukvarjanje s športno dejavnostjo pa vpliva tudi na razvoj vrste kompetenc, potrebnih za 
delovanje človeka v sodobni družbi. Mednarodna organizacija dela  (ILO, 2013, Enhancing 
Youth Employability) navaja, da je mogoče s športnim udejstvovanjem vplivati na razvoj 
veščin sodelovanja, medsebojnega spoštovanja, fair playa, reševanja problemov, vztrajnosti in 
discipline … Za razvoj teh kompetenc ni odločilno samo obvezno šolsko izobraževanje, pač pa 
tudi ukvarjanje s športom zunaj formalnega izobraževanja. Zlasti tu ostaja neizkoriščenih še 
veliko potencialov. Več kot polovica anketiranih prebivalcev evropskih dežel (Special Euroba-
rometer 417 (2014) “European area of skills and qualifications”) ocenjuje, da se je ob ukvarjan-
ju s športom mogoče naučiti spretnosti, ki jih lahko kasneje uporabimo na drugih področjih. 
To velja tako za športne dejavnosti, organizirane  v športnih klubih in združenjih (nefor-
malno učenje) kot za športne aktivnosti, ki jih organizirajo spontane skupine posameznikov 
(priložnostno učenje). Oba vidika vključevanja sta pomembna in spodbujata vseživljenjsko 
učenje in druženje ljudi. Vloga neformalnega in priložnostnega učenja ter vključevanja v 
različne, tudi športne dejavnosti, je ponekod že priznana tudi na področju zaposljivosti mla-
dih. To pomeni, da je treba vključevanje ljudi, posebej mladih, v take dejavnosti, med katerimi 
imajo športne še posebno mesto, spodbujati.
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V okviru tako pojmovanega razvoja kompetenc je bistveno, da učitelji, vaditelji in trenerji ra-
zumejo in promovirajo širši pomen športne dejavnosti, ki je dragoceno sredstvo za osebnostni 
razvoj ljudi, to pa vključuje tudi etiko in družbeno odgovornost. Vse to simbolizira lik in oseb-
nost Stanka Bloudka. 

Vse priznanje gre torej dosedanjim nagrajencem in delovanju Odbora za podeljevanje Bloudk-
ovih priznanj, ki sporoča, da je Bloudkovega priznanja kot najvišjega državnega priznanja na 
področju športa vreden tisti, ki je svoje življenje posvetil športu in s tem postal »etični monarh« 
in tisti, ki je s svojim vrhunskim dosežkom postal »športni genij«.   
     

Prof. dr. Stanka SETNIKAR CANKAR
  Ministrica za izobraževanje, znanost in šport
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Pomemben JubileJ bloudkoviH PriZnAnJ 
(50 let podeljevanja bloudkovih priznanj) 

Od prvih zamislih, da bi v Sloveniji začeli podeljevati posebna družbena priznanja na področju 
‘telesne kulture,’ (tak termin, smo takrat uporabljali za šport), je menilo petdeset let. 1965. leta 
se je  namreč Skupščina Zveze za telesno kulturo Slovenije, kot takratna krovna organizacija 
slovenske ‘telesne kulture’ odločila, da bi predvsem mnogim zaslužnim amaterskim ‘teles-
nokulturnim delavcem,’ pa tudi vrhunskim športnikom, namenili posebno skupno in najvišje 
družbeno  priznanje. 

V pretečenih petdesetih letih pa do danes  se je v slovenskem športu na sploh, pa tudi na 
področju podeljevanja priznanj, marsikaj spremenilo.

Do leta 1965 Slovenija ni imela posebnih družbenih priznanj za zaslužne športne delavce 
(mislimo na trenerje, organizatorje, zdravnike ipd.) in športnike z vrhunskimi dosežki. Bila 
so le republiška odlikovanja, ki jih je podeljevala Vlada SR Slovenije oz. državna odlikovanja 
Vlade SFRJ ter zvezna državna priznanja (najbolj znana je bila nagrada AVNOJ) in družbena 
priznanja, med katerimi je bil najbolj  znan t.i.  Zlati znak s Častno listino Zveze za telesno 
kulturo Jugoslavije. Slovenski telesnokulturni delavci so takrat  spoznali, da je na področju 
družbenih priznanj v Sloveniji  velika praznina. Ne le to: slovenski šport (tu zavestno upora-
bljam termin šport) je postajal v slovenskem političnem, gospodarskem in kulturnem prostoru 
vedno pomembnejši, pa tudi njegov delež v jugoslovanskem prostoru je imel veliko in posebno 
težo. Prav v tem povojnem obdobju (do leta 1970) je bil slovenski šport še zaradi močne pred-
vojne razvitosti, tradicije in njene narodne ter kulturne identitete, gotovo najmočnejša športna 
dejavnost v Jugoslaviji. Zato je bila leta 1964/65 razumljiva odločitev Zveze za telesno kulture 
Slovenije, da bodo zapolnili vrzel s podeljevanjem visokih družbenih priznanj v okviru svoje 
zveze. 

Tako je takratni izvršilni odbor skupščine Zveze za telesno kulturo Slovenije pripravil pred-
log za uvedbo slovenskih priznanj  za zaslužne delavce in športnike. Priznati je treba, da je 
bila uvedba novih priznanj v prvi vrsti predvsem namenjena športnim delavcem in manj 
športnikom,  ker so le ti  že tako bolj ali manj dobivali priznanja svojih panožnih zvez.

Skupščina Zveze za telesno kulturo Slovenije  se je odločila, da v skladu s posebnim pravilnikom 
začne s podeljevanjem posebnih priznanj v letu 1965. Zelo hitro in enotno so se takrat športni 
delavci sporazumeli, da bodo priznanja nosila ime po najzaslužnejšem slovenskem športnem 
delavcu, športniku, organizatorju in mecenu - ing. Stanku Bloudku. Tako od leta 1965, ko so 
bila prvič podeljena ta priznanja v nekoč znamenitem Klubu poslancev na Puharjevi ulici v 
Ljubljani, podeljujemo Bloudkova priznanja z njegovim imenom.
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Kdo je bil ing. Stanko Bloudek?  Ker je o ing. Stanku Bloudku v Zborniku poseben prispevek, 
povzemam moje besede o njem v svojem govoru ob podeljevanju Bloudkovih  priznanj za leto 
2011. »Bloudku je bil šport vse: bil je med ustanovitelji društev in zvez; pobudnik mnogih 
športnih panog; mecen v panoge, ljudi in objekte; konstruktor, arhitekt in graditelj; nesebično 
je vzgajal mladi rod športnikov na nespornih moralno-etičnih načelih in fair playu; prenašal je 
svoja spoznanja in stališča v najvišji organ športa na svetu - v  Mednarodni olimpijski komite; 
raje je imel otroke kot samega sebe; predvsem pa je imel rad svojo prvo in največjo ljubezen 
– Ilirijo…..« Njemu v čast podeljujemo torej od leta 1965 visoka družbena in po letu 1994, 
državna priznanja. Nesporno je Stanko Bloudek do danes  v slovenskem športu  najvišja mor-
alna avtoriteta in zato zasluženo podeljujemo ta priznanja z njegovim imenom.

Omenil sem že, da so bila v začetku Bloudkova priznanja, namenjena - kot Bloudkove na-
grade in Bloudkove plakete - najprej in največ športnim delavcem in manj športnikom, ven-
dar so se stališča članov odborov do merila skozi razvoj postopno spreminjala. To kaže tudi 
priložena tabela. 

Dobitniki Bloudkovih priznanj za prvih pet (1965,1966, 1967, 1968 in 1969)  in za zadnjih pet 
let  (2009, 2010, 2011, 2012, in 2013) podeljevanja: 

                                                            nagrade                                               plakete

Za  leta                    VŠD      ŽD       organ.       VŠD       ŽD        organ.

1965, 66, 67, 68, 69      5          19           14              22          71             11
2009, 10, 11, 12, 13      9          12            0               31          22               2

Legenda:  
· VŠD:  nagrada oz. plaketa za vrhunski športni  dosežek
· ŽD:  nagrada oz. plaketa za življenjsko delo športnim delavcem: organizatorjem, strokovnjakom, 
   zdravnikom itd., 
· Organ.: nagrada oz. plaketa za športne organizacije (društva, klube, zveze) in delovne organizacije,   
   podjetja itd)

Če pogledamo številke za podeljene nagrade in plakate v prvih petih letih v primerjavi z 
zadnjimi petimi leti podeljevanja so bili člani odborov v zadnjih petih letih bolj naklonjeni 
športnikom pri nagradah (5:9) in še posebno pri podeljevanju plaket (22:31). Posebej  bode 
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v oči dobljeno razmerje med obema obdobjema podeljevanja za življenjsko delo v športu pri 
plaketah, ki je 71:22 v korist prvega obdobja in tudi razmerje za podeljene nagrade (14:0) ter 
za podeljene plakete (11:2) društvom (klubom, podjetjem itd.)  Pozitivni odnos do vrhunskih 
športnikov in do dobrih tekmovalcev v mlajših starostnih stopnjah se je spreminjal v njihovo 
korist; zlasti plakete so dobivali za pomembne dosežke mlajši športniki.

Osrednja društvena športna organizacija Slovenije je podeljevala priznanja vse do leta 1993, 
ko se je država odločila, da prevzame  Bloudkova priznanja in jih zakonsko opredeli kot 
najvišja državna priznanja v športu.

Ne glede na to, da je zakon objavljen v Uradnem listu in da se je mogoče z njim - posebno z 
merili za podeljevanje -  seznaniti tudi na spletnih straneh, podajam krajši povzetek meril, da 
bi se lahko bralec seznanil z njimi.

V 5. členu zakona je zapisano, da lahko Bloudkovo nagrado  prejme posameznik, športna ekipa 
ali druga organizacija v Sloveniji oziroma organizacija v zamejstvu ali organizacija slovenskih 
izseljencev za izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa v najmanj desetletnem obdobju. 
Bloudkovo nagrado lahko prejme posameznik za izjemen prispevek k razvoju športa v Sloven-
iji ali med Slovenci v tujini, ki ga je dosegel z ljubiteljskim ali poklicnim delom v športu v 
znanstveno-raziskovalnem, publicističnem in organizacijskem delu ter v načrtovanju in 
izgradnji športne infrastrukture. Bloudkovo nagrado lahko prejme športnik ali športna ekipa 
za vrhunski mednarodni športni dosežek. Posameznik lahko prejme Bloudkovo nagrado tudi 
za življenjsko delo, če je v športu deloval najmanj 30 let.
Po 6. členu zakona pa lahko Bloudkovo plaketo prejme posameznik ali organizacija za pomem-
ben prispevek k razvoju slovenskega športa. 

Bloudkovo plaketo lahko prejme športnik ali športna ekipa za pomemben tekmovalni dosežek. 
Posameznik lahko prejme Bloudkovo plaketo tudi za življenjsko delo, če je v športu deloval 
najmanj 20 let. Bloudkovo plaketo lahko prejme športnik tudi ob koncu tekmovalne kariere, 
če je s svojimi dosežki, osebnostjo in zgledom pomembno prispeval k razvoju in popularizaciji 
določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji.

Res je, da se je šport v času od prvih podelitev pa do 1993. leta, ko je država začela podelje-
vati Bloudkova priznanja, bistveno spremenil. Na tem mestu bom omenil le tiste spremembe, 
ki so pomembno vplivale na merila za podeljevanje najvišjih, zdaj državnih,  priznanj. Te 
okoliščine so v glavnem sledeče: (1) Prejšnja socialistična  republika Slovenije (v okviru SFRJ) 
se je osamosvojila in postala neodvisna država Republika Slovenija; (2) v državi smo uvedli 
nov politični sistem (3) država je postopno, v skladu s priporočili Sveta Evrope, prevzemala 
tudi naloge na področju športu, ki jih je v bivšem sistemu imela osrednja športna organizacija 
civilne družbe; (4) v novem političnem sistemu se je do temeljev spremenil sistem financiranja 
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športa; država je iz svojih sredstev postopno skoraj v celoti prevzela  financiranje vseh področij 
(kar je za športno vzgojo v vrtcih in šolah razumljivo) športa in ga določevala v integralnem 
proračunu republike Slovenije; (5) šport je t.r. preko noči postal globalna dejavnost z mnogimi 
negativnimi primesmi tudi na škodo zdravja športnikov, zato je morala država to področje 
zakonsko urediti in negativnosti  preprečiti (nasilje na športnih terenih; uživanje nedovoljenih 
poživil ipd; (6) v preteklih dvajsetih letih se je slovenski vrhunski šport profesionaliziral in 
samo še športna rekreacija je ostala, če sploh, volonterska dejavnost; (7) v zadnjih letih je šport 
izgubil mnoge predane športne delavce, ki so skozi leta  na prostovoljni osnovi opravljali nad 
vse koristno družbeno delo; profesionalizacija je zajela tudi vse strokovne službe v državi in v 
sferi civilne družbe in (8) tako je šport z njeno industrijo postal tudi pomembna gospodarska 
panoga, še posebej  v povezavi s turizmom.

Opisane spremembe in še mnoge druge - predvsem prodor različnih znanosti - so vplivale na 
tudi na šport. Pomembna je npr. ugotovitev, da je bil delež slovenskih športnikov do osamos-
vojitve v jugoslovanskih reprezentancah v zimskih panogah med  85-90%, v t.i. poletnih pa 
največ 20%. V takem razmerju ni bilo mogoče dosegati  ‘množičnih vrhunskih stvaritev’ v bivše 
državi.  Zato so po osamosvojitvi, tudi zaradi večjega števila samostojnega nastopanja, postali 
vrhunski rezultati naših športnikov številnejši in izjemno pomembni v svetovnem merilu. To 
velja še posebej za olimpijske igre.

Vrhunski šport se je profesionaliziral in Slovenija je v določenih športnih panogah (zlasti v 
zimskih) postala prava velesila. Omeniti kaže še to, da se je ob izjemnem razmahu slovenskega 
vrhunskega športa,  hitro razvijala t.i. športna rekreacija in Slovenci smo zelo blizu vzdevku 
‘športni narod.’ Kaže posebej omenit nekatere športno - rekreativne dejavnosti, ki so povsem 
primerljive s stopnjo razvitosti v športno razvitem svetu: kolesarjenje, teki (maratoni), veslan-
je, tenis, smučanje, pohodništvo….

Ob zaključku razmišljanja o podeljevanj Bloudkovih priznanj skozi celotno obdobje lahko 
zaključim, da so zakonska merila za podeljevanje teh priznanj določila sicer malo drugačen 
način dodeljevanja kot so bil v prvih letih. Zakon o Bloudkovih priznanjih (Ur.l. 56/94) je 
med merili izpostavil tudi vrhunske dosežke in prav zato tudi veliko število podeljenih plaket 
(ob zakonsko omejenem število letnih nagrad - največ tri!), ob veliko nižjem število podeljenih 
priznanj za športne delavce in predvsem za organizacije. 

Iz 5. in 6. člena zakon je razvidno, da je zakonodajalec v prvih alinejah kot merilo za dodel-
itev nagrade ali plakete določil predvsem delo na področju športa (znanstveno – raziskovalno, 
publicistično, strokovno ipd.) in  nato s posebnim odstavkom vrhunski dosežek. In tudi zato 
so največ priznanj dobivali športniki za vrhunske dosežke. To pomeni, da je bila miselnost 
članov odborov za podeljevanje nagrad predvsem na strani vrhunskega rezultata in tako so 
bila morda zapostavljena druga dela v športu. Na podlagi zakonsko opredeljenih meril pa 
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so člani odborov za podeljevanje odločali na podlagi kriterijev Pravilnika o delu Odbora za 
podeljevanje Bloudkovih priznanj  (Ur. l. RS, št. 56/94 in 91/05), kakovosti predlogov predla-
gateljev in na podlagi poznavanja predlaganih po lastnem preudarku. Očitno je, da so dajali 
člani odborov za podeljevanje priznanj prednost vrhunskim športnim dosežkom. Morda bi v 
prihodnje morali člani odborov večjo pozornost nameniti dolgoletnim zaslužnim delavcem, 
ker dobivajo vrhunski športniki, ob Bloudkovih priznanjih, še posebna priznanja Društva 
športnih novinarjev Slovenije ob vsakoletnih izborih najboljših slovenskih športnikov, pa tudi 
več državnih odlikovanj, imajo pa tudi večjo naklonjenost nacionalnih strokovnih športnih 
zvez pri podeljevanju priznanj. 

V zadnjih nekaj letih je Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj vnesel v protokol več 
pomembnih novosti, z namenom, da bi sama svečanost podeljevanja dobila večji nacional-
ni in športno - kulturni pomen. Tako naj bi Bloudkova priznanja  pridobila na pomenu in 
odmevnosti kot jih imajo  druga nacionalna priznanja v Republiki Sloveniji, saj si šport, tudi 
kot obče kulturna vrednota,  to dejansko zasluži.

                                                            Rajko ŠUGMAN
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bloudkov HumAniZem, lePotA in šPort   

Bere se malce ekstravagantno, če zapišem, da se mi zdi za razumevanje vsega Bloudkovega 
življenja in početja pomemben podatek iz njegovih zgodnjih let, da je hotel postati slikar; da 
je zato obiskoval Jakopičevo slikarsko šolo in kasneje v Pragi prav tako. Te njegove odločitve 
opozarjajo že takrat na poudarjeno humanistično sestavino njegove osebnosti, na dovzetnost 
za vsakršno lepoto. Lepota je po najosnovnejši filozofski opredelitvi pač vse tisto, kar narekuje 
užitke nepraktične narave; nič neposredno uporabnega torej, zato pa notranje ugodje ob popol-
nih oblikah in ustvarjanju ‘iz nič’, iz domišljije.  Bloudek je očitno razmeroma hitro dognal, da 
je letenje po zraku ob vsem drugem tudi nekaj takega: da predstavlja najelegantnejše gibanje; 
da se z njim v eri konjskih vpreg in celo hlaponske naglice meje mogočega z njim odmikajo v 
svetove popolne svobode. Opustil je slikarstvo in se zapisal letalstvu, predvsem grajenju letal 
in – v njem je bil zelo močan vzgojni nagon – širjenju letalske kulture. Več kot razvidno ga je 
privlačila eleganca gibanja po zraku, zato so njegovi zgodnji  avijoni – vseeno, ali izvirno nje-
govi ali privzeti – nosili romantične vzdevke galeb, lastovka, libela; ob tem pa veselo skromno, 
povsem skladno z njegovim značajem, nepatetično sraka, Lojze. - Pač ni bil nastopač. 

Pravzaprav pa si je ves novodobni šport utiral prostor pod soncem precej ‘lepotno’, ne glede na 
zgodnje začetke komercializacije in tudi ne glede na poudarjanje koristi, ki jih ima s telesno 
kulturo telo. Južni Sokol je nekaj desetletij pred tem sicer precej poudarjeno združeval članstvo 
pod narodno(politično) zastavo – kot odgovor velikonemškim ‘turnarjem’. Lahko so se skupin-
sko pretepali z njimi, lahko prirejali narodne veselice kot odgovore njihovim shodom, lahko 
hrupno korakali v povorkah in z enotnimi kokardami; s članstvom so poudarjali ali vsaj izka-
zovali narodno pripadnost (v tem smislu je bil navdušen sokol na primer Fran Levstik, čeprav 
je bil po današnjih pogledih popolnoma nešporten tip) – toda vse to je bil predmoderni šport, 
največkrat šport samo po besedi. V glavnem je bil le z redkimi izjemami, recimo s strelstvom 
ali telovadnimi ‘živimi slikami’, nekakšna služnostna podpora drugim, predvsem političnim 
delovanjem. 

Šport po novem pa je poskušal biti z olimpijskimi igrami nove dobe vred samozadosten – zgolj 
osrečujoče in malce zanosno preverjanje človekovih telesnih in karakternih zmogljivosti. Zato 
sploh ni naključje, da ga je spremljala umetnost (kot v stari Grčiji). Tudi pri mladem Bloudku. 
Navsezadnje velja za ‘igro’/šport podobna definicija kot za lepoto: užitek na nepraktičen način; 
beseda ‘šport’ v angleščini sprva tudi označuje ‘kratkočasje’ in ‘zabavo’; v genetiki pa nenadno 
‘igro narave’ – mutante, nepričakovane, igrive ‘spremenjence’, drugačnost; ne da bi kdo vedel, 
zakaj. Lepota in šport obstajata torej v nenavadnem sorodstvenem razmerju.

Bloudkova življenjska pot je s tem globinskim sorodstvom bila vnaprej označena – tehniko 
in lepoto je postopoma združeval zmeraj bolj – najprej pri letalskih in avtomobilskih izumih, 
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potem pri smučarskih skokih in poletih, po katerih je navsezadnje postal najbolj sloveč; zmeraj 
pa v znamenju znamenitega Coubertinovega gesla – citius, altius, fortius. Navsezadnje je 
tudi to olimpijsko naročilo potihem shranjeno v humanističnem pogledu na svet: koliko in 
kaj zmore človek, kje so njegove meje. Kje so na primer meje njegovega letenja po zraku, bo-
disi v letalu bodisi na smučeh. Kakšno praznovanje je bilo v vsem športnem svetu ob prvih 
smučarskih poletih – na skakalnici/letalnici v Planici – s pravim zmagoslavjem, ko je Sepp 
Bradl tam prvič poletel preko 100 metrov daleč! In to na Bloudkovi velikanki.

Ni treba gledati na postopno nadaljnjo komercializacijo: poslovni svet si je ob množičnem 
zanimanju za šport prisvojil tudi to področje! Staro Coubertinovo načelo o popolnem amater-
izmu pač ni zmoglo niti stoletje dolgo kljubovati denarju in posledično dopingom in drugim 
goljufijam s telesom – šport se je zaokrenil v tisto, kar so bile starim Rimljanom za razliko od 
starih Grkov in njihovih, recimo, olimpiad surove gladiatorske igre, pri katerih je bilo človeško 
telo vredno manj kot nič.  - Seveda se s tem na debelo dotikam starih in znanih moralizmov 
o plačljivosti in motivaciji v športu, ampak kaj ko gre za temeljni problem – vrhunski šport, 
ki danes vsaj v medijih edini kaj velja, ni več ‘uživanje na nepraktičen način’, ni več koristna 
‘zabava in kratkočasje’ in je daleč od Bloudkovih ter coubertinskih načel.

Ob tem pa inženirja Stanka Bloudka najdemo še v eni, dodatni, bolj ali manj zanemarjeni 
okoliščini: v naš zgodovinski spomin je z vsem svojim prepričanjem in delovanjem vstopil iz 
kulture fin de siècla, torej časa, ki s poimenovanjem ‘konec stoletja’ ne meri na diahronično 
odmejevanje, temveč na neko pomembno in prelomno civilizacijsko obdobje evropskega raz-
voja. Pri nas je bil ta ‘čas’ še mnogo pomembnejši kot drugod, saj se je takrat, ob vstopu sveta 
v zadnjih sto let drugega tisočletja, slovenski narod kot samostojna skupnost namreč z naglimi 
koraki dokončno oblikoval v moderno tvorbo. Z bleščeče ustvarjalnimi četvericami in sopot-
niki se je skoraj čez noč zavihtel v sodobno Evropo: s štirimi pesniki ‘moderne’ (Cankar, Kette, 
Murn, Župančič), štirimi impresionističnimi slikarji (Grohar, Jakopič, Jama, Sternen), štirimi 
arhitekti, z mnogimi zgodovinarji sodobne vrste (med njimi – spet štirimi – zgodovinarji lit-
erature), glasbeniki, jezikoslovci in drugimi se je slovenski duh domala avantgardno zvrstil v 
aktualni evropski razvoj. Rojevale so se najrazličnejše nacionalno združevalne ustanove, na 
začetku z ljubljanskim Narodnim domom, ki mu je prav Bloudek kasneje dodal še ‘Ilirijo’, in 
z vrhuncem v univerzi ter različnih galerijah. Simbolično zaznamovalno naključje, ki pa ga je 
lahko videti kar kot svojevrsten mejnik, je bil ‘ljubljanski’ potres 1895, ko se je s podrtjem star-
ega začel dogajati tudi potres slovenske ustvarjalnosti in novega, sodobnega samozavedanja; 
vem, domislica ni bogvekako duhovita, toda zgodovinaso tudi naključja. - V tak svet se je 
torej rodil Bloudek s svojo radoživo in mnogostransko genialnostjo. Zelo zgodaj ga je začel 
sooblikovati.
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Sočasno so k nam že skoraj sproti prihajale tudi informacije o umetniških avantgardah v Ev-
ropi, o futurizmih – italijanskem in ruskem, konstruktivizmu, kubizmu, ki so se skoraj vse 
oplajale s tehniko. Spomniti se kaže sicer malce  kasnejših, vendar dovolj znanih Kosovelovih 
KONSov ali Černigojevih razstav in drugih poskusov geometrizacije umetniške izpovedi. Sk-
ratka, mladi Bloudek je bil na področju športa in tehnike kongenialno delujoč soavtor sloven-
skega modernega preporoda; nič manj pomemben, kot so bile znamenite četverke v umetnosti.

Na športnem oziroma telesnokulturnem področju je sicer imel izjemnega prednika-sodobnika 
Viktorja Murnika, ki je v starem, tyrševskem sokolstvu poskrbel za ‘novo strujo’ (naj ne bo 
odveč opozorilo, da je izraz domoval tudi v takratni literaturi; čeprav predvsem na njenem 
naturalističnem krilu). Tudi on je pogosto razmišljal o kulturi in telesnem urjenju (Kultura in 
telovadba, 1929), o biomehaniki – že izraz meri na naravoslovno-tehniško področje; po drugi 
strani pa se je z večjim delom svojih nemajhnih zmogljivosti in talentov posvetil organizaci-
jskemu delu v sokolski, zlasti še orodni telovadbi, tako da so sijajni uspehi naših orodnih telo-
vadcev v desetletjih po prvi svetovni vojni v veliki meri orkestrirani z njegovim delovanjem. - 
Bloudek je bil na drugi strani nekakšen frontalni inovator, uvajal je nove in nove športe, gradil 
celo iz lastnih sredstev javne športne naprave – od bazenov (za izgraditev bazena na Iliriji je 
iz svojega prispeval skoraj polovico stroškov) do smučarskih skakalnic (menda jih je zasnoval 
kakšnih sto). Orodni telovadbi, ki je bila sicer takrat najpopularnejše športno delovanje, se je 
vsaj po videzu celo izogibal, počel pa je kot rojeni inovator skoraj vse drugo – metal disk, igral 
nogomet in hokej, celo kotalkal in umetnostno drsal, plaval, skrbel za skoke v vodo, dirkal z 
avtomobilom; in v tehniki: snoval helikopter, zgradil prvi slovenski avtomobil. Privlačilo ga 
je vse, kar je bilo novega; kar je lahko novega prinašal Slovencem in kar je izvirnega mogel 
prispevati v splošno evropsko kulturo, tehnično in športno. - In etično: ko se je z njegovim leta-
lom preskusni pilot smrtno ponesrečil, se stvari ni več dotaknil; ko so na plavalnem tekmovanju 
poskušali goljufati, je vse nagnal iz vode.

Vem, naštevam znane stvari, toda ni mogoče brez njih dopovedati, kako vsestranska osebnost 
v športu je bil; skoraj ni športne panoge, ki se ji ne bi posvetil; če je pri nas še ni bilo, ga je 
vznemirila še bolj, in ni dal miru prej, preden je ni preizkusil in uvedel. Sem in tja poskuša 
kdo v značilni slovenski maniri odpreti dilemo, kdo je pomembnejši, ali Murnik ali Bloudek, 
pri čemer Bloudku zamerijo kdaj pa kdaj celo to, da so ga okupatorji med drugo svetovno 
vojno zaradi njegovega članstva v OF zaprli; toda tudi to kaže na njegov značaj – odpor zo-
per nasilje je bilo mogoče takrat izkazati predvsem z delom v osvobodilni fronti, bil je velik 
rodoljub, navsezadnje ob začetku druge svetovne vojne star že okoli petdeset let, tako da ni 
šlo več za mladostno navdušeno, enodnevno tveganje. - Nedvomno je bil Viktor Murnik izje-
men mož, nadvse sistematičen in delaven, požrtvovalen, enako domoljuben, podobno odprt v 
umetnost, nekaj malega tudi v tehniko in naravoslovje; ni dvoma, da je slovenski šport zaslovel 
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v mednarodnem merilu zelo tudi zaradi njega. Toda dilema ni: Bloudek ali Murnik. V nekem 
trenutku so vseslovenska, pozneje tudi državna priznanja za delo na športnem in telesno kul-
turnem področju pač poimenovali po Bloudku: prevladala je ocena, temelječa na njegovi mno-
godejavnosti, športnem pionirstvu, izjemni športni polikulturi, tudi mednarodnem renomeju 
– saj je vse drugo, kot so samozavest, zanesenjaštvo, domoljubnost, požrtvovalnost, vztrajnost, 
prepričanost in podobne vrline, ob njem premogel resda tudi Murnik.

Če strnem: z Bloudkom kot poosebljenim simbolom je mogoče veliko bolje, ali kar idealno, 
‘pokriti’ vse tisto, kar je na telesno kulturnem in športnem področju zaslužnega – od atraktivnih 
vrhunskih dosežkov in pionirstva (koliko športnih dejavnosti je samo v smučanju vpeljanih na 
novo!) do vztrajnega, pogosto nevidnega, vendar dragocenega telesno kulturnega dela kjerkoli 
v slovenskem prostoru, prav do zadnje vasi. Vsakomur, ki je za svoje delo odlikovan s priznan-
jem Bloudkovega imena, je s tem podeljene vsaj nekaj Bloudkove coubertinske odličnosti. Z 
vsakomer so tudi potrjene in poglobljene vrednote, ki jih je z osebnim zgledom in delom na 
svojem področju gradil v sodobno slovenstvo. Te delujejo kot trajne usmerjevalke/vodnice na 
našem telesno kulturnem področju. Nenehno opozarjajo, da se niti tako maloštevilčen narod, 
kot smo Slovenci, ne sme zadovoljevati z zasilno nevrhunskostjo in samo s tistim, kar že tako 
in tako ima; ne sme se nikoli potuhniti v svojo majhnost, enako kot vsi drugi mora nenehno in 
samozavestno stremeti v ‘hitreje, više, močneje’. Po drugi strani pa, če parafraziram Dudince-
va: prav tako kakor človek ne živi samo od kruha, tudi šport (niti približno) ni odvisen samo 
od denarja.

Matjaž KMECL
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POMEN OSEBNOSTI 
                                  STANKA BLOUDKA
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Slovencem se sem in tja rado primeri, da kakšnega izmed svojih sonarodnjakov, ki so se 
močno uveljavili tako doma kot na tujem, radi potisnemo v pozabo, in to včasih zaradi 
političnih razlogov, včasih pa kar tako. Z inženirjem Stankom Bloudkom, znamenitim 
športnikom, organizatorjem, načrtovalcem in graditeljem športnih objektov, izumiteljem, 
učiteljem, trenerjem in še kaj, se nam na srečo to ni zgodilo. Še več, pet let po njegovi sm-
rti (26. novembra 1959) je takratna Zveza za telesno kulturo Slovenije začela podeljevati 
priznanja Stanka Bloudka najbolj zaslužnim športnikom in športnim delavcem ter organi-
zacijam za izjemne in nadpovprečne dosežke na področju športa v Sloveniji in tradicija teh 
priznanj, nagrad in plaket se je trdno zakoreninila. 

Stanko Bloudek se je rodil leta 1890 v Idriji. Mati je bila Slovenka, doma iz Idrije, oče pa 
Čeh, ki ga je življenjska pot po diplomi na ugledni rudarski šoli zanesla na delo v idrijski 
rudnik. Ko je imel Stanko vsega štiri leta, so očeta iz Idrije premestili nazaj na Češko na 
sicer pomembnejše delovno mesto, a čez deset let je že umrl. Za družino so se začeli težki 
časi, ker so bile za Stankom še štiri sestre, mati pa rahlega zdravja in brez večjih dohodkov. 
Kmalu nato so se vrnili v Slovenijo in Stanko je po osnovi šoli in štirih razredih gimnazije 
na Češkem nadaljeval srednje šolanje v Kranju in Ljubljani, sprva ob skromnem znanju 
slovenščine. Maturiral je v Ljubljani, študij pa v pičlih gmotnih pogojih nadaljeval v Pragi, 
kjer ga je najprej pritegnil študij slikarstva, a je kmalu presedlal na tehnično visoko šolo, 
čeravno, denimo, matematika in fizika nista bila njegova posebej čislana gimnazijska pred-
meta; toda diametralnosti v njegovem življenju so zelo značilne. Visoko šolo je absolviral v 
štirih letih, diplomiral pa ni, a si je naziv inženirja povsem zaslužil zaradi svoje originalne 
ustvarjalnosti, ki je že mejila na genialnost. Začel se jeukvarjati s konstruiranjem letal in to 
so bili tudi prvi viri zaslužka, da se je lažje preživljal; skromnost je bila tako ali tako njegova 
velika odlika.

Po prvi svetovni vojni se je leta 1919 vrnil v Ljubljano, čeravno bi imel morda na Češkem, 
Avstriji, Madžarskem, več možnosti za napredovanje v svojem konstruktorskem in izu-
miteljskem delovanju. V Ljubljani se je ukvarjal z marsičem, najraje s takim poslom, da je 
lahko razvijal svoje izjemne zamisli, ki so mu sem in tja prinesle lepe zaslužke. Bil je sicer 
uspešen podjetnik in tudi tovarnar, toda komercialnost ni bilo njegova odlika. Denar ni bil 
njegova obsedenost, večino ga je vlagal v nove projekte, ogromno pa tudi v njegovo drugo 
ljubezen: šport in pomoč drugim. Zelo intenzivno je sodeloval z NOB. Po vojni pa se ni več 
ukvarjal s podjetništvom, temveč je dolgo vodil gradbeno komisijo pri takratni Fizkulturni 
zvezi in nato pri Komiteju za fizkulturo pri slovenski vladi ter bil potem vodja Projektivnega 
biroja Športne zveze Slovenije. Umrl je po hudi bolezni, ki jo je dolgo prikrival sorodnikom 
in prijateljem.
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Njegovo udejstvovanje v športu se je začelo že zelo zgodaj. Najprej se je resneje poskusil v 
umetnostnem drsanju in bil pozneje uspešen tekmovalec, večkratni jugoslovanski prvak, 
uspešen pa tudi kot kotalkar. Navduševal se je nad nogometom, kjer pa ni segel posebej 
visoko, ker si je hudo poškodoval koleno. Privlačila ga je atletika in pred koncem svoje atlet-
ske poti je celo dosegel za takratne čase s skoraj 30 metri kar soliden državni rekord v metu 
diska. Na Češkem je spoznal tudi smučanje in posebej so ga zanimali skoki. Pozneje, ko je 
postal premožnejši, je igral tenis in si kupil kolo ter zelo rad planinaril. Leta 1928 je bil med 
udeleženci zimskih olimpijskih iger v St. Moritzu, a ni tekmoval. V Slovenijo je med drugim 
“pripeljal” tudi namizni tenis.

Organizatorsko delo v športu ga je pritegnilo že 
zelo zgodaj, predvsem ko je ugotovil, da je moč s 
takrat razvite Češke kakšen šport “presaditi” tudi 
v Slovenijo. Najprej je ustanovil šolsko društvo 
Hermes, ki se je pozneje zlilo z Ilirijo. In prav Il-
irija je bila glavno torišče njegovega delovanja. 
Prvo nogometno igrišče v Sloveniji s tribuno 
in slačilnicami, atletske naprave, sedem igrišč 
za tenis, ki so bila pozimi površine za drsališče, 
kopališče Ilirija z bazenom olimpijskih dimenzij 
in malim zimskim bazenom. Vse to je bilo Bloud-
kovo delo in delo njegovih najtesnejših sodelavcev. 
Njegov finančni delež pri teh gradnjah je bil izje-
men. Po tem vzoru so rasli športni objekti tudi 
drugod po Sloveniji - samo skakalnic je dobrih 
100 po njegovih načrtih, da o poznejših niti ne 
govorimo. Njegov delež pri gradnji materialne os-
nove slovenskega in tudi jugoslovanskega športa je 
bil izjemen, enako tudi prizadevanja za rast etične 
vsebine športa.
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S projektiranjem skakalnic, s katerim je še posebej zaslovel po svetu, je pričel v začetku 
tridesetih let prejšnjega stoletja. Zadeva ga je sicer zanimala že prej, a se je je lotil potem, 
ko so ponekod pri nas že zgradili nekakšne skakalnice, ki se niso posebej obnesle. Bloud-
kovo vizionarstvo je bilo tudi na tem področju izjemno, zraven je lahko s pridom uporabljal 
izkušnje iz konstruiranja letal. Mednarodna smučarska zveza je takrat močno omejevala 
velikost smučarskih skakalnic, a Bloudek je mislil dlje in leta 1933 je bila nared takratna 
planiška velikanka, potem ko so nekaj let pred tem Mani že zgradili Dom v Planici. Za 
razliko od nekaterih teoretikov na področju načrtovanja gradnje podobnih objektov se je 
Bloudek trdno oklepal prepričanja, da je treba iz prakse k izboljšanju teorije in Planica je 
postala zibelka in pojem poletov na smučeh. Norveški skakalci so bili sprva razred zase 
in Bloudku so nevede pomagali pri izboljšavah na veliki skakalnici. Gradnje Bloudkovih 
skakalnic niso spremljali zgolj tehnični problemi, temveč ves čas tudi boj z Mednarodno 
smučarsko zvezo, ki je pod geslom varnosti skakalcev pogosto postavljala nesmiselne ome-
jitve ter s tem skrivala prizadevanja za uveljavitve interesov in prestiža drugih.

Vendar je leta 1936 svet onemel: na Bloudkovi 
skakalnici v Planici je prvi človek v zgodovini 
poletel prek 100 metrov na smučeh. Avstrijec 
Sepp Bradl je pristal pri oznaki 101! Svoje zadnje 
planiško tekmovanje je Bloudek doživel leta 1957, 
ko so že dosegli 124 metrov. To takrat sicer ni bil 
svetovni rekord, ker so, dobršen del tudi po nje-
govih zamislih, drugod po svetu že zgradili velike 
skakalnice.

