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ODBOR ZA PODELJEVANJE BLOUDKOVIH PRIZNANJ
Predsednik odbora: Viktor Grošelj
Člani odbora: Viktor Grošelj, Drago Balent, Maja Dolenc, Andrea Kovacs, 
Beno Lapajne, Jože Okoren, Mateja Svet, Janez Vodičar, Jože Zidar
Sekretarka: Petra Tramte

P R O G R A M  O B  S L A V N O S T N I 
P O D E L I T V I  B L O U D K O V I H  P R I Z N A N J
Himna Republike Slovenije
- 
Pozdravni nagovor ministrice za izobraževanje, znanost in šport  
prof. dr. Simone Kustec
-
Častni govornik, predsednik republike Slovenije Borut Pahor
- 
Poročilo predsednika Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj  
Viktorja Grošlja
- 
Ogled predstavitvenega filma prejemnikov Bloudkovih priznanj 
za leto 2021
-
Podelitev Bloudkovih plaket za leto 2021
-
Podelitev Bloudkovih nagrad za leto 2021
-
Povezovanje: Bernarda Žarn



BLOUDKOVE NAGRADE ZA LETO 2021
• Ema KLINEC, Nika KRIŽNAR, Špela ROGELJ in Urša BOGATAJ – za vrhunski 

mednarodni športni dosežek
• Moška članska košarkarska reprezentanca 2021 – za vrhunski mednarodni 

športni dosežek
• Anamarija LAMPIČ – za vrhunski mednarodni športni dosežek

• Peter OZMEC – za življenjsko delo v športu

BLOUDKOVE PLAKETE ZA LETO 2021
• Eva UREVC – za pomemben tekmovalni dosežek v športu
• Anže LANIŠEK – za pomemben tekmovalni dosežek v športu
• Andreja LEŠKI – za pomemben tekmovalni dosežek v športu
• Luka POTOČAR – za pomemben tekmovalni dosežek v športu
• Franc KOPATIN – za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
• Blaž LEŠNIK – za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
• Marjan PODRŽAJ – za življenjsko delo v športu
• Zoran KOS – za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
• Branko ŽNIDARIČ – za življenjsko delo v športu
• Primož SUŠA – za pomemben tekmovalni dosežek v športu
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Spoštovani! 
Za nami je še eno zahtevno leto. Ves svet – tako družba kot posamezniki – se je, 
kljub iznajdbi cepiva, še naprej spoprijemal s pandemijo covida-19. Dolgotrajno 
obilje slabih novic, skrb za lastno zdravje in zdravje skupnosti, omejitve na vseh 
področjih, eksistenčni problemi … vse to nas je močno zaznamovalo. Tudi zato, ker 
vse skupaj traja tako dolgo. 

V težkih časih so dobri zgledi in navdušujoča dejanja še veliko bolj pomembni kot 
običajno. Kažejo nam, da je kljub zaostrenim razmeram mogoče spoznavati globlje, 
videti dlje in poseči više. S ponosom lahko zatrdim, verjamem, da to mnenje delite 
z mano, da je slovenski šport to pomembno motivacijsko nalogo opravil z odliko. 
Slovenski športniki so nas navduševali od januarja do decembra s tako vrhunskimi 
rezultati in v tako širokem naboru športov, kot da nas je Slovencev 20 milijonov 
in ne desetkrat manj. Veselili smo se dosežkov naše najuspešnejše olimpijske 
odprave v tridesetletni zgodovini Slovenije in vrhunskih rezultatov našega para 
olimpijskega moštva. Medalje s svetovnih prvenstev so se vrstile kot po tekočem 
traku. V smučarskih skokih, tekih, judu, plezanju, kajakaštvu in še kje. V kolesarstvu 
po lovorikah ostajamo svetovna velesila, kar je še težje, kot to postati. Navduševali 
so nas naši mladi športniki. Seznam uspehov je res dolg.

Šport ima velik vpliv na javno mnenje, morda celo večjega, kot se zavedamo. Zato 
je v teh zahtevnih časih še toliko bolj pomembno, da s svojimi izjemnimi dosežki 
in zgledi, poleg drugih univerzalnih vrednot, promovira spoštovanje, strpnost, 
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poštenost, solidarnost in povezanost. To so vrednote, ki jih tako posamezniki kot 
družba v celoti v  teh časih najbolj potrebujemo.

Najvišja državna priznanja Republike Slovenije na področju športa nosijo ime 
Stanka Bloudka, človeka, ki je v svojem času najvidneje in najbolj tehtno vplival na 
razvoj slovenskega športa in na njegovo rast. S svojim izjemnim delom je posegal 
praktično na vsa področja, ki so neposredno povezana z njim, in tudi tista, ki so 
povezana posredno. Bil je aktiven tekmovalec, trener, organizator, funkcionar, pa 
tudi konstruktor in graditelj. Ob tem pa se je vselej boril za etiko v športu. Njegovo 
delovanje, ocenjeno z današnje časovne distance, lahko mirno označim za 
brezčasno in izjemno aktualno tudi danes. Zato priznanja, poimenovana po njem, 
nosijo še poseben lesk in žlahtnost.

Do razpisnega roka je na odbor za podelitev letošnjih nagrad in priznanj prispelo 
75 vlog za 60 nominirancev. Za nagrade je bilo podanih 34 predlogov, za plakete 
pa 29. Pred odborom je bila tako zahtevna naloga, ki smo se je lotili spoštljivo, 
strokovno in odgovorno. Odločali in odločili smo se po svojih najboljših močeh, za 
kar se članom odbora še enkrat iskreno zahvaljujem. Vodilo nas je prepričanje, da 
delujemo v dobro slovenskega športa in promoviranja omenjenih vrednot, tako kot 
to s svojimi dosežki in etično držo izpričujejo tudi letošnji nagrajenci. 