Leta 1948 je Mednarodni olimpijski komite iz-
bral inž. Stanka Bloudka za svojega člana, in to na 
predlog članov samih, ne na pobudo ali prošnjo 
iz Jugoslavije, čeravno je bil prvi predsednik Ju-
goslovanskega olimpijskega komiteja po drugi 
svetovni vojni. Slovenci doslej člana Mednarod-
nega olimpijskega komiteja še nismo imeli. Tudi 
tu nam je Stanko Bloudek po skoraj pol stoletja še 
vedno lahko svetel vzor.

Jože POGAČNIK
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                     DOBITNIKI BLOUDKOVIH 
                    NAGRAD 1965 - 2015  
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dobitniki nagrad 1965

Marjan BOŽIČ, Ljubljana
za projektiranje športnih objektov

Projektiral je Dom telesne kulture v Kočevju,  športni park Stanka Bloudka in Halo Tivoli, 
športni park Kodeljevo, športni park in dom telesne kulture na Ravnah, športni park Jese-
nice, stadion na Bledu, kopališča v Kropi, Kamniku, Domžalah, Tržiču, pionirsko kopališče  
Ljubljana-Vič,  dograditev  Kolezije in športni park Ljubljana-Rudnik.

Miroslav CERAR, Ljubljana
za tekmovalne dosežke v športni gimnastiki

Kot član TVD Partizan-Narodni dom, Ljubljana (od 1951), je od 1957 članski državni pr-
vak, pozneje v evropskem in svetovnem vrhu. Uspehi: 1958: 3. na konju z ročaji (SP Mosk-
va),  1961: 1. v mnogoboju,  na konju z ročaji, bradlji in na krogih (EP Luksemburg), 1962: 
1. na konju z ročaji in bradlji (SP Praga), 1963: 1. v mnogoboju, na konju z ročaji, drogu in 
krogih (EP Beograd),  1964: 1. na konju z ročaji in 3. na drogu (OI Tokio), 1965: 1. na bradlji 
(EP Antwerpen).

Rudolf CVETKO,  Ljubljana
za življenjsko delo v sabljanju

Najvidnejši uspehi: 1911: 1. v floretu in sablji na EP, 1912: srebrna kolajna kot član avstrijske 
reprezentance na OI v Stockholmu. Pozneje se je posvetil trenerstvu in bil po vojni 15 let 
tudi predsednik Sabljaške zveze Slovenije in Jugoslavije.

Ante GNIDOVEC, Ljubljana
za življenjsko delo ter zasluge za razvoj smučarskega športa

Ustanovil  in načeloval  je smučarskemu  odseku  Skala in SK  Ljubljana.  Od ustanovitve SZS 
do 1959 je bil njen podpredsednik, od 1960 častni predsednik. FIS pa ga je vključila v svojo 
komisijo za skoke in podkomisijo za sodniška vprašanja.

Fedor GRADIŠNIK, Celje
za organizacijsko in strokovno delo v atletiki

Bil je ustanovitelj  in dolgoletni  predsednik AD Kladivar. Kot višji športni trener je vzgojil 
vrsto vrhunskih slovenskih atletov. Bil je predsednik AZS od 1957 do 1959.
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Jelica VAZZAZ,  Ljubljana
za strokovno delo v športni gimnastiki

Kot  vrhunska  telovadka je nastopala  za državno  reprezentanco  in se nato posvetila strok-
ovnemu delu. Zasedala je pomembna mesta v Zvezi Partizan, bila je ugledna mednarodna 
sodnica za športno gimnastiko in profesorica na VŠTK ter napisala vrsto strokovnih knjig.

ATLETSKO DRUŠTVO KLADIVAR, Celje 
za uspehe pri razvoju atletike

Društvo je pojem načrtnega in sistematičnega  dela, njegovi člani pa dosegajo vidne rezul-
tate na evropski in svetovni  sceni.

PLANINSKI VESTNIK, Ljubljana
za zasluge pri ohranjanju in širjenju vrednot planinstva

PLAVALNI KLUB LJUBLJANA
za vsestransko  in kakovostno delo ter športne  dosežke njihovih  tekmovalk in tekmovalcev

SMUČARSKI KLUB ENOTNOST, Ljubljana
za dejavnost  in uspehe v vseh smučarskih disciplinah

TVD PARTIZAN  ŽELEZNIČAR, Maribor
za vsestransko  delo ne samo v gimnastiki, temveč  tudi v odbojki, smučanju in sankanju

dobitniki nagrad 1966

Ivo DANEU, Ljubljana
za tekmovalne dosežke v košarki

Član AAK Olimpije je začel svojo športno kariero v Mariboru pri Poletu leta 1949, od 1956 
dalje član ljubljanskega  kluba.  Je eden  najboljših jugoslovanskih košarkarjev, za državno 
reprezentanco  do 1966 odigral 153 tekem  (na SP 1963 srebrna medalja, na EP srebrna 
medalja 1961 in 1965, bronasta 1963). Več let je bil kapetan jugoslovanske  reprezentance.
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Fedor KOŠIR, Ljubljana
za zasluge pri razvoju planinstva v povojnem obdobju

Predsednik Planinske zveze Slovenije (PZS) od 1948-1965.

Leopold KRESE, Ljubljana
za organizacijsko delo v športu

Kot  predsednik  Atletske  zveze Slovenije  (1950-52) je veliko prispeval  k razvoju sloven-
ske  atletike;  bil je prvi predsednik  Športne  zveze Slovenije  (1952-61); predsednik  Zveze 
drsalnih in kotalkarskih  športov  Jugoslavije.  Z njegovim  pri-zadevanjem  je Slovenija 
dobila organizacijo prvih velikih mednarodnih  športnih prireditev (SP v hokeju na ledu v 
Ljubljani, 1966).

Stane PELAN, Ljubljana
za življenjsko delo v športu

Bil je eden prvih organizatorjev tenisa in namiznega tenisa v Sloveniji, največ pa se je pos-
vetil smučanju. Od leta 1934 do smrti Stanka Bloudka (1959) je bil njegov najožji sodelavec  
pri razvijanju zimskih športov.

Drago ULAGA, Ljubljana
za strokovno delo v športu in telesni kulturi

Bil je pedagog,  publicist in novinar. Prvi Slovenec  z visokošolsko  izobrazbo na Visoki šoli 
za telesno kulturo v Berlinu (1930). Športni učitelj in trener ter profesor na Visoki šoli za 
telesno kulturo. Na temelju izkušenj, študija, opazovanja in raziskovanja je zorelo njegovo  
spoznanje o športu, kar pričajo njegove  knjige, od prvenca
»Knjiga o športu« (1934), prek priročnikov o plavanju, smučanju do »Teorije telesne vzgoje« 
(1959) ter »Telesne kulture v mladosti, zrelosti in starosti« (1965). Bil je tudi eden prvih 
radijskih športnih reporterjev.

AKADEMSKI KOŠARKARSKI KLUB OLIMPIJA, Ljubljana 
za tekmovalne dosežke

Klub je največ prispeval k razvoju košarke v Sloveniji in bil tudi državni prvak Jugoslavije.

HOKEJSKI KLUB JESENICE, Jesenice
za tekmovalne dosežke in razvoj panoge

Jeseničani so bili ponovno državni prvaki, večina njihovih članov pa je igrala za državno 
reprezentanco. Klub je dobro voden in organiziran.
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ODBOR »PO POTEH PARTIZANSKE LJUBLJANE«
za obujanje tradicije NOB in spodbujanje rekreacije

Pohod  se ponavlja  vsako  leto okoli 9. maja. Rekreativni  del vključuje  pohod, tekmovalni  
pa tek posameznikov  in mestnih ekip po ljubljanskih ulicah.

TVD PARTIZAN  Maribor I
za pomembne športne uspehe in množično vključevanje mladih v šport

DOBITNIKI NAGRAD 1967

Boris GREGORKA, Ljubljana
za strokovno delo v gimnastiki

Slovel je kot gimnastičar, atlet, plavalec in smučar. Državni reprezentant v športni gimnas-
tiki je bil na OI 1928 v Amsterdamu ( 3. mesto ekipno) in 1936 v Berlinu. Od 1926 deloval 
kot prednjak in vodnik v Sokolu in Partizanu; zaslužen za razvoj športne gimnastike; tre-
niral najboljše telovadce in bil pisec več strokovnih člankov. Bil pa je tudi zunanji sodelavec  
Inštituta  za proizvodnjo  športnega  orodja pri tovarni Elan.

Stanko LORGER, Celje
za tekmovalne dosežke v atletiki

Kot član AK Kladivar v Celju je bil od 1951 – 1962 član jugoslovanske reprezentance in 
15-krat državni prvak; na OI 1956 dosegel 5. mesto, na EP 1958 osvojil srebrno medaljo na 
110 m ovire, desetkrat zmagal na Balkanskih igrah.

Vasja PIRC, Ljubljana
za tekmovalne dosežke in strokovno delo v šahu

Vzpon šahovskega  velemojstra se je začel 1927. Ta naziv mu je bil podeljen na medn-
arodnem turnirju v Lodzu 1938, ko je osvojil 1. mesto. Bil je 23 let član jugoslovanske 
olimpijske reprezentance. V svetu znan kot odličen šahovski teoretik, publicist in termi-
nolog.
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Zoran POLIČ, Ljubljana
za družbeno in publicistično delo v telesni kulturi

V levem krilu Sokola je odigral pomembno vlogo, po drugi svetovni  vojni pa je postal  
aktiven  v telesnokulturnih  organizacijah  na vseh  ravneh.  Bil je prvi predsednik  Fiz-
kulturne zveze Slovenije,  predsednik  »Par tizana« Slovenije, predsednik Jugoslovanskega 
olimpijskega komiteja (1964-1973).

Miha POTOČNIK,  Ljubljana
za razvoj planinstva in alpinizma v Sloveniji

Preplezal je številne stene in grebene v slovenskih in tujih gorah. V navezi z Jožom Čopom  
in Stankom  Tominškom  (zlata naveza)  je pred drugo svetovno vojno preplezal veliko pr-
venstvenih smeri. Od 1927 je bil gorski reševalec, od 1952 do 1965 vodil komisijo za Gorsko 
reševalno službo pri PZS, od 1965 dalje predsednik PZS. Tvorec prvega  celovečernega filma 
»Triglavske strmine« (1932). Odločilen pri obnovi Triglavskega narodnega  parka.

TVD PARTIZAN  NARODNI  DOM, Ljubljana
za množično vključevanje mladine in za tekmovalne dosežke

Društvo  je med najstarejšimi v Sloveniji, saj od leta 1863 opravlja  pomembno družbeno in 
vzgojno delo.

ŽŠD MARIBOR
za množično vključevanje občanov v svoje vrste

Najmočnejši in zelo aktiven športni kolektiv deluje od 1927. V športno dejavnost je 
vključevalo  predvsem delavsko mladino.

DOBITNIKI NAGRAD 1968

Ciril HOČEVAR, Maribor
za življenjsko delo v športu

Je organizator in voditelj oddelkov  in predavatelj  na vaditeljskih tečajih v okviru TVD 
Partizan Studenci, kjer je bil tudi predsednik.
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Gregor KLANČNIK, Ravne na Koroškem
za organizacijsko in strokovno delo predvsem v smučanju in planinstvu

Bil je aktiven  telovadec, smučar in planinec, po drugi svetovni  vojni pa se je posvetil 
širjenju telesne kulture in kvalitetnega športa med mladino, posebej na Ravnah.  Po njegovi  
zaslugi je tam  zraslo športno  društvo.  Aktiven  je tudi v smučarskem športu. Več let zvezni 
kapetan  za teke in član mednarodnih  smučarskih forumov.

Avgust  POHAR, Ljubljana
za družbeno in strokovno delo v smučarskem športu

Bil je eden najožjih sodelavcev inž. Stanka Bloudka, Anteja Gnidovca in Staneta Pelana,  ki 
so postavljali  temelje  slovenskega  smučarstva.  Po vojni pripravljal programe treningov.

Drago STEPIŠNIK, Ljubljana
za družbeno in strokovno delo v telesni 
kulturi

Bil je prvi povojni predsednik Atletske  zveze 
Slovenije, član osrednjega vodstva telesne kul-
ture, direktor prve kadrovske šole na Slovenskem 
in profesor. Avtor knjig »Oris zgodovine telesne 
kulture na Slovenskem« in mnogih drugih.

Miro STERŽAJ, Ljutomer
za tekmovalne dosežke v kegljanju

Na SP 1968 dosegel 1. mesto ter bil večkrat član 
zmagovite vrste.

TVD PARTIZAN Kočevje
za množično vključevanje mladine v telesno 
vzgojo in športno dejavnost

Eno najbolj organiziranih in naprednih društev v 
Sloveniji z Domom telesne kulture in sodobnim 
stadionom.

29



DOBITNIKI NAGRAD 1969

Danilo DOUGAN, Ljubljana
za organizacijsko delo v športu

Ob Stanku Bloudku je eden prvih, ki se je uveljavil v mednarodnih športnih forumih.
15 let je bil tudi predsednik Smučarske zveze Slovenije, 8 let član Jugoslovanskega olimpi-
jskega komiteja ter več let predsednik komiteja Planica. Večkrat  izvoljen za člana izvršnega 
odbora Mednarodne  smučarske zveze.

Vlado in Janez GORIŠEK, Ljubljana
za izgradnjo planiške velikanke

Brata Gorišek sta se po končanem  študiju ogrela za projektiranje  smučarskih skakalnic in 
pripravila vrsto načrtov, med drugimi za rekonstrukcijo vseh planiških skakalnic. Z izgrad-
njo nove  smučarske  velikanke  v Planici je sloves planiških skakalnic tudi po smrti nji-
hovega  prvega  snovalca  inž. Stanka  Bloudka  ostal neokrnjen.

Avgust  LIKOVNIK, Ljubljana
za organizacijsko delo v kegljanju

Sodi med utemeljitelje  kegljanja kot športa in v tej dejavnosti  je tudi dosegel mednarodne 
uspehe:  svetovni  rekorder (1953). Večkratni  reprezentant  jugoslovanskega  moštva,  ki je 
osvojilo 2. mesto na SP (1955) in 1. mesto (1957). Še večje so njegove zasluge pri organizaciji 
in treniranju kegljavcev. Izkazal se je kot kapetan reprezentance Jugoslavije, saj so dosegali 
izredne uspehe.

ŠPORTNO DRUŠTVO BRANIK, Maribor
za uspehe v tekmovalnem in množičnem športu

Kot  naslednik  I. slovenskega  športnega  kluba Maribor, ustanovljenega 1919, nadaljuje 
tradicijo in je eno najbolj množičnih športnih društev v Jugoslaviji. Športni park v Ljud-
skem vrtu, vrsta objektov na Pohorju in ob Mariborskem jezeru so ponos vsega mesta.

TVD PARTIZAN KOVINAR, Štore
za množično vključevanje mladine v športno dejavnost

Dejavnost  je organizirana po sekcijah, še posebej delujejo oddelki za splošno vadbo  in 
rekreacijo zaposlenih v železarni.
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DOBITNIKI NAGRAD 1970

Joža ČOP, Jesenice
za življenjsko delo v planinstvu in alpinizmu

Je osrednja osebnost slovenskega planinstva, na vrhuncu med obema vojnama. Samo plezal-
nih vzponov  v raznih evropskih gorstvih je opravil več kot 500, med njimi več kot 50 prven-
stvenih. Bil je tudi dolgoletni inštruktor mladim alpinistom, skrbel za alpinistično vzgojo 
vojaških kadrov. Ves čas svoje alpinistične aktivnosti je bil požrtvovalen  gorski reševalec in 
gorski vodnik za vzpone vseh težavnostnih stopenj.

Boris KRISTANČIČ, Ljubljana
za strokovno in organizacijsko delo v košarki

Z njegovim  imenom  je najtesneje  povezan  vzpon  slovenske  in jugoslovanske košarke. 
Najprej igralec, nato trener, strokovnjak in organizator, velikokrat gonilna sila za nove  pri-
jeme in zastavljene  načrte.  V Košarkarski zvezi Slovenije  je bil pobudnik za kandidaturo  
SP v Ljubljani 1970.

Miloš STERGAR, Koper
za strokovno in organizacijsko delo v gimnastiki

V Kopru je deloval kot vsestranski telesnokulturni delavec. Bil je vodnik v društvu Partizan, 
gimnastični trener. Pomembna je bila tudi sodniška funkcija. Prevedel in sestavil je vrsto 
pravilnikov za moško športno gimnastiko in akrobatiko.

Alojz ŠEF, Ljubljana
za pomembno delo v športni medicini

Na tem področju je opravil pionirsko delo. Kot zdravnik je bil dejaven  v športnih klubih, v 
športnih ambulantah, na srednji in pozneje na Višji in Visoki šoli za telesno kulturo v Lju-
bljani. 15 let je vodil Združenje športnih zdravnikov Slovenije. Bogata je njegova dejavnost 
na medicinskem publicističnem področju.

SMUČARSKO DRUŠTVO JESENICE, Jesenice
za uspehe v tekmovalnem in množičnem smučanju

Najbolj znani smučarski tekmovalci,  ki so nastopali na OI v Grenoblu in na SP v Val 
Gardeni ter Štrbskem plesu, izhajajo iz tega društva.
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DOBITNIKI NAGRAD 1971

Tone BUČER, Ljubljana
za pomembne uspehe pri razvoju planinstva

V mladosti odličen alpinist, svoje alpinistično delovanje  je nadaljeval  tudi po vojni, ko je 
kot inštruktor in individualni alpinist preplezal številne stene in grebene. Udeleženec  prve 
jugoslovanske  alpinistične odprave na Kavkaz  in vodja naše odprave v isto gorstvo 1968.

Tine OREL, Ljubljana
za pomembno organizacijsko in publicistično dejavnost  v planinstvu

Ko je bil predsednik Planinskega društva Celje, so bile obnovljene vse postojanke nekdanje 
savinjske podružnice Slovenskega planinskega društva, na novo pa so bili zgrajeni Mozirska 
koča, planinski dom v Logarski dolini, Frischaufov dom na Okrešlju in dom  na Korošici.  
Izredno pomembna je njegova  publicistična dejavnost.  Najbolj zaslužen pa je kot urednik 
Planinskega vestnika.

Marko ROŽMAN, Ljubljana
za strokovno in organizacijsko delo

Ima velike zasluge za razvoj slovenskega športa. Že zelo mlad se je vključil tudi v organi-
zacijsko  in strokovno  delo. Vzporedno  pa se je razvijal v kritičnega športnega  novinarja 
in športnega  statistika. Kot športni reporter TV Slovenija in urednik športne redakcije TV 
deležen mnogih priznanj.

Tomaž ŠAVNIK, Ljubljana
za pomembno dolgoletno  delo v TVD Partizan

Je zelo pomemben delavec  zlasti v športni gimnastiki ter kot prednjak, vaditelj, organizator, 
sestavljavec prostih vaj za javne  nastope  in tekmovanja v okviru Partizana.

NAMIZNOTENIŠKI KLUB OLIMPIJA, Ljubljana
za tekmovalne dosežke v namiznem tenisu

Klub je že vrsto let v vrhu slovenskega  in jugoslovanskega namiznega  tenisa, njegovi člani 
in članice pa standardni državni reprezentanti.
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OBČINSKI SINDIKALNI SVET, Celje
za uspehe in vključevanje delovnih ljudi v športno-rekreacijsko dejavnost

Z ustanovitvijo komisije za rekreacijo in oddih potekajo  športna tekmovanja v sindikalnih 
organizacijah  vse leto. S seminarji za organizatorje  rekreacije so povečali število vključenih 
sindikalnih organizacij in posameznikov  za 100%.

DOBITNIKI NAGRAD 1972

Niko BELOPAVLOVIČ, Ljubljana
za organizacijsko delo, zlasti pri razvoju smučarskega športa

Je predsednik  Planiškega  komiteja  (od  1962), predsednik  Smučarske  zveze Slovenije (od  
1964). Zaslužen, da je FIS po 30-letnem boju priznala smučarske polete kot samostojno dis-
ciplino in izbrala Planico za prizorišče prvega SP v poletih. Aktiven pri izgradnji športnih 
objektov na Dolenjskem in v Beli krajini (Novo mesto, Črnomelj).

Karel JUG, Celje
za razvoj šolske telesne vzgoje in telesne kulture v družbenih organizacijah

Kot  športni pedagog,  ki je med prvimi svetovalci  v Sloveniji skrbel za športno izobraževanje  
razrednih učiteljev.  Bil je predsednik  okrožnega  in okrajnega fizkulturnega  odbora  Celje, 
predsednik  Športne  zveze Celje, predsednik  AD Kladivar (Celje),  predsednik Sveta za tel-
esno kulturo pri skupščini občine Celje. Je tudi športni dopisnik in pisec športne zgodovine 
Štor in Celja.

Jože ŠATER, Ravne na Koroškem
za vsestransko aktivnost na področju telesne kulture

Je pomemben telesnokulturni  in družbeni delavec  v koroški regiji in Sloveniji, predsednik 
občinske  zveze za telesno kulturo Ravne  na Koroškem,  aktiven  pri organizaciji športne 
rekreacije delovnih kolektivov, za uveljavljanje TRIM-a v koroški regiji, aktivist pri pov-
ezovanju s slovenskim življem onstran meje.
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Viktor ŠENICA, Ljubljana
za življenjsko delo v športu

Športnik je že od leta 1909, najprej - kot telovadec. Vključil se je v delo TVD Partizan 
Narodni dom v Ljubljani, delal v Zvezi Partizan in v Gimnastični  zvezi Slovenije. Zaslužen 
za organizacijski uspeh SP v gimnastiki v Ljubljani 1970.

GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA SLOVENIJE
za izredno požrtvovalno delo pri reševanju v gorah

V Sloveniji in Jugoslaviji  deluje kot amaterska  organizacija v okviru planinskih društev. Za 
vzgojo kadrov skrbijo strokovne podkomisije.

DOBITNIKI NAGRAD 1973

Jože BESLIČ, Ljubljana
za uveljavitev šole v naravi kot nove oblike vzgojno izobraževalnih smotrov

Kot pedagoški svetovalec je ustvaril živi stik z mladino. S šolo v naravi ji je približal plavanje  
in smučanje.  Pomemben je njegov  prispevek  k strokovnemu  izpopolnjevanju  učiteljev  
športne vzgoje. Prvi je v Sloveniji povezal  strokovno  plat telesne vzgoje z zdravstveno  
službo.

Vinko JELOVAC, Ljubljana
za tekmovalne dosežke v košarki

Je stalni član državne reprezentance. Na SP 1970 v Ljubljani je z ekipo Jugoslavije osvojil 1. 
mesto, na EP 1971 2. mesto, na OI 1972 je bil eden najboljših igralcev, na EP 1973 pa je bil z 
jugoslovansko  reprezentanco spet prvak.
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Ljubo JOVAN, Ljubljana
za zasluge pri razvoju športne rekreacije

Na VŠTK Ljubljana je razvijal športno rekreacijo tudi kot predmet. Bil je tudi dekan in 
vodilni strokovnjak na področju športne rekreacije, opravil vrsto raziskav o športni rek-
reaciji ter napisal nekaj strokovnih člankov  in priročnik za športno rekreacijo »Rekreacija 
delavcev v delovnih organizacijah«.

Nataša URBANČIČ, Celje
za tekmovalne dosežke v atletiki

Članica AD Kladivar je bila ena najboljših atletinj in zaslužna športnica Jugoslavije. Kot  
metalka  kopja  v državni reprezentanci  nastopa  od leta 1962, prvakinja Jugoslavije in Bal-
kana (1969, 1971, 1973), na OI 1972 je zasedla 5. mesto, na OI 1968 6. mesto ter 4. mesto 
na EP (1969).

Jože VILD, Murska Sobota
za delo pri razvijanju telesne kulture

Je telesnokulturni in družbeni delavec, zaslužen za razvoj športa v občini Murska Sobota,  
za povezovanje občinskih  zvez v pomurski regiji in za sodelovanje slovenskih športnikov s 
športniki sosednje Železne županije.

ŠPORTNO DRUŠTVO FUŽINAR, Ravne na Koroškem
za uspehe pri razvijanju telesne kulture na Koroškem

Ob 25-letnici delovanja  se lahko pohvalijo,  da so eden  izmed najuspešnejših tovrstnih 
kolektivov v Jugoslaviji.

DOBITNIKI NAGRAD 1974

Slavko DEMŠAR, Izola
za dolgoletno  delo v telesni kulturi

Bil je pobudnik  in vodja  telesnokulturne  dejavnosti  v Kranju,  predvsem  v ŠD Udarnik, 
predhodniku Triglava. Od 1949-1954 deloval na Primorskem. Član IO obalne TKS, 
predsednik komisije za stike z zamejci.
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Jože GLONAR, Novo mesto
za plodno delo v telesni kulturi

Kot profesor športne vzgoje, mednarodni  atletski sodnik, državni reprezentant v tekih  na 
dolge  proge  je organizator  atletike  v Novem  mestu.  Hkrati je tudi svetovalec in predsto-
jnik organizacijske enote  Zavoda  za šolstvo  Slovenije  v Novem mestu.

Aleš KUNAVER, Ljubljana
za vrhunske dosežke v planinstvu in alpinizmu

Najuspešnejši udeleženec jugoslovanskih odprav v tuja gorstva, zlasti na Himalajo, večkratni 
vodja ekspedicij. Je član GRS in avtor filmov s planinsko tematiko.

Jože ŠVIGELJ,  Ljubljana
za delo na področju smučanja

Veliko  svojega  dela je usmeril v razvoj smučanja  v Sloveniji in Jugoslaviji. Kot polkovnik  
je bil zadolžen za uvedbo  smučanja  v vojsko.  Deluje  v slovenski smučarski organizaciji in 
v mednarodnih  smučarskih forumih.

ŠPORTNO DRUŠTVO TRIGLAV, Kranj
Za dvajsetletno uspešno delo v občini

V tem obdobju so iz leta v leto povečevali članstvo in število športnih objektov.

DOBITNIKI NAGRAD 1975

Stane LAVRIČ, Ljubljana
za uspešno delo v športu invalidov

Aktiven  je v Zvezi telesnokulturnih  organizacij Slovenije (sekretar), Nogometni zvezi 
Slovenije, predsednik Zveze za šport in rekreacijo invalidov Slovenije, hkrati član ustreznih 
športnih organizaciji v federaciji.
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Vlado MIŠICA, Ljubljana
za organizacijsko delo in razvoj strelskega športa

Kot  predsednik  Strelske zveze Slovenije  je veliko prispeval  k širjenju in kvaliteti strelskega 
športa v Sloveniji, predvsem za vzgojo kadrov.

Krešimir PETROVIĆ, Ljubljana
za razvijanje znanosti v telesni kulturi, še posebej na področju sociologije športa

Profesor na Visoki šoli za telesno kulturo v Ljubljani je 1972 obranil svoje doktorsko delo, bil 
vodja  Inštituta  za kineziologijo na VŠTK, glavni urednik osrednje revije »Telesna kultura«, 
bil predsednik Rokometne zveze Slovenije, član IO Rokometne zveze Jugoslavije. Bil je ak-
tiven športnik (rokomet in podvodni  ribolov). Napisal je več strokovnih knjig, člankov, 
znanstvenih del, zlasti s področja
sociologije športa.

Jože ŠTRAFELA,  Ptuj
za vsestransko organizacijsko in strokovno delo v športu

Bil je vodnik, načelnik, predsednik društev in občinskih telesnokulturnih organizacij, atlet-
ski trener in sodnik ter pobudnik gradnje telesnokulturnih objektov.

VI. JUGOSLOVANSKA ALPINISTIČNA HIMALAJSKA ODPRAVA (JAHO)
za vrhunske dosežke v alpinizmu

21 udeležencev  odprave je osvojilo peto najvišjo goro na svetu Makalu (8481 m) po prven-
stveni  smeri, sedem jih je stalo na vrhu.

ODBOR »PO POTEH PARTIZANSKE JELOVICE«, Škofja Loka 
za razvijanje tradicij NOB

Vsakoletna zimsko-športna rekreacijska prireditev (od 1958) v spomin na dražgoško bitko.

TELESNOKULTURNA SKUPNOST, Ravne na Koroškem
za uveljavljanje  sodobne  vsebine  in samoupravnih  odnosov  na področju telesnokulturne 
dejavnosti.
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DOBITNIKI NAGRAD 1976

Jože BORŠTNAR, Ljubljana
za organizacijsko delo in dosežke pri gradnji športnih objektov.

Bil je predsednik  TKS Ljubljana,  predsednik  ŠD Slovan,  predsednik  RK Slovan, predsed-
nik  Odbora  za izgradnjo kopališča  Kodeljevo in športne dvorane  Ko- deljevo.

Mirjana JAUŠOVEC, Maribor
za tekmovalne dosežke v tenisu

Je naša najuspešnejša  teniška  igralka vseh  časov.  Zmagala  je na največjih svetovnih 
turnirjih za mladinke (Francija 1973, Wimbledon 1974), na mednarodnem prvenstvu  Itali-
je (Rim) in Kanade  (Toronto).

Cvetka KLANČNIK – BELIN, Ljubljana
za dosežke v letalskem športu

Je prva jadralka pri nas, ki je osvojila zlato jadralno značko. Bila je svetovna rekorderka v 
jadranju, padalka in inštruktorica v jadralnem letalstvu. Ima velike zasluge za propagando 
letalskega športa v Sloveniji.

ATLETSKI KLUB OLIMPIJA, Ljubljana 
za tekmovalne dosežke

V klubu so vzgojili vrsto atletov  in atletinj, ki so nastopali v jugoslovanski  reprezentanci, 
dosegali državne rekorde ter bili udeleženci olimpijskih iger.

TVD PARTIZAN  MARIBOR 
– STUDENCI
za amatersko delo v telesni 
vzgoji in športni rekreaciji
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DOBITNIKI NAGRAD 1977

Jože GOGALA, Ljubljana
za dolgoletno  delo v hokejskem in drsalnem športu

Skupaj z Bloudkom  je bil ustanovitelj  Hokejske  zveze Slovenije  in kasneje njen predsednik 
(1953-1964). Nato generalni sekretar Hokejske zveze Jugoslavije, vodilni organizator SP v 
hokeju na ledu 1966 (Ljubljana,  Jesenice, Zagreb), generalni sekretar odbora za EP v umet-
nostnem drsanju 1967 (Ljubljana), SP v hokeju na ledu skupine B 1969 (Ljubljana) in SP v 
umetnostnem drsanju (Ljubljana 1970 ).

Jože MALIČ, Ljubljana
za dolgoletno  delovanje  v športu, zlasti v delavskem  športu in v Jugoslovanski ljudski 
armadi

Bil je organizator, strokovni delavec,  konstruktor steze vojaških ovir, organizator množičnih 
prireditev. Pomemben je njegov  prispevek k vzgoji in izobraževanju kadrov in organizator-
jev športne rekreacije.

Jože ŠTURM, Ljubljana
za pedagoško  in znanstveno  delo v telesni kulturi

Je prvi v Sloveniji po drugi svetovni  vojni z visokošolsko  izobrazbo na področju telesne 
kulture in med prvimi doktorji znanosti. Svoje prepričanje, da ni dobrega športnega peda-
goga brez znanstvenega dela, je uveljavljal v praksi. Dejaven je bil tudi v atletiki, saj je kot 
trener vzgojil vrsto mednarodno uveljavljenih atletov in atletinj. Napisal je številna znan-
stvena  dela,veliko strokovnih knjig in člankov.

KONJENIŠKI KLUB, Ljutomer
za velik prispevek v razvoju konjeniškega športa

TELESNOKULTURNA SKUPNOST, Novo mesto
za uresničevanje novih usmeritev v telesni kulturi

Ima zasluge za številna novoustanovljena društva, nove športne objekte in vrsto vrhunskih  
špor tnikov  v  dolenjski  regiji. Še pomembnejše pa  je množično vključevanje predšolskih 
otrok in šolske mladine v redno športno dejavnost.
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DOBITNIKI NAGRAD 1978

Janez GABRŠEK, Ljubljana
za strokovno in organizacijsko delo v atletiki

Bil je uspešen tekač na srednje proge, a se je kmalu posvetil trenerstvu. V Železničarskem  
atletskem  klubu v Ljubljani (ŽAK) je vzgojil vrsto uspešnih državnih reprezentantov.

Ada KLANJŠEK, Ljubljana
za dolgoletno  uspešno delo v športu

S svojim delom je veliko prispevala k razvoju organizacije Partizan. Zlasti dejavna je bila na 
področju »Športne značke za predšolske otroke«.

Borut PETRIČ, Kranj
za vrhunske dosežke v plavanju

Kot član plavalnega  kluba Triglav je doslej najuspešnejši slovenski plavalec. Na EP (1975) 
za mladince  je osvojil bronasto  kolajno na 1500 m prosto, na EP za člane tudi bronasto 
kolajno na 1500 m prosto (1977) ter na SP v isti disciplini še srebrno kolajno (1978).

Drago POŽAR, Nova Gorica
za razvoj množičnosti v športu in izgradnjo športnih objektov

Med službovanjem  v Tolminu (1950-1956) je bil eden izmed najpomembnejših organiza-
torjev športa. V Novi Gorici je bil predsednik IO TKS in soudeležen pri izgradnji športnega  
parka ter drugih športnih objektov.  Bil je tudi atletski  in smučarski sodnik, vaditelj 
smučanja.

ŠD SLOVAN, Ljubljana
za preobrazbo športnega življenja v širšem območju mesta Ljubljana

Društvo  deluje od 1913. Ima enega najlepših stadionov  v Sloveniji. Je začetnik akcije trim 
in drugih modernih oblik športne rekreacije.

ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO SIMON JENKO, Kranj 
za uspešno delo v šolskem športu

Ustanovljeno je bilo v šolskem letu 1969-70, vanj pa so včlanjeni vsi učenci šole.
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DOBITNIKI NAGRAD 1979

Vlado DERNAČ, Ljubljana
za organizacijsko delo v športu, predvsem v športu invalidov

Je tudi eden izmed pobudnikov razvoja šolskega športa, dejaven v okviru centra
ŠŠD in akcije »Naučimo se plavati«.

Ružica KOVAČIČ, Novo mesto
za vsestransko delo na področju gimnastike

Vzgojila je vrsto vrhunskih gimnastičark. Aktivna je bila v Gimnastični zvezi Slovenije in 
Jugoslavije  kot trenerka in mednarodna sodnica.  Je članica  strokovnega odbora GZS in 
GZJ; predsednica sodniške komisije pri GZS in GZJ.

Bojan KRIŽAJ, Tržič
za tekmovalne uspehe v alpskem smučanju

Odločilno je prispeval k vzponu našega alpskega smučanja na svetovno raven. V tekmovan-
ju za svetovni pokal 1979 je osvojil 3. mesto v veleslalomu in 8. mesto v skupni razvrstitvi 
najboljših alpskih smučarjev na svetu.

Ivan KRIŽNAR, Škofja Loka
za strokovno in organizacijsko delo v telesni 
kulturi

Kot športni pedagog je leta 1961 zaoral ledi-
no z ustanovitvijo ŠŠD »Janez Peternelj« na 
škofjeloški gimnaziji. Je vodja svetovalcev na 
Zavodu za šolstvo SR Slovenije, podpredsednik  
ZTKO Slovenije in predsednik zbora delegatov 
za šolski šport ter avtor in soavtor člankov, pub-
likacij in knjig.

JUGOSLOVANSKA ALPINISTIČNA 
ODPRAVA – EVEREST 79
za vrhunski dosežek, osvojitev  najvišjega vrha 
sveta po novi smeri
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PLAVALNI KLUB TRIGLAV, Kranj
za strokovno in organizacijsko delo ter vrhunske športne dosežke

Po letu 1973 je uveljavljal nove organizacijske in strokovne prijeme. V zadnjih letih je 
najboljši klub v Jugoslaviji. Pripravil je vzorno organizirano balkansko prvenstvo 1978 v 
Kranju. Iz kluba tudi izvira zamisel o uvedbi plavalnih razredov v osnovnih šolah.

POVELJSTVO LJUBLJANSKEGA ARMADNEGA OBMOČJA,  Ljubljana 
za uresničevanje sodobne vloge telesne kulture pri nas

DOBITNIKI NAGRAD 1980

Jože GERŠAK, Celje
za organizacijsko in strokovno delo v športu

Kot  predsednik celjske izobraževalne skupnosti je znal združiti potrebe  telesne kulture 
in izobraževanja. 7 let je predsednik košarkarskega kluba Celje in 4 leta predsednik ZTKO 
Celje in član sveta za telesno kulturo pri SO Celje. Ima zasluge za izgradnjo šolskih telovad-
nic  in dvorane Golovec  v Celju.

Marijan SKUŠEK, Ljubljana
za strokovno in organizacijsko delo v atletiki

Po vojni je bil vrsto let trener v različnih športnih društvih (Odred, Enotnost, Svoboda, Ol-
impija). Poleg visoke strokovnosti je tudi odličen atletski sodnik (štarter) z nazivom medn-
arodnega atletskega sodnika. Vzgojil je vrsto mednarodno priznanih atletov.

DELOVNA ORGANIZACIJA ELAN, Begunje
za razvojno delo in prispevek k množičnosti telesne kulture in športa

Podjetje Elan je znano po Jugoslaviji in na tujem, zlasti po izdelavi smuči in športne opreme.
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PLANINSKO DRUŠTVO KAMNIK, Kamnik
za uspešno delo v slovenskem planinskem gibanju

Društvo  deluje že od leta 1895 in je zaslužno za dodelavo  planinskih poti ter vzdrževanje  
planinskih postojank,  varstvo  narave  in vzgojo  naraščaja,  njihovi številni alpinisti pa so 
uspešni tudi v tujih gorstvih.

ZVEZA LETALSKIH ORGANIZACIJ SLOVENIJE
za uveljavitev letalskega športa v Sloveniji in za vrhunske dosežke

V letalskih klubih šolajo pilote, jadralce, padalce in motorne pilote v Kompolju, Ribnici 
in na Blokah, v delavnicah  Letov  in Udarnik izdelujejo vrsto letal, izdajajo revijo Krila. V 
jugoslovanskem merilu so slovenski letalci v vrhu po dosežkih v vseh kategorijah.

DOBITNIKI NAGRAD 1981

Drago PETRIČ, Kranj
za strokovno in trenersko delo v plavanju

Je zdravnik, plavalni  trener, mednarodni  plavalni  sodnik, predsednik  Plavalne zveze 
Slovenije. Zaslužen za plavalne  dosežke svojih sinov Boruta in Darjana, ki sta na SP, EP in 
OI dosegala visoke uvrstitve.

Marko RAČIČ, Ljubljana
za dolgoletno  delo v atletiki

Nekoč je bil odličen šprinter, državni reprezentant, večkratni jugoslovanski prvak in re-
korder, udeleženec OI 1948, po tekmovalnem obdobju pa kapetan  ženske atletske državne 
reprezentance, zvezni trener, mednarodni atletski sodnik, profesor športne vzgoje, višji 
trener. Sodeluje pri organizaciji velikih športnih prireditev ter je avtor in soavtor atletskih 
almanahov in letopisov.
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Miloš RUTAR, Ljubljana
za razvijanje pridobitev in vrednot NOB na področju smučarskega športa

Je organizator spominskih tekmovanj v smučarskih tekih »Jugoslovanski smučarski spom-
inski pokal«. Zbiral je gradivo o borcih in revolucionarjih – športnikih.

Miro VESEL, Ljubljana
za organizacijsko in strokovno delo v športu invalidov

Je predsednik Zveze za šport in rekreacijo invalidov  Slovenije, pobudnik razvoja športa med 
invalidi ter organizator in vodja  mnogih  seminarjev  in tečajev  za invalide – športnike. Na 
mednarodnih  tekmovanjih invalidov  je dosegel visoke uvrstitve, zlasti v smučanju.

Anton VIDENŠEK, Ljubljana
za tekmovalne uspehe v letalskem modelarstvu

Je vrhunski športnik v letalskem modelarstvu, svetovni prvak v kategoriji jadralnih 
prostoletečih modelov.

TVD PARTIZAN  GABERJE, Celje
za uspešno delo v športu s strokovno zasnovanim programom

OZD ŽELEZARNA  RAVNE, Ravne na Koroškem
za načrtno telesnokulturno  dejavnost  delavcev in drugih krajanov

DOBITNIKI NAGRAD 1982

Vinko CAJNKO, Slovenj Gradec 
za življenjsko delo v športu

Je pobudnik  za ustanavljanje  številnih športnih društev  in za gradnjo športnih objektov.  
Je predsednik  društva  Partizan Slovenj  Gradec,  mentor  in vzgojitelj mladih športnikov,  
publicist. Razmah športa na Koroškem  je plod njegovih  prizadevanj.
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Ljuban JAKŠE, Ljubljana
za organizacijsko delo v šahu

Sprva je bil aktiven  šahist, nato  predsednik Šahovske  zveze Jugoslavije  (1949 - 1951). Po 
njegovi zaslugi je bila organizirana prva povojna šahovska olimpijada 1950 v Dubrovniku. 
Do 1960 je bil član mednarodne šahovske zveze. Enajst let je bil na čelu Šahovske zveze 
Slovenije in pobudnik Vidmarjevih  memorialov.

Stane KOBLAR, Jesenice
za delo v Planinski in Smučarski zvezi

Bil je aktiven smučar in planinec. Smučanje je povezoval  s planinstvom. Že pred 2. svetovno 
vojno je v navezah Čop, Medja, More preplezal vse klasične smeri v Julijskih Alpah. Po vojni 
je bil trener ženske smučarske reprezentance, sodeloval v GRS in član mednarodne organi-
zacije za reševanje v gorah.

Darjan PETRIČ, Kranj
za vrhunske dosežke v plavanju

Na OI 1980 je na 1500 m prosto dosegel 12. mesto, na EP 1981 je bil 3. na 400 m in 5. na 
1500 m prosto. Na SP leta 1982 je dosegel bronasto  medaljo  in postavil državni rekord na 
1500 m prosto, na 400 m prosto je bil četrti.

Boris STREL, Škofja Loka
za vrhunski dosežek v alpskem smučanju

Leta 1977 je v Kranjski Gori v veleslalomu postal evropski mladinski prvak, nato pa je leta 
1981 v tekmi za svetovni  pokal v Cortini v veleslalomu  zmagal. Na SP v Schladmingu  si 
je v veleslalomu  prismučal bronasto  kolajno, kar pomeni  prvo kolajno na SP v slovenski 
zgodovini smučanja.

Tone VOGRINEC, Maribor
za trenersko delo in vodenje alpske smučarske reprezentance Jugoslavije

Kot  trener, organizator, vodja  in direktor državnih selekcij je z zavzetim delom strmo dvi-
gnil raven našega alpskega smučanja. Pomemben delež ima tudi pri ustanovitvi in delovanju 
Jugoslovanskega smučarskega sklada.
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ALPSKI LETALSKI CENTER LESCE - BLED, Lesce
za razvoj športnega letalstva in padalstva

Izšolali so veliko  športnih jadralcev  in motornih  pilotov  ter padalcev,  ki so na svetovni 
ravni dosegali vrhunske rezultate. Uspešno so pripravili tudi štiri svetovna prvenstva  v le-
talskem modelarstvu  in padalstvu.

VISOKA ŠOLA ZA TELESNO KULTURO, Ljubljana
za vzgojno, izobraževalno in raziskovalno delo na področju športa

Leta 1946 je bila ustanovljena Srednja šola za telesno vzgojo, ki je leta 1953 prerasla v višjo in 
se 1960 preoblikovala  v Visoko šolo za telesno kulturo. Leta 1975 se je vključila v ljubljansko 
Univerzo, leta 1982 pa je bila preimenovana še v Fakulteto za šport. Leta 1970 je bil ustanov-
ljen  tudi Inštitut za kineziologijo.
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DOBITNIKI NAGRAD 1983

Janez ALJANČIČ, Ljubljana
za uspešno delo predvsem pri gradnji športnih objektov

Kot diplomirani inženir arhitekture je specializiran za področje projektiranja športno re-
kreacijskih in turističnih objektov.  Je vodja  Projektivnega biroja inž. Stanko Bloudek.  V 
»Programu telesnokulturnih  objektov  v Ljubljani« je izdelal program potrebnih objektov  
do leta 2000.

Marjan LENARČIČ,  Ljubljana
za 30-letno organizacijsko delo v športu

Bil je predsednik Zveze telesnokulturnih organizacij Slovenije (1974-80) in predsednik 
Zveze za telesno kulturo Jugoslavije (1981-82).

Srečko MASLE, Ljubljana
za vrhunske dosežke v kanuizmu na divjih vodah

Je eden najboljših jugoslovanskih  kanuistov  na divjih vodah. Leta 1983 je na SP na divjih 
vodah osvojil dve kolajni: bronasto v spustu (C-1), z jugoslovansko ekipo pa srebro v tej 
kategoriji.

Draga MISLEJ, Novo mesto
za dolgoletno  uspešno delo v športu

Je vrsto let športna pedagoginja in inštruktorica Partizana Slovenije, organizatorka, trener-
ka in sodnica v atletiki, namiznem tenisu, odbojki in smučanju.

Janez PAVČIČ, Ljubljana
za dolgoletno  vsestransko delo v športu

Nekdaj je bil vrhunski atlet in smučarski tekač, nato trener, organizator in animator. Akcija 
»Na teku se dobimo« in še mnoge druge so plod njegovih prizadevanj. Bil je vodja priprav-
ljalnega dela za zimske olimpijske igre 1984 (Sarajevo).
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Bojan POLAK – STJENKA,  Ljubljana
za dolgoletno  vsestransko delovanje v športu

Nekoč je bil vsestranski športnik, sedaj pa predsednik TKS Slovenije, predsednik Atletske 
zveze Jugoslavije (1979-1981) in podpredsednik  Atletske zveze Slovenije (1980-1982).

SMUČARSKI KLUB SNEŽINKA, Ljubljana 
za velik prispevek k razvoju smučanja

Navdušili in naučili so smučati  veliko privržencev  tega  športa, vzgojili številne smučarske 
učitelje, vaditelje in smučarske sodnike.

ŠOLSKI  CENTER ZA TELESNO VZGOJO, Ljubljana 
za pomembno delo pri vzgoji strokovnih kadrov

ŠCTV je ustanovila Zveza za telesno kulturo Slovenije (ZTKS) in Visoka šola za telesno 
kulturo (VŠTK) 1963. Z njegovim delovanjem se je dvignila strokovna raven dela v mnogih 
športnih organizacijah. Zlasti uspešna je njegova  založniška dejavnost, saj izdajajo stroko-
vna  dela domačih  avtorjev, objavljajo  strokovne  prevode  in izdajajo strokovno glasilo 
»Trener« za devet športnih panog.

TVD MOZIRJE
za stoletno delovanje

Leta 1982 je minilo sto let od ustanovitve Savin-
jskega Sokola v Mozirju. Društvo je delovalo  
ves čas (z izjemo vojne),  zlasti pa je aktivno  v 
času delovanja  TVD Partizan.

ZDRUŽENJE SLOVENSKIH 
ŠPORTNIH DRUŠTEV V ITALIJI, Trst 
za razmah športa med zamejskimi Slovenci

Združujejo osnovne organizacije v tržaški (18), 
goriški (12), videmski (1) pokrajini.
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DOBITNIKI NAGRAD 1984

Jure FRANKO,  Nova Gorica
za vrhunske dosežke v alpskem smučanju

Na XIV. zimskih olimpijskih igrah v Sarajevu je kot prvi Jugoslovan v zgodovini teh pri-
reditev osvojil srebrno kolajno v veleslalomu.

Filip GARTNER, Maribor
za uspešno strokovno vodenje moške alpske smučarske reprezentance

Leta  1978 je postal glavni trener jugoslovanske  moške reprezentance,  kasneje norveške  
in avstrijske državne  reprezentance.  Njegovi  tekmovalci so osvajali kolajne na svetovnih  
prvenstvih in olimpijskih igrah.

Janko GROŠELJ, Ljubljana
za vsestransko delo v športu, zlasti v težkoatletskih panogah

Predsednik Težkoatletske zveze Slovenije in Jugoslovanske zveze za dviganje uteži in njen 
soustanovitelj. Po njegovi zaslugi so pričeli tekmovati za Donavski pokal in pokal Alpe-
Jadran.  Bil je generalni sekretar uspešnega SP v dviganju uteži leta 1982 v Ljubljani.

Franc KNEZ, Rimske Toplice
za izjemne dosežke v alpinizmu

Do leta 1983 je opravil prek 300 vzponov. Sodeloval je pri osvojitvi Mount Everesta, bil 
član številnih odprav v Himalajo, opravil je vrsto pomembnih  vzponov v Južni Ameriki ter 
seveda v Alpah.

Dušan NOVAK, Ljubljana
za dolgoletno  delo v športu, zlasti v namiznem tenisu

Ima  izjemne zasluge pri organizaciji velikih  mednarodnih  namiznoteniških prireditev 
(SPENT 1965, MINI SPENT 1975 in 1984), je urednik glasila »Bela žogica«; organizator 
vsakoletnih namiznoteniških šol za mladino; pobudnik za organizirano namiznoteniško 
rekreacijo v delovnih kolektivih.
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Mitja PREŠERN, Ljubljana
za pomembno organizacijsko in strokovno delo, zlasti v plavanju

Od 1979 zvezni kapetan  državne plavalne  reprezentance,  predsednik strokov- nega  sveta  
Plavalne  zveze Jugoslavije  in uspešen  trener. Uspešno  vodi  Šolski center za telesno vzgojo 
v Ljubljani, je pisec strokovnih knjig, novinar in publicist; član JOK-a, član odbora za vr-
hunski šport in olimpijske priprave pri SOFK Jugoslavije.

Dušan SENČAR, Maribor
za uspešno organizacijsko in strokovno delo v smučarskem športu

SK Branik (Maribor)  je pod njegovim  vodstvom postal vodilni smučarski klub v državi. 
Njegova zasluga je tradicionalno žensko tekmovanje za pokal »Zlata lisica« v Mariboru, je 
član pomembnih  organov  pri FIS, bil pa je vodja  tekmovanj v alpskem smučanju na OI v 
Sarajevu .

Dagmar ŠUSTER, Ljubljana
za ustvarjalno organizacijsko delo v športu

Postal je prvi predsednik  IO TKS (1974-1978), predsednik  strokovnega sveta  za vrhunski 
šport pri ZTKOS, ustanovitelj in predsednik AK Donit-Olimpija. Po tekmovalni plati je 
državni reprezentant, prvak Jugoslavije in prvak Balkana v avtomobilskem športu.

Stane UREK, Ljubljana
za propagandno dejavnost  in strokovno delo v telesni kulturi

Je prvi diplomant Višje šole za telesno  kulturo, nato  je opravil še diplomo  na Visoki šoli 
za telesno kulturo. Kot radijski športni novinar je propagiral množično telesno kulturo, bil 
avtor mnogih zamisli, glasnik mednarodnih izkušenj na področju športne rekreacije.

PADALSKA EKIPA ALC, Lesce
za vrhunske tekmovalne dosežke

Na svetovnem prvenstvu  v Franciji so Roman Božič, Dušan Intihar, Branko Mirt, Darko 
Svetina in Benjamin Šmid zastopali Jugoslavijo in v skupinskih skokih na cilj osvojili sre-
brno kolajno.
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DOBITNIKI NAGRAD 1985

Janez KOCIJANČIČ, Ljubljana
za organizacijsko delo v smučarski organizaciji

V športu je že dolgo aktiven, sedaj je zelo uspešen predsednik Smučarske zveze Slovenije 
in Jugoslavije ter izvoljen tudi za člana pravne komisije FIS, od 1981 pa je član najvišjega 
vodstva FIS.

Ernest NAGY, Ljubljana
za več kot 50-letno delo v športu

Zelo je zaslužen za razvoj namiznega tenisa, pozneje tenisa in smučanja v Sloveniji. 20 let je 
bil predsednik Teniške zveze Slovenije, pomembno pa je njegovo sodelovanje v Planiškem 
komiteju.

Bruno PARMA, Ljubljana
za izredne dosežke v šahu

Kot velemojster in član državne reprezentance se je udeležil največjih svetovnih prireditev. 
Na šahovskih olimpijskih igrah si je priboril 4 srebrne kolajne in bil tudi mladinski svetovni  
prvak (1961).

Janez PONEBŠEK,  Kranj
za uspešno organizacijsko in strokovno delo v atletiki

Bil je aktiven atlet, nato trener, organizator in propagator ter atletski sodnik. Deloval je v 
Litiji in nato  v Kranju. Bil pa je tudi predsednik  Atletske  zveze Slovenije,  z najdaljšim 
osemletnim stažem.

Draga STAMEJČIČ – POKOVEC, Ljubljana 
za tekmovalne dosežke v atletiki

Bila je svetovna rekorderka v teku na 80 m ovire (10,5 – 1964); udeleženka OI 1960 (Rim) in 
1964 Tokio (5. v peteroboju  in 7. na 80 m ovire). 12-krat je bila prvakinja Balkana in 13-krat 
Jugoslavije; 20-krat je popravljala jugoslovanske rekorde in 28- krat nastopila v jugoslovan-
ski reprezentanci.
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Rajko ŠUGMAN, Ljubljana
za uspešno družbeno politično, organizacijsko in strokovno delo v športu

Kmalu se je vključil v organizacijsko in strokovno  delo v športu in dobil številne odgovorne  
funkcije: pomočnik  republiškega  sekretarja za prosveto  in kulturo, funkcionar  TKS SRS, 
dekan  Fakultete  za šport v Ljubljani, predsednik  skupnosti fakultet za telesno kulturo Ju-
goslavije. Leta 1982 je doktoriral na Zagrebški fakulteti za telesno kulturo.

Karlo VONČINA, Nova Gorica
za 40-letno uspešno delo pri razvoju množične telesne kulture

Dejaven je predvsem na Primorskem, zlasti na Goriškem. Na elektrogospodarskem šolskem 
centru v Novi Gorici je ustanovil ŠŠD, eno najuspešnejših v Sloveniji. Več kot 20 let predsed-
nik društva Partizan v Novi Gorici in član predsedstva Partizana Slovenije.

Janez ZEMLJARIČ, Ljubljana
za uspešno vodstveno in organizacijsko delo v telesni kulturi

Bil je prvi predsednik enotne organizacije ZTKS, ki jo je vodil do 1967. Zaslužen je za grad-
njo športne dvorane Tivoli ter organizacijo SP v namiznem tenisu v Ljubljani (1965) in 
SP v veslanju na Bledu (1979). V času njegovega mandata  so v Sloveniji uvedli Bloudkove 
nagrade in plakete kot najvišje športno priznanje v Sloveniji.

ORGANIZACIJSKI KOMITE PLANICA, Ljubljana
za pomemben prispevek pri razvoju smučarskih skokov in poletov  v Sloveniji in v svetu

Komite  je ob svoji 50-letnici organiziral že tretje SP v poletih, v celoti pa osmo v smučarskih 
skokih.

SLOVENSKO PLANINSKO DRUŠTVO, Trst (Italija)
za uspešen  razvoj planinstva  in telesnokulturne  dejavnosti  med  zamejskimi Slovenci

Ustanovljeno je bilo že leta 1904, oplajalo je narodno zavest Slovencev in preraslo v 
množično ter sila dejavno  organizacijo.
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DOBITNIKI NAGRAD 1986

Evgen BERGANT, Ljubljana
za dolgoletno  delo v športu, športnem novinarstvu  in za publicistično dejavnost

Je aktiven  športni delavec  na vseh ravneh in pobudnik  za mnoge različne dejavnosti  v 
športu. Zlasti velik pa je njegov  prispevek  k razvoju športnega  novinarstva, tako v stroko-
vnem  kot v organizacijskem pogledu.

Adolf KLOJČNIK, Ljubljana
za dolgoletno  pedagoško,  organizacijsko in znanstveno delo v športu

Je doktor  kinezioloških znanosti in pionir slovenske  košarke, ki je pomembno prispeval  
pri razvoju košarke v Sloveniji in pri znanstveno-raziskovalnem delu. Zaslužen je tudi za 
redno dodatno izobraževanje učiteljev športne vzgoje.

Rok PETROVIČ, Ljubljana
za vrhunske dosežke v alpskem smučanju

V slalomu in veleslalomu  je osvajal  najpomembnejše lovorike – od pionirskih, mladinskih, 
vrhunec pa je dosegel v sezoni 1985/86, ko je zmagal na svetovnem pokalu v slalomu in 
osvojil mali kristalni globus.

Dušan POVH, Ljubljana
za organizacijsko in strokovno delo v atletiki in prispevek k razvoju športnega filma

Zlasti je dejaven na atletskem področju, kot spodbujevalec, organizator in sodnik ter pobud-
nik množičnih krosov. Pomemben je tudi njegov prispevek pri razvoju in uveljavljanju av-
torskih filmov s športno tematiko.

Ljubica VUČETIČ – ZAVRNIK, Ljubljana 
za strokovno delo v športni medicini

Je med prvimi, ki je kot zdravnica začela razvijati to vejo medicine  v organizacijskem in 
strokovnem  pogledu  v okviru športne  ambulante  na katedri  za medicino športa na 
Fakulteti za šport. Uspešna je bila na pedagoškem področju in kot prodekan in dekan 
Fakultete za šport.
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ODPRAVA CERRO TORRE, 1985/1986
za prvenstveni  alpinistični vzpon v Patagoniji v Južni Ameriki

Vzpon v 1200 m visoki vzhodni steni je odmeval v svetu in bil plod odličnih priprav in 
požrtvovalnosti,  zlasti Miroslava Svetičiča in Toneta Škarje.

ORGANIZACIJSKI KOMITE FIS BOHINJ, Bohinjska Bistrica
za prispevek pri razvoju smučanja in ohranjanje tradicije smučarskega teka

V Bohinju že od leta 1961 pripravljajo mednarodna tekmovanja v smučarskem teku, ki velja 
za vzorno pripravljeno in izpeljano prireditev, znano v širnem svetu.

ŠD PARTIZAN, Gorje
za dosežke v organizaciji športne rekreacije krajanov

V svoje akcije so zajeli veliko število mlajših in starejših, od predšolskih otrok do upoko-
jencev.

DOBITNIKI NAGRAD 1987

Rajmond DEBEVEC, Ljubljana
za vrhunske dosežke v strelskem športu

Sodi med najboljše strelce na svetu. Z jugoslovansko  ekipo je bil 2. na SP (1985), na EP 
3. z zračno puško (1987), zmagal v tekmi za svetovni  pokal s svetovnim rekordom in bil 
najboljši v skupnem seštevku za svetovni  pokal.

Cveto PAVČIČ, Ljubljana
za tekmovalne dosežke in strokovno ter organizacijsko delo v športu

Bil je atlet, rokometaš in smučarski tekač (dvakrat na ZOI in SP, svetovni študentski pr-
vak 1955). Rokometu  in smučarskemu teku se je posvetil strokovno,  treniral je znane 
rokometne  ekipe.
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Bojan PAVLETIČ, Trst (Italija)
za razvoj telesne kulture med Slovenci na Tržaškem

Bil je aktiven smučar, košarkar, trener ženske odbojkarske ekipe, ki je nastopala v 1. itali-
janski ligi, pobudnik  športnih iger slovenske mladine v zamejstvu, gonilna sila pri ustan-
avljanju športnega združenja Bor, prvi predsednik krovne organizacije slovenskih športnih 
društev v Italiji. Nagrado je odklonil.

Ciril PRAČEK, Jesenice
za dolgoletno  uspešno delo v smučanju in alpinizmu ter publicistiki

Je pionir našega alpskega smučanja, 19 let član državne reprezentance, udeleženec ZOI 1936 
(Garmisch-Partenkirchen) in petih SP (v Zakopanih 1939 je bil 7. v slalomu). Alpinist in 
gorski vodnik. 62 let je bil aktiven  član GRS. Raziskoval je tudi snežne razmere v Triglav-
skem pogorju ter napisal vrsto knjig in priročnikov s smučarsko in planinsko tematiko.

Mateja SVET, Ljubljana
za vrhunske dosežke v alpskem smučanju

Že leta 1984 je bila v svetovnem vrhu kot mladinska svetovna prvakinja v veleslalomu (1984) 
in nato prva naša tekmovalka, ki je zmagala na tekmah za svetovni pokal (1986). Na SP 1987 
je osvojila srebrno kolajno v veleslalomu ter bronasti v superveleslalomu in slalomu.

Pavla TROGAR, Mozirje
za uspehe na področju množičnega športa, za strokovno in organizacijsko delo

Leta 1951 je postala poklicna inštruktorica pri Partizanu Slovenije, bila mentorica mladih 
športnikov, duša uspešne Partizanove gozdne šole v Mozirju.

SSK ELEKTROTEHNA ILIRIJA, Ljubljana
za strokovne,  organizacijske in graditeljske dosežke ter tekmovalne uspehe v smučarskih 
skokih

Klub deluje v ljubljanskem  skakalnem  centru  (Mostec) in se odlikuje zlasti pri vrhunskih 
dosežkih svojih članov.
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DOBITNIKI NAGRAD 1988

MATJAŽ DEBELAK, Braslovče
za vrhunske dosežke v smučarskih skokih

Braslovčan je član SSK Elektrotehne Ilirije. Kot 22-letnik je na ZOI v Calgaryju 1988 kot 
prvi Slovenec dobil bronasto kolajno na 90-metrski skakalnici, srebrno pa kot član ju-
goslovanske  ekipe.

JOŽE FIŠER, Maribor
za dolgoletno  uspešno organizacijsko in strokovno delo v športu

Je dolgoletni  športni delavec  in organizator; sodnik v nogometu,  atletiki, kolesarstvu; ak-
tiven zlasti v šahu ter soustanovitelj športnega kluba Železničar Maribor.

Tilka GAJŠEK, Ljubljana
za prispevek k razvoju odbojke in košarke v Sloveniji

Bila je državna reprezentantka  v odbojki. Na EP leta 1952 je z reprezentanco Jugoslavije  
osvojila bronasto  kolajno. Nato  je poklicno  delala v košarkarski in odbojkarski organizaciji 
kot tehnična sekretarka, najprej za obe panogi, pozneje za košarko.

Beno HVALA, Ljubljana
za delovanje v športu in za velik prispevek k razvoju športnega programa na RTV Ljubljana

Obetaven atlet se je kmalu opredelil za športno reporterstvo, najprej na radiu, nato na 
televiziji. Z novimi prijemi je oblikoval podobo obeh avdiovizualnih medijev pri nas. 
Z nekaterimi športnimi prenosi, ki jih je zasnoval, se je slovenska televizija prvič predstavila 
tudi na Evroviziji.

Janez KRUŠIC, Jesenice
za velik prispevek k razvoju gorništva in alpinizma

Čeprav  v pokoju je še vedno  aktiven  gornik. Kot  alpinist je opravil preko 1500 alpinističnih 
vzponov v domačih in tujih gorah in 400 smučarskih tur. Soustanovitelj in 12 let načelnik 
alpinističnega  odseka PD Jesenice. Od 1952 aktiven  v GRS. Inštruktor  in predavatelj,  
vodja  planinskih  akcij; pobudnik  in organizator vsakoletnega Triglavskega turnega smuka.
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Sadik MUJKIĆ in Bojan PREŠEREN, Bled 
za vrhunske dosežke v veslanju

Na OI 1988 v Seulu sta v dvojcu brez krmarja osvojila bronasto kolajno. Mujkić je bil skupaj 
z Mirjaničem še mladinski svetovni  prvak, Prešeren pa drugi na mladinskem SP.

PRIMOŽ ULAGA, Ljubljana
za vrhunske dosežke v smučarskih skokih

Je prvi Jugoslovan  s posamično zmago na tekmah za svetovni  pokal, bil je član jugoslovan-
ske ekipe z bronasto kolajno na OI 1988 ter drugi na SP v poletih (1988 Oberstdorf).

SMUČARSKA SKAKALNA REPREZENTANCA JUGOSLAVIJE
(Matjaž Debelak, Primož Ulaga, Miran Tepeš, Matjaž Zupan)
za 2. mesto na zimskih olimpijskih igrah 1988 v Calgaryju v ekipni tekmi

DOBITNIKI NAGRAD 1989

Tomo ČESEN, Kranj
za vrhunske dosežke v alpinizmu

Izkušnje z vrhov Himalaje in ekstremnih solo vzponov v Alpah je kronal z dosežkom v 
Himalaji, ko je preplezal prvenstveno smer v severni steni Jannuja  (7710 m). Uspešen je 
tudi v organizacijski in publicistični dejavnosti na področju alpinizma.

Milan DOLENC, Ljubljana
za uspešno delo v konjeniškem športu

Kot študent veterine se je že zgodaj zapisal konjem. Bil je pobudnik  za prenovo kobilarn 
v Lipici in v Turnišču ter za ustanovitev Konjeniške  zveze Jugoslavije in Konjeniške  zveze 
Slovenije.  Je tudi avtor  številnih razprav, knjig in člankov  o konjereji, podkovstvu in 
konjeniškem športu.

57



Miloš JANŠA in Stanko SLIVNIK, Bled
za izjemen strokovni prispevek k uveljavitvi  blejskega veslanja na najvišji svetovni ravni

Njuna zasluga sta bronasti kolajni Sadika Mujkića in Bojana  Prešerna v dvojcu brez krmarja 
na OI 1988 (Seul)  ter Milana Janše in Roberta Krašovca v dvojcu brez krmarja na SP 1989 
na Bledu.

Andrej JELENC, Ljubljana
za vrhunske dosežke v kanuizmu na divjih vodah

Na SP v ZDA je zmagal v spustu v kanuju enosedu in v skupni razvrstitvi v svetovnem 
pokalu. Bil je tudi član moštva, ki je osvojilo 3. mesto v disciplini 3xC-1 spust.

Leopold KRAJNČIČ, Maribor
za organizacijsko delo na mnogih toriščih telesne kulture

Zagnan pri delu v TVD Partizan ter 26 let predsednik Partizana Železničar Maribor in 28 let 
predsednik smučarskega kluba ŽŠD Maribor ter 21 let član predsedstva Partizana Slovenije. 
Pobudnik številnih organizacijsko-tekmovalnih in gradbenih akcij.

UREDNIŠTVO  ŠPORTNIH ODDAJ RADIA LJUBLJANA
za ustvarjalen prispevek k razvoju športa v Sloveniji in za 40-letni jubilej.

Pomemben delež je redakcija prispevala k osveščanju ljudi glede prednosti telesne kulture z 
oddajami  o dogodkih in ljudeh, ki so krojili zgodovino  športnega gibanja pri nas.

DOBITNIKI NAGRAD 1990

Anton FRANZOT, Ljubljana
za dolgoletno  aktivno delovanje  v hokeju na ledu

Aktiven  je že od leta 1920, najprej kot drsalec in nato kot hokejist. Vodil hokejsko reprezent-
anco kot zvezni kapetan na 134 tekmah. Predsednik tekmovalne komisije HZJ, sekretar 
HZS.
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Tugo KLASINC, Ljubljana
za več kot 50-letno delovanje v športu

Pred vojno  je igral nogomet  in se posvečal  atletiki, po vojni pa je bil aktiven športni 
funkcionar.  Nato  se je zaposlil na Radiu Ljubljana,  12 let vodil športno redakcijo, uvedel 
televizijsko športno oddajo »Na sedmi stezi« in bil mentor številnim mladim novinarjem.

Niko VRABL, Maribor
za organizacijsko in strokovno delo v športu

Populariziral je borilne športe, saj je bil tekmovalec in športni delavec  v judu. Je ustanovitelj 
treh judo klubov in republiške judo zveze ter bil njen prvi predsednik. Bil je predavatelj  za 
borilne športe na miličniški šoli v Tacnu in Fakulteti za šport.

Jure ZDOVC, Slovenske Konjice 
za vrhunske dosežke v košarki

Najprej je bil član KK  Comet  v Slovenskih  Konjicah,  nato  KK  Smelt Olimpije. Z mladin-
sko jugoslovansko  reprezentanco je osvojil bronasto medaljo na EP 1984, s člansko zlato na 
EP 1989, srebrno na OI 1988 in zlato na SP 1990.

TVD PARTIZAN NARODNI DOM, Ljubljana
za izjemno pomembno delo na telesno vzgojnem področju in za vrhunske dosežke njegovih 
članov v športni in športno – ritmični gimnastiki

Društvo je eno redkih pri nas, ki redno neguje splošno telesno vzgojo za vse starostne 
oddelke.
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DOBITNIKI NAGRAD 1991

Tjaša ANDRÉE – PROSENC, Ljubljana
za dolgoletno  delo v umetnostnem drsanju in kotalkanju

Bila je 20-kratna državna prvakinja v umetnostnem drsanju in kotalkanju z vidnimi uvrstit-
vami  na SP in na univerziadi. Delovala  je v organizacijskem odboru za EP 1967 in SP 
1970 v drsanju v Ljubljani, za OI v Sarajevu 1984. Je mednarodna sodnica, članica komisije 
Mednarodne  drsalne zveze.

Nataša BOKAL, Škofja Loka
za vrhunske dosežke v alpskem smučanju

Na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju (1991 Saalbach) je osvojila srebrno kolajno 
v slalomu ter zmagala na slalomu za svetovni pokal za Zlato lisico, ki je bil v Kranjski Gori.

Lojze GORJANC, Kranj
za dolgoletno in uspešno delo s smučarskimi skakalci in organizacijo smučarskega sklada

Dobrih deset let je bil profesionalni trener za smučarske skoke in pozneje za klasično kom-
binacijo v Zvezni republiki Nemčiji, od 1981 pa pri nas direktor klasičnih disciplin. Njegovo 
strokovno in organizacijsko delo se zrcali v srebrni kolajni naše ekipe na ZOI 1988 in v 
bronasti kolajni za posameznike,  srebrni kolajni na SP v poletih in v bronasti v svetovnem 
pokalu 1990 ter zlati na SP 1991.

Milan JERMAN, Ljubljana
za organizacijsko delo v slovenski in jugoslovanski atletiki

Bil je aktivni atlet, nato organizator in atletski sodnik. Zaslužen za pridobitev organizacije 
BAI 1986 v Ljubljani in gradnjo atletskega štadiona ter dvorane v Šiški.

Franci PETEK, Lesce
za vrhunske dosežke v smučarskih skokih

Sodi med najboljše smučarske skakalce na svetu. Z mladinsko reprezentanco je osvojil dve 
kolajni: srebrno na mladinskem SP 1989 in bronasto 1990. Uspešen je bil tudi na tekmah  
svetovnega pokala. Vrhunec  pa je dosegel z osvojitvijo  1. mesta na svetovnem prvenstvu  v 
Val di Fiemme (1991 na veliki skakalnici).
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ROKOMETNI  KLUB CELJE – Pivovarna Laško
za dolgoletno  in uspešno delo ter vodilno vlogo v slovenskem rokometu

Že od ustanovitve leta 1946 je Celje prvi slovenski rokometni center. Številni člani kluba so 
državni reprezentanti v vseh selekcijah, ki so osvajali olimpijske kolajne in kolajne na SP.

DOBITNIKI NAGRAD 1992

Iztok ČOP in Denis ŽVEGELJ, Bled 
za vrhunske dosežke v veslanju

Sta prva športnika samostojne Slovenije, ki sta osvojila olimpijsko kolajno. Bila sta tretja v 
dvojcu brez krmarja na OI v Barceloni. Sta tudi mladinska svetovna prvaka (1989, 1990), na 
članskem SP 1991 na Dunaju sta osvojila 2. mesto.

Jože JAVORNIK, Kranj
za organizacijsko delo v smučarskih skokih

V SK Triglav, kjer je aktiven  od 1946, ima zasluge za vzgojo trenerskega in sodniškega  
kadra.  Je mednarodni  sodnik za smučarske  skoke;  15 let je vodil tekmovalno komisijo os-
rednje  smučarske  zveze; 9 let je bil predsednik  mednarodnih sodnikov; član mednarodne 
smučarske organizacije. Ima zasluge za zgraditev letnega skakalnega centra v Gorenji vasi.

Marika KARDINAR - NAGY, Dobrovnik pri Murski Soboti 
za vrhunske dosežke v kegljanju

Vrhunska  tekmovalka je že od leta 1982 ter svetovna rekorderka in svetovna prvakinja v 
kombinaciji 3x100 lučajev (1992 v Bratislavi); na SP 1982 (Brno), 1984 (Ljubljana), 1986 
(Muenchen), 1988 (Budimpešta), 1990 (Innsbruck) in 1992 (Bratislava). Osvojila je devet 
kolajn, med njimi šest zlatih, dve srebrni in eno bronasto.

61



Roman LEŠEK, Celje
za organizacijske, strokovne in tekmovalne dosežke v atletiki

Član AD Kladivar  iz Celja je že od leta 1952. Bil je večkratni  državni rekorder v skoku 
s palico, državni reprezentant, udeleženec OI 1960, balkanski in sredozemski prvak. Od 
leta 1960 se ukvarja s trenerstvom. Pobudnik ustanovitve “Olimpijade mladih”. Aktiven  v 
sodniški organizaciji v svojem matičnem klubu Kladivar.

Marko PREZELJ, Kamnik in Andrej ŠTREMFELJ, Kranj 
za vrhunske dosežke v alpinizmu

Njun vzpon  je največji  dosežek leta v glavni areni svetovnega alpinizma – v Himalaji. Vrh 
Kangčenzenge (8476 m) sta dosegla 30. aprila 1992.

ČETVEREC BREZ KRMARJA
(Milan Janša, Janez Klemenčič, Sašo Mirjanič, Sadik Mujkić)
za vrhunski dosežek v veslanju

Na XXV. olimpijskih igrah v Barceloni 1992 so osvojili bronasto kolajno.

REVIJA  ŠPORT, Ljubljana
za 40-letno izhajanje in dognano obravnavanje strokovnih in teoretičnih vprašanj športa

Pod različnimi imeni (Vodnik,  Ljudski šport, Telesna kultura, Šport)  opravlja  neprecen-
ljivo delo in pomembno nalogo z objavljanjem  strokovnih in teoretičnih prispevkov ter 
raziskav.
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DOBITNIKI NAGRAD 1993

Slavko BRINOVEC, Kranj
za dolgoletno  in uspešno delo v športu

Kot športni delavec se je uveljavil predvsem v plavalnem športu. Bil je pobudnik za ustano-
vitev plavalnih razredov na kranjski športni gimnaziji. Velike zasluge ima tudi za dograditev  
pokritega olimpijskega plavalnega  bazena v Kranju.

Franc FINGUŠT, Orehova vas
za dolgoletno  delo v avtomobilističnem športu

Na vseh enajstih dirkah, tudi za SP, v Orehovi vasi je bil direktor tekmovanja. Bil je pobud-
nik za ustanovitev Avto-moto društva Orehova  vas (1957) in pobudnik izgradnje doma 
omenjenega društva.

Igor MAJCEN, Ljubljana
za vrhunske plavalne dosežke

Na svetovnem prvenstvu  leta 1991 v Perthu je osvojil 6. mesto, prav tako na OI v Barce-
loni  1992, na EP leta 1993 v Sheffieldu  pa je osvojil bronasto  medaljo  v plavanju na 1500 
metrov.

Alojz MIKOLIČ, Ljubljana
za uspešno trenersko delo v strelstvu

Po uspešni tekmovalni  karieri v strelstvu se je posvetil  trenerstvu  in vzgojil vrsto odličnih  
tekmovalcev, posebej  pa ima veliko  zaslug za uspehe  Rajmonda Debevca.

EKIPA KANUISTOV 3 x C-1 slalom
(Simon Hočevar, Jože Vidmar, Boštjan Žitnik)
Na svetovnem prvenstvu v Mezzani 1993 so osvojili zlato medaljo v moštveni vožnji.

ORGANIZACIJSKI ODBOR ZLATE LISICE, Maribor
za uspešno izvedbo mednarodnih  smučarskih tekmovanj

Odbor  deluje v okviru SK Branik in se je velikokrat  izkazal z uspešno  izvedbo tekmovanj, 
predvsem  deklet,  na svetovni  ravni. Tako ima tudi obilo zaslug za razvoj slovenske ženske 
smučarske reprezentance.
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DOBITNIKI NAGRAD 1994

Britta BILAČ,  Ljubljana
za vrhunske dosežke v atletiki

Leta 1992 je prvič nastopila v dresu državne reprezentance Slovenije, 1994 pa je postala 
evropska prvakinja v skoku v višino, ko je v Helsinkih preskočila 200 cm, kar je bil tudi 
državni rekord. Na svetovnem pokalu je tekmovala za Evropo in tudi zmagala ter v sezoni 
šestkrat izboljšala državni rekord.

Štefan OŠINA, Kranj
za življenjsko delo v športu

V dolgoletnem pedagoškem delu je bil tudi atletski, košarkarski in smučarski trener ter 
demonstrator na seminarjih ZVUTS. Ima velike zasluge za uveljavljanje in razvoj košarke 
in atletike na Gorenjskem.

Aljaž PEGAN, Ljubljana
za vrhunske dosežke v športni gimnastiki

Na Evropskem prvenstvu v Pragi je osvojil zlato kolajno na drogu, kjer je predstavil tudi 
novo prvino na tem orodju, ki jo je Mednarodna gimnastična zveza vključila v pravilnik za 
moško gimnastiko z imenom »pegan«.

64



50 LET BLOUDKOVIH PRIZNANJ

TRENERSKA  EKIPA MOŠKE IN ŽENSKE SMUČARSKE REPREZENTANCE
(Tomaž Cerkovnik, Pavel Grašič, Marko Jurjec, Jaro Kalan, Stojan Puhalj)
za tri bronaste kolajne na zimskih olimpijskih igrah 1994 v Lillehammerju

Tomaž Cerkovnik je bil vodja slovenske moške reprezentance , Pavel Grašič trener mla-
dih tekmovalcev, Marko Jurjec tudi trener, Jaro Kalan vodja in Stojan Puhalj trener ženske 
reprezentance.

DOBITNIKI NAGRAD 1995

Brigita BUKOVEC, Ljubljana
za vrhunske dosežke v atletiki

Pod vodstvom trenerja Jureta Kastelica  je v teku čez ovire dosegla slovenske rekorde v vseh 
starostnih kategorijah ter bronasti kolajni na mladinskem EP 1989 (Varaždin) in dvoran-
skem  SP 1995 (Barcelona).

Silvo KRISTAN, Ljubljana
za življenjsko delo v športu

Je izredni profesor na Fakulteti za šport v Ljubljani. V svoji doktorski nalogi proučuje 
človekovo telesno držo, ukvarja se s šolo v naravi, turistiko, športno značko, proučuje stro-
kovno  terminologijo. Je kritičen pisec v prispevkih, ki jih objavlja v slovenskih revijah in 
časopisih, napisal je več učbenikov.

Pavle ŠEGULA,  Škofja Loka
za življenjsko delo v planinstvu

Tesno je povezan z gorami in se je vrsto let ukvarjal s problematiko varstva pred snežnimi 
plazovi in reševanja izpod njih. Bil je prvi predsednik te komisije pri nas, soustanovitelj  in 
član Komisije za snežne plazove pri Upravi Republike Slovenije za varstvo narave in urejanje 
okolja. Vodil je tudi odprave v tuja gorstva ter objavil vrsto strokovnih del in člankov ter 
uredil veliko planinskih zbornikov.
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DOBITNIKI NAGRAD 1996

Jure KASTELIC, Ljubljana
za strokovno delo z vrhunskimi športniki

Nekoč aktiven  atlet se je nato posvetil trenerskemu delu. Ob vodenju  različnih selekcij, od 
najmlajših do vrhunskih atletov v klubu in državni reprezentanci, si je kmalu pridobil sloves 
vrhunskega trenerja, posebej z delom z Brigito Bukovec.

Viktor KREVSEL, Jesenice
za dosežke pri pedagoškem, strokovnem  in znanstveno – raziskovalnem delu na športnem 
področju

Najbolj ga je navdušila odbojka, kjer je bil vrhunski tekmovalec in državni reprezentant.  Po 
tekmovalni  karieri se je posvetil  trenerskemu  delu in bil tudi trener jugoslovanske  državne 
reprezentance, ki je v Beogradu na EP osvojila 3. mesto. V tujini je treniral špansko državno 
reprezentanco. Delo je nadaljeval na Fakulteti za šport kot predavatelj.

Tone PRAČEK, Murska Sobota
za izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa

Posvetil se je pedagoškemu delu. Bil je učitelj telesne vzgoje v Vipavi, na srednji medicinski 
šoli v Murski Soboti, na srednji šoli za telesno vzgojo Maribor. Diplomiral in magistriral je 
na Fakulteti  za šport v Ljubljani. Kot  pedagoški  svetovalec za športno vzgojo se je zavzemal 
za uveljavljanje mentorstva pri športni vzgoji na razredni stopnji.

Andraž VEHOVAR, Ljubljana
za vrhunske dosežke v kajakaštvu  na divjih vodah

Na olimpijskih igrah v Atlanti je osvojil srebrno kolajno v slalomu med kajakaši. Že leta 
1988 je na mladinskem svetovnem prvenstvu v Španiji osvojil bronasto kolajno ter nato na 
SP 1995 in na EP 1996 vnovič srebrni kolajni ter se izkazal na tekmah za svetovni  pokal.
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DOBITNIKI NAGRAD 1997

Franci ČOP, Maribor
za tekmovalno, strokovno in organizacijsko delo v alpskem smučanju

Je eden  izmed pionirjev smučanja  v Mariboru, tako  na tekmovalnem kot na organiza-
cijskem področju, posebej pa pri razvoju smučarskih centrov na Pohorju. Kot pobudnik 
in realizator izgradnje smučišč na Pohorju je postavil temeljne pogoje za razvoj alpskega 
smučanja. Z njegovim imenom so povezani tudi veliki uspehi slovenskega smučanja.

Primož PETERKA, Kranj
za izjemne tekmovalne dosežke v smučarskih skokih

Njegova tekmovalna pot v smučarskem skakalnem športu se je začela v sezoni 1986/87, ko 
je postal prvak Slovenije v najmlajši kategoriji dečkov  do 9 let, pravi športni vrhunec pa je 
dosegel v sezoni 1996/97, saj je kot prvi slovenski smučarski skakalec zmagal v skupni raz-

vrstitvi svetovnega pokala v smučarskih skokih 
ter bil prvi v skupnem seštevku svetovnega poka-
la v smučarskih poletih.

Leon ŠTUKELJ, Maribor
za življenjsko delo v športu

S tremi zlatimi, eno srebrno in dvema bronastima 
olimpijskima odličjema ni samo naš prvi olim- 
pijski zmagovalec,  temveč  najuspešnejši sloven-
ski olimpijec doslej ter eden  izmed najuspešnejših  
olimpijskih telovadcev sploh. Ne samo zaradi 
poosebljanja  zdravega  duha v zdravem telesu, 
tudi zaradi njegove  morale in življenjske filo-
zofije. Neprecenljiv  pa je njegov  delež pri uvel-
javitvi  slovenskega športa in Slovenije po njeni 
osamosvojitvi.
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DOBITNIKI NAGRAD 1998

Metod KLEMENC, Radomlje
za življenjsko delo v športu

Že mlad je bil ogret za različne športne zvrsti, še zlasti za tenis. Leta 1962 je končal študij na 
Visoki šoli za telesno kulturo v Ljubljani in nato deloval na različnih šolah v Ljubljani, Celju 
in Domžalah ter nazadnje na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Ob rednem pedagoškem 
delu se je loteval še najrazličnejših akcij – od gradnje igrišč do snovanja in organiziranja 
najrazličnejših mikavnih tekmovanj in pisanja knjig.

Tomaž ČOPI in Mitja MARGON, Piran 
za vrhunske dosežke v jadranju

Njun vrhunec je bilo prav leto 1998, ko sta po zmagi na Sredozemskih igrah (1997) in s 6. 
mestom na SP osvojila še srebrni kolajni na SP v Palmi de Mallorci kot tudi na EP v Turčiji 
ter zmagala na regatah za svetovni  in evropski pokal.

Smučarski klub TRŽIČ
za izjemen prispevek k razvoju smučanja pri nas

V Tržiču je smučanje  šport z najdaljšo tradicijo v Sloveniji. Klub je vzgojil vrsto odličnih 
tekmovalcev, med katerimi izstopa Bojan Križaj. V 75 letih delovanja  se je klub izkazal tudi 
kot izvrsten organizator številnih tekmovanj.

DOBITNIKI NAGRAD 1999

Gregor CANKAR, Celje
za vrhunski dosežek v atletiki

Na svetovnem prvenstvu 1999 v Sevilli je v skoku v daljino osvojil bronasto kolajno. S tem 
je postal prvi Slovenec z odličjem z atletskih svetovnih  prvenstev.
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Branko ELSNER, Ljubljana
za življenjsko delo v nogometu

Še kot aktiven  nogometaš  se je usposobil za trenerja. Bil je uspešen doma in v tujini: v Avs-
triji na klubski ravni v Innsbrucku in kot selektor avstrijske nogometne reprezentance.  Po 
končanem  visokošolskem  študiju je dosegel še akademsko stopnjo.  V  različnih mandatih  
je bil predsednik  in podpredsednik  trenerske organizacije ter tudi direktor reprezentance. 
Kot vodja šolanja strokovnih kadrov Nogometne zveze Slovenije je zaslužen za vse višjo 
raven trenerskega znanja pri nas.

Tomaž HUMAR, Kamnik
za najodmevnejši dosežek v letu v svetovnem alpinizmu

Tridesetletni gorski reševalec in alpinistični inštruktor iz Kamnika se je najprej ukvarjal 
z rokometom in atletiko, pred dvanajstimi leti pa se je odzval klicu gora. Kot vrhunski al-
pinist je jeseni 1999 v Himalaji sam v alpskem  slogu kot prvi preplezal južno steno 8167 
metrov  visokega  Daulagirija, kar je dotlej veljalo za nemogoče,  in bistveno premaknil mejo 
dosežkov že daleč v prihodnje tisočletje.

Marjan JEMEC, Ljubljana
za življenjsko delo v športu

Telovadec, smučar, atlet, pobudnik tekmovanj, trener tudi vrhunskih telovadcev, med-
narodni sodnik - to so bile prve postaje njegove športne poti. Dobro desetletje je bil sekretar 
Gimnastične  zveze Slovenije, nato  se je posvetil  širšemu organizacijskemu delu v športu. 
S posebno prizadevnostjo se je posvečal  stikom z zamejskimi Slovenci in sodeloval pri 
organizaciji največjih športnih prireditev pri nas.

Luka ŠPIK, Bled
za vrhunski dosežek v veslanju

Skupaj z Iztokom Čopom je postal svetovni  prvak v dvojcu brez krmarja in velja za enega 
izmed najbolj obetavnih veslačev na svetu. Prvo člansko kolajno si je s Čopom v isti disci-
plini priveslal na svetovnem prvenstvu v Kanadi, bil pa je tudi mladinski svetovni  prvak v 
enojcu.
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DOBITNIKI NAGRAD 2000

Jože HLADNIK, Kranj
za življenjsko delo na področju športne vzgoje in atletike

Sedaj že upokojeni  učitelj športne vzgoje je največ  pozornosti posvetil  atletski vzgoji, 
organizaciji atletskih tekmovanj in razvoju sodniške dejavnosti. Še posebej je zaslužen za 
pripravo tekmovalnih pravil, priročnikov  in drugega  gradiva  za organizacijo in sojenje 
atletskih tekmovanj.

Davo KARNIČAR, Zgornje Jezersko 
za izjemni športni podvig v Himalaji

Nekdanji alpski smučar je kot prvi na svetu opravil popolni smučarski spust z najvišje 
gore na svetu Mount Everesta: 7. oktobra 2000 se je povzpel na najvišji vrh sveta in nato 
v peturnem neprekinjenem spustu presmučal z vrha 8848 m do baznega tabora na višini 
5350 m.

Špela PRETNAR, Bled
za vrhunske dosežke v alpskem smučanju

Tekmovalka  Smučarskega  kluba Bled je bila najboljša v skupnem seštevku sve- tovnega 
pokala v slalomu. S tem je postala druga Slovenka po Mateji Svet, ki je kot prva prismučala 
vsesezonsko zlato odličje.

Janko STREL, Ljubljana
za izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa

Dr. Janko Strel je redni profesor na Fakulteti za šport, nosilec predmeta Didaktika športne  
vzgoje  in vodja  katedre  za športno  vzgojo  in šolski šport. Je vodilni raziskovalec motorike 
v Sloveniji. Kot avtor sistema za spremljanje in vrednotenje telesnih značilnosti in gibalnih 
sposobnosti  otrok in mladine pri nas je postavil temelje za smotrno usmerjanje mladih v 
šport na vseh ravneh. Je član mnogih domačih in mednarodnih  strokovnih  združenj ter 
avtor ali soavtor  več kot 200 strokovnih in znanstvenih člankov, razprav, referatov, razisko-
valnih del.
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DOBITNIKI NAGRAD 2001

Martina ČUFAR, Mojstrana
za vrhunske dosežke v športnem plezanju

Že več  let je naša najboljša športna plezalka in sodi med najboljše na svetu, vrhunec  njene 
izredno bogate  športne poti pa je zlata kolajna na svetovnem prvenstvu  v Winterthuru. Na 
tekmah svetovnega pokala, evropskih in svetovnih prvenstvih  ter največjih  mastrih je že do 
začetka letošnjega  novembra  16-krat stala na zmagovalnih stopnicah.

Zvone ZANOŠKAR, Ljubljana 
za življenjsko delo v športu

Je eden tistih športnih delavcev, ki ga zaradi strokovnih  in organizacijskih spo- sobnosti 
ter uspehov upravičeno štejemo med pionirje, celo legende posameznih športnih zvrsti pri 
nas – v njegovem  primeru kolesarstva. Po končanem  tekmovalnem obdobju je svoje 
izkušnje in znanje usmeril v strokovno in trenersko delo. Bil je eden od ustanoviteljev enega 
najbolj uspešnih kolesarskih društev – Roga, ki mu je ostal zvest do danes. Kot dolgoletni 
in nepogrešljivi trener ter strokovni vodja državnih reprezentanc je bil udeleženec kar petih 
olimpijskih iger.

ROKOMETNI  KLUB KRIM 
ETA NEUTRO ROBERTS, Ljubljana 
za vrhunski mednarodni dosežek

V sezoni 2000/2001 so igralke RK Krim, ki sicer deluje 
od leta 1984, postale evropske prvakinje. Na domači 
sceni so od osamosvojitve Slovenije doslej osvojile se-
dem naslovov prvakinj in še osemkrat postale pokalne 
zmagovalke. RK Krim Eta Neutro Roberts je prvi klub 
za športne igre v Sloveniji, ki mu je uspelo priigrati 
najvišjo evropsko lovoriko.
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DOBITNIKI NAGRAD 2002

Jolanda ČEPLAK, Velenje
za vrhunske dosežke v atletiki

Leto 2002 je bilo leto njene izjemne uveljavitve v športnem svetu. Na Dunaju je najprej 
postala  svetovna dvoranska  prvakinja  v teku  na 800 metrov  in to s svetovnim rekordom, 
nato pa je osvojila še naslov evropske prvakinje v isti disciplini na prostem. Njena serija 
uspehov je doslej brez primere v slovenski atletiki.

Janez MATOH, Ljubljana
za izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa

Že štirideset let neumorno, vztrajno in prodorno deluje v najrazličnejših športnih področjih 
in na najrazličnejših ravneh, pri čemer je njegova  največja  ljubezen športna gimnastika.  S 
projektom  »Gimnastika  2000« je dal slovenski gimnastiki nov  zagon  v  množičnem  in ka-
kovostnem smislu. Uspešno  sodeluje  tudi  v Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju 
športnih zvez.

Miha TERDIČ, Medvode
za vrhunske dosežke v kajakaštvu  na divjih vodah

Že pred štirimi leti je postal mladinski svetovni prvak, v sezoni 2002 je Sloveniji spet priveslal 
posamično  kolajno v slalomu na divjih vodah, zmagal pa je tudi na tekmi za svetovni  pokal 
v Tacnu.

Andrej ŠKUFCA in Katarina VENTURINI,  Ljubljana 
za vrhunske dosežke v športnem plesu

Doslej najuspešnejši slovenski plesni par se je izjemno uveljavil v svetovni amaterski 
konkurenci v standardnih in latinsko – ameriških plesih. Trikrat sta postala svetovna pr-
vaka v kombinaciji standardnih  in latinsko – ameriških plesov ter še svetovna prvaka v 
latinsko – ameriških plesih. Imata ogromno zaslug za širjenje športnega plesa in sta vzor 
mladim rodovom.
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SMUČARSKA SKAKALNA  REPREZENTANCA SLOVENIJE
(Damjan  Fras, Robert Kranjec, Peter Žonta in Primož Peterka, ki je nagrado že prejel 
leta 1997)
za vrhunske dosežke v smučarskih skokih

Naša četverica  je na zimskih olimpijskih igrah v Salt Lake Cityju (2002) osvojila bronasto 
kolajno v moštvenem tekmovanju.

DOBITNIKI NAGRAD 2003

Dejan KOŠIR, Kranjska Gora
za vrhunske dosežke v deskanju na snegu

Na svetovnem prvenstvu je v olimpijski disciplini paralelnem veleslalomu v Kreischbergu v 
Avstriji postal svetovni  prvak, prav tam je pred sedmimi leti tudi prvič zmagal v svetovnem 
pokalu. S svojimi vrhunskimi dosežki je izjemno prispeval k priljubljenosti tega športa pri 
nas.

Tomislav LEVOVNIK, Ljubljana
za izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa

Nekdaj je bil aktivni tekmovalec v alpskem smučanju in igralec rokometa, pozneje kot  tren-
er soustvarjalec  zlatega  obdobja  slovenskega  alpskega  smučanja. Poklicno delo v športu 
je dopolnjeval z ljubiteljskim v številnih projektih in akcijah. Kot silno vnet zagovornik raz-
voja športa v vseh njegovih razsežnostih se je vedno zavzemal tudi za njegova etična načela.

Peter MANKOČ, Ljubljana
za vrhunske dosežke v plavanju

Vse od leta 1999 so številni uspehi slovenskega  plavanja  povezani  z njegovim imenom. 
Je eden najboljših plavalcev na svetu v mešanem in prostem slogu in kot prvi Slovenec  je 
dosegel svetovni  rekord. Postal je tudi večkratni  svetovni  in evropski prvak.

73



Mitja PETKOVŠEK, Ljubljana
za vrhunske dosežke v športni gimnastiki

Na treh evropskih prvenstvih zapored je osvajal kolajne na njegovem najljubšem orodju bra-
dlji, potlej pa je izpolnil še en svoj veliki cilj. Tudi na svetovnem prvenstvu na Madžarskem 
je osvojil srebrno kolajno.

Ludvik RAVNIK, Bled
za življenjsko delo v športu

Po zdravniški specialnosti je dr. Ludvik Ravnik sicer urolog, a je že med študijem in kasneje  
kot  zdravnik zelo intenzivno  sodeloval  tudi na športnem  področju. Predvsem  je izje-
men njegov  prispevek  k uveljavljanju  zdravstvenega varstva športnikov in razvoju športne 
medicine. Desetletja je bil klubski in reprezentančni zdravnik, tudi na velikih prireditvah  v 
Ljubljani in Planici ter član jugoslovanske zdravniške ekipe na štirih olimpijskih igrah.

DOBITNIKI NAGRAD 2004

Milan AMER, Maribor
za življenjsko delo v športu, posebej kegljanju

16 let je bil aktiven  tekmovalec ter dobrega  pol stoletja aktiven  funkcionar  v kegljaškem 
športu, inštruktor, trener in organizator najrazličnejših tekmovanj. Bil je tudi selektor 
državne reprezentance v kegljanju, ki je na svetovnem prvenstvu  v Celju osvojila  3 kolajne.  
S svojimi idejami in dejanji je veliko  pripomogel  k popularizaciji kegljaškega športa.

Vasilij ŽBOGAR, Izola
za tekmovalne dosežke v jadranju

Dosedanji vrhunec njegovih uspehov v jadranju je vsekakor bronasta kolajna v razredu laser 
na olimpijskih igrah v Atenah 2004, leto poprej pa je postal evropski prvak v tej disciplini na 
prvenstvu v Splitu. Vasilij Žbogar je izjemno prizadeven na treningih in to se mu je obresto-
valo  tudi z drugimi vrhunskimi dosežki, ne le s kolajnama na OI in EP.
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Urška ŽOLNIR, Žalec
za tekmovalne dosežke v judu

Članica JK Sankaku iz Celja se z judom ukvarja dvanajst  let in je bila doslej že dvakrat 
mladinska evropska prvakinja in peta na svetovnem prvenstvu leta 2001 med članicami. 
Odlikuje jo izredna prizadevnost in resnost na treningih. Vrhunec dosedanje športne poti 
je dosegla na olimpijskih igrah v Atenah z bronasto kolajno v kategoriji do 63 kilogramov.

DOBITNIKI NAGRAD 2005

Rok BENKOVIČ (1986), Kamnik
za vrhunske mednarodne tekmovalne dosežke v smučarskih skokih

19. februarja 2005 je postal svetovni prvak na srednji skakalnici na prvenstvu v Oberst-
dorfu in dan pozneje osvojil še bronasto kolajno s slovensko reprezentanco. Tako se je Rok 
Benkovič že pri devetnajstih letih zavihtel na svetovni skakalni vrh, pred tem pa je kolajne 
na SP osvajal tudi med mladinci. Skakati je začel pri enajstih letih v Mengšu, ker v Kamniku 
ni bilo skakalnice.

Jože MEŠL (1942), Ig pri Ljubljani
za izjemen prispevek pri razvoju slovenskega športa, posebej gimnastike

Po svetovnem prvenstvu leta 1970 v Ljubljani je slovenska gimnastika zašla v krizo, Jože 
Mešl pa je kot trener v Ljubljanski gimnastični zvezi postavil nove temelje razvoja in stroko-
vni pristop potrdil tudi z dosežki. Leta 1989 so jedro reprezentance tvorili »njegovi« tel-
ovadci z Lojzetom Kolmanom, vrhunec projekta Gimnastika 2000 pa je bil Aljaž Pegan, 
svetovni prvak na drogu.
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Raša SRAKA (1979), Ljubljana
za vrhunske mednarodne tekmovalne dosežke v judu

V nizu uspehov v judu je Raša Sraka leta 2004 na SP v Kairu osvojila bronasto kolajno v 
kategoriji do 70 kilogramov. Kljub poškodbi kolena je s silno zagrizenostjo za uvod senza-
cionalno premagala dvakratno svetovno prvakinjo in olimpijsko zmagovalko z Japonske in 
se nato prebila do polfinala. Leta 2003 je Raša postala tudi evropska prvakinja in tudi takrat 
je nastopala poškodovana.
 
VESLAŠKI DVOJNI DVOJEC
(Davor MIZERIT (1981), Koper in Matej PRELOG (1980), Maribor)
za vrhunske mednarodne tekmovalne dosežke v veslanju

Davor Mizerit in Matej Prelog sta bila ob Iztoku Čopu in Luku Špiku (nagrajena že prej) 
člana slovenskega dvojnega četverca, ki je na SP na Japonskem zasedel drugo mesto. Mizerit 
je bil leto poprej med enojci deveti na OI v Atenah in leta 2001 na SP peti med dvojnimi 
dvojci, Prelog pa je bil kar štirikrat v različnih čolnih četrti na SP in OI, leta 2001 pa tretji 
na SP s četvercem »brez«.

DOBITNIKI NAGRAD 2006

Irena AVBELJ (1965), Zgornje Pirniče
za vrhunske mednarodne tekmovalne dosežke v padalstvu

Irena Avbelj že vrsto let dosega izjemne uspehe na najvišji ravni tako v paraskiju kot v 
klasičnih padalskih disciplinah. Samo leta 2000 je postala kar petkrat svetovna prvakinja 
in bila trikrat druga, na evropskih prvenstvih pa tudi ni imela resnejše tekmice. Poseben 
dosežek je zmogla na SP leta 2005 v Rusiji v figurah s štirimi zavoji in dvema saltama pri 
hitrosti 300 km na uro. Svetovni padalski svet je onemel.  
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Lucijan KOZLOVIČ (1938), Izola
za življenjsko delo v športu

Lucijan Kozlovič se je zapisal športu že pred dobrega pol stoletja. Najprej je deloval pri 
Partizanu v Kopru in v Gozdni šoli Partizana Slovenije v Mozirju. Sila aktiven je bil kot 
profesor športne vzgoje na Gimnaziji v Kopru, atletski klub v Kopru je obudil iz popolnega 
mrtvila, bil je pobudnik in organizator množičnih tekov na Obali ter še pobudnik smučanja 
in smučarskih tečajev v tem delu Slovenije.

Božidar MARINIČ (1921), Maribor
za življenjsko delo v športu, posebej v košarki

Božidar Marinič je bil začetnik razvoja košarke v severovzhodnem delu Slovenije in to že 
v petdesetih letih. Posebej je zaslovel z organizacijo in vodenjem košarkarskega prvenstva 
na I. mariborski gimnaziji, ki je nekakšna predhodnica sedanje ŠKL,  uspešen pa je bil pri 
iskanju mladih nadarjenih igralcev. Iz njegovega kroga so izšli tudi Kruno Brumen, Marijan  
Kandus in predvsem Ivo Daneu.

DOBITNIKI NAGRAD 2007

Marcel DJURDJEVIČ (1931), Koper
za življenjsko delo v športu, posebej v rokometu

Marcel Djurdjevič je velik del svojega življenja posvetil prostovoljnemu delu v športu in vzgo-
ji mladih. Z mlajšimi rokometnimi ekipami je kot trener osvojil vrsto naslovov najboljših v 
Sloveniji in vzgojil veliko mladih reprezentantov. Ima ogromno zaslug za obuditev moškega 
rokometa v Kopru. Vrsto let je bil  mednarodni rokometni sodnik in pobudnik ustanovitve 
Športne zveze Koper, ki jo je nekaj let tudi vodil.
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Petra MAJDIČ (1979), Dol pri Ljubljani
za vrhunske mednarodne tekmovalne dosežke v teku na smučeh

Petra Majdič je vrsto let dosegala izjemne rezultate in je s tem obilo prispevala k prilju-
bljenosti teka na smučeh v Sloveniji. Vrhunec je dosegla s srebrno kolajno na svetovnem 
prvenstvu v Saporu na Japonskem, v letu 2006 pa je dosegla tudi tri zmage na tekmah za 
svetovni pokal in z uspehi nadaljevala svojo športno pot. V letih 2006 in 2007 so jo športni 
novinarji izbrali za športnico leta v Sloveniji.

Stane TRBOVC (1939), Ljubljana
za življenjsko delo v športu

Stane Trbovc je deloval v slovenskem športu dobrih 60 let. V domačem Laškem je najprej ig-
ral košarko, nato je bil plavalec pri celjskem Neptunu in  po selitvi v Ljubljano član in igralec 
PK Ljubljana v vaterpolu ter pozneje opravljal še več funkcij v plavalnem športu. Kot športni 
novinar je veliko prispeval k vključevanju Slovenije v mednarodne košarkarske vode. Sila 
pomembna pa je njegova dejavnost v slovenskem športnem novinarstvu.

 

DOBITNIKI NAGRAD 2008

Primož KOZMUS (1979), Brežice
za vrhunske mednarodne tekmovalne dosežke v atletiki

Leta 2007 je Primož Kozmus za preboj med svetovno elito v metu kladiva najprej osvojil 
srebrno kolajno na svetovnem prvenstvu, na svojih tretjih olimpijskih igrah leta 2008 v 
Pekingu je zmogel sanjski met: z 82,02 metra je postal prvi slovenski olimpijski zmagovalec 
v atletiki. S tem dosežkom je bil tudi drugi najboljši na svetovnih in evropskih lestvicah. 
Slovenski atlet leta je bil že štirikrat, dvakrat pa športnik leta v Sloveniji.
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Jože OKOREN (1948), Trebnje
za izjemen prispevek pri razvoju slovenskega športa invalidov

Življenjsko pot Jožeta Okorna je zaznamoval nesrečen splet okoliščin zaradi česar je po 
operaciji hrbtenice že pri dvajsetih letih ostal na invalidskem vozičku. Nove izzive je našel 
nato v športu in leta 1972 kot prvi slovenski športnik osvojil zlato kolajno pa paraolimpi-
jskih igrah v metu diska in ji pozneje dodal še srebro. Več kot 15 let je bil tudi član slovenske
reprezentance v košarki na vozičkih. 20 let je bil podpredsednik Zveze paraplegikov Sloveni-
je, od leta 2001 pa predsednik ZŠIS - POK.

Stane PAPEŽ (1932), Ljubljana
za izjemen prispevek pri razvoju slovenskega športa, predvsem rokometa

Športno življenje in delovanje Staneta Papeža je povezano z rokometom. Bil je član 
reprezentanc Slovenije in Jugoslavije, posebej uspešen v petdesetih letih. Po koncu igralske 
poti je bil sila zagnan najprej kot trener in pozneje kot funkcionar v rokometnem športu. V 
času njegovega predsedovanja je bil RK Slovan drugi v Evropi. Njegovo delo v povezovanju 
gospodarstva in športa je bilo prav vizionarsko.  

Adi VIDMAJER (1942), Prebold
za življenjsko delo v športu, predvsem v atle-
tiki in planinstvu

Že z dvanajstimi leti se je v Žalcu priključil 
atletskim vrstam, od leta 1961 pa celjskemu 
Kladivarju in bil med najboljšimi metalci 
kladiva pri nas. Kot športni pedagog se je 
aktivno vključeval v projekte in v izgradnjo 
športnih objektov v širše športne namene. 
Velik je bil njegov prispevek k razvoju pla-
ninstva v Sloveniji. Leta 1972 je bil med 
pobudniki za ustanovitev PD Prebold, bil je 
tudi podpredsednik PZS, v atletskih vrstah 
pa zagnan sodelavec in aktiven med atlet-
skimi veterani.

79



DOBITNIKI NAGRAD 2009

Sara ISAKOVIČ (1988), Bled
za vrhunske mednarodne tekmovalne dosežke v plavanju

Z vrhunskimi treningi se je začela ukvarjati leta 2001 pod vodstvom trenerja Miha Potočnika 
in dve leti pozneje je bila že dvakrat v finalu na EP za mladince, leto pozneje pa že evropska 
mladinska prvakinja na 200 kravl z novim svetovnim rekordom za mladinke. Do OI v Seulu 
je samo še napredovala in leta 2008 je postala tudi evropska prvakinja v isti disciplini, vr-
hunec pa je dosegla na OI v Pekingu s srebrno kolajno.

Peter KAUZER ml. (1983), Hrastnik
za vrhunske mednarodne tekmovalne dosežke v kajaku na divjih vodah

Peter Kauzer je kmalu krenil po stopinjah svojega očeta Petra. Leta 2006 na SP je bil osmi, 
na OI 2008 v Pekingu pa že med favoriti za zmago, toda po nesrečnem spletu je ostal le 
13. Zato je bilo leto 2009 njegovo, bil je praktično nepremagljiv v svetovnem pokalu. Na 
svetovnem prvenstvu je kronal sezono z naslovom svetovnega prvaka med kajakaši. To se 
doslej ni posrečilo še nobenemu slovenskemu kajakašu.

Branko Franc OBLAK (1947), Ljubljana
za življenjsko delo v športu, predvsem v nogometu

Branko Oblak je nedvomno najuspešnejši slovenski nogometaš vseh časov, ki je svojo kako-
vost na veliko potrjeval tudi v najbolj uglednih klubih po Evropi. Seveda mu tudi v takratni 
Jugoslaviji ni bilo para. V ospredje se je prebil v Olimpiji, nadaljeval pri Hajduku v Splitu in 
potrditev doživel v jugoslovanski reprezentanci ter v nemških ligaših Schalkeju in predvsem 
Bayernu iz Muenchna. Kot trener je vodil tudi slovensko člansko reprezentanco.

Evgen TITAN (1929), Murska Sobota
za življenjsko delo v športu

Evgen Titan se je zapisal športu že zelo zgodaj in se po končani gimnaziji odločil za študij 
športne vzgoje v Beogradu ter ga tudi uspešno zaključil. Ves čas je bil zelo aktiven v atletiki 
in hokeju na travi. Po prihodu na soboško gimnazijo je dal športni dejavnosti svoj smisel ter 
ustanovil športni aktiv, ki je bil osnova za ŠŠD Enotnost. V svoj delokrog je vključil najmanj 
30 športnih panog, ni pa zanemarljiv njegov prispevek pri načrtovanju in gradnji športnih 
objektov.
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DOBITNIKI NAGRAD 2010

Milan KNEŽEVIČ (1938), Ptuj
za življenjsko delo v športu, predvsem v šahu

Milan Kneževič je že več kot pol stoletja stalnica v slovenskem športnem prostoru, pred-
vsem v šahu. Na čelu Šahovske zveze Slovenije je bil dobrih 30 let, od leta 2005 pa je tudi 
častni predsednik ŠD Ptuj, ki ga je vodil dobrih 20 let. Vodil je tudi organizacijo šahovskih 
olimpijad 1990 v Novem Sadu in 2002 na Bledu. Slovenski šah je v času njegove »vladavine« 
dosegal imenitne uspehe, Kneževič pa je bil deležen številnih priznanj.

Lucija POLAVDER (1984), Griže
za vrhunske mednarodne tekmovalne dosežke v judu 

Lucija Polavder je z vztrajnostjo, borbenostjo in privrženostjo judu postala ena najuspešnejših 
slovenskih tekmovalk v tej športni zvrsti. Bila je evropska mladinska prvakinja, štiri kolajne 
je osvojila na članskih evropskih prvenstvih, bron na OI v Pekingu, leta 2007 pa še srebro na 
članskem svetovnem prvenstvu. V minulem letu je kariero kronala še z naslovom evropske 
prvakinje.

Tina MAZE (1983), Črna na Koroškem
za vrhunske mednarodne tekmovalne dosežke v alpskem smučanju

Tina Maze je še zelo mlada pokazala, da je pred njo bogata športna pot. Na olimpijskih igrah 
v Vancouvru v Kanadi je osvojila srebrni kolajni v veleslalomu in superveleslalomu, doslej 
pa je tudi devetkrat zmagala na tekmah za svetovni pokal, torej na tekmah, kjer nastopajo 
vse najboljše smučarke sveta. Tako je že postala najuspešnejša alpska smučarka v Sloveniji 
doslej. 

Rolando PUŠNIK (1961), Celje
za izjemen prispevek pri razvoju slovenskega športa, predvsem rokometa

Rolando Pušnik je nosilec dveh olimpijskih kolajn, zlate iz leta 1984 in bronaste štiri leta 
pozneje, bil pa je tudi član jugoslovanske mladinske reprezentance, ki je postala svetovni 
prvak. Z moštvom Zagreba je bil v letih 1991 in 1993 evropski prvak, s slovensko reprezent-
anco pa se je leta 2000 uvrstil na olimpijski turnir (Slovenija je bila osma) ter bil z njo še peti 
na EP 2000. V slovenskem rokometu je ostal kot trener.
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Dejan ZAVEC (1976), Juršinci
za vrhunske mednarodne tekmovalne dosežke v boksu

Dejan Zavec se je kot deček zaljubil v nogomet, toda kmalu so ga prevzeli treningi boksa. 
Njegovo nadarjenost in zagnanost je opazil boksarski trener Ivan Pučko in njemu se Dejan 
lahko zahvali, da je danes v svetovnem boksu sila visoko. Od leta 2003 je tudi med poklic-
nimi boksarji in izgubil le enkrat na 32 dvobojih. 11. decembra 2009 je postal svetovni prvak 
in nato naslov dvakrat tudi ubranil, nazadnje v nepozabnem večeru v Stožicah.
 

DOBITNIKI NAGRAD 2011

Slavko IVEZIČ (1956), Celje
za izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa, predvsem rokometa

Slavko Ivezič je predvsem s svojim trenerskim delom v rokometu ogromno pripomogel k 
razvoju tega športa pri nas in še posebej pri njegovi uveljavitvi v svetu. Posebej uspešen je bil 
pri vodenju mlajših selekcij in z njim je slovenska mladinska reprezentanca zasedla drugo 
mesto na  EP na Poljskem (2002), bila pozneje tretja na SP v  Braziliji (2003) ter še enkrat 
tretja na EP v Estoniji (2004). Po delu s člansko reprezentanco se je spet vrnil na trenersko 
klop mladincev in bil še trikrat uspešen, tretji na SP in EP.

Janko POPOVIČ (1934), Ljubljana
za življenjsko delo v športu

Prispevek Janka Popoviča pri razvoju slovenskega športa ima izjemen pomen. Predvsem 
velja to za tenis, hokej na ledu in za Akademsko športno zvezo Olimpija iz Ljubljane. Vse je 
zaznamoval s prostovoljnim in zanesenjaškim delom. Na Univerzi v Ljubljani je leta 1954 
začel kot pobudnik prvih študentskih športnih tekmovanj, pozneje je bil predsednik teniške 
in nato tudi hokejske zveze Slovenije, sodeloval je pri vključevanju slovenskega hokeja v 
mednarodne organizacije ter tudi pri izdajanju knjig, zbornikov in časopisov ter bil dejaven 
v OKS – ZŠZS.

82



50 LET BLOUDKOVIH PRIZNANJ

SMUČARSKA SKAKALNA REPREZENTANCA
(Jernej DAMJAN (1983), Ljubljana, Robert KRANJEC (1981), Kranj, Peter PREVC (1992), 
Železniki, Jurij TEPEŠ (1989), Ljubljana)
za vrhunske mednarodne tekmovalne dosežke

Slovenska reprezentanca v smučarskih skokih je s tretjim mestom na svetovnem prvenstvu 
v Oslu dosegla izjemen uspeh in samo potrdila razcvet te športne zvrsti v zadnjih letih v 
Sloveniji. Sila pomemben podatek pri tem dosežku je, da ga je dosegla reprezentanca, ki sta 
jo sestavljala po dva izkušena tekmovalca in dva predstavnika mlajšega rodu. Ta uspeh gre 
lahko ob bok naslovoma svetovnega prvaka, ki sta ga dosegla Franci Petek in Rok Benkovič.

Meta ZAGORC (1951), Ljubljana
za izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa, predvsem plesa

Meta Zagorc je doktorica kinezioloških znanosti in predstojnica katedre za ples na Fakulteti 
za šport v Ljubljani. Kot nekdanja vrhunska športna plesalka s številnimi dosežki se je pos-
vetila razvoju celostne plesne dejavnosti in sistematizaciji plesa pri najmlajših na predšolski 
in razredni stopnji ter organizaciji modernih plesnih tekmovanj, razvoju aerobike in 
navijaških plesnih skupin. Zagorčeva sodi med najpomembnejše slovenske športne delavce 
in strokovnjake na področju plesa.

DOBITNIKI NAGRAD 2012

BIATLONSKA MEŠANA ŠTAFETA
(Andreja MALI (1977), Kamnik, Teja GREGORIN (1980), Domžale, Klemen BAUER 
(1986), Domžale, Jakov FAK (1987), Preddvor)
za vrhunske mednarodne tekmovalne dosežke

Mešana biatlonska štafeta je na svetovnem prvenstvu v Ruhpoldingu v Nemčiji osvojila na-
slov podprvakov v novejši disciplini, ki je sicer postala ena izmed najbolj atraktivnih. Nekaj 
časa je kazalo celo na naslov prvakov, ker so prvi prečkali cilj, a so pozneje prvaki postali 
Norvežani, ki jim mehanska okvara ni »priznala« enega zadetka. Toda to ne zmanjšuje usp-
eha izjemne homogene slovenske zasedbe.  
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Franjo IZLAKAR (1965), Maribor
za vrhunske mednarodne tekmovalne dosežke v  športu invalidov

Franjo Izlakar je v bogati športni karieri med invalidi dosegel že mnogo uspehov na atlet-
skih tekmovališčih. Bil je tretji na paraolimpijskih igrah na Nizozemskem, v suvanju kro-
gle je bil tudi večkratni svetovni rekorder. Vrhunec je dosegel na igrah v Barceloni, ko je s 
svetovnim rekordom osvojil zlato v suvanju krogle ter še zlato s paraolimpijskim rekordom 
v metu diska.

Marjan FABJAN (1958), Celje
za izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa

Slovenskega športa, predvsem juda, si ne moremo predstavljati brez Marjana Fabjana, ki se 
je temu športu zapisal že leta 1968 kot tekmovalec, nato pa je pred dvajsetimi leti ustanovil 
klub Sankaku in bil izjemno uspešen pri vzgoji mladih. Pod njegovim vodstvom so tek-
movalci in tekmovalke osvojili prek 200 kolajn, kar 24 na članskih evropskih in svetovnih 
prvenstvih, vrhunec je olimpijsko zlato Urške Žolnir (Atene 2004) ter brona Lucije Polavder 
(Peking 2008) in Žolnirjeve (London 2012).

Mina MARKOVIČ (1987), Ptuj
za vrhunske mednarodne tekmovalne dosežke v športnem plezanju 
Mina Markovič je bil v letih 2011 in 2012 najboljša športna plezalka na svetu in je spisala 
posebno poglavje v slovenskem in svetovnem plezanju. Po osvojitvi svetovnega pokala v 
kombinaciji galvanskega in težavnostnega plezanja, je ta uspeh leto za tem ponovila, kar 
doslej ni uspelo še nobeni plezalki. Tudi na domačem prizorišču v Kranju je zmogla toliko 
moči in zbranosti, da je ubranila naslov skupne zmagovalke.
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DOBITNIKI NAGRAD 2013

Rudi HITI (1946), Bled
za izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa, predvsem hokeja na ledu    

Rudi Hiti se je s hokejem na ledu spoznal na domačih Jesenicah in kmalu svoje sposobnosti 
dokazoval skorajda na vsaki tekmi. Z Jeseničani je bil prvič državni prvak leta 1967 in nato 
dvakrat z Olimpijo. Leta 1974 je postal član Bolzana v Italiji in tudi z njim osvajal prvenstva. 
Za jugoslovansko reprezentanco je na SP in OI odigral 177 tekem in zbral 166 točk ter bil 
štirikrat v »moštvu prvenstva«. Poseben je njegov prispevek pri delovanju HK Bled in  or-
ganizaciji poletnih lig. Sprejet je bil tudi v Hišo slavnih Mednarodne hokejske zveze.
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Rok MARGUČ (1986), Celje
za vrhunske mednarodne tekmovalne dosežke v deskanju na snegu

Rok Marguč se je najprej preizkusil v rokometu in košarki, leta 1991 pa je prvič stopil na 
snežno desko in takrat se je začela pot enega slovenskih izmed najuspešnejših deskarjev na 
snegu. Leta 2005 se je prvič uvrstil v slovensko člansko reprezentanco in takrat nastopil na 
prvi tekmi za svetovni pokal, leta 2013 je postal tudi svetovni prvak v  paralelnem slalomu 
na prvenstvu v Kanadi.

Srečko REMIH (1941), Podčetrtek
za življenjsko delo v športu

Srečko Remih si je dobrih 45 let prizadeval za razvoj športa v Podčetrtku in sodeloval pri 
nastajanju najrazličnejših športnih organizacij in njihovem delovanju. Ni zanemaril niti 
dela pri gradnji športne infrastrukture ter področja šolske športne vzgoje. Bil je tudi viden 
pobudnik pri plavalnem in smučarskem izobraževanju ter pri izobraževanju športnih peda-
gogov in trenerjev v svojem okolju ter tudi širše v regiji. 

Peter VILFAN (1957), Ljubljana
za vrhunski mednarodni športni dosežek v košarki

Peter Vilfan se je meteorsko hitro prebil v jugoslovansko člansko košarkarsko reprezent-
anco in tudi kot najmlajši član dobil veliko priložnosti za igranje na najvišji svetovni ravni. 
Leta 1978 je bil z Jugoslavijo svetovni prvak ter zraven še dvakrat srebrn in enkrat bronast. 
Tekmovalno pot je sklenil kot prvi kapetan slovenske reprezentance. Igral je za Olimpijo, 
Jugoplastiko iz Splita in Partizana. Leta 1993 je ustanovil svojo košarkarsko šolo. 
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DOBITNIKI NAGRAD 2014

Žan KOŠIR (1984), Tržič
za vrhunski mednarodni dosežek v deskanju na snegu

Žan Košir je na olimpijskih igrah v Sočiju osvojil srebrno kolajno v paralelnem slalomu 
ter bronasto v paralelnem veleslalomu v deskanju na snegu. Štiri leta poprej je s 6. mestom 
dosegel najboljšo slovensko uvrstitev na OI v tem športu, nato pa je v štirih letih trdega 
dela postal eden najboljših deskarjev na svetu in pri tem ostal preprost fant iz Tržiča, ki se 
ukvarja tudi z drugimi športi a vselej z mislijo na deskanje.

Peter PREVC (1992), Selca
za vrhunski mednarodni dosežek v skokih na smučeh

Peter Prevc je bil eden izmed naših junakov na zimskih olimpijskih igrah v Sočiju. Najprej 
je osvojil srebrno kolajno na srednji in nato še bron na veliki skakalnici. S prvo zmago na 
poletih v Kulmu si je priskakal mali kristalni globus v svetovnem pokalu, za nameček pa je 
zasedel še tretje mesto na svetovnem prvenstvu v poletih. V svetovnem pokalu je debitiral 
leta 2010 in se tudi takoj uvrstil v olimpijsko reprezentanco ter v Vancouvru presenetil s 7. 
mestom ter nato vseskozi napredoval do vrhunca v Sočiju.

Miklavž SEVER (1937), Ljubljana
za izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa

Miklavž Sever je eden izmed najbolj vsestranskih slovenskih športnih delavcev v minulega 
pol stoletja, v mladosti pa je bil tudi zelo uspešen športnik, posebej izvrsten rokometaš. Kar 
pet mandatov je vodil Zavod Tivoli, pred tem pa je bil tehnični vodja in direktor športnih 
objektov v Zavodu inž. Stanka Bloudka. Kar na desetih velikih športnih dogodkih v Ljublja-
ni je bil vodja tehnične komisije, pomembna pa je tudi njegova novinarska in publicistična 
dejavnost.
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       PREGLED ŠTEVILA DOBITNIKOV 
   BLOUDKOVIH NAGRAD 1965 - 2015
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Leto                Športni            Vrhunski športniki       Organizacije               Skupaj
                        delavci                 oz. ekipe

1965 5 1 5 11

1966 4 1 4 9

1967 4 1 2 7

1968 4 1 1 6

1969 3  2 5

1970 4  1 5

1971 4  2 6

1972 4  1 5

1973 3 2 1 6

1974 3 1 1 5

1975 4 1 2 7

1976 1 2 2 5

1977 3  2 5

1978 3 1 2 6

1979 3 2 2 7

1980 2  3 5

1981 4 1 2 7

1982 4 2 2 8

1983 5 1 4 10

1984 3 7  10

1985 6 2 2 10

1986 4 2 2 6

1987 4 2 1 7

1988 4 4  8

1989 3 2 1 6
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Leto                Športni             Vrhunski športniki       Organizacije               Skupaj
                        delavci                 oz. ekipe

1990 3 1 1 5

1991 3 2 1 6

1992 2 4 1 7

1993 3 2 1 6

1994 2 2  4

1995 2 1  3

1996 3 1  4

1997 2 1  3

1998 1 1 1 3

1999 2 3  5

2000 2 2  4

2001 1 1 1 3

2002 1 4  5

2003 2 3  5

2004 1 2  3

2005 1 3  4

2006 2 1  3

2007 2 1  3

2008 3 1  4

2009 2 2  4

2010 2 3  5

2011 3 1  4

2012 3 1                     4

2013 1 3  4

2014 1 2  3

 91
145     80  53 278



DOBITNIKI BLOUDKOVIH 
               PLAKET 1965 - 2015  
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DOBITNIKI PLAKET 1965

Andrej ARKO, Kočevje
za organizacijsko delo v športu

Mimi AVSEC, Brežice
za organizacijsko delo v športu

Natan BERNOT, Ljubljana
za tekmovalne dosežke v kajak - kanuju in strokovno delo v športu

Vinko CAJNKO, Slovenj Gradec
za organizacijsko delo v TVD Partizan

93



Franci ČOP, Maribor
za zasluge pri razvijanju smučarskega športa na Pohorju

Mirko FILI, Tolmin
za organizacijsko delo v športu

Anton GARNEŠ, Maribor
za organizacijsko delo v športu in pri TVD Partizan Lovrenc na Pohorju

Leopold KRANJČIČ, Maribor
za organizacijsko in strokovno delo v športu

Boris KRISTANČIČ, Ljubljana
za tekmovalne dosežke in strokovno delo v košarki

Ciril KRIŽNAR, Ljubljana
za tekmovalne dosežke v letalstvu

Bruno PARMA, Ljubljana
za tekmovalne dosežke v šahu

Franc PLANINC,  Ljubljana
za tekmovalne dosežke in strokovno delo v strelstvu

Dušan POVH, Ljubljana
za filmsko ustvarjalnost na področju športa

Franc PRIBOŠEK,  Ljubljana
za tekmovalno dejavnost  in organizacijsko delo v atletiki
Draga STAMEJČIČ, Ljubljana
za tekmovalne dosežke v atletiki

Miloš STERGAR, Koper
za organizacijsko delo v telesni kulturi med Slovenci na Tržaškem in na slovenski Obali

Miro STERŽAJ, Ljutomer
za tekmovalne dosežke v kegljanju
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Barbka ŠČETININ - LIPOVŠEK, Ljubljana 
za alpinistične dosežke

Slavko TIRAN, Ljubljana
za propagandno dejavnost  v telesni kulturi

Evgen TITAN, Murska Sobota
za razvoj šolske športne vzgoje

Pavla TROGAR, Mozirje
za splošno aktivnost v telesni kulturi

Zdeno VAHTAR, Maribor
za pomembno delo v športnem novinarstvu

Miro VESEL, Ljubljana
za delo v športu in športni rekreaciji invalidov

Karlo VONČINA, Nova Gorica
za organizacijo telesnokulturne  dejavnosti na Goriškem

DELOVNI KOLEKTIV TOVARNE ŠPORTNEGA ORODJA “ELAN”, 
Begunje na Gorenjskem 
za dosežke v proizvodnji športne opreme

DELOVNI KOLEKTIV ŽELEZARNE JESENICE
za razvoj rekreacije v delovnem  kolektivu
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DOBITNIKI PLAKET 1966

Vitomir CILENŠEK, Maribor
za organizacijsko in strokovno delo v TVD Partizan

Drago ČEBULAR, Maribor
za organizacijsko in strokovno delo v športu

Darij ERZNOŽNIK, Žiri
za uvajanje novih oblik telesne vzgoje v šoli

Dušan FURLAN, Nova Gorica
za organizacijsko in strokovno delo v športni gimnastiki

Jože GLONAR, Novo mesto
za organizacijo in strokovno delo v šolski telesni vzgoji

Avgust  JELEN, Jesenice
za organizacijsko delo v telesni kulturi

Miro MARN, Ljubljana
za razvoj strelske organizacije

Stanko REBOLJ st., Kranj
za prizadevno delo v namiznoteniški organizaciji

Drago ROBIČ, Zagorje
za organizacijsko in strokovno delo v TVD Partizan

Anton SOK, Kozje
za organizacijsko delo v TVD Partizan

Lojze ŠAVORN,  Ljubljana
za zasluge pri razvoju kolesarstva v Sloveniji
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Jože ŠTRAFELA,  Ptuj
za organizacijsko in strokovno delo v telesni kulturi

Hilda ŠVAJGER,  Maribor
za organizacijsko in strokovno delo v športu

Simo VAŽIČ, Celje
za tekmovalne dosežke v atletiki

Janko WAGNER, Celje
za organizacijsko in strokovno delo v nogometu
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Ljerka ZEMLJIČ, Ljutomer
za organizacijsko in strokovno delo v telesni kulturi

Lovro ŽEMVA, Gorje
za razvoj smučarskih tekov

GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA SLOVENIJE
za požrtvovalno in humanitarno  delo pri reševanju ponesrečencev

ŠPORTNO ZDRUŽENJE BOR, Trst (Italija)
za organiziranje športnega življenja med slovensko mladino na Tržaškem

DOBITNIKI PLAKET 1967

Erik ALEŠ, Maribor
za strokovno delo in pedagoško  delo v TVD Partizan

Milan BETETTO, Ljubljana
za zasluge pri razvoju drsalnega in hokejskega športa

Mirko BIZJAK, Trbovlje
za strokovno delo v gimnastiki

Saša BIŽAL, Kočevje
za strokovno in organizacijsko delo v telesni kulturi in TVD Partizan

Berti BRUN, Jesenice
za organizacijsko delo v nogometu,  hokeju in smučanju

Rudi FINŽGAR, Radovljica
za organizacijsko in strokovno delo ter tekmovalne dosežke v smučarskih skokih
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50 LET BLOUDKOVIH PRIZNANJ

Jože FIŠER, Maribor
za organizacijsko delo in aktivnost v šahu

Jože HVALE, Ljubljana
za življenjsko delo v TVD Partizan

Karel JUG, Celje
za organizacijsko in strokovno delo v atletiki in šolski telesni vzgoji

Franc KONIČ, Tržič
za organizacijsko delo v dejavnosti TVD Partizan

Marjan PAVLIČ, Ljubljana
za organizacijsko delo v strelski organizaciji

Ferdo PIHLER, Tišina
za organizacijsko delo v telesni kulturi

Franc PODPEČAN, Maribor
za organizacijsko delo v mariborskem športu

Voje ŠERBEC, Ljubljana
za organizacijsko in propagandno delo v košarki in Planiškem komiteju

Mitja VIDIC, Ljubljana
za organizacijsko in strokovno delo v rokometu

Miro VODEB, Maribor
za organizacijsko delo v nogometu,  košarki in tenisu

Daniel VRHOVŠEK, Ljubljana
za tekmovalne uspehe v plavanju

Zdenko ŽERAK, Muta
za organizacijsko delo in zasluge pri gradnji športnih objektov
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KEGLJAŠKI KLUB TRIGLAV, Kranj 
za vsestransko delo in tekmovalne dosežke

TVD PARTIZAN,  Markovci pri Ptuju
za 35-letnico delovanja  in za vključevanje mladine v šport

DOBITNIKI PLAKET 1968

Pavle BOŽIČ, Celje
za organizacijsko in strokovno delo v TVD Partizan in atletiki

Tone BUČER, Ljubljana
za organizacijsko in strokovno delo v planinski dejavnosti

Boris FILI, Koper
za organizacijsko delo v športni dejavnosti na Primorskem

Bojan HROVATIN, Ljubljana
za organizacijsko in strokovno delo pri organizaciji Partizan in rekreaciji invalidov

Ištvan KORPA, Ljubljana
za tekmovalne dosežke v namiznem tenisu

Hinko LEBINGER, Litija
za organizacijsko delo v telesni kulturi

Marijana LUBEJ, Celje
za tekmovalne dosežke v atletiki

Draga MISLEJ, Novo mesto
za organizacijsko delo v telesni kulturi
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50 LET BLOUDKOVIH PRIZNANJ

Zoran MRAK, Logatec
za organizacijsko delo v TVD Partizan in pri smučarskih skokih

Anica PAVLIČ, Maribor
za organizacijsko in strokovno delo v TVD Partizan

Stojan PUC, Maribor
za tekmovalne uspehe v šahu

Karel RUPNIK, Trbovlje
za organizacijsko delo v TVD Partizan in delo v telesnokulturnih organizacijah

Stanko STEINER, Ljubljana
za organizacijsko delo v košarki

Stanko STOPORKO, Mislinja
za organizacijsko delo v telesni kulturi

Nataša URBANČIČ, Celje
za tekmovalne dosežke v atletiki

Edvard VECKO,  Ljubljana
za tekmovalne dosežke v namiznem tenisu

Drago ZADRAVEC, Celje
za organizacijsko delo v atletiki in smučanju

Ludvik  ZAJC, Jesenice
za tekmovalne dosežke v smučarskih skokih

Tone ŽNIDARIČ, Gornja Radgona 
za strokovno delo v telesni kulturi

KAJAK KLUB SOŠKE ELEKTRARNE, Nova Gorica 
za tekmovalne dosežke
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PLANINSKO DRUŠTVO LJUBLJANA – MATICA,  Ljubljana 
za razvoj planinstva na Slovenskem

ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO ENOTNOST, Murska Sobota 
za pionirsko delo v organizaciji šolskega športa v državi

DOBITNIKI PLAKET 1969

Jože AHAČIČ, Tržič
za organizacijsko delo, predvsem v smučanju

Majda ANKELE, Kranj
za tekmovalne dosežke v alpskem smučanju

Milan BOŽIČ, Celje
za organizacijsko delo v telesni kulturi

Mirko FAJDIGA, Maribor
za organizacijsko delo v športu invalidov

Stane GALIČ, Ljubljana
za strokovno delo v strelstvu

Dušan KIT, Ljubljana
za organizacijsko in trenersko delo v plavanju

Slavko KOKOT, Celje
za pedagoško  delo v športu

Franjo PAVLIN, Ljubljana
za organizacijsko delo v smučarskem športu
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50 LET BLOUDKOVIH PRIZNANJ

Dušan SENČAR, Maribor
za organizacijsko delo v smučarskem športu

Savo SLOKAR, Ajdovščina
za strokovno delo v športnih organizacijah

Barbara ŠENK, Ljubljana in Mitja ŠKETA, Ljubljana
za tekmovalne dosežke v umetnostnem drsanju in kotalkanju

Dušan VODEB, Maribor
za organizacijsko delo v različnih športnih organizacijah

Drago ŽUNTAR, Celje
za tekmovalne dosežke v atletiki

Uroš ŽUPANČIČ,  Jesenice
za alpinistične dosežke in sodelovanje  v reševalnih akcijah v naših planinah

ŠOLSKO  ŠPORTNO DRUŠTVO “IVAN PETERNELJ”, Škofja Loka
za množično vključevanje mladine v telesnokulturno  življenje

ŠPORTNA REDAKCIJA “DELA”, Ljubljana 
za propagandno delo v prid športa
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DOBITNIKI PLAKET 1970

Ančka  AŽMAN, Kranj
za organizacijsko in strokovno delo v TVD Partizan

Božo BENEDIK, Bled
za organizacijsko delo v veslaškem športu

Milojka BOŽIČ, Celje
za organizacijsko in strokovno delo, posebej pri TVD Partizan Celje - Gaberje

Franček BRGLEZ, Ljubljana
za organizacijsko delo v šahu

Tilka GAJŠEK, Ljubljana
za tekmovalne dosežke in organizacijsko delo v odbojki

Blaž JAKOPIČ, Jesenice
za tekmovalne dosežke v alpskem smučanju

Vinko JELOVAC, Ljubljana
za tekmovalne dosežke v košarki 

Stane KOŠNIK, Kranj
za organizacijsko delo v strelskem športu

France LEVSTEK, Ribnica
za organizacijsko delo v telesni kulturi

Eva LUDVIK, Štore
za tekmovalne dosežke v kegljanju

Janez LUŠINA, Ljubljana
za organizacijsko in strokovno delo v smučanju
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50 LET BLOUDKOVIH PRIZNANJ

Rudi MALE, Celje
za vztrajnost pri ukvarjanju s športom, posebej atletiko

Milan NAPRUDNIK, Ljubljana
za organizacijsko delo v atletiki

Štefan PESJAK, Radovljica
za tekmovalne dosežke v padalstvu

Janez ŠLIBAR, Ljubljana
za strokovno delo v gimnastiki

Dušan TOMAŽIČ, Maribor
za organizacijsko delo v telesni kulturi

Rudolf  VARL, Nova Gorica
za organizacijsko delo v telesni kulturi

Jože ZADNIK,  Maribor
za strokovno delo v TVD Partizan

Albin ZAVRŠNIK, Bled
za vsestransko, zlasti pedagoško dolgoletno  delo

Aljoša ŽORGA, Ljubljana
za tekmovalne dosežke v košarki

GIMNASTIČNA VRSTA JUGOSLAVIJE NA SVETOVNEM PRVENSTVU 1970
(Janez Brodnik, Milenko Kersnič, Avgust  Kuessel, Drago Šoštarič, Miloš Vratič)
za tekmovalne dosežke na SP v Ljubljani – 4. mesto ekipno; Miroslav Cerar – Bloudkovo 
nagrado že 1965

OBČINSKA ZVEZA ZA TELESNO KULTURO, Ravne na Koroškem 
za uspehe pri razvoju telesne kulture

UREDNIŠTVO  ŠPORTNIH ODDAJ RADIA LJUBLJANA
za propagandno delo v prid telesni kulturi
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DOBITNIKI PLAKET 1971

Borut BASSIN,  Ljubljana
za tekmovalne dosežke v košarki

Marica CZURDA, Ljubljana
za razvoj športne aktivnosti med starejšimi ženskami

Silvo ČEBULJ, Ljubljana
za organizacijsko delo v telesni kulturi

Janko FILI, Tolmin
za utrjevanje planinske ideje na Tolminskem in Koprskem

Bogomir GOMOLJ, Maribor
za strokovno in organizacijsko delo v več športnih panogah

Miligoj JARNOVIČ, Šoštanj
za vsestransko dolgoletno  strokovno in organizacijsko delo v športu

Franjo KLOJČNIK, Kranj
za pomembno organizacijsko delo v planinski organizaciji

Miro KOCUVAN, Celje
za tekmovalne dosežke v atletiki

Boris KOŠELE, Koper
za organizacijsko delo na različnih področjih športa

Ružica KOVAČIČ, Novo mesto
za vsestransko in organizacijsko delo v TVD Partizan

Štefan LOVŠIN,  Ribnica
za vsestransko dolgoletno  organizacijsko delo v športu
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50 LET BLOUDKOVIH PRIZNANJ

France LUŽNIK, Žalec
za organizacijsko delo, posebej na smučarskem področju

Marjan MATE, Fram
za strokovno in organizacijsko delo, posebej v TVD Partizan

Matevž OSOJNIK,  Ravne na Koroškem
za strokovno in organizacijsko delo v športu

Janez PIŠEK, Ljubljana
za dolgotrajno in uspešno trenersko delo v nogometu

Mirko PRESINGER, Celje
za organizacijsko delo na različnih športnih področjih

Janez RAJBENŠU, Maribor
za organizacijsko delo v nogometu

Viktor RAVNIK, Jesenice
za tekmovalne dosežke v hokeju na ledu

Miro RUDOLF, Celje
za organizacijsko delo in za razvoj gimnastike v Celju

Peter ŠTEFANČIČ, Kranj
za tekmovalne dosežke v smučarskih skokih

Franc TITAN, Ljubljana
za organizacijsko delo v strelskemu športu

Stanko TOPOLČNIK, Slovenska Bistrica
za vrhunske dosežke v judu

Janez VRABL,  Maribor
za organizacijsko delo v športu
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DRUŽABNO REKREATIVNI KLUB SLOVAN, Ljubljana 
za dosežke pri razvoju rekreacije občanov

KAJAK KANU KLUB LJUBLJANSKEGA BRODARSKEGA DRUŠTVA, Ljubljana 
za tekmovalne dosežke v najrazličnejših starostnih kategorijah

ODBOJKARSKI KLUB KANAL
za vztrajno delo z mladino in uspešno sodelovanje  z zamejstvom

PLANINSKO DRUŠTVO RUŠE
za pomembne dosežke pri razvoju planinstva

ŠPORTNO DRUŠTVO INVALID, Ljubljana 
za razvoj športa in rekreacije invalidov

TVD PARTIZAN  GABERJE, Celje 
za vsestransko uspešno delo

VESLAŠKI KLUB ARGO, Izola
za tekmovalne dosežke in delo z mladino

DOBITNIKI PLAKET 1972

Janez ANDREJAŠIČ, Kranj in Peter GUZELJ, Ljubljana
za tekmovalne dosežke v kanuju dvosedu na divjih vodah

Peter BREZNIK, Ljubljana
za prispevek pri razvoju slovenske košarke

Slavko DEMŠAR, Izola
za vsestransko delo v telesni kulturi
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50 LET BLOUDKOVIH PRIZNANJ

Miha DERMOTA, Ljubljana
za organizacijsko delo v športu, posebej pri smučarskih prireditvah

Marcel DJURDJEVIČ,  Koper
za organizacijsko delo, zlasti za uspehe pri delu s šolsko mladino

Ivan DRAUŠBAHER, Muta
za organizacijsko delo, zlasti pri TVD Partizan

Marko ERZNOŽNIK, Žiri
za navduševanje mladine za športno življenje

Franc FLEGAR, Murska Sobota 
za razvijanje športa v Pomurju

Milan HOHNJEC, Celje
za uspešno organizacijsko delo v hokeju na ledu

Anka JANŠA,  Ljubljana
za tekmovalne dosežke v kegljanju

Milan KABAJ, Maribor
za pedagoško  in družbeno delo v športni vzgoji in športu

Franc KALAN, Škofja Loka
za kreativno delo v športu z mladino

Slavko KOBAL, Maribor
za organizacijsko delo v športu

Verena KOTNIK, Ljubljana
za delo v društvu Partizan Narodni dom

Janko LAMPRET, Maribor
za prizadevno delo pri društvu Branik in pri Partizan Maribor - Center

Mirko LOKOVŠEK, Piran
za organizacijsko delo in zasluge pri gradnji športnih objektov
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Albin PLANINC,  Ljubljana
za tekmovalne dosežke v šahu

Mitja PREŠERN, Ljubljana
za razvoj plavalnega  športa, organizacijsko in strokovno delo v telesni kulturi

Danilo PUDGAR, Črna
za tekmovalne dosežke v smučarskih skokih

Stanko REBOLJ, Kranj
za zasluge pri razvoju namiznega tenisa

Pavla SITAR, Stahovica
za tekmovalne dosežke med športniki invalidi

Nada SMOLA, Kočevje
za delo z mladino v TVD Partizan

Ivan ŠUMLJAK, Maribor
za zasluge pri uvedbi slovenske planinske transverzale

Bernard URBANČIČ, Postojna
za razvoj šolske športne vzgoje in športa v občini Postojna

Tine VEBER, Celje
za organizacijsko in strokovno delo, posebej v TVD Partizan

Pavlin ZULE, Domžale
za organizacijsko delo v športu

Marjan ŽERJAL, Koper
za delo z mladino na Primorskem

KRAJEVNA SKUPNOST MURSKA SOBOTA
za izgradnjo, urejanje in vzdrževanje športnih objektov
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50 LET BLOUDKOVIH PRIZNANJ

ŠOLSKO  ŠPORTNO DRUŠTVO pri OŠ Katja Rupena, Novo mesto 
za vzgojno delo na področju športa

TVD PARTIZAN NOVO MESTO
za bogato društveno dejavnost

DOBITNIKI PLAKET 1973

Slavan BERLISK, Jesenice
za razvoj smučarskega športa

Tugomir BROZOVIČ,  Koper
za vsestransko delo v telesni kulturi, zlasti pri plavanju

Karel FANEDL, Ravne na Koroškem
za zasluge pri razvoju smučanja in planinstva

Mirko FETIH, Ljubljana
za zasluge pri razvoju planinstva

Alojz HORVAT, Maribor
za zasluge pri razvoju mariborske atletike

Vlado HORVAT, Slovenj Gradec 
za razvoj kegljanja in strelstva

Pavel JANEŽIČ, Ljubljana
za vključevanje slepih in slabovidnih v šport, zlasti v smučanje

Mirjana JAUŠOVEC, Maribor
za tekmovalne dosežke v tenisu

111



Franc JEZERNIK, Maribor
za zasluge pri razvoju težkoatletskih športov

Marko KAVČIČ, Ljubljana
za tekmovalne dosežke v alpskem smučanju

Matija KLINAR, Zgornje Gorje 
za delo v planinski organizaciji

Martin KONČAN, Celje
za organizacijsko delo v športu, posebej v TVD Partizan

Martin KOŠIR, Ljubljana
za zasluge pri razvoju smučanja slepih in slabovidnih

Marjan MAGUŠAR, Ljubljana
za razvoj alpskega smučanja v Sloveniji
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50 LET BLOUDKOVIH PRIZNANJ

Marjan MESEC, Kranj
za tekmovalne dosežke v smučarskih skokih

Janez PAVČIČ, Ljubljana
za uspehe pri razvoju smučarskega teka

Stanislava PELKO, Kranj
za uspešno mentorstvo v ŠŠD v Kranju

Janko PERTOT, Sežana
za življenjsko delo v športu, posebej v TVD Partizan

Dušan PETROVIČ, Ljubljana
za vsestransko delo v športu

Ernest PIKL, Celje
za uspešno delovanje  na različnih športnih področjih

Ciril PRAČEK, Jesenice
za razvoj smučanja, planinstva in alpinizma

Franc RAMSKUGLER, Celje
za razvoj košarke in rokometa v Celju

Lidija Rupnik-ŠIFRER,  Ljubljana 
za dolgoletno  delo v gimnastiki

Lado SIMONITI, Nova Gorica
za uspešno delo v kajakaškem športu

Pavle ŠEGULA,  Škofja Loka
za zasluge pri organiziranju odprav  slovenskih  alpinistov  v  tuja  gorstva  in publicistično 
delovanje

Jože ŠKRABA, Ljubljana 
za razvoj juda v Sloveniji
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Mirko TREBIČNIK,  Celje
za aktivnost v športu, posebej v TVD Partizan

France ZORN, Nova Gorica 
za razvoj športa na Goriškem

Vincenc ŽGAJNAR, Kočevje
za vsestransko organiziranje športa

KOŠARKAŠKI KLUB ILIRIJA, Ljubljana 
za razvoj košarke v Sloveniji

SMUČARSKI KLUB TRANSTURIST, Škofja Loka
za zasluge pri razvoju smučarskega športa med mladino

ŠAHOVSKI KLUB KOČEVJE
za razvoj šaha med otroki v šolah

ŠOLSKO  ŠPORTNO DRUŠTVO HUDINJA na OŠ Franja Vrunča, Celje
za uspešno delovanje  ter obogaten  sistem vadbe in tekmovanj

ŠOLSKO  ŠPORTNO DRUŠTVO KAJUH na Gimnaziji Celje
za uspešno delo s poudarkom  na vzgojnih, učnih in organizacijskih vrednotah

DOBITNIKI PLAKET 1974

Aleks  ČEBULJ, Radovljica
za vaditeljsko in organizacijsko delo v alpskem smučanju

Ljubo FILIPAN,  Ljubljana
za razvoj vrhunske košarke v Sloveniji
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50 LET BLOUDKOVIH PRIZNANJ

Miran GAŠPERŠIČ,  Jesenice
za tekmovalne dosežke v alpskem smučanju

Janez GOLOGRANC, Slovenj Gradec 
za uspešno delo v rokometu

Tone GORŠIČ, Celje
za delo v rokometu in športni rekreaciji

Henrik HAKL, Murska Sobota
za organizacijsko delo v nogometu

Pavel KOBILICA, Zgornje Gorje
za tekmovalne dosežke v smučarskem teku

Marijan KOPITAR, Celje 
za organizacijsko in strokovno delo ter tekmovalne dosežke v atletiki

Janko KOSMINA, Koper
za tekmovalne dosežke in organizacijsko delo v jadralnem športu

Štefan LEDNIK, Mežica
za vsestransko dejavnost  v telesni kulturi

Matija MALEŽIČ, Ljubljana
za dosežke v alpinizmu in »himalajizmu«; jamar, publicist, filmski snemalec

Janez OBŠTETAR, Ljubljana
za tekmovalne dosežke v skokih v vodo, za trenersko delo in zasluge za razvoj te 
športne panoge

Sonja OCVIRK, Štore
za vsestransko dejavnost  in dosežke v TVD Partizan

Majda PEPERKO - ZORKO, Rogaška Slatina
za pedagoško  in strokovno delo v telesni kulturi
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Marjan PETERNEL, Podnart
za delo v društvu paraplegikov  in tekmovalne uspehe

Alfred PETRIČ, Trbovlje
za organizacijsko delo, zlasti v nogometu

Irena PEVEC, Gornja Radgona 
za vsestransko delo v športu

Vladimir POLJANEC,  Fram
za vsestransko delo v telesni kulturi

Miha POTOČNIK,  Ljubljana
za zasluge pri odpravljanju plavalne nepismenosti

Janko PRINČIČ, Nova Gorica
za razvoj, organizacijo, sojenje in treniranje košarke

Miran SAVNIK, Maribor
za tekmovalne dosežke v namiznem tenisu

Milan SMERDU, Novo mesto
za organizacijsko in strokovno delo v TVD Partizan

Peter SVET, Celje
za tekmovalne dosežke v atletiki

Franc TAURER, Ljubljana
za delo v športu invalidov

Jože TURK, Kranj
za tekmovalne dosežke v kegljanju

Štefka ZADNIK,  Maribor
za organizacijsko in strokovno delo v športni gimnastiki

Rudi ŽEVART, Velenje
za vzgojno, strokovno  in organizacijsko delo ter organizacijo delavskih športnih iger
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50 LET BLOUDKOVIH PRIZNANJ

OZD Cinkarna CELJE
za razvoj športne rekreacije zaposlenih delavcev

ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO GIMNAZIJA RAVNE NA KOROŠKEM
za uspehe v šolskem športu in sodelovanje  na avstrijskem Koroškem

ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO POLET, Šentjernej
za kvalitetno  raven šolskega športa

ŽELEZNIČARSKO ŠPORTNO DRUŠTVO - ROKOMETNI  KLUB, Celje
za tekmovalne in organizacijske dosežke ter za vzgojo mladih rokometašev

V. JUGOSLOVANSKA ALPINISTIČNA HIMALAJSKA ODPRAVA (JAHO)
za dosežke 15-članske odprave

DOBITNIKI PLAKET 1975

Stane BUTOLEN, Slovenj Gradec
za organizacijsko delo v športu invalidov v koroški regiji

Franc CVENKELJ, Begunje
za organizacijsko delo in mentorstvo v telesnokulturnih organizacijah

Emil HVALICA, Nova Gorica
za organizacijsko delo in popularizacijo športa, zlasti odbojke

Miha ISKRA, Šentjur
za dolgoletno  strokovno in organizacijsko delo v športu

Jožica KABAJ, Maribor
za strokovno, organizacijsko in pedagoško  delo v TVD Partizan
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Marija KIT, Ljubljana
za zasluge pri razvoju plavalnega  športa

Stane KOBLAR, Jesenice
za uspešno delo v Gorski reševalni službi Slovenije

Marija KOSEC - MAGUŠAR, Ljubljana
za strokovno delo v predšolski telesni vzgoji

Bojan KRIŽAJ, Tržič
za tekmovalne uspehe v alpskem smučanju

Franc PETERNELJ st., Kranj
za tekmovalne dosežke v streljanju

Tone POGAČNIK, Škofja Loka
za strokovno in organizacijsko delo v gimnastiki

Elica PŠENIČNIK, Ravne na Koroškem
za zasluge pri razvoju športa nasploh in še posebej v TVD Partizan
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50 LET BLOUDKOVIH PRIZNANJ

Franci SAVENC, Ljubljana
za delo pri razvoju slovenskega in jugoslovanskega alpinizma

Miha SMOLEJ, Kranjska Gora
za tekmovalne dosežke v kegljanju na ledu

Marjan ŠPILAR, Novo mesto
za uspešno pedagoško  delo, predvsem v atletiki

Ciril TRUČL, Murska Sobota
za dolgoletni bistveni prispevek k razvoju športa v Pomurju

Jože URANKAR, Celje
za tekmovalne dosežke v dviganju uteži

Miljutin VESEL, Koper
za organizacijsko in strokovno delo v namiznem tenisu

SINDIKALNO ŠPORTNO DRUŠTVO INGRAD, Celje
za uspehe v delavskem  športu

SMUČARSKI SKAKALNI KLUB LOGATEC
za uspehe in dosežke v smučarskem skakalnem športu

ŠOLSKO  ŠPORTNO DRUŠTVO “FRANCE  PREŠEREN”, Kranj
za množičnost in moderno zasnovano športno dejavnost

ŠŠD TEHNIK,Celje
za uspešno športno dejavnost

TABORNIŠKI ODRED BIČKOVA SKALA, Ljubljana
za vzgojno delo z naraščajem in širjenje taborništva  v svojem okolju

TVD PARTIZAN  DOL PRI LJUBLJANI
za uspešno dejavnost  v krajevni skupnosti

TVD PARTIZAN  FRAM
za razvijanje športno rekreacijske dejavnosti
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DOBITNIKI PLAKET 1976

Emil AJTIČ, Zagorje
za delo pri izgradnji športnih objektov,  predvsem smučarskih

Umbert BIZJAK, Dobrovo
za širjenje športa in gradnjo športnih objektov  v Brdih

Jože BORŠTNER, Ravne na Koroškem
za prizadevno in uspešno delo v športu

Ciril DEBELJAK, Celje
za organizacijsko in pedagoško  delo v alpinizmu

Miran FUX, Piran
za športno rekreativno dejavnost  in za gradnjo športnih objektov

Boris HOLLY, Kranj
za mentorstvo v ŠŠD pri OŠ “France Prešeren”

Peter JUTERŠNIK, Murska Sobota
za organizacijsko in strokovno delo v košarki

Franjo KUNEJ, Koper
za dolgoletno  organizacijsko in strokovno delo

Antonija LAZAREVIČ, Maribor
za strokovno delo v šoli in društvu Partizan Maribor

Alfonz LEDINEK, Ljubljana
za strokovno delo in razvoj športa med študenti

Branko LESKOŠEK, Celje
za tekmovalne dosežke v letalskem modelarstvu
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Janja MARINC, Celje
za tekmovalne dosežke v kegljanju

Bogdan NORČIČ, Kranj
za tekmovalne dosežke v smučarskih skokih

Borut PETRIČ, Kranj
za vrhunske tekmovalne dosežke v plavanju
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Franc PUČKO, Novo mesto
za delo v športu, zlasti pri odbojki

Jože TERŽAN, Celje
za tekmovalne dosežke v strelstvu

Magda URH, Celje
za tekmovalne dosežke v kegljanju

GORSKO REŠEVALNA SLUŽBA PREVALJE
za požrtvovalnost pri reševanju v gorah in preventivno dejavnost  v alpinizmu

KOMISIJA ZA  ŠPORTNO  REKREACIJO OBČINSKEGA SVETA  
ZVEZE  SINDIKATOV SLOVENIJE MARIBOR
za uspehe pri vključevanju v športno rekreativno dejavnost  občanov

NOGOMETNI KLUB “BELA KRAJINA”, Črnomelj 
za velik prispevek pri razvoju nogometa

STRELSKO DRUŠTVO PANOVEC, Nova Gorica 
za razvoj strelskega športa na Primorskem

ŠOLSKO  ŠPORTNO DRUŠTVO “POLET”,  Tržič 
za vsestransko dejavnost v šolskem športu

ZVEZA TABORNIKOV, Škofja Loka
za razvoj taborniške organizacije v občini

ŽELEZARNA  ŠTORE
za množično vključevanje delavcev v športno rekreacijo

122



50 LET BLOUDKOVIH PRIZNANJ

DOBITNIKI PLAKET 1977

Jože BENEDIČIČ,  Škofja Loka
za organizacijsko delo v smučarski sekciji pri TVD Partizan

Pavel CESAR, Ravne na Koroškem 
za življenjsko delo v športu

Jožef COLJA, Koper
za strokovno in organizacijsko delo v športu

Anka COLNAR - KOŠNIK, Kranj 
za zasluge pri razvoju plavanja

Danilo FLORENIN, Maribor
za organizacijsko delo pri razvoju društva Partizan

Marjan JEMEC, Ljubljana
za prizadevno delo v športu, posebej v športni gimnastiki

Peter KAUZER, Hrastnik
za uspehe v kajaku na divjih vodah

Mirko KOLNIK, Celje
za tekmovalne dosežke in strokovno delo v atletiki

Roman LEŠEK, Celje
za tekmovalne dosežke in strokovno delo v atletiki

Zora LIČEN, Koper
za strokovno delo v gimnastiki na Primorskem

Breda LORENCI - BABOŠEK, Maribor 
za tekmovalne dosežke v atletiki
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Anica MIHORKO, Ljubljana
za športne uspehe in organizacijsko delo v odbojki in strelstvu

Tone PEVEC, Gornja Radgona
za strokovno in organizacijsko delo v športu

Franc PETERNELJ ml., Kranj
za tekmovalne uspehe v strelstvu

Silvan POBERAJ, Nova Gorica
za uspehe v kajaku na divjih vodah

Jože RAIŠP, Maribor
za strokovno in organizacijsko delo, predvsem v smučarskem teku

Milan RAZDEVŠEK, Slovenj Gradec
za angažiranost pri razvoju športa in gradnji športnih objektov

Boris STREL, Škofja Loka
za tekmovalne dosežke v alpskem smučanju

Janez VAGNER,  Tržič
za prizadevno delo s šolsko mladino

AEROKLUB CELJE
za vzgojo letalskih kadrov in športne uspehe

KOLESARSKI KLUB BELTINCI
za širjenje športne dejavnosti v vaškem okolju in dosežke v kolesarstvu

KOMISIJA ZA ŠPORTNO REKREACIJO PRI TAM MARIBOR
za dosežke pri razvoju rekreacije v kolektivu in v občini

OZD AERO, Celje
za uspehe pri razvijanju športne rekreacije

ŠAHOVSKI KLUB PRI ŽŠD MARIBOR, Maribor
za razvoj šahovske igre in kakovostne dosežke
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ŠOLSKO  ŠPORTNO DRUŠTVO OŠ POSTOJNA
za uspešno delo v šolskem športu, posebej pri planinstvu

ŠPORTNI KLUB ZAHOMC (Avstrija)
za uspehe v smučarskih skokih in utrjevanje sodelovanja  s sosednjimi deželami

TVD PARTIZAN KAMNA GORICA
za uspehe pri gradnji športnih objektov

TVD PARTIZAN PIRAN
za množičnost v športni rekreaciji

TVD PARTIZAN RENČE
za množičnost ter uspehe v plavanju in vaterpolu

DOBITNIKI PLAKET 1978

Marija ANDOLJŠEK, Kočevje
za dolgoletno  uspešno delo v športu

Rudolf BAJEC, Šoštanj
za organizacijsko delo v športu, predvsem pri urejanju športnih objektov

Jože BOŽIČ, Ljubljana
za organizacijsko delo v Atletski zvezi Slovenije

Lojze FAJDIGA, Maribor
za strokovno in organizacijsko delo v kolesarstvu

Albin GALOF, Ljubljana
za zasluge pri razvoju telesne kulture
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Vida GERBEC, Koper
za športne dosežke in širjenje športa, predvsem v gimnastiki

Dušan GRADIŠNIK, Celje
za strokovno in organizacijsko delo v planinstvu

Janez HERZOG, Ljubljana
za organizacijsko delo v plavanju

Janez KALIŠNIK, Tržič
za organizacijsko in strokovno delo v športu

Rok KOPITAR,  Celje
za tekmovalne dosežke v atletiki

Vinko LOVRINC, Laško
za organizacijsko delo v strelskem športu

Srečko MASLE, Ljubljana
za tekmovalne dosežke v kanuju na divjih vodah

Sonja MILIČ, Trst (Italija)
za tekmovalne uspehe v namiznem tenisu

Tone PRAČEK, Murska Sobota
za uspešno delo v šolskem športu

Franc ROSTOHAR, Maribor
za delo v športu, posebej v košarki

Vili SEKEREŠ, Lendava
za delovanje v šolskem športu

Mira STANI, Ruše
za strokovno delo, predvsem v TVD Partizan
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Bogdan STERGAR, Kobarid
za delo v športu, posebej pri TVD Partizan ter v šolskem športu

Ljubomira TKALČIČ, Maribor
za tekmovalne dosežke v kegljanju

Oton VELUNŠEK, Ptuj
za dosežke v letalskem modelarstvu

Jože ZAJC, Krško
za delo v šolskem športu in planinstvu

KOMISIJA ZA ŠPORTNO REKREACIJO TOVARNE  VERIG, Lesce 
za razmah športne rekreacije v delovnem  kolektivu in občini

KOŠARKARSKI KLUB CELJE
za uspešen razvoj košarke in ustanovitev novega košarkarskega centra v Sloveniji

REGATNI ODBOR BLED
za razvoj veslaškega športa v Sloveniji

SLOVENIJALES, LIK SAVINJA, Celje
za razvoj športno rekreativne dejavnosti v kolektivu in občini

ŠŠD BRANKO BRELIH, Nova Gorica
za prizadevno delo v šolskem športu

TVD PARTIZAN ZGORNJE GORJE
za razvoj športa in uspehe v smučarskem teku

TVD PARTIZAN TRNOVO, Ljubljana
za množičnost v športu in skrb za športno rekreacijo

ZBOR ATLETSKIH SODNIKOV, Celje
za požrtvovalno delo pri organizaciji vrhunskih prireditev v atletiki
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DOBITNIKI PLAKET 1979

Milena BEŠKOVNIK, Celje
za organizacijsko in strokovno delo ter mentorstvo v šolskem športu

Marjan COTIČ, Koper
za organizacijsko delo v telesni kulturi

Jasna DOKL, Novo mesto
za tekmovalne dosežke v športni gimnastiki

Miran HORVAT, Celje
za pedagoško  in strokovno delo v telesni kulturi

Milan JERMAN, Ljubljana
za organizacijsko delo v atletiki

Andrej KARNIČAR, Jezersko
za življenjsko delo v telesni kulturi

Matko KAVTIČNIK, Dravograd
za življenjsko delo v TVD Partizan in smučarskem športu

Marjan KLAVORA, Tolmin
za dolgoletno  pedagoško  delo v atletiki in smučanju

Marijan KOLARIČ, Novo mesto
za strokovno in organizacijsko delo v atletiki

Vladimir KOSI, Maribor
za dolgoletno  aktivno delo v nogometu

Radivoje KRIVOKAPIĆ, Ljubljana 
za vrhunske dosežke v rokometu
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Jože KURALT, Škofja Loka
za tekmovalne dosežke v alpskem smučanju

Matjaž MULEJ, Maribor
za športno udejstvovanje in organizacijsko delo v športu

Franc OČKO, Slovenska Bistrica
za tekmovalne dosežke v judu

Igor PIGNATARI, Nova Gorica
za organizacijo in mentorstvo v telesni kulturi

Mirko SITAR, Maribor
za športno aktivnost in vzgojno ter strokovno delo v smučarskem športu

Franc SRAKAR, Ljubljana
za strokovno in organizacijsko delo v atletski sodniški organizaciji

Anton STERNIŠA, Trbovlje
za aktivno delo v športu v Zasavju

Franc ŠKERLJ, Grosuplje
za tekmovalne dosežke in strokovno delo v kolesarstvu

Vlado VEBER, Žalec
za strokovno in organizacijsko delo v športu

Adi VIDMAJER, Žalec
za organizacijsko in strokovno delo v ŠŠD

KEGLJAŠKI KLUB CELJE
za organizacijsko delo in tekmovalne dosežke

KRAJEVNA SKUPNOST LIPOVCI
za širjenje športno rekreacijske dejavnosti  med krajani

PLAVALNI KLUB ILIRIJA,  Ljubljana
za dolgoletno  uspešno delovanje  in organizacijo tečajev  za neplavalce
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STRELSKA  DRUŽINA OLIMPIJA, Ljubljana
za širjenje strelskega športa in tekmovalne dosežke

ŠŠD OŠ PREBOLD
za uspehe pri razširjanju množičnosti v športu

ŠŠD STORŽIČ pri OŠ HEROJA GAJZERJA,  Tržič 
za uspehe pri širitvi množičnosti

TRIMSKE ODDAJE TELEVIZIJE LJUBLJANA
za osveščanje in spodbujanje k množičnim športnim dejavnostim

DOBITNIKI PLAKET 1980

Jože BANFI, Domžale
za tekmovalne dosežke na področju  športa invalidov

Gorazd BERTOK, Koper
za organizacijsko in strokovno delo v telesni kulturi

Tine BRILEJ, Litija
za dolgoletno  uspešno delo v telesni kulturi, posebej rokometu

Franc ČEBOHIN, Cerknica
za 60-letno delo v športu na vseh ravneh

Milan ČURIN, Ravne na Koroškem
za dolgoletno  delo v športu, posebej smučanju

Jure FRANKO,  Nova Gorica
za tekmovalne dosežke v alpskem  smučanju
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Cirila in Janez GAŠPERŠIČ,  Škofja Loka
za uspešno delo v smučarskem klubu Alpetour

Albina HORVAT, Celje
za strokovno in organizacijsko delo v ŠŠD in atletiki

Lucijan KLEVA, Izola
za tekmovalne uspehe in strokovno delo v veslanju

Bojan KOLENC, Trebnje
za vsestransko aktivnost na športnem področju

Ivan KOVAČIČ, Nova Gorica
za dolgoletno  aktivno  udejstvovanje ter za organizacijsko in strokovno  delo v športu

Aleksander LAUŠ, Ljubljana
za organizacijsko delo v športu

Ludvik  LEBAR, Lendava
za vestno in neumorno delo v športu

Maks MEGUŠAR, Ljubljana
za strokovno delo v atletski organizaciji

Jože OKOREN, Trebnje
za vrhunske dosežke v športu invalidov

Breda PERGAR, Maribor
za vrhunske dosežke v atletiki

Darjan PETRIČ, Kranj
za vrhunske dosežke v plavanju

Ivanka  PURGAJ, Maribor
za dolgoletno  uspešno delo v športu

Robert ROMIH, Novo mesto
za dolgoletno  aktivno udejstvovanje in organizacijsko delo v športu
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Leopold ROVAN,  Brežice
za organizacijsko in strokovno delo v telesni kulturi

Tone ULE, Maribor
za dolgoletno  in strokovno  delo v odbojki, širitvi množičnosti ter za dosežke pri športni 
vzgoji mladih

Bojan VONČINA, Slovenske Konjice
za organizacijsko delo pri razvijanju množičnosti ter za dosežke pri športni vzgoji mladih

ATLETSKO DRUŠTVO MARIBOR, Maribor 
za vzgojo atletskega naraščaja

KRAJEVNA SKUPNOST BAKOVCI, Murska Sobota 
za uveljavljanje  športne dejavnosti med krajani

REVIJA  “TELESNA KULTURA”, Ljubljana
za prispevek k hitrejšemu razvoju športa pri nas

STRELSKA  DRUŽINA “MROŽ”, Velenje
za uspešnost na področju množične obrambne vzgoje krajanov

ŠŠD POLJANE, Stari trg ob Kolpi
za uspešno delovanje  in vključevanje mladih v športne dejavnosti

TABORNIŠKI ODRED “KRIŠKA GORA”, Križe pri Tržiču 
za uspešno organizacijsko in vzgojno delo

TVD PARTIZAN KRANJ
za uspešno delovanje  v športni rekreaciji vseh starostnih kategorij
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50 LET BLOUDKOVIH PRIZNANJ

DOBITNIKI PLAKET 1981

Sašo APOSTOLOVSKI, Ljubljana 
za tekmovalne dosežke v atletiki

Vlado BOJOVIČ, Celje
za tekmovalne dosežke v rokometu

Gregor HITI, Ljubljana
za strokovno in organizacijsko delo pri uveljavljanju telesne kulture med študenti

Marica HOČEVAR, Ljubljana
za dolgoletno  delo v konjeniškem športu

Miha JEZERŠEK, Sežana
za zasluge pri razvoju rokometa

Peter KAFOL, Škofja Loka
za delo v športu, zlasti v košarki

Milena KOLNIK, Celje
za strokovno delo, zlasti na področju ŠŠD

Marjan KRAPEŽ, Postojna
za prizadevno delo v telesnokulturnih organizacijah

Mirko LEBAR, Trbovlje
za uspešno trenersko delo v plavalnem  klubu Rudar

Tomislav LEŠNIK, Maribor
za delo na področju telesne kulture

Franc MOLJK, Črnomelj
za dolgoletno  delo v rokometu in ŠŠD
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Viktor PELC, Gornja Radgona
za 20-letno vodniško, sodniško in organizacijsko delo v TVD Partizan

Tone PRELESNIK, Kočevje
za organizacijsko in trenersko delo ter zasluge za množični šport v Kočevju

Mirko RAMUŠ, Jesenice
za delo v jeseniškem športu, zlasti v hokeju in smučanju

Srečko REMIH, Šmarje pri Jelšah
za mentorstvo in uspehe v ŠŠD na osnovni šoli Podčetrtek

Tomo ŠAJN, Ilirska Bistrica
za delo v taborniški organizaciji Slovenije in v odredu “Snežniški ruševec”

Marika ŠERBELA - RUPNIK, Mozirje
za prizadevno delo in tekmovalne dosežke s športniki invalidi

Marjan ŠONC, Novo mesto
za delo v telesnokulturnih organizacijah in zasluge pri širjenju smučanja v dolenjski regiji

Herman TOMAŽIČ, Radlje ob Dravi
za strokovno in organizacijsko delo v telesni kulturi

Primož ULAGA, Ljubljana
za vrhunske dosežke v smučarskih skokih

Mirko UNGER, Murska Sobota
za strokovno in organizacijsko delo v namiznem tenisu

Niko VRABL,  Maribor
za razvoj juda in tekmovalne dosežke

Vid VUGA, Nova Gorica
za delo v atletiki in množičnem športu

Friderik ŽORGA, Ljubljana
za dolgoletno  delo v atletiki
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50 LET BLOUDKOVIH PRIZNANJ

ALPINISTIČNI ODSEK PD TRŽIČ
za alpinistično dejavnost,  vzgojo mladih, za delo v GRS in za uspehe v številnih alpinističnih 
odpravah

DRUŠTVO PARTIZAN KOPER
za uspešno izvajanje programov, zlasti pri vadbi otrok in starejših občanov

REVIJA “TABOR” LJUBLJANA
za pospeševanje taborniške dejavnosti in nepretrgano izhajanje revije

STRELSKA DRUŽINA CELJE
za uspešno vzgojno delo, tekmovalne dosežke in izgradnjo objektov

ŠOLSKO  ŠPORTNO DRUŠTVO OŠ XIV. divizije, Velenje 
za uspešno dejavnost  z otroki z motnjami v duševnem razvoju

TRIM KLUB KRKA, Novo mesto
za širjenje športno rekreacijskih dejavnosti  med delavci tovarne Krka
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DOBITNIKI PLAKET 1982

Janez BROJAN, Mojstrana
za uspešno delo v planinski organizaciji

Edi DOLINŠEK, Maribor
za dolgoletno  uspešno delo v odbojki

Andrej FRANKO,  Nova Gorica 
za razvoj atletike na Goriškem

Jože HLADNIK, Kranj
za organizacijsko in strokovno delo v atletiki

Franc HOMAN, Tržič
za pospeševanje športa in telesne kulture v občini Tržič

Slavko HRIBAR, Škofja Loka
za organizacijsko in strokovno delo v množičnem športu

Jože JERMAN, Dol pri Ljubljani
za organizacijsko delo v društvu in krajevni skupnosti

Bogdan JEŽ, Ljubljana
za razvoj strelskega športa v Sloveniji in Jugoslaviji

Ciril KLAJNŠČEK, Murska Sobota
za 35-letno uspešno delo v nogometu

Milan KNEŽEVIČ, Ptuj
za delo v šahovski organizaciji in v ptujskem športu

Jože KOPITAR,  Celje
za tekmovalne uspehe in strokovno delo v atletiki
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50 LET BLOUDKOVIH PRIZNANJ

Lidija LAPAJNE - BENEDETIČ, Nova Gorica 
za vrhunske dosežke v atletiki

Ljubo NOVAK, Maribor
za strokovno in organizacijsko delo v atletiki

Ferdo PAK, Rogaška Slatina
za organizacijsko delo v košarki v več občinah

Stane PAPEŽ, Ljubljana
za strokovno in organizacijsko delo v rokometu

Ivan PERŠAK, Bučkovci
za delo pri športno rekreacijski dejavnosti paraplegikov in tetraplegikov v Sloveniji

Bojan PLANINŠEK, Celje
za dolgoletno  aktivnost v športu

Aljoša ŠKABAR, Koper
za organizacijsko strokovno delo v namiznem tenisu in jadranju

Valter ŠTAJNER, Velenje
za življenjsko delo v atletiki

Iva TENCE, Ljubljana
za uspešno delo v šolskem športnem društvu na srednji šoli

Franjo TIČ, Slovenske Konjice
za več kot 40-letno delo v športu

Metod TREBIČNIK,  Celje
za dolgoletno  plodno delo v športu

Albin VENGUST, Ljubljana
za delo v planinski organizaciji, zlasti v GRS

ALPINISTIČNI ODSEK PRI PD CELJE, Celje
za vrhunske dosežke in uspehe pri vzgoji kadrov v več kot 30-letnem obdobju
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ATLETSKI KLUB GORICA, Nova Gorica
za uspehe in razmah atletike v Novi Gorici, na Goriškem, v Sloveniji in v Jugoslaviji

KAJAK KANU KLUB LJUBLJANA
za razvoj in dosežke v kajakaštvu  in kanuizmu na divjih vodah

DOBITNIKI PLAKET 1983

Tomaž BANOVEC, Ljubljana
za uspešno delo v planinski organizaciji Slovenije

Drago BIZJAK, Sevnica
za uspešno delo v organizaciji TVD Partizan

Nikolaj ČARGO, Kanal
za razvoj odbojke v Sloveniji

Milan ČEPIN, Celje
za strokovno delo v košarki, rokometu in atletiki

Primož ČERIN, Ljubljana
za tekmovalne uspehe v kolesarstvu

Franc EKAR, Kranj
za delo v planinski organizaciji

Rado GOSPODARIČ, Postojna
za organizacijsko delo v športu, zlasti v atletskem klubu

Franc HVASTI, Kranj
za tekmovalne in trenerske dosežke v kolesarstvu
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50 LET BLOUDKOVIH PRIZNANJ

Pavel KANDUS, Maribor
za dolgoletno  požrtvovalno delo v rokometu

Anton KOS, Murska Sobota
za dolgoletno  delo v judu

Uroš LANGERHOLC, Ptuj
za dosežke v kartingu in popularizacijo avto-moto športa

Milan LORENCI, Maribor
za organizacijsko in strokovno delo v atletiki

Rado MEJOVŠEK, Lenart
za razvoj množičnosti v športu

Jože MELANŠEK, Velenje
za večletno  vsestransko aktivnost v športu

Alojz MIKOLIČ, Ljubljana
za tekmovalne dosežke in organizacijsko delo v strelstvu

Špiro NIKOVIČ, Kranj
za razvoj smučanja in alpinizma v Sloveniji

Vojko OREL, Nova Gorica
za trenersko in organizacijsko delo v atletiki

Dana PITAMIC, Ljubljana
za uspešno dejavnost  v telesnokulturnih organizacijah

Lidija PREŠERN, Ljubljana
za strokovno in organizacijsko delo v plavanju

Bojan ROPRET, Preddvor
za vrhunske dosežke v kolesarstvu

Francka TANC, Vojnik
za delo v šolskem športu in društvih Partizan
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Franc TUŠEK, Ravne na Koroškem
za uspešno delo v odbojki

Jože VIDMAR, Ljubljana
za vrhunske dosežke v kajaku na divjih vodah

Janko WIEGELE, Zahomc (Avstrija)
za razmah športa in uspešno organizacijsko delo med koroškimi Slovenci

DELOVNA ORGANIZACIJA EMO, Celje
za razvoj športne rekreacije v več kot 3000 članskem delovnem  kolektivu

EKIPA KANUISTOV 3 x C- 1
(Srečko Masle, Andrej Jelenc, Slavko Pintar)
za tekmovalne dosežke na SP v spustu na divjih vodah

NOGOMETNI KLUB SLOVAN, Ljubljana
za dolgoletno  (70 let) organizirano športno dejavnost, bogato s prebujevalnimi, socialnimi 
in športnimi dosežki

ODBOJKARSKI KLUB PALOMA BRANIK, Maribor 
za uspešno delo in tekmovalne dosežke

ROKOMETNI  KLUB BREŽICE
za tridesetletno uspešno delo in tekmovalne dosežke

ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE
za razvoj in dosežke v športni rekreaciji med paraplegiki
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50 LET BLOUDKOVIH PRIZNANJ

DOBITNIKI PLAKET 1984

Alojz BOLE, Šmartno ob Paki
za organizacijsko in strokovno delo v športnih organizacijah

Peter BRLEC, Domžale
za razvoj kotalkanja med zamejskimi Slovenci v Italiji

Meta CAFUTA, Celje
za uspešno delo na vzgojnem področju športne vzgoje

Edvard CENTRIH, Velenje
za razvijanje športa med invalidi

Alenka  CUDERMAN, Preddvor
za tekmovalne dosežke v rokometu

Vlado ČERMAK, Ljubljana
za trenersko in strokovno delo v plavanju

Slavko ČRNE, Ljubljana
za trenersko in vzgojno delo v atletiki

Anatolij GORIČAN,  Celje
za dolgoletno  delo pri razvijanju smučarskih skokov v Sloveniji

Viktor GROŠELJ, Pirniče
za vrhunske dosežke v alpinizmu in pedagoško  delo na tem področju

Emil HERLEC, Kranj
za prizadevno delo v gorski reševalni službi

Cvetko HVALA, Nova Gorica
za razvoj planinstva na Goriškem in v zamejstvu
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Srečko KATANEC, Ljubljana
za odmevne nogometne dosežke

Filip LEŠČAK, Slovenska Bistrica 
za tekmovalne dosežke v judu

Anton MAJCEN, Ljubljana
za organizacijsko in strokovno delo v atletski sodniški organizaciji

Slava MARINČEK, Celje
za organizacijsko in strokovno delo v društvih Partizan

Milan MIRTIČ, Ljubljana
za organizacijsko dejavnost  v športu

Robert MUHIČ, Ptuj
za razvoj rokometa na Ptuju

Joško PAPEŽ, Sevnica
za uspešno delo v športu

Edvard PROGAR, Postojna
za razvoj strelskega športa v Sloveniji

Dušan PUH, Piran
za tekmovalne uspehe v jadranju na deski

Vlado SKERBINJEK, Maribor
za razvoj odbojke v Mariboru

Majda SLIJEPČEVIČ, Novo mesto 
za uspešno delo v šolskem športu

Franc SOMRAK,  Ljubljana
za razvoj športnega balinanja v Sloveniji

Mateja SVET, Ljubljana
za tekmovalne uspehe v alpskem smučanju
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50 LET BLOUDKOVIH PRIZNANJ

Lovro ŠEFMAN, Ljubljana
za razvoj kegljaškega športa v Sloveniji

Edvard VELKAVRH, Brezovica
za delo v športni organizaciji, posebej v odbojki

Vili VRHUNEC, Ljubljana
za razvoj smučarskih skokov v Sloveniji

Miha WOHINZ, Ljubljana
za razvoj športov na vodi v Sloveniji

ATLETSKI KLUB VELENJE, Velenje 
za delo in uspehe v atletiki

KRAJEVNA SKUPNOST PREBOLD, Prebold
za razvoj športne rekreacije med krajani

SMUČARSKI KLUB IHAN, Domžale
za 50 let prizadevnega  dela in tekmovalne uspehe

STRELSKA DRUŽINA KOVINAR, Štore
za množičnost, organizacijo in strokovno delo

TVD PARTIZAN TRNOVO, Ljubljana
za uspešno organizacijsko in strokovno delo
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DOBITNIKI PLAKET 1985

Rajmond DEBEVEC, Ljubljana
za vrhunske dosežke v strelskem športu

Jože DOBNIK, Ljubljana
za uspešno delo v planinski organizaciji

Viktor DORN, Celje
za vsestransko organizacijsko in strokovno delo v športu

Polona DORNIK, Ljubljana
za tekmovalne dosežke v košarki
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50 LET BLOUDKOVIH PRIZNANJ

Peter DROFENIK, Celje
za uspešno organizacijsko, strokovno in sodniško delo v atletiki

Oto GIACOMELLI, Ljubljana
za prispevek k razvoju smučarskih skokov v Sloveniji

Mirko HROVATIN, Maribor
za uspešno strokovno in organizacijsko delo v atletiki

Tugo KLASINC, Ljubljana
za življenjsko delo v športnem novinarstvu

Franc KODRIČ, Markovci pri Ptuju 
za uspešno delovanje v športu

Radoljub KOVAČEVIĆ, Ljubljana
za strokovno delo v Kajakaški zvezi Slovenije in vodenje kajakaških reprezentanc

Andreja LESKOVŠEK, Ljubljana
za vrhunske dosežke v alpskem smučanju

Alojz MAVRIČ,  Ljubljana
za vsestransko dejavnost  v športni gimnastiki

Marjan OBLAK, Medvode
za uspešno delo v planinski organizaciji

Vesna OJSTERŠEK, Hrastnik
za tekmovalne dosežke v namiznem tenisu

Rok PETROVIČ, Ljubljana
za vrhunske dosežke v alpskem smučanju

Danilo PRUŠNIK, Vetrinj (Avstrija)
za dolgoletno  delo pri razvoju športa med koroškimi Slovenci

Ivan SEVČNIKAR, Maribor
za vsestransko uspešno delovanje v smučarskem športu
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Miran TEPEŠ, Ljubljana
za vrhunske dosežke v smučarskih skokih

Aleš VEST, Ljubljana
za uspešno delo v Kajakaški zvezi Slovenije

Drago VRAČUN, Celje
za pomemben prispevek k razvoju plavalnega športa in za 30-letno delo v raznih športnih 
panogah

Gašper ZAKOTNIK, Škofja Loka
za življenjsko delo v športu, zlasti v alpskem smučanju

Robert ŽAN, Jesenice
za tekmovalne dosežke v alpskem smučanju

EKIPA KANUISTOV JUGOSLAVIJE 3 x C-1 spust 
(Andrej  Jelenc, Franc Kukec in Srečko Masle) 
za vrhunske mednarodne dosežke

EKIPA KAJAKAŠEV JUGOSLAVIJE 3 x K-1 slalom 
(Jernej Abramič, Janez Skok, Marjan Štrukelj) 
za vrhunske mednarodne dosežke

TABORNIŠKI ODRED BISTRI POTOK, Muta pri Mariboru 
za dolgoletno  delo v taborništvu

DOBITNIKI PLAKET 1986

Nace BUKOVEC, Trebnje
za organizacijsko delo v društvu Partizan, šolskem centru in smučanju
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50 LET BLOUDKOVIH PRIZNANJ

Tomo ČESEN, Kranj
za dosežke v alpinizmu v evropskih, južnoameriških in azijskih gorstvih

Miloš DERNOVŠEK, Sevnica
za uspešno organizacijsko in strokovno delo v telesni kulturi

Dušan JENKO, Rakičan
za 45-letno delo v organiziranju in spodbujanju športa v krajevni skupnosti in občini

Franc JEŽOVNIK, Griže
za prispevek pri razvoju planinstva

Samo KOKOROVEC, Trst (Italija)
za tekmovalne dosežke v kotalkanju 

Matjaž KOŽELJ, Maribor
za vrhunske dosežke v plavanju

Silva KRUŠIČ, Žalec
za 25 let dela v šolski športni vzgoji in za razvijanje množičnosti

Marika NAGY - KARDINAR, Dobrovnik
za vrhunske dosežke v kegljanju 

Matjaž NATEK, Šoštanj
za dolgoletno  delo v športu, posebej košarki in celodnevni  šoli

Franc POLENČIČ, Nova Gorica
za razvoj množične telesne kulture in športa

Anica POLLAK - PREMROV, Ljubljana
za dolgoletno  delo v konjeniškem športu

Mirko POLUTNIK,  Celje
za 40-letno organizacijsko in strokovno delo v atletiki

Jože POŽAR, Postojna
za vrhunske dosežke v balinanju
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Karel PRUŠ, Slovenj Gradec
za uspešno delo v društvu Partizan in v športu nasploh

Zdenek REMSA, Ljubljana
za pomoč pri razvijanju smučarskih skokov v Sloveniji

Ivo ŠIMENC, Kranj
za vrhunske dosežke v jadralnem letalstvu

Marija ŠTREMFELJ, Kranj
za vrhunske dosežke v alpinizmu

Ljubo URBAJS, Celovec (Avstrija)
za 30-letno vodenje slovenskega planinskega društva v Celovcu

Jakob VALTL, Prevalje
za strokovno in organizacijsko delo v alpskem smučanju

Jožica ZORC, Slovenske Konjice
za 35-letno delo v športu kot vaditeljica, tekmovalka in organizatorka

PLAVALNI KLUB RUDIS RUDAR, Trbovlje
za vzgojno in strokovno delo ter tekmovalne dosežke

ROKOMETNI  KLUB BURJA, Škofije pri Kopru
za športne dosežke in organiziranje športnega življenja v krajevni skupnosti

STRELSKA  DRUŽINA “FRANC LEŠNIK-VUK”, Hotinja vas
za uspešno delo in razvoj ter tekmovalne dosežke v streljanju

ŠD PARTIZAN, Bilje
za uspešno organizacijsko in tekmovalno dejavnost
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50 LET BLOUDKOVIH PRIZNANJ

DOBITNIKI PLAKET 1987

Jernej ABRAMIČ, Nova Gorica
za uspehe v kajaku na divjih vodah 

Mara BOLČINA, Čepovan
za delo v šolskem športu in množični telesni kulturi

Nikica BOŽINOVIČ, Golnik
za uspešno strokovno delo v rokometu

Pavle BUKOVAC, Škofja vas pri Celju
za strokovno delo v rokometu in nogometu ter športu nasploh

Jože DEKLEVA, Ljubljana
za novinarsko in publicistično dejavnost v športu, predvsem v alpskem smučanju

Andrej GROBIŠA, Nova Gorica
za tekmovalne dosežke v kanuju dvosedu na divjih vodah 

Alojz JEVŠENAK, Velenje
za uspešno delo, zlasti v smučarskih skokih

Ivan KOSTELEC, Metlika
za tekmovalne dosežke v atletiki in dolgoletno  organizacijsko delo v športu

Srečko PAUL, Kropa
za uspešno delo v športu, posebej odbojki

Janko POŽAR, Postojna
za razmah strelskega športa in razvoj športa na sploh v občini

Tadej SLABE, Postojna
za alpinistične dosežke v jugoslovanskih, evropskih in avstralskih gorstvih
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Marjan ŠTRUKELJ, Nova Gorica
za tekmovalne dosežke v kajakaštvu

Adolf URBANČIČ, Celje
za uspešno strokovno in organizacijsko delo v atletiki

Mirko VINDIŠ, Ptuj
za tekmovalne dosežke v atletiki

Jože ŽABKAR, Koper
za prizadevno delo v konjeniškem športu

AEROKLUB PTUJ, Ptuj
za tekmovalne dosežke in širjenje letalskega športa med mladino

JADRALNI KLUB JADRO, Koper
za tekmovalne uspehe članstva in strokovno delo v jadralstvu

DOBITNIKI PLAKET 1988

Stanko ČESNIK, Ilirska Bistrica
za uspešno dolgoletno delo pri razvijanju množičnosti in ustvarjanje novih možnosti za 
športno rekreativno dejavnost

Franc ERNESTL, Sevnica
za uspešno delo v športu, zlasti pri razmahu športne rekreacije in ženskega rokometa

Lojze GVARDIJANČIČ, Ljubljana
za izjemen prispevek pri razvoju nogometne sodniške organizacije in nogometa v Sloveniji

Tone JAGER, Celje
za dolgoletno  delo v strelskem športu kot tekmovalec in organizator
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50 LET BLOUDKOVIH PRIZNANJ

Ludvik KOPRIVŠEK, Ljubljana
za uspešno strokovno delo v smučarskih skokih z mnogimi rodovi športnikov

Lucijan KOZLOVIČ, Izola
za delo z mladimi v šoli in športnih organizacijah, še posebej v smučanju in atletiki

Alojz KOŽELJ, Ptuj
za 40-letno delo v športu, zlasti v strelskem športu

Alojz LAKNAR, Kranj
za 40-letno prizadevno delo v strelski organizaciji v občini Kranj

Jože MAVRIČ,  Ljubljana
za prizadevno delo v ženski športni gimnastiki in za dolgoletno aktivnost v športu

Alojz MESARIČ, Poljčane
za 50-letno organizacijsko in strokovno delo v telesni kulturi, zlasti v TVD Partizan
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Rado PŠENIČNIK, Ravne na Koroškem
za delo pri razvoju telesne kulture v občini in vodenje društva

Ivan STAVBAR, Fram
za uspešno strokovno in organizacijsko delo v telesni kulturi

Jožica ŠEŠKO, Celje
za tekmovalne dosežke v kegljanju 

Danilo ŠKERBINEK, Ljubljana
za uspešno delo v planinski organizaciji

Jože ŠUMAK, Ljubljana
za dolgoletno  uspešno delo v odbojki

Boris URBANC, Golnik
za tekmovalne dosežke v kegljanju

Stojna VANGELOVSKA, Ljubljana
za tekmovalne dosežke v košarki

Jure ZDOVC, Ljubljana
za tekmovalne dosežke v košarki

PLANINSKO DRUŠTVO SNEŽNIK, Ilirska Bistrica
za uspešno  delo s poudarkom  na množičnosti,  informiranju in propagiranju planinstva

ROKOMETNI  KLUB DRAVA, Ptuj
za 40 let uspešnega dela in tekmovalne uspehe

ŠPORTNO ZDRUŽENJE DOM, Gorica (Italija)
za 25-letno uspešno delovanje  v zamejstvu, za vključevanje slovenske mladine in razmah 
dejavnosti  v Benečiji
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50 LET BLOUDKOVIH PRIZNANJ

DOBITNIKI PLAKET 1989

Brigita BUKOVEC, Ljubljana
za tekmovalne uspehe v atletiki

Tomaž ČIŽMAN, Ljubljana
za tekmovalne uspehe v alpskem smučanju

Stane FUGINA, Ljubljana
za življenjsko delo v športu, predvsem košarki ter športnem novinarstvu

Anica GOLJEVŠČEK, Slovenj Gradec 
za dolgoletno  delo v društvu Partizan

Maja IVANIŠEVIČ, Maribor
za razvoj plavanja v Mariboru

Milan JANŠA,  Bled in Robert KRAŠOVEC, Bled
za vrhunske dosežke v veslanju 

Herbert JEGLIČ, Ljubljana in Štefan JUG, Celje
za uspešno delo v rokometnih zvezah Slovenije in Jugoslavije

Stane KERSNIK, Ljubljana
za življenjsko delo v planinstvu, alpinizmu in pri GRS

Ela KOŠIR, Domžale
za športno dejavnost  v občini Domžale

Alojz KRANJC, München (Nemčija)
za prizadevno delo v športu med zdomci, zlasti v športnem in kulturnem društvu
Triglav

Rado LESKOVEC, Ajdovščina
za organizacijsko in strokovno delo v športu, zlasti v rokometu
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Marko MRAK, Ljubljana
za amatersko  delo v telesni kulturi, zlasti pri akciji “Športno  rekreacijo v vsako krajevno 
skupnost”

Pavla PEITLER, Maribor
za uspehe v atletiki in za strokovno delo

Aldo RUPEL, Gorica (Italija)
za uspešno  športno  dejavnost  med  zamejskimi Slovenci,  posebej  na publicističnem in 
dokumentalističnem področju

Jože SENICA, Brežice
za uspešno pedagoško  in strokovno delo v športni gimnastiki

Peter ŽIGON, Šempeter pri Novi Gorici
za zasluge pri razvoju množične telesne kulture, atletike in smučanja v Novi Gorici

Janez ŽITNIK, Bohinjska Bistrica 
za vsestransko delo v športu

KEGLJAŠKI KLUB EMO, Celje
za tekmovalne dosežke ženske vrste

OBALNO PLANINSKO DRUŠTVO, Koper
za zasluge in dosežke pri razvoju planinske dejavnosti, še zlasti za delo z mladimi

TVD PARTIZAN  KOZJE
za dolgoletno  delo pri utrjevanju  množičnega  športa in za gradnjo  športnih objektov
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DOBITNIKI PLAKET 1990

Martin AUBREHT, Mozirje
za napredek športne dejavnosti in planinstva

Milan BERNIK, Ljubljana
za delo pri vzgoji mladih alpskih smučarjev in za prispevek k vrhunskemu smučanju

Rika BINTER, Mengeš
za delo v društvu Partizan in za pripravo programov in vzgojo kadrov

Marija FRANTAR, Ljubljana
za vrhunske dosežke v alpinizmu

Dragica JAUNIK, Limbuš
za delo v taborniški organizaciji

Rudi KOCMUT, Gornja Radgona
za tekmovalne dosežke v športu invalidov

Lojze KOLMAN, Ljubljana
za vrhunske tekmovalne dosežke v športni gimnastiki

Janez KUHELJ, Šentjernej
za izjemen prispevek k razvoju telesne kulture na Dolenjskem

Franc MIKEC, Ljubljana
za organizacijsko in strokovno delo v telesni kulturi, predvsem v atletiki

Branko MIRT, Naklo
za tekmovalne dosežke v padalstvu

Lojze MOTORE, Sevnica
za uspešno delo v planinski organizaciji
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Daniel PAVLINEC, Celje
za vrhunske dosežke na tekmovanjih invalidov

Janez PENCA, Novo mesto
za strokovno, trenersko in publicistično delo, predvsem v atletiki

Aleksander RUDOLF, Trst (Italija)
za propagandno in publicistično dejavnost  med zamejskimi Slovenci

Ernest TRINKO, Razvanje
za dolgoletno  delo v TVD Partizan

Henrik ÜBELEIS, Ljubljana
za dolgoletno  delo na področju  športne  propagande in uspešno  vodenje tiskovnih služb

Marija VEBLE, Brežice
za dolgoletno  delo na področju planinstva

Cveto ZGONC, Celje
za organizacijsko delo v športu in rekreaciji invalidov

DTV PARTIZAN, Slovenj Gradec
za vsestranski razvoj športa in športne rekreacije v Mislinjski dolini

NAMIZNOTENIŠKI KLUB TKI KEMIČAR, Hrastnik
za uspešno delo pri razvoju namiznega tenisa v Sloveniji in Jugoslaviji

ROKOMETNI  KLUB BELINKA - OLIMPIJA, Ljubljana 
za tekmovalne dosežke
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50 LET BLOUDKOVIH PRIZNANJ

DOBITNIKI PLAKET 1991

lojze anzelc, Sevnica
za delo v planinski organizaciji, zlasti na področju rekreacije in vzgoje planincev

marijan carl, Idrija
za organizacijsko delo na področju športne rekreacije med invalidi in upokojenci

iztok ČoP, Bled in denis Žvegelj, Bled
za tekmovalne dosežke v veslanju

alfred dvoršak, Maribor
za dolgoletno  delo v odbojki, še posebej za delo pri vzgoji mladih

julijana Fišer, Fram
za 40-letno delo v odbojki

lado gobec, Celje
za dolgoletno  organizacijsko in strokovno delo v kegljaškem športu

boris gorjanc, Ljubljana
za uspešno strokovno delo s plavalci - invalidi

Franc haFner, Ljubljana
za tekmovalne dosežke, organizacijsko in sodniško delo v atletiki

janez jegliČ, Domžale in silvo karo, Domžale
za alpinistične dosežke

jože kancler, Solkan
za tekmovalne dosežke v kanuju na divjih vodah 

milan košir, Ljubljana
za uveljavljanje  rekreacije med delavci in za uvedbo  varpe v Slovenijo
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Janez KRAVARIČ, Maribor
za delo v šolski športni vzgoji in trenersko delo v atletiki

Mario MAGAJNA, Trst (Italija)
za življenjsko kronistično fotografsko  delo v zamejstvu

Roman POGAČAR, Radovljica
za tekmovalne dosežke v padalstvu

Robert STROPNIK, Koper
za 30-letno delo v športnih organizacijah,  zlasti v veslaških, jadralnih in namiznoteniških

Vladimir ŠKOF, Gornja Radgona
za življenjsko delo v športu v Pomurju

Jože TOMAŽIČ, Nova Gorica
za 20-letno uspešno delo v kajakaškem športu

Milan ZUPANC, Ptuj
za organizacijsko delo in propagando športa v občini

Nikolaj ŽIBRET, Krško
za razvoj športa, zlasti šolske športne vzgoje v občini in republiki

SMUČARSKI KLUB ČRNA NA KOROŠKEM
za tekmovalne dosežke, organizacijo in strokovno delo pri razvoju smučanja

DOBITNIKI PLAKET 1992

Borut BILAČ,  Ljubljana
za tekmovalne dosežke v atletiki
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Ariana BOGATEC, Trst (Italija)
za pomemben tekmovalni dosežek v jadranju

Mira ČUČEK, Ljubljana
za dolgoletno  in uspešno delo v atletiki

Jože DROBNIČ, Ljubljana
za strokovno delo v alpskem smučanju.

Anton DROFENIK, Ljubljana
za aktivno udejstvovanje v boksu in pisanje knjig o boksu

Vojko  GROSAR, Vrhovlje - Kojsko
za dolgoletno  in uspešno delovanje v slovenskem šahu

Franjo IZLAKAR, Maribor
za tekmovalne dosežke v športu invalidov

Ernest JAZBINŠEK, Ljubljana
za organizacijsko delo v športu invalidov

Tomislav LEVOVNIK, Ljubljana
za strokovno  delo, zlasti v alpskem  smučanju  in za prispevek  k uveljavitvi  slovenskega 
športa v mednarodnem prostoru

Igor MAJCEN, Ljubljana
za tekmovalne dosežke v plavanju

Feri MAUČEC, Beltinci
za uspešno delovanje v nogometu in športnem novinarstvu

Ivan POLJANŠEK, Idrija
za strokovno in organizacijsko delo v športu v Idriji

Dušan PREZELJ, Kranj
za tekmovalne dosežke in organizacijsko delo v atletiki
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Milan PRIMEC, Hoče
za tekmovalno, trenersko in organizacijsko delo v odbojki

Stanko ŠMIRMAUL, Orehova vas
za dolgoletno  organizacijsko delo v avto - moto športu

Andrej TOMIN, Naklo
za trenersko in pedagoško  delo z mladimi v smučarsko skakalnem športu

Alfred TRENC, Šentjernej
za strokovno delo in pomoč pri razvoju konjeniškega športa v Sloveniji

MLADINSKA REPREZENTANCA SLOVENIJE V KAJAKU IN KANUJU
(Matej  Hočevar,  Dejan  Kralj, Simon Hočevar,  Iztok Horvat,  Uroš Kodelja,  Miha Štricelj, 
Dejan Stevanovič)
za uspešen nastop na mladinskem svetovnem prvenstvu

KEGLJAŠKA REPREZENTANCA SLOVENIJE
za tekmovalne dosežke moške in ženske ekipe 

KOLESARSKO DRUŠTVO KRKA, Novo mesto
za uspešno dolgoletno  delovanje kluba v kolesarskem športu
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DOBITNIKI PLAKET 1993

Irena AVBELJ, Ljubljana
za tekmovalne dosežke v paraskiju

Branko DOLENC, Kanal ob Soči
za razvoj slovenske odbojke in 20-letno strokovno in organizacijsko delo

Vlado KOREN, Maribor
za aktivno delo v športu, zlasti pri vzdrževanju igrišč in objektov

Marjan MAMIČ, Nova Gorica
za dolgoletno  organizacijsko delo v športu, zlasti v atletiki

Stasja MEHORA, Piran
za organizacijsko delo pri razvijanju množičnega športa, za prizadevnost v športni vzgoji v 
šolah in vrtcih

Bojan NOVAK, Kranj
za vrhunske dosežke v balinanju

Peter OZMEC, Prevalje
za organizacijsko delo pri športu invalidov

Stanko SKOK, Prebold
za 45-letno delo v športnem društvu

Simon STOJKO - FALK, Ljubljana
za tekmovalne dosežke v kolesarstvu BMX 

Miroslav SVETIČIČ, Cerkno 
za alpinistične dosežke

Božena ŠTUHEC, Kranj
za vsestransko delo v športu, predvsem pri vzgoji mladine in za dolgoletno  delo v organi-
zaciji atletskih sodnikov
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Franek TREFALT, Radomlje
za prispevek k razvoju radijskega športnega novinarstva

DTV PARTIZAN, Šentilj
za 40 let dela, gojenja tradicij prejšnjih društev in vključevanje prebivalcev kraja v društvo

JUDOISTIČNI KLUB DRAVA, Ptuj
za uspehe v vrhunskem športu, v šolskem športu, za populariziranje športa v občini, za 
organizacijo velikih prireditev

ŠPORTNI KROŽEK KRAS, Zgonik-Trst (Italija)
za razvijanje športa med  zamejskimi Slovenci  in tekmovalne dosežke, zlasti v namiznem 
tenisu

DOBITNIKI PLAKET 1994

Milan AMER, Maribor
za prizadevno delo v kegljanju

Gregor CANKAR, Celje
za tekmovalne dosežke v atletiki 

Urban DERMASTIA, Ljubljana
za razvoj lokostrelstva v Sloveniji, zlasti na področju organizacijskega dela

Srdjan DJORDJEVIĆ, Ljubljana
za prispevek  k razvoju atletike  v Sloveniji, predvsem  na področju  strokovnega dela

Alenka  DOVŽAN, Mojstrana
za tekmovalne dosežke v alpskem smučanju 

Katja KOREN, Maribor
za tekmovalne dosežke v alpskem smučanju 
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Jure KOŠIR, Mojstrana
za tekmovalne dosežke v alpskem smučanju 

Janko KOTNIK, Ravne na Koroškem
za življenjsko delo pri razvoju športa na Koroškem

Jože MEŠL, Ljubljana
za prispevek k razvoju moške športne gimnastike v Sloveniji

BALINARSKA REPREZENTANCA SLOVENIJE
(Rajko Kavčič, Matjaž Pelc, Jure Rijavec, Gregor Sever, Aleš Škoberne)
za mednarodne tekmovalne dosežke 

ODBOJKARSKI KLUB VAL, Gorica (Italija)
za prispevek k razvoju športa med Slovenci v zamejstvu

PADALSKA REPREZENTANCA SLOVENIJE
(Dušan Intihar, Bogdan Jug, Roman Pogačar, Branko Mirt, Senad Salkič)
za mednarodne tekmovalne dosežke 

DOBITNIKI PLAKET 1995

Tomaž BARADA, Maribor
za tekmovalne dosežke v kickboxu

Božidar BUČAR, Ljubljana
za strokovno,  organizacijsko in pedagoško  delo v plavanju,  smučanju  in v študentskem  
športu

Branko KLUN, Gornja Radgona
za strokovno delo s športniki invalidi
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Marijan KRIŠELJ, Preddvor
za življenjsko delo in prispevek pri razvoju planinstva

Branko LAKOVIČ, Opčine - Trst (Italija)
za razvoj košarke med zamejskimi Slovenci in za 35 let dela v športu

Jure NOVAK, Ljubljana
za uveljavljanje  koncepta  dela s športno nadarjenimi dijaki in strokovno  delo v atletiki

Franci PAVŠER, Ljubljana
za življenjsko delo v športnem novinarstvu

Erik TUL, Izola
za tekmovalne dosežke v veslanju 

Anton ŽIDAN, Kranjska gora
za življenjsko delo v smučarskem športu

JUDOISTIČNI KLUB IMPOL, Slovenska Bistrica
za pomemben prispevek in popularizacijo juda v Sloveniji

DOBITNIKI PLAKET 1996

Friderik DEGEN, Maribor
za življenjsko delo na področju planinstva

Andreja GRAŠIČ, Križe
za tekmovalne dosežke v biatlonu

Urška HROVAT, Ljubljana
za tekmovalne dosežke v alpskem smučanju
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Niko SLANA, Ljubljana
za organizacijsko delo pri športu otrok in mladine

Andrej ŠKUFCA, Ljubljana in Katarina VENTURINI, Ljubljana
za tekmovalne dosežke v športnem plesu 

Mario ŠUŠTERŠIČ, Trst (Italija)
za dolgoletno  izčrpno poročanje o športnem utripu Slovencev na Tržaškem

Vera ZUPANČIČ, Velenje
za življenjsko delo v športu, zlasti v atletiki

AMD OREHOVA VAS, Orehova vas
za prispevek pri razvoju moto športa v Sloveniji

REPREZENTANCA SLOVENIJE V KAJAKU IN KANUJU NA DIVJIH  VODAH
(Borut Horvat, Joško Kancler, Primož Sulič)
za tekmovalne dosežke v 3 x C 1 spust 

SMUČARSKI KLUB TRIGLAV, Kranj
za uspešno petdesetletno delovanje

SPECIALNA OLIMPIJADA SLOVENIJE
za pomemben prispevek k razvoju športa oseb z motnjo v duševnem razvoju

ŠPORTNO ZDRUŽENJE SLOGA, Trst (Italija)
za pomemben prispevek pri razvoju športa med Slovenci v zamejstvu
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DOBITNIKI PLAKET 1997

Boris ČUK, Izola
za pomemben prispevek pri razvoju rokometa v Sloveniji

Mitja DRAGŠIČ, Miklavž na Dravskem polju
za tekmovalni  dosežek v alpskem smučanju 

Roman PERKO, Tržič
za tekmovalni dosežek v nordijski smučarski kombinaciji 

Janko POPOVIČ,  Ljubljana
za življenjsko delo, predvsem v hokeju na ledu, tenisu in nogometu

Zmago SAGADIN, Ljubljana
za pomemben prispevek k razvoju košarke v Sloveniji

Luka ŠPIK, Bled
za tekmovalni  dosežek v veslanju 

Meta ZAGORC, Ljubljana
za življenjsko delo pri razvoju in promociji športnega plesa v Sloveniji

PLAVALNI KLUB PARK HOTEL BLED, Radovljica
za pomemben prispevek pri razvoju plavanja v Sloveniji
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DOBITNIKI PLAKET 1998

Zoran KLEMENČIČ, Ljubljana
za tekmovalne dosežke v kolesarstvu 

Slavko MILIČ, Štorje pri Sežani
za strokovno in organizacijsko delo v strelstvu, posebej v trapu

Radivoj PEČAR, Trst (Italija)
za pomemben prispevek k razvoju športa, posebej kolesarstva, v zamejstvu

Mitja PETKOVŠEK, Ljubljana
za odmeven tekmovalni  dosežek v gimnastiki 

Miha TERDIČ, Ljubljana
za tekmovalni  dosežek v kajaku na divjih vodah  

Franc WIEGELE, Zahomc (Avstrija)
za življenjsko delo v športu v zamejstvu, posebej v smučarskih skokih

KOŠARKARSKA REPREZENTANCA SLOVENIJE DO 22 LET
za 2. mesto na evropskem prvenstvu

ODBOJKARSKI KLUB FUŽINAR, Ravne na Koroškem
Za 70-letno uspešno delovanje  kluba

REPREZENTANCA SLEPIH SLOVENIJE V IGRI Z ZVENEČO ŽOGO (golbal)
za doslej največje uspehe med moštvi v okviru športa invalidov 

ROKOMETNI  KLUB RADEČE, Radeče
za velik prispevek pri razvoju rokometa pri nas
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DOBITNIKI PLAKET 1999

Drago BUNČIČ, Lesce
za 40-letno uspešno delo v padalskem športu

Edica KODRIČ, Nova Gorica
za popularizacijo ženske odbojke  na Goriškem ter za delo in vodenje  OK HIT v
Novi Gorici

Adi KOZINC, Ljubljana
za življenjsko delo v športu, predvsem v smučanju

Fedja MARUŠIČ, Šempeter pri Novi Gorici
za tekmovalne dosežke v kajaku na divjih vodah  

Rolando PUŠNIK, Celje
za uspešne nastope v slovenski rokometni reprezentanci

Metka SPARAVEC, Maribor
za tekmovalne dosežke v plavanju

Rajko STRŽINAR, Škofja Loka
za organizacijsko delo in tekmovalne dosežke v športu invalidov

Miha ŠTRICELJ, Ljubljana
za tekmovalne dosežke v kajaku na divjih vodah 

JADRALNI KLUB LJUBLJANA, Ljubljana
za neprekinjeno polstoletno delo pri razvoju jadranja v Sloveniji

SLOVENSKA ŠPORTNA ZVEZA NA KOROŠKEM (Avstrija)
za pomemben prispevek pri širjenju in uveljavljanju športa med koroškimi Slovenci, s 
poudarkom  še na narodnem osveščanju
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DOBITNIKI PLAKET 2000

Lojze ABRAM, Trst (Italija)
za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa v zamejstvu

Rok KOLANDER, Maribor in Matej PRELOG, Maribor
za tekmovalne dosežke v veslanju

Edvard KOLAR, Ljubljana
za pomembne trenerske dosežke v športni gimnastiki

Marjeta KOVAČ, Ljubljana
za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa

Milan KUPPER, Celovec (Avstrija)
za prispevek k razvoju slovenskega športa na avstrijskem Koroškem

Jože KUZMA, Celje
za 35 let odmevnega dela v športu (rokometu,  hokeju na ledu, plavanju, vaterpolu) in 40 let 
delovanja  v športnem novinarstvu
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Brigita LANGERHOLC, Škofja Loka
za pomembne tekmovalne dosežke v atletiki

Ivo MAKAROVIČ, Nova Gorica
za pomemben prispevek k razvoju slovenske atletike

Mojca SUHADOLC, Vrhnika
za tekmovalne dosežke v alpskem smučanju

Marko TRŠKAN, Ljubljana
za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji alpskega smučanja

Matjaž VRHOVNIK, Ljubljana
za tekmovalne dosežke v alpskem smučanju

KOŠARKARSKA REPREZENTANCA SLOVENIJE - ČLANI DO 20 LET
za prvo mesto na evropskem prvenstvu  2000

DOBITNIKI PLAKET 2001

Slavko BOŽIČ, Ljubljana
za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa

Ciril GLOBOČNIK, Radovljica
za uspešno delo v slovenskem plavanju

Andrej HAUPTMAN, Kranj
za izjemen tekmovalni  dosežek v kolesarstvu 

Franjo KOZAR, Maribor
za življenjsko delo v športnem plesu
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Dejan KRALJ, Ljubljana
za pomembne tekmovalne dosežke v kajaku na divjih vodah

Mitja KUNC, Črna na Koroškem
za mednarodno odmevne rezultate v alpskem smučanju

Boris KUTIN, Ljubljana
za velik prispevek k uveljavitvi  šaha

Jože PETERKA, Ljubljana
za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa

Ivan PETERLIN, Trst (Italija)
za ustvarjalen delež pri razvoju slovenskega športa v zamejstvu

Rožle PREZELJ, Kranj
za pomemben tekmovalni  dosežek v atletiki 

Marko PRIMOŽIČ, Škofja Loka
za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa

Albin ŠTANTA, Miren
za življenjsko delo v športu, posebej šolskem
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DOBITNIKI PLAKET 2002

Gabrijel AMBROŽIČ,  Ljubljana
za pomemben prispevek k razvoju slovenske atletike

Franko DRASIČ, Trst (Italija)
za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa v zamejstvu

Bojan HOJNIK,  Lendava
za življenjsko delo v športu

Sašo JEREB, Žiri
za pomemben tekmovalni  dosežek v judu 

Alenka KEJŽAR, Radovljica
za vrhunske mednarodne dosežke v plavanju

Petra NAREKS, Žalec
za vrhunske mednarodne dosežke v judu

Viktor ROBNIK, Mislinja
za pomemben prispevek k razvoju smučarskih skokov

Izidor SELAK, Gorenja vas 
za življenjsko delo v športu

Raša SRAKA, Ljubljana
za vrhunske mednarodne dosežke v judu

MLADINSKA MOŠKA REPREZENTANCA SLOVENIJE V KOŠARKI
za vrhunske mednarodne dosežke

MLADINSKA MOŠKA REPREZENTANCA SLOVENIJE V ROKOMETU
za vrhunske mednarodne dosežke
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DOBITNIKI PLAKET 2003

Marjan FABJAN, Celje
za pomemben prispevek pri razvoju juda v Sloveniji

Helena JAVORNIK, Maribor
za pomembne tekmovalne dosežke v atletiki

Anton MALLE, Šentjanž (Avstrija)
za pomemben prispevek pri razvoju športa med Slovenci v zamejstvu

Gorazd PENKO, Ljubljana
za izjemen prispevek pri razvoju slovenskega kolesarstva

Lucija POLAUDER, Griže
za pomembne tekmovalne dosežke v judu

Jože REBEC, Radovljica
za življenjsko delo v športu, predvsem balinanju in plavanju

Tanja ROMANO, Trst (Italija)
za vrhunske mednarodne dosežke v umetnostnem kotalkanju  

Gojko ZALOKAR, Ljubljana
za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa

Andrej ZUPAN, Mošnje
za pomembne tekmovalne dosežke v lokostrelstvu

PADALSKA REPREZENTANCA SLOVENIJE
(Uroš Ban, Borut Erjavec, Roman Karun, Senad Salkič, Domen Vodišek)
za vrhunske mednarodne dosežke 
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DOBITNIKI PLAKET 2004

Herman BERČIČ, Mengeš
za življenjsko delo v športu, posebej  na področju  športne  rekreacije, ki jo je obogatil s 
strokovnim in znanstveno  - raziskovalnim pristopom

Matej ČERNIC, Sovodnje ob Soči (Italija)
za osvojitev  srebrne kolajne  z italijansko odbojkarsko  reprezentanco  na OI v Atenah  2004

Vesna DEKLEVA, Izola in Klara MAUČEC, Ankaran
za tekmovalne dosežke v jadranju v razredu 470

Andrej FRANKO,  Škofja Loka
za življenjsko delo v športu, posebej v Partizanu ter zasluge pri razvoju telesnokulturne 
dejavnosti v Škofji Loki
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Sabina HMELINA, Šentjur pri Celju
za pomembne mednarodne tekmovalne dosežke v alpskem  smučanju  med gluhimi 
športniki

Mitja KOSOVELJ, Nova Gorica
za pomembne tekmovalne dosežke v gorskem teku

Robi MARKOJA, Turnišče
za pomembne mednarodne tekmovalne dosežke v strelstvu

Blaž MEDVEŠEK, Maribor
za vrhunske tekmovalne  dosežke v plavanju

Slobodan RADUJKO, Izola
za življenjsko delo v športu, posebej v veslanju. Dobre tri mandate je bil predsednik VZS 
in pod njegovim vodstvom so slovenski veslači dosegli vrsto imenitnih uspehov

Tone TISELJ, Grosuplje
za pomemben trenerski dosežek. Pod njegovim  vodstvom je slovenska moška rokometna  
reprezentanca osvojila drugo mesto na EP v Sloveniji

DOBITNIKI PLAKET 2005

Janko DERNIČ (1923), Radovljica
za življenjsko delo v športu in pomemben prispevek pri razvoju in popularizaciji smučanja 
v Sloveniji

Svetozar GUČEK (1919), Ljubljana
za življenjsko delo v športu, predvsem smučarskih in planinskih krogih
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KAJAKAŠKI DVOJEC: 
Peter KAUZER ml. (1983), Hrastnik in Andrej NOLIMAL (1981), Ljubljana
za pomemben mednarodni športni dosežek v kajakaštvu na divjih vodah

Blaža KLEMENČIČ (1980), Selca
za pomemben mednarodni športni dosežek v gorskem kolesarstvu

Jože MARČAN (1923), Ljubljana
za življenjsko delo v športu, predvsem za delo v Planici in drsalno-kotalkarskem športu

Matevž PETEK (1983), Celje
za pomemben mednarodni športni dosežek v deskanju na snegu

Mateja PINTAR (1985), Selca
za pomemben mednarodni športni dosežek v namiznem tenisu med invalidi

Fredi REICHER (1935), Maribor
za življenjsko delo v športu, predvsem v tenisu

PLESNI PAR: 
Miša CIGOJ (1982), Ajdovščina in Anastazija NOVOŽILOVA (1983), Ajdovščina
za pomemben mednarodni športni dosežek v športnem plesu
 
SMUČARSKA SKAKALNA REPREZENTANCA 
(Jernej DAMJAN (1983), Ljubljana in Jure BOGATAJ (1985), Kranj) 
za pomemben mednarodni športni dosežek v smučarskih skokih – moštveno (že nagrajena 
Rok Benkovič in Primož Peterka)
  
Sergio TAVČAR (1952), Trst
za življenjsko delo in pomemben prispevek pri razvoju in popularizaciji športa

Gašper VINČEC (1981), Koper
za pomemben mednarodni športni dosežek v jadranju na vodi
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DOBITNIKI PLAKET 2006

barbara Fidel (1985), Celje
za  pomemben mednarodni športni dosežek v kegljanju

marinka jerala (1927), Ljubljana
za življenjsko delo v športu, predvsem v hokeju, drsanju in kotalkanju

mojmir kokorovec (1969), Trst
za življenjsko delo v športu, posebej v kotalkanju med Slovenci v Italiji

matjaž markiČ (1983), Koper
za pomemben mednarodni športni dosežek v plavanju 

jože mikeln (1945), Ljubljana
za pomemben prispevek pri razvoju namiznega tenisa

matic osovnikar (1980), Škofja Loka
za pomemben mednarodni športni dosežek v atletiki

Franc Pinter (1953), Slovenska Bistrica
za pomemben mednarodni športni dosežek v strelskem športu med invalidi

špela Ponomarenko (1981), Koper
za pomemben mednarodni športni dosežek v kajaku na mirnih vodah

branko vivod (1944), Celje
za pomemben prispevek pri razvoju in  popularizaciji atletike

ludvik zelko (1944), Murska Sobota
za življenjsko delo v športu, predvsem v hokeju na travi in atletiki 
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DOBITNIKI PLAKET 2007

Bruno BOGATEC (1938), Trst
za pomemben prispevek pri razvoju in popularizaciji športa, predvsem jadranja med 
Slovenci v Italiji 
 
Jože BRATUŽ (1936), Nova Gorica
za življenjsko delo v športu, predvsem v namiznem tenisu in skrbi za športno infrastrukturo

Andreja DOLINAR (1967), Škofja Loka
za pomemben mednarodni športni dosežek v namiznem tenisu med invalidi

Rok FLANDER (1979), Medvode
za pomemben mednarodni športni dosežek v deskanju na snegu

Jolanda KORENČ (1935), Koper
za življenjsko delo v športu, 
predvsem na področju rekreacije žensk

Primož KOZMUS (1979), Brežice
za pomemben mednarodni športni 
dosežek v atletiki

Duško MADŽAROVIČ (1967), Koper
za pomemben mednarodni športni dosežek 
v bodybuildingu

Janko MELANŠEK (1938), Žalec
za življenjsko delo v športu, predvsem 
v strelstvu

Silva RAZLAG (1948), Ptuj
za pomemben prispevek k razvoju in  
popularizaciji šaha, kegljanja in 
športnega delovanja invalidov
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Andrej SEVER (1949), Metlika
za življenjsko delo v športu, predvsem vključevanju Bele Krajine v slovenski športni utrip 

DOBITNIKI PLAKET 2008

Alenka BIKAR (1974), Medvode
za pomemben prispevek pri razvoju in popularizaciji športa, predvsem atletike

Tomaž DRUML (1988), Ziljska Bistrica
za pomemben prispevek pri razvoju in popularizaciji športa med Slovenci na Koroškem v 
Avstriji

Jože FLERE (1968), Celje
za pomemben mednarodni športni dosežek v atletiki med invalidi

Tone FORNEZZI (1934), Ljubljana
za pomemben prispevek pri razvoju slovenskega športa, predvsem množičnih akcij

Rene GLAVNIK (1939), Hajdina
za življenjsko delo v športu, predvsem v kolesarstvu

KOŠARKARSKA REPREZENTANCA GLUHIH SLOVENIJE
za pomemben mednarodni tekmovalni dosežek

Marijan SALOBIR (1937), Velenje
za življenjsko delo v športu, predvsem v sabljanju

Stanislav SIMŠIČ (1927), Kamnik
za življenjsko delo v športu, predvsem za delovanje v planinski organizaciji

Polonca SLADIĆ (1969), Ljubljana
za pomemben prispevek pri razvoju in popularizaciji športa, posebej strelstva med invalidi
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Marija ŠESTAK (1979), Ljubljana
za pomemben mednarodni športni dosežek v atletiki

DOBITNIKI PLAKET 2009

Slavko CENER (1955), Tišina
za življenjsko delo v športu, predvsem v nogometu

Teja GREGORIN (1980), Ihan
za pomemben mednarodni športni dosežek v biatlonu

Vladimir KEVO (1968), Brežice
za pomemben prispevek pri razvoju slovenskega športa, posebej atletike

Marijan LAČEN (1947), Črna na Koroškem
za pomemben prispevek pri razvoju slovenskega športa s poudarkom na osebah z motnjami 
v duševnem razvoju

Dragica LAPORNIK (1952), Ig
za pomemben prispevek pri razvoju slovenskega športa, predvsem atletike med invalidi

Tina MAZE (1983), Črna na Koroškem
za pomembne mednarodne športne dosežke v alpskem smučanju

Jože POGAČNIK (1942), Ljubljana
za življenjsko delo na področju športnega novinarstva

Sonja ROMAN (1979), Hodoš
za pomembne mednarodne športne dosežke v atletiki

Marija SIMČIČ (1946), Kranj
za življenjsko delo na področju nordijskega smučanja
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Dejan  ZAVEC (1976), Juršinci
za pomembne mednarodne športne dosežke v boksu

Peter ZUPAN (1944), Radovljica
za pomemben prispevek k razvoju športa, predvsem biatlona

ČETVEREC BREZ KRMARJA 
(Rok KOLANDER (1980), Kamnica, Miha PIRIH (1978), Žirovnica, Tomaž PIRIH (1981), 
Žirovnica, Rok ROZMAN (1988), Kamna Gorica)
za pomembne mednarodne športne dosežke v veslanju

 
DOBITNIKI PLAKET 2010

David ANTONČIČ (1941), Koper
za življenjsko delo v športu, posebej v jadranju

Mateja BOGATEC (1982), Sv. Križ pri Trstu
za pomemben prispevek pri razvoju in popularizaciji športa med Slovenci v Italiji

Jure MEGLIČ (1984), Duplje
za pomembne mednarodne športne dosežke v kajaku na divjih vodah

Davor JANŽIČ (1981), Škofja Loka
za pomembne mednarodne športne dosežke v balinanju

Igor PRIMC (1966), Novo mesto
za pomemben prispevek pri razvoju in popularizaciji športa, predvsem atletike

Rada SAVIĆ (1987), Celje
za pomembne mednarodne tekmovalne dosežke v kegljanju

Tone ŠKARJA (1937), Mengeš
za življenjsko delo v športu, posebej v alpinizmu
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ŠPORTNO DRUŠTVO SONČEK, Nova Gorica
za pomemben prispevek pri razvoju slovenskega športa, posebej pri športnih in rekrea-
tivnih programih za otroke in odrasle

Jože ŠLIBAR (1934), Zgornje Jezersko
za življenjsko delo v športu, posebej za dosežke v smučarskih skokih (svetovni rekorder)

Miha ZUPAN (1982), Ljubljana
za pomembne tekmovalne dosežke v košarki za gluhe športnike

DOBITNIKI PLAKET 2011

Gorazd BEDRAČ (1950), Maribor
za pomemben prispevek pri razvoju slovenskega športa, posebej alpskega smučanja

KANU DVOSED: Luka BOŽIČ (1991), Tolmin in Sašo TALJAT (1989), Tolmin
za pomembne mednarodne športne dosežke v kanuju dvosedu na divjih vodah

Natalija GROS (1984), Kranj
za pomembne mednarodne športne dosežke v športnem plezanju

Rok MARGUČ (1986), Celje
za pomembne mednarodne športne dosežke v deskanju na snegu

Mina MARKOVIČ (1987), Ptuj
za pomembne mednarodne športne dosežke v športnem plezanju

Adolf RAJTMAJER (1941), Maribor
za življenjsko delo v športu kot pedagog, trener in organizator ter za avtorstvo osmih knjig 
o športu

Katarina SREBOTNIK (1981), Velenje
za pomembne mednarodne športne dosežke v tenisu
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Bojan TOKIČ (1981), Nova Gorica
za pomembne mednarodne športne dosežke v namiznem tenisu

Adolf URNAUT (1941), Ravne na Koroškem
za pomemben  prispevek pri razvoju slovenskega športa, posebej odbojke

Nina VEHAR (1982), Kranj
za pomembne mednarodne športne dosežke v borilnih športnih

Peter WROLICH (1974), Celovec
za pomembne mednarodne športne dosežke v kolesarstvu

Nejc ŽNIDARŠIČ (1984), Nova Gorica
za pomembne mednarodne športne dosežke v kajaku na divjih vodah
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DOBITNIKI PLAKET 2012

Iztok DURJAVA (1949), Ljubljana
za življenjsko delo v športu, posebej za muzejsko in dokumentalistično dejavnost na tem 
področju

Filip FLISAR (1987), Maribor
za pomembne mednarodne športne dosežke v smučanju v smučarskem prostem slogu

Anja KLINAR (1988), Jesenice
za pomembne mednarodne športne dosežke v plavanju

Jure KUFERSIN (1944), Trst
za življenjsko delo v športu, posebej med Slovenci v Italiji

Matevž LENARČIČ (1959), Rečica pri Savinji
za pomemben mednarodni športni dosežek v letalstvu

ALPINISTIČNI DVOJEC: 
Nejc MARČIČ (1985), Bled in Luka STRAŽAR (1988), Ljubljana
za pomembne mednarodne športne dosežke v alpinizmu

Andreja RAZLAG (1978), Ptuj
za pomembne mednarodne športne dosežke v kegljanju

Benjamin SAVŠEK (1987), Ljubljana
za pomembne mednarodne športne dosežke v kanuju na divjih vodah 

Mirko ŠERUGA (1940), Murska Sobota
za življenjsko delo v športu, predvsem v atletiki

ŠPORTNI KLUB FLIP, Piran
za pomemben prispevek pri razvoju slovenskega športa

Uroš VELEPEC (1967), Dolsko
za pomemben prispevek pri razvoju slovenskega športa, posebej biatlona
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DOBITNIKI PLAKET 2013

Vlora BEĐETI (1991), Celje
za pomembne mednarodne športne dosežke v judu

Ivan Božidar BOHAK (1935), Ptuj
za življenjsko delo v športu, posebej v šahu

Darko ĐURIĆ (1989), Radovljica
za pomembne mednarodne športne dosežke v plavanju med invalidi

Jože HORVAT (1946), Murska Sobota
za pomemben prispevek pri razvoju slovenskega športa, posebej nogometa med Romi 

Mateja KOSOVELJ (1988), Podnanos
za pomembne mednarodne športne dosežke v gorskih tekih

Matej MOHORIČ (1994), Zgornja Besnica pri Kranju
za pomembne mednarodne športne dosežke v kolesarstvu

Rado PIŠOT (1962), Koper
za pomemben prispevek pri razvoju slovenskega športa, posebej na področju kineziologije

Franček Gorazd TIRŠEK (1975), Gornji Grad
za pomembne mednarodne športne dosežke v strelstvu med invalidi

Branka VAJNGERL (1951), Ljubljana
za pomemben prispevek pri razvoju slovenskega športa, posebej ritmične gimnastike

Tanja ŽAKELJ (1988), Idrija
za pomembne mednarodne tekmovalne dosežke v gorskem kolesarstvu         
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DOBITNIKI PLAKET 2014 

Sašo BERTONCELJ (1984), Škofja Loka
za pomemben tekmovalni dosežek v športni gimnastiki

Nadiya BIČKOVA (1989), Ljubljana in Miha VODIČAR (1987), Ljubljana
za pomemben tekmovalni dosežek v športnem plesu

Albin FELC (1941), Radovljica
za življenjsko delo v športu, posebej v hokeju na ledu

Tone FICKO (1947), Ljutomer
za življenjsko delo v športu

Jernej KRUDER (1990), Škofja Vas
za pomemben dosežek v športnem plezanju

Marina PERTOT (1944), Trst
za pomemben prispevek k razvoju športa med Slovenci v Italiji

Samo PETRAČ (1974), Ljubljana
za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji športa invalidov v Sloveniji

Tina TRSTENJAK (1990), Celje
za pomemben tekmovalni dosežek v judu

Laura UNUK (1999), Ljubljana
za pomemben tekmovalni dosežek v šahu

Nogometno društvo ADRIA, Miren
za pomemben prispevek k razvoju slovenskega nogometa

Ženska mladinska reprezentanca v odbojki
za pomemben tekmovalni dosežek 
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     PREGLED ŠTEVILA DOBITNIKOV
     BLOUDKOVIH PLAKET 1965 - 2015
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Leto                Športni            Vrhunski športniki       Organizacije               Skupaj
                        delavci                  oz. ekipe

         1965           18            6            2                         26

1966 16 1 2 19

1967 17 1 2 20

1968 13 6 3 22

1969 11 3 2 16

1970 13 8 2 23

1971 18 5 7 30

1972 22 5 3 30

1973 26 3 5 34

1974 22 6 4 32

1975 14 4 7 25

1976 11 6 7 24

1977 15 4 10 29

1978 16 5 8 29

1979 17 4 7 28

1980 17 5 7 29

1981 21 3 6 30

1982 22 1 3 26

1983 21 4 5 30

1984 23 5 5 33

1985 15 9 1 25

1986 14 7 4 25

1987 11 4 2 17

1988 14 4 3 21

           1989          12                  5              3          20
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189

Leto                Športni            Vrhunski športniki        Organizacije              Skupaj
                         delavci                 oz. ekipe

1990 14 4 3 21

1991 15 4 1 20

1992 13 6 1 20

1993 8 4 3 15

1994 5 6 1 12

1995 7 2 1 10

1996 4 4 4 12

1997 4 3 1 8

1998 3 5 2 10

1999 4 4 2 10

2000 7 5  12

2001 8 4  12

2002 5 6  11

2003 6 4  10

2004 4 6  10

2005 5 7  12

2006 5 5  10

2007  6 4  10

2008 5 4 1 10

2009 7 5  12

2010 4 5 1 10

2011 3 9  12

2012 5 5 1 11

2013 4 6  10

2014 4 5 2 11  
574    236 134 944
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IMENSKI SEZNAM DOBITNIKOV 
BLOUDKOVIH PRIZNANJ 1965 - 2015

191



abram lojze   2000

abramič jernej   1987, 1985

ahačič jože   1969

ajtič emil   1976

aleš erik   1967

aljančič janez  1983 

ambrožič gabrijel   2002

amer milan  2004 1994

andoljšek marija   1978

andrée-Prosenc tjaša  1991 

andrejašič janez   1972

ankele majda   1969

antončič david   2010

anzelc lojze   1991

apostolovski sašo   1981

arko andrej   1965

aubreht martin   1990

avbelj irena  2006 1993

avsec mimi   1965

ažman ančka   1970

bajec rudolf   1978

ban uroš   2003

banfi jože   1980

banovec tomaž   1983

barada tomaž   1995

bassin borut   1971

bauer klemen  2012 

bedrač gorazd   2011

beđeti vlora   2013

Dobitnik priznanja                         Leto nagrade                 Leto plakete
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belopavlovič niko  1972 

benedičič jože   1977

benedik božo   1970

benkovič rok  2005 

berčič herman   2004

bergant evgen  1986 

berlisk slavan   1973

bernik milan   1990

bernot natan   1965

bertok gorazd   1980

bertoncelj sašo   2014

beslić josip  1973 

beškovnik milena   1979

betetto milan   1967

bikar alenka   2008

bilač borut   1992

bilač britta  1994 

binter rika   1990

bizjak mirko   1967

bizjak umbert   1976

bizjak drago   1983

bižal saša   1967

bogataj jure   2005

bogatec ariana   1992

bogatec bruno   2007

bogatec mateja   2010

bohak ivan božidar   2013

bojovič vlado   1981

bokal nataša  1991 
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bolčina mara   1987

bole alojz   1984

borštnar jože  1976 

borštner jože   1976

božič Pavle   1968

božič milan   1969

božič milojka   1970

božič jože   1978

božič slavko   2001

božič luka   2011

božič marjan  1965 

božič roman  1984 

božinovič nikica   1987

bratuž jože   2007

breznik Peter   1972

brglez Franček   1970

brilej tine   1980

brinovec slavko  1993 

brlec Peter   1984

brodnik janez   1970

brojan janez   1982

brozovič tugomir   1973

brun berti   1967

bučar božidar   1995

bučer tone  1971 1968

bukovac Pavle   1987

bukovec nace   1986

bukovec brigita  1995 1989

bunčič drago   1999

Dobitnik priznanja                         Leto nagrade                 Leto plakete
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butolen stane   1975

bychkova nadiya   2014

cafuta meta   1984

cajnko vinko  1982 1965

cankar gregor  1999 1994

carl marijan   1991

cener slavko   2009

centrih edvard   1984

cerar miroslav  1965 1970

cerkovnik tomaž  1994 

cesar Pavel   1977

cigoj miša   2005

cilenšek vitomir   1966

colja jožef   1977

colnar-košnik anka   1977

cotič marjan   1979

cuderman alenka   1984

cvenkelj Franc   1975

cvetko rudolf  1965 

czurda marica   1971

Čargo nikolaj   1983

Čebohin Franc   1980

Čebular drago   1966

Čebulj silvo   1971

Čebulj aleks   1974

Čepin milan   1983

Čeplak jolanda  2002 

Čerin Primož   1983

Čermak vlado   1984

Dobitnik priznanja                         Leto nagrade                  Leto plakete
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Černic matej   2004

Česen tomo  1989 1986

Česnik stanko   1988

Čižman tomaž   1989

Čop Franci  1997 1965

Čop iztok  1992 1991

Čop joža  1970 

Čopi tomaž  1998 

Črne slavko   1984

Čuček mira   1992

Čufar martina  2001 

Čuk boris   1997

Čurin milan   1980

damjan jernej  2011 2005

daneu ivo  1966 

debelak matjaž  1988 1988

debeljak ciril   1976

debevec rajmond  1987 1985

degen Friderik   1996

dekleva jože   1987

dekleva vesna   2004

demšar slavko  1974 1972

dermastia urban   1994

dermota miha   1972

dernač vlado  1979 

dernič janko   2005

dernovšek miloš   1986

djordjević srdjan   1994

djurdjevič marcel  2007 1972

Dobitnik priznanja                         Leto nagrade                 Leto plakete
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dobnik jože   1985

dokl jasna   1979

dolenc branko   1993

dolenc milan  1989 

dolinar andreja   2007

dolinšek edi   1982

dorn viktor   1985

dornik Polona   1985

dougan danilo  1969 

dovžan alenka   1994

dragšič mitja   1997

drasič Franko   2002

draušbaher ivan   1972

drobnič jože   1992

drofenik Peter   1985

drofenik anton   1992

druml tomaž   2008

durjava iztok   2012

dvoršak alfred   1991

Đurić darko   2013

ekar Franc   1983

elsner branko  1999 

erjavec borut   2003

ernestl Franc   1988

erznožnik darij   1966

erznožnik marko   1972

Fabjan marjan  2012 2003

Fajdiga mirko   1969

Fajdiga lojze   1978

Dobitnik priznanja                         Leto nagrade                  Leto plakete
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Fak jakov  2012 

Fanedl karel   1973

Felc albin   2014

Fetih mirko   1973

Ficko tone   2014

Fidel barbara   2006

Fili mirko   1965

Fili boris   1968

Fili janko   1971

Filipan ljubo   1974

Fingušt Franc  1993 

Finžgar rudi   1967

Fišer jože  1988 1967

Fišer julijana   1991

Flander rok   2007

Flegar Franc   1972

Flere jože   2008

Flisar Filip   2012

Florenin danilo   1977

Fornezzi tone   2008

Franko jure  1984 1980

Franko andrej, nova gorica  1982

Franko andrej, škofja loka  2004

Frantar marija   1990

Franzot anton  1990 

Fras damjan  2002 

Fugina stane   1989

Furlan dušan   1966

Fux miran   1976

Dobitnik priznanja                         Leto nagrade                 Leto plakete
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gabršek janez  1978 

gajšek tilka  1988 1970

galič stane   1969

galof albin   1978

garneš anton   1965

gartner Filip  1984 

gašperšič miran   1974

gašperšič cirila   1980

gašperšič janez   1980

gerbec vida   1978

geršak jože  1980 

giacomelli oto   1985

glavnik rene   2008

globočnik ciril   2001

glonar jože  1974 1966

gnidovec ante  1965 

gobec ladislav   1991

gogala jože  1977 

goljevšček anica   1989

gologranc janez   1974

gomolj bogomir   1971

goričan anatolij   1984

gorišek janez  1969 

gorišek lado  1969 

gorjanc boris   1991

gorjanc lojze  1991 

goršič tone   1974

gospodarič rado   1983

gradišnik dušan   1978

Dobitnik priznanja                         Leto nagrade                  Leto plakete
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gradišnik Fedor  1965 

grašič andreja   1996

grašič Pavel  1994 

gregorin teja  2012 2009

gregorka boris  1967 

grobiša andrej   1987

gros natalija   2011

grosar vojko   1992

grošelj viktor   1984

grošelj janko  1984 

guček svetozar   2005

guzelj Peter   1972

gvardijančič lojze   1988

hafner Franc   1991

hakl henrik   1974

hauptman andrej   2001

herlec emil   1984

herzog janez   1978

hiti gregor   1981

hiti rudi  2013 

hladnik jože  2000 1982

hmelina sabina   2004

hočevar marica   1981

hočevar ciril  1968 

hočevar simon  1993 

hohnjec milan   1972

hojnik bojan   2002

holly boris   1976

homan Franc   1982

Dobitnik priznanja                         Leto nagrade                 Leto plakete
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horvat alojz   1973

horvat vlado   1973

horvat miran   1979

horvat albina   1980

horvat borut   1996

horvat jože   2013

hribar slavko   1982

hrovat urška   1996

hrovatin bojan   1968

hrovatin mirko   1985

humar tomaž  1999 

hvala cvetko   1984

hvala beno  1988 

hvale jože   1967

hvalica emil   1975

hvasti Franc   1983

intihar dušan  1984 1994

isaković sara  2009 

iskra miha   1975

ivaniševič maja   1989

ivezič slavko  2011 

izlakar Franjo  2012 1992

jager tone   1988

jakopič blaž   1970

jakše ljuban  1982 

janežič Pavel   1973

janša anka   1972

janša milan  1992 1989

janša miloš  1989 

Dobitnik priznanja                         Leto nagrade                  Leto plakete
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janžič davor   2010

jarnovič miligoj   1971

jaunik dragica   1990

jaušovec mirjana  1976 1973

javornik helena   2003

javornik jože  1992 

jazbinšek ernest   1992

jeglič herbert   1989

jeglič janez   1991

jelen avgust   1966

jelenc andrej  1989 1983.1985

jelovac vinko  1973 1970

jemec marjan  1999 1977

jenko dušan   1986

jerala marinka   2006

jereb sašo   2002

jerman milan  1991 1979

jerman jože   1982

jevšenak alojz   1987

jezernik Franc   1973

jezeršek miha   1981

jež bogdan   1982

ježovnik Franc   1986

jovan ljubo  1973 

jug karel  1972 1967

jug štefan   1989

jug bogdan   1994

jurjec marko  1994 

juteršnik Peter   1976

Dobitnik priznanja                         Leto nagrade                 Leto plakete

202



50 LET BLOUDKOVIH PRIZNANJ

kabaj milan   1972

kabaj jožica   1975

kafol Peter   1981

kalan Franc   1972

kalan jaro  1994 

kališnik janez   1978

kancler jože   1991, 1996

kandus Pavel   1983

karničar andrej   1979

karničar davo  2000 

karo silvo   1991

karun robert   2003

kastelic jure  1996 

katanec srečko   1984

kauzer Peter   1977

kauzer Peter mlajši 2009 2005

kavčič marko   1973

kavčič rajko   1994

kavtičnik matko   1979

kejžar alenka   2002

kersnič miljenko   1970

kersnik stane   1989

kevo vladimir   2009

kit dušan   1969

kit marija   1975

klajnšček ciril   1982

klančnik gregor  1968 

klančnik belin cvetka  1976 

klanjšek ada  1978 

Dobitnik priznanja                         Leto nagrade                  Leto plakete

203



klasinc tugo  1990 1985

klavora marjan   1979

klemenc metod  1998 

klemenčič zoran   1998

klemenčič blaža   2005

klemenčič janez  1992 

kleva lucijan   1980

klinar matija   1973

klinar anja   2012

klojčnik Franjo   1971

klojčnik adolf  1986 

klun branko   1995

knez Franc  1984 

kneževič milan  2010 1982

kobal slavko   1972

kobilica Pavel   1974

koblar stane  1982 1975

kocijančič janez  1985 

kocmut rudi   1990

kocuvan miro   1971

kodrič Franc   1985

kodrič edica   1999

kokorovec samo   1986

kokorovec mojmir   2006

kokot slavko   1969

kolander rok   2000

kolar edvard   2000

kolarič marijan   1979

kolenc bojan   1980
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50 LET BLOUDKOVIH PRIZNANJ

kolman lojze   1990

kolnik mirko   1977

kolnik milena   1981

končan martin   1973

konič Franc   1967

kopitar marijan   1974

kopitar rok   1978

kopitar jože   1982

koprivšek ludvik   1988

koren vlado   1993

koren katja   1994

korenč jolanda   2007

korpa ištvan   1968

kos anton   1983

kosec magušar marija   1975

kosi vladimir   1979

kosmina janko   1974

kosovelj mitja   2004

kosovelj mateja   2013

kostelec ivan   1987

košele boris   1971

košir martin   1973

košir ela   1989

košir milan   1991

košir jure   1994

košir Fedor  1966 

košir dejan  2003 

košir  Žan  2014 

košnik stane   1970
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kotnik verena   1972

kotnik janko   1994

kovač marjeta   2000

kovačević radoljub   1985

kovačič ružica  1979 1971

kovačič ivan   1980

kozar Franjo   2001

kozinc adi   1999

kozlovič lucijan  2006 1988

kozmus Primož  2008 2007

koželj matjaž   1986

koželj alojz   1988

krajnčič leopold  1989 1965

kralj dejan   2001

kranjc alojz   1989

kranjec robert  2002, 2011  

krapež marjan   1981

krašovec robert   1989

kravarič janez   1991

krese leopold  1966 

krevsel viktor  1996 

kristan silvo  1995 

kristančič boris  1970 1965

krišelj marijan   1995

krivokapić radivoje   1979

križaj bojan  1979 1975

križnar ciril   1965

križnar ivan  1979 

kruder jernej   2014

Dobitnik priznanja                         Leto nagrade                 Leto plakete

206



50 LET BLOUDKOVIH PRIZNANJ

krušic janez  1988 

krušič silva   1986

kuessel avgust   1970

kufersin jure   2012

kuhelj janez   1990

kukec Franc   1985

kunaver aleš  1974 

kunc mitja   2001

kunej Franjo   1976

kupper milan   2000

kuralt jože   1979

kutin boris   2001

kuzma jože   2000

lačen marijan   2009

laknar alojz   1988

lakovič branko   1995

lampret janko   1972

langerholc uroš   1983

langerholc brigita   2000

lapajne benedetič lidija   1982

lapornik dragica   2009

lauš aleksander   1980

lavrič stane  1975 

lazarevič antonija   1976

lebar ludvik   1980

lebar mirko   1981

lebinger hinko   1968

ledinek alfonz   1976

lednik štefan   1974
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lenarčič matevž   2012

lenarčič marjan  1983 

leskošek branko   1976

leskovec rado   1989

leskovšek andreja   1985

leščak Filip   1984

lešek roman  1992 1977

lešnik tomislav   1981

levovnik tomislav  2003 1992

levstek France   1970

ličen zora   1977

likovnik avgust  1969 

lokovšek mirko   1972

lorenci milan   1983

lorenci babošek breda   1977

lorger stanko  1967 

lovrinc vinko   1978

lovšin štefan   1971

lubej marijana   1968

ludvik eva   1970

lušina janez   1970

lužnik France   1971

madžarovič duško   2007

magajna mario   1991

magušar marjan   1973

majcen anton   1984

majcen igor  1993 1992

majdič Petra  2007 

makarovič ivo   2000
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50 LET BLOUDKOVIH PRIZNANJ

male rudi   1970

maležič matija   1974

mali andreja  2012 

malič jože  1977 

malle anton   2003

mamič marjan   1993

mankoč Peter  2003 

marčan jože   2005

marčič nejc   2012

margon mitja  1998 

marguč rok  2013 2011

marinc janja   1976

marinček slava   1984

marinič božidar  2006 

markič matjaž   2006

markoja robi   2004

markovič mina  2012 2011

marn miro   1966

marušič Fedja   1999

masle srečko  1983 1978, 1983,1985

mate marjan   1971

matoh janez  2002 

maučec Feri   1992

maučec klara   2004

mavrič alojz   1985

mavrič jože   1988

maze tina  2010 2009

medvešek blaž   2004

meglič jure   2010
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megušar maks   1980

mehora stasja   1993

mejovšek rado   1983

melanšek jože   1983

melanšek janko   2007

mesarič alojz   1988

mesec marjan   1973

mešl jože  2005 1994

mihorko anica   1977

mikec Franc   1990

mikeln jože   2006

mikolič alojz  1993 1983

milič sonja   1978

milič slavko   1998

mirjanič sašo  1992 

mirt branko  1984 1994, 1990

mirtič milan   1984

mislej draga  1983 1968

mišica vlado  1975 

mizerit davor  2005 

mohorič matej   2013

moljk Franc   1981

motore lojze   1990

mrak zoran   1968

mrak marko   1989

muhič robert   1984

mujkić sadik  1988, 1992 

mulej matjaž   1979

nagy ernest  1985 
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50 LET BLOUDKOVIH PRIZNANJ

nagy kardinar marika  1992 1986

naprudnik milan   1970

nareks Petra   2002

natek matjaž   1986

niković špiro   1983

nolimal andrej   2005

norčič bogdan   1976

novak ljubo   1982

novak bojan   1993

novak jure   1995

novak dušan  1984 

novožilova anastazija   2005

oblak marjan   1985

oblak branko Franc  2009 

obštetar janez   1974

ocvirk sonja   1974

očko Franc   1979

ojsteršek vesna   1985

okoren jože  2008 1980

orel vojko   1983

orel tine  1971 

osojnik matevž   1971

osovnikar matic   2006

ošina štefan  1994 

ozmec Peter   1993

Pak Ferdo   1982

Papež stane  2008 1982

Papež joško   1984

Parma bruno  1985 1965
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Paul srečko   1987

Pavčič janez  1983 1973

Pavčič cveto  1987 

Pavletič bojan  1987 

Pavlič marjan   1967

Pavlič anica   1968

Pavlin Franjo   1969

Pavlinec daniel   1990

Pavšer Franci   1995

Pečar radivoj   1998

Pegan aljaž  1994 

Peitler Pavla   1989

Pelan stane  1966 

Pelc viktor   1981

Pelc matjaž   1994

Pelko stanislava   1973

Penca janez   1990

Penko gorazd   2003

Peperko-zorko majda   1974

Pergar breda   1980

Perko roman   1997

Peršak ivan   1982

Pertot janko   1973

Pertot marina   2014

Pesjak štefan   1970

Petek matevž   2005

Petek Franci  1991 

Peterka jože   2001

Peterka Primož  2002, 1997 
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50 LET BLOUDKOVIH PRIZNANJ

Peterlin ivan   2001

Peternel marjan   1974

Peternelj Franc starejši  1975

Peternelj Franc mlajši  1977

Petkovšek mitja  2003 1998

Petrač samo   2014

Petrič alfred   1974

Petrič borut  1978 1976

Petrič darjan  1982 1980

Petrič drago  1981 

Petrovič dušan   1973

Petrovič rok  1986 1985

Petrović krešimir  1975 

Pevec irena   1974

Pevec tone   1977

Pignatari igor   1979

Pihler Ferdo   1967

Pikl ernest   1973

Pintar slavko   1983

Pintar mateja   2005

Pinter Franc   2006

Pirc vasja  1967 

Pišek janez   1971

Pišot rado   2013

Pitamic dana   1983

Planinc Franc   1965

Planinc albin   1972

Planinšek bojan   1982

Poberaj silvan   1977
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Podpečan Franc   1967

Pogačar roman   1991, 1994

Pogačnik tone   1975

Pogačnik jože   2009

Pohar august  1968 

Polak bojan stjenka  1983 

Polavder lucija  2010 2003

Polenčič Franc   1986

Polič zoran  1967 

Poljanec vladimir   1974

Poljanšek ivan   1992

Pollak Premrov anica   1986

Polutnik mirko   1986

Ponebšek janez  1985 

Ponomarenko špela   2006

Popovič janko  2011 1997

Potočnik miha (plavanje)  1974

Potočnik miha (planinstvo) 1967 

Povh dušan  1986 1965

Požar jože   1986

Požar janko   1987

Požar drago  1978 

Praček ciril  1987 1973

Praček tone  1996 1978

Prelesnik tone   1981

Prelog matej  2005 2000

Presinger mirko   1971

Prešeren bojan  1988 

Prešern mitja  1984 1972
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50 LET BLOUDKOVIH PRIZNANJ

Prešern lidija   1983

Pretnar špela  2000 

Prevc Peter  2014, 2011 

Prezelj dušan   1992

Prezelj rožle   2001

Prezelj marko  1992 

Pribošek Franc   1965

Primc igor   2010

Primec milan   1992

Primožič marko   2001

Prinčič janko   1974

Progar edvard   1984

Pruš karel   1986

Prušnik danilo   1985

Pšeničnik elica   1975

Pšeničnik rado   1988

Puc stojan   1968

Pučko Franc   1976

Pudgar danilo   1972

Puh dušan   1984

Puhalj stojan  1994 

Purgaj ivanka   1980

Pušnik rolando  2010 1999

račič marko  1981 

radujko slobodan   2004

raišp jože   1977

rajbenšu janez   1971

rajtmajer dolfe   2011

ramskugler Franc   1973
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ramuš mirko   1981

ravnik viktor   1971

ravnik ludvik  2003 

razdevšek milan   1977

razlag silva   2007

razlag andreja   2012

rebec jože   2003

rebolj stanko starejši  1966

rebolj stanko mlajši  1972

reicher Fredi   2005

remih srečko  2013 1981

remsa zdenek   1986

rijavec jure   1994

robič drago   1966

robnik viktor   2002

roman sonja   2009

romano tanja   2003

romih robert   1980

ropret bojan   1983

rostohar Franc   1978

rovan leopold   1980

rozman rok   2009

rožman marko  1971 

rudolf miro   1971

rudolf aleksander   1990

rupel aldo   1989

rupnik karel   1968

rupnik šifrer lidija   1973

rutar miloš  1981 
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50 LET BLOUDKOVIH PRIZNANJ

sagadin zmago   1997

salkić senad   1994, 2003

salobir marijan   2008

savenc Franci   1975

savić rada   2010

savnik miran   1974

savšek benjamin   2012

sekereš vili   1978

selak izidor   2002

senčar dušan  1984 1969

senica jože   1989

sevčnikar ivan   1985

sever gregor   1994

sever andrej   2007

sever miklavž  2014 

simčič marija   2009

simoniti lado   1973

simšič stanislav   2008

sitar Pavla   1972

sitar mirko   1979

skerbinjek vlado   1984

skok janez   1985

skok stanko   1993

skušek marijan  1980 

slabe tadej   1987

sladić Polonca   2008

slana niko   1996

slijepčevič majda   1984

slivnik stanko  1989 
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slokar savo   1969

smerdu milan   1974

smola nada   1972

smolej miha   1975

sok anton   1966

somrak Franc   1984

sparavec metka   1999

sraka raša  2005 2002

srakar Franc   1979

srebotnik katarina   2011

stamejčič-Pokovec draga  1985 1965

stani mira   1978

stavbar ivan   1988

steiner stanko   1968

stepišnik drago  1968 

stergar miloš  1970 1965

stergar bogdan   1978

sterniša anton   1979

steržaj miro  1968 1965

stojko-Falk simon   1993

stoporko stanko   1968

stražar luka   2012

strel boris  1982 1977

strel janko  2000 

stropnik robert   1991

stržinar rajko   1999

suhadolc mojca   2000

sulič Primož   1996

svet Peter   1974
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50 LET BLOUDKOVIH PRIZNANJ

svet mateja  1987 1984

svetičič miroslav   1993

svetina darko  1984 

šajn tomo   1981

šater jože  1972 

šavnik tomaž  1971 

šavorn lojze   1966

ščetinin-lipovšek barbka   1965

šef alojz  1970 

šefman lovro   1984

šegula Pavle  1995 1973

šenica viktor  1972 

šenk barbara   1969

šerbec voje   1967

šerbela-rupnik marika   1981

šeruga mirko   2012

šestak marija   2008

šeško jožica   1988

šimenc ivo   1986

škabar aljoša   1982

škarja tone   2010

škerbinek danilo   1988

škerlj Franc   1979

šketa mitja   1969

škoberne aleš   1994

škof vladimir   1991

škraba jože   1973

škufca andrej  2002 1996

šlibar janez   1970
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šlibar jože   2010

šmid benjamin  1984 

šmirmaul stanko   1992

šonc marjan   1981

šoštarič drago   1970

špik luka  1999 1997

špilar marjan   1975

štajner valter   1982

štanta albin   2001

štefančič Peter   1971

štrafela jože  1975 1966

štremfelj marija   1986

štremfelj andrej  1992 

štricelj miha   1999

štrukelj marjan   1985, 1987

štuhec božena   1993

štukelj leon  1997 

šturm jože  1977 

šugman rajko  1985 

šumak jože   1988

šumljak ivan   1972

šuster dagmar  1984 

šušteršič mario   1996

švajger hilda   1966

švigelj jože  1974 

taljat sašo   2011

tanc Francka   1983

taurer Franc   1974

tavčar sergio   2005
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50 LET BLOUDKOVIH PRIZNANJ

tence iva   1982

tepeš miran  1988 1985

tepeš jurij  2011 

terdič miha  2002 1998

teržan jože   1976

tič Franjo   1982

tiran slavko   1965

tiršek Franček gorazd   2013

tiselj tone   2004

titan evgen   1965

titan Franc   1971

titan evgen  2009 

tkalčič ljubomira   1978

tokić bojan   2011

tomažič dušan   1970

tomažič herman   1981

tomažič jože   1991

tomin andrej   1992

topolčnik stanko   1971

trbovc stane  2007 

trebičnik mirko   1973

trebičnik metod   1982

trefalt Franek   1993

trenc alfred   1992

trinko ernest   1990

trogar Pavla  1987 1965

trstenjak tina   2014

trškan marko   2000

tručl ciril   1975
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tul erik   1995

turk jože   1974

tušek Franc   1983

Übeleis henrik   1990

ulaga Primož  1988 1981

ulaga drago  1966 

ule tone   1980

unger mirko   1981

unuk laura   2014

urankar jože   1975

urbajs ljubo   1986

urbanc boris   1988

urbančič nataša  1973 1968

urbančič bernard   1972

urbančič adolf   1987

urek stane  1984 

urh magda   1976

urnaut adolf   2011

vagner janez   1977

vahtar zdeno   1965

vajngerl branka   2013

valtl jakob   1986

vangelovska stojna   1988

varl rudolf   1970

vazzaz jelica  1965 

važič simo   1966

veber tine   1972

veber vlado   1979

veble marija   1990
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50 LET BLOUDKOVIH PRIZNANJ

vecko edvard   1968

vehar nina   2011

vehovar andraž  1996 

velepec uroš   2012

velkavrh edvard   1984

velunšek oton   1978

vengust albin   1982

venturini katarina  2002 1996

vesel miro  1981 1965

vesel miljutin   1975

vest aleš   1985

videnšek anton  1981 

vidic mitja   1967

vidmajer adi  2008 1979

vidmar jože  1993 1983

vild jože  1973 

vilfan Peter  2013 

vinčec gašper   2005

vindiš mirko   1987

vivod branko   2006

vodeb miro   1967

vodeb dušan   1969

vodičar miha   2014

vodišek domen   2003

vogrinec tone  1982 

vončina karlo  1985 1965

vončina bojan   1980

vrabl janez   1971

vrabl niko  1990 1981
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vračun drago   1985

vratič miloš   1970

vrhovnik matjaž   2000

vrhovšek daniel   1967

vrhunec vili   1984

vučetić zavrnik ljubica  1986 

Wagner janko   1966

Wiegele janko   1983

Wiegele Franc   1998

Wohinz miha   1984

Wrolich Peter   2011

zadnik jože   1970

zadnik štefka   1974

zadravec drago   1968

zagorc meta  2011 1997

zajc ludvik   1968

zajc jože   1978

zakotnik gašper   1985

zalokar gojko   2003

zanoškar zvone  2001 

zavec dejan  2010 2009

završnik albin   1970

zdovc jure  1990 1988

zelko ludvik   2006

zemljarič janez  1985 

zemljič ljerka   1966

zgonc cveto   1990

zorc jožica   1986

zorn France   1973
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50 LET BLOUDKOVIH PRIZNANJ

zule Pavlin   1972

zupan andrej   2003

zupan Peter   2009

zupan miha   2010

zupan matjaž  1988 

zupanc milan   1991

zupančič vera   1996

Žabkar jože   1987

Žakelj tanja   2013

Žan robert   1985

Žbogar vasilij  2004 

Žemva lovro   1966

Žerak zdenko   1967

Žerjal marjan   1972

Ževart rudi   1974

Žgajnar vincenc   1973

Žibret nikolaj   1991

Židan anton   1995

Žigon Peter   1989

Žitnik janez   1989

Žitnik boštjan  1993 

Žnidarčič nejc   2011

Žnidarič tone   1968

Žolnir urška  2004 

Žonta Peter  2002 

Žorga aljoša   1970

Žorga Friderik   1981

Žuntar drago   1969

Župančič uroš   1969

Žvegelj denis  1992 

Dobitnik priznanja                         Leto nagrade                  Leto plakete

225



IMENSKI SEZNAM DOBITNIKOV 
BLOUDKOVIH PRIZNANJ -
ORGANIZACIJE IN DRUGI 1965 - 2015

226



50 LET BLOUDKOVIH PRIZNANJ

aero klub celje  1977

aero klub Ptuj  1987

akademski  košarkarski klub olimpija, ljubljana 1966 

alpinistična odprava cerro torre 1986 

alpinistični odsek Pd tržič  1981

alpinistični odsek pri Pd celje  1982

alpski letalski center lesce - bled 1982 

amd orehova vas  1996

atletski klub gorica, nova gorica  1982

atletski klub olimpija, ljubljana 1976 

atletski klub velenje  1984

atletsko društvo kladivar celje 1965 

atletsko društvo maribor  1980

delovna  organizacija elan, begunje 1980 

delovna organizacija emo, celje  1983

delovni kolektiv tovarne športnega orodja „elan“, begunje 1965

delovni kolektiv Železarne jesenice  1965

društvo Partizan koper  1981

družabno rekreativni klub slovan, ljubljana 1971

dtv Partizan slovenj gradec  1990

dtv Partizan šentilj  1993

gorska reševalna služba slovenije 1972 1966

gorsko reševalna služba Prevalje  1976

hokejski klub jesenice 1966 

jadralni klub jadro, koper  1987

jadralni klub ljubljana  1999

jaho 1975 1975 

jaho everest 1979 1979 

judoistični klub drava, Ptuj  1993
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judoistični klub impol, slov. bistrica 1995

kajak kanu klub ljubljana  1982

kajak kanu klub ljubljanskega  brodarskega društva 1971

kajak klub soške elektrarne, nova gorica 1968

kegljaška reprezentanca slovenije  1992

kegljaški klub celje  1979

kegljaški klub emo, celje  1989

kegljaški klub triglav, kranj  1967

kolesarski klub beltinci  1977

kolesarsko društvo krka, novo mesto 1992

komisija za športno rekreacijo občinskega sveta 

zveze sindikatov slovenije, maribor  1976

komisija za športno rekreacijo pri tam, maribor  1977

komisija za športno rekreacijo tovarne verig lesce  1978

konjeniški klub ljutomer 1977 

košarkarska reprezentanca do 20 let  2000

košarkarska reprezentanca do 22 let  1998

košarkarska reprezentanca gluhih slovenije  2008

košarkarski klub celje  1978

košarkaški klub ilirija, ljubljana  1973

krajevna skupnost bakovci  1980

krajevna skupnost lipovci  1979

krajevna skupnost murska sobota  1972

krajevna skupnost Prebold  1984

mladinska moška reprezentanca v košarki  2002

mladinska moška reprezentanca v rokometu  2002

mladinska reprezentanca v kajaku in kanuju  1992

mladinska ženska reprezentanca v odbojki  2014

namiznoteniški klub olimpija, ljubljana 1971 
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namiznoteniški klub tki kemičar, hrastnik  1990

nogometni  klub bela krajina, Črnomelj  1976

nogometni  klub slovan, ljubljana  1983

nogometno društvo adria miren  2014

obalno planinsko društvo, koper  1989

občinska zveza za telesno kulturo ravne na koroškem  1970

občinski sindikalni svet celje 1971 

odbojkarski klub Fužinar, ravne  1998

odbojkarski klub kanal  1971

odbojkarski klub Paloma branik, maribor  1983

odbojkarski klub val, gorica (italija)  1994

odbor Po poteh partizanske jelovice, škoja loka 1975 

odbor Po poteh partizanske ljubljane 1966 

organizacijski komite Fis bohinj 1986 

organizacijski komite Planica 1985 

organizacijski odbor zlate lisice 1993 

ozd aero, celje  1977

ozd cinkarna, celje  1974

ozd Železarna ravne 1981 

Planinski vestnik, ljubljana 1965 

Planinsko društvo kamnik 1980 

Planinsko društvo ljubljana-matica  1968

Planinsko društvo ruše  1971

Planinsko društvo snežnik, ilirska bistrica  1988

Plavalni klub ilirija, ljubljana  1979

Plavalni klub ljubljana 1965 

Plavalni klub Park hotel bled, radovljica  1997

Plavalni klub rudis rudar, trbovlje  1986

Plavalni klub triglav, kranj 1979 
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Poveljstvo  ljubljanskega armadnega  območja 1979 

regatni odbor bled  1978

reprezentanca slepih v golbalu  1998

revija šport, ljubljana 1992 

revija tabor, ljubljana  1981

revija telesna kultura, ljubljana  1980

rokometni  klub belinka-olimpija, ljubljana  1990

rokometni klub brežice  1983

rokometni klub burja, škofije  1986

rokometni klub celje - Pivovarna  laško 1991 

rokometni klub drava, Ptuj  1988

rokometni klub krim, ljubljana 2001 

rokometni klub radeče  1998

sindikalno športno društvo ingrad, celje  1975

slovenija-les, lik savinja, celje  1978

slovenska športna zveza na avstrijskem koroškem  1999

slovensko planinsko društvo trst 1985 

smučarski klub Črna na koroškem  1991

smučarski klub enotnost, ljubljana 1965 

smučarski klub ihan, domžale  1984

smučarski klub snežinka, ljubljana 1983 

smučarski klub transturist, škofja loka  1973

smučarski klub triglav, kranj  1996

smučarski klub tržič 1998 

smučarski skakalni klub - logatec  1975

smučarsko društvo jesenice 1970 

specialna olimpijada slovenije  1996

ssk elektrotehna  ilirija, ljubljana 1987 

strelska družina celje  1981
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strelska družina Franc  lešnik-vuk, hotinja vas  1986

strelska družina kovinar, štore  1984

strelska družina mrož, velenje  1980

strelska družina olimpija, ljubljana  1979

strelsko društvo Panovec,  nova gorica  1976

šahovski klub kočevje  1973

šahovski klub pri Žšd maribor  1977

šd Fužinar, ravne na koroškem 1973 

šd invalid, ljubljana  1971

šd Partizan bilje  1986

šd Partizan gorje 1986 

šd slovan, ljubljana 1978 

šd sonček  2010

šd triglav, kranj 1974 

šk Flip  2012

šolski center za telesno vzgojo, ljubljana 1983 

športna redakcija dela, ljubljana  1969

športni klub zahomc (avstrija)  1977

športni krožek kras, zgonik (italija)  1993

športno društvo branik, maribor 1969 

športno združenje bor, trst (italija)  1966

športno združenje dom, gorica (italija)  1988

športno združenje sloga, trst  1996

ššd branko brelih, nova gorica  1978

ššd enotnost, murska sobota  1968

ššd France Prešeren, kranj  1975

ššd gimnazija ravne  1974

ššd hudinja na oš Franja vrunča, celje  1973

ššd ivan Peternelj, škofja loka  1969
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ššd kajuh-gimnazija  celje  1973

ššd katja rupena, novo mesto  1972

ššd osnovne  šole Postojna  1977

ššd osnovne  šole Prebold  1979

ššd osnovne  šole Xiv. divizije, velenje  1981

ššd Polet šentjernej  1974

ššd Polet, tržič  1976

ššd Poljane osnovne  šole stari trg ob kolpi  1980

ššd simon jenko, kranj 1978 

ššd storžič osnovne šole heroja gajzerja, tržič  1979

ššd tehnik, celje  1975

taborniški odred bičkova skala, ljubljana  1975

taborniški odred bistri potok, muta  1985

taborniški odred kriška gora, križe pri tržiču  1980

tks novo mesto 1977 

tks ravne na koroškem 1975 

trim klub krka, novo mesto  1981

trimske oddaje televizije, ljubljana  1979

tvd mozirje 1983 

tvd Partizan dol pri ljubljani  1975

tvd Partizan Fram  1975

tvd Partizan gaberje, celje 1981 1971

tvd Partizan kamna gorica  1977

tvd Partizan kočevje 1968 

tvd Partizan kovinar, štore 1969 

tvd Partizan kozje  1989

tvd Partizan kranj  1980

tvd Partizan maribor i. 1966 

tvd Partizan markovci pri Ptuju  1967
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tvd Partizan narodni dom, ljubljana                        1967, 1990 

tvd Partizan novo mesto  1972

tvd Partizan Piran  1977

tvd Partizan renče  1977

tvd Partizan trnovo ljubljana  1984

tvd Partizan zgornje gorje  1978

tvd Partizan Železničar, maribor 1965 

tvd Partizn maribor - studenci 1976 

uredništvo športnih oddaj radia ljubljana 1989 1970

veslaški klub argo, izola  1971

visoka šola za telesno kulturo, ljubljana 1982 

zbor atletskih sodnikov celje  1978

združenje slovenskih šd v italiji 1983 

zveza letalskih organizacij slovenije 1980 

zveza paraplegikov  slovenije  1983

zveza tabornikov  škofja loka  1976

Železarna štore  1976

Žšd - rokometni klub, celje  1974

Žšd maribor 1967 
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