Spoštovane nagrajenke, spoštovani nagrajenci! V imenu odbora in v svojem imenu 
vam, kot dobitnikom Bloudkovih priznanj, najvišjih državnih priznanj na področju 
športa, iskreno čestitam.

Viki Grošelj, 
predsednik Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj    
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Foto: GEPA



EMA KLINEC,  
NIKA KRIŽNAR,  

ŠPELA ROGELJ in  
URŠA BOGATAJ 

ZA VRHUNSKI MEDNARODNI ŠPORTNI DOSEŽEK
Predlagatelj: Smučarska zveza Slovenije – Združenje smučarskih panog 

Slovenska ženska ekipa v smučarskih skokih v postavi Nika Križnar, Špela Rogelj, 
Urša Bogataj in Ema Klinec je lani na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu v Nemčiji 
Sloveniji prinesla srebrno kolajno. Na prvenstvu, na katerem so sodelovali najboljše 
športnice in športniki iz nordijskih športov iz več kot 20 držav, so Avstrijke naša 
dekleta ugnale za las, saj so bila za vsega 1,4 točke oddaljena od velike zmage. 
Drugo mesto je izvrsten uspeh, predvsem pa so dekleta pokazala vrhunske skoke 
in odličen ekipni duh. 



Foto: OKS/alesfevzer



MOŠKA ČLANSKA 
KOŠARKARSKA 

REPREZENTANCA 2021 
Luka Dončić, Jaka Blažič, Vlatko Čančar, Jakob Čebašek, Žiga Dimec, Zoran 

Dragić, Gregor Hrovat, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Klemen Prepelič, Luka 
Rupnik, Mike Tobey, selektor Aleksander Sekulić, pomočniki selektorja Jernej 

Valentinčič, Dragiša Drobnjak in Dalibor Damjanović

ZA VRHUNSKI MEDNARODNI ŠPORTNI DOSEŽEK
Predlagatelj: Košarkarska zveza Slovenije 

Slovenska moška košarkarska reprezentanca je vse od svoje ustanovitve leta 1992 
redna udeleženka evropskih prvenstev, trikrat je zaigrala na svetovnem prvenstvu, 
leta 2021 pa se je prvič predstavila tudi na olimpijskih igrah. V Tokiu je hitro postala 
pravi hit ter med najbolj priljubljenimi in prepoznavnimi udeleženci olimpijskih iger. 
Fantje so na olimpijskih igrah dosegli izjemen rezultat in Slovenijo pripeljali med 
štiri najboljše države v košarki na svetu. Po odličnem skupinskem delu in vrhunskih 
zmagah proti Španiji in Nemčiji jo je v polfinalu za pičlo točko premagala Francija, 
v boju za bron pa je bila močnejša Avstralija. Četrto mesto pomeni tudi najboljši 
dosežek v zgodovini nastopov slovenskih reprezentanc v kolektivnih športih, ko gre 
za nastop na olimpijskih igrah.



Foto: GEPA



ANAMARIJA LAMPIČ  
Ljubljana, rojena 17. junija 1995

ZA VRHUNSKI MEDNARODNI ŠPORTNI DOSEŽEK
Predlagatelj: Smučarska zveza Slovenije – Združenje smučarskih panog

Anamarija Lampič je že velikokrat dokazala, da spada med najboljše šprinterke v 
svetovnem merilu. Na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Oberstdorfu 
je februarja 2021 osvojila bronasto medaljo v šprintu tekačic v klasični tehniki in 
s tem tretjo slovensko medaljo v šprintu po dveh Petre Majdič – v Saporu 2007 
(srebro) in Oslu 2011 (bron). Lampičeva je na tem prvenstvu skupaj z Evo Urevc 
zasedla še tretje mesto v ekipnem šprintu. Skupno je to njena tretja medalja in s 
tem je postala tudi najuspešnejša slovenska tekačica.





PETER OZMEC 
Frankovci, rojen 20. januarja 1937

ZA ŽIVLJENJSKO DELO V ŠPORTU
Predlagatelji: Invalidsko športno društvo Samorastnik Ravne na Koroškem in 
številni podporniki

Peter Ozmec je športu aktivno zapisan že več kot 60 let. Začel je kot član Atletskega 
kluba Branik, kjer je treniral tek na srednje proge (800, 1000 in 1500 m). V šport 
invalidov se je vključil šele 1963, ko je tekmoval v streljanju in smučanju in drugih 
športih med invalidi (kegljanje, plavanje, smučanje, atletika, namizni tenis, pikado, 
odbojka sede ...), prvo funkcijo pri invalidih pa je prevzel prav tako leta 1963 v 
medobčinskem društvu telesnih invalidov Ravne na Koroškem. In prav v koroški 
regiji je pomembno prispeval k razvoju in uspehu športa invalidov, saj so se številni 
invalidi po njegovi zaslugi vključevali v različne športne vsebine in kasneje postali 
tudi zelo uspešni člani državnih reprezentanc. Poleg odgovornih položajev, ki jih 
je opravljal v Zvezi za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite, je 
skrbel tudi za razvoj odbojke sede v moški in ženski konkurenci, bil organizator in 
izvajalec različnih domačih in mednarodnih tekmovanj, za svoje delovanje pa je 
prejel številna priznanja. 
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Foto: Nordic Focus



EVA UREVC  
Jesenice, rojena 2. novembra 1995

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

Slovenska tekačica na smučeh Eva Urevc se je po enoletni odsotnosti zaradi 
poškodbe kolena vrnila v velikem slogu. Na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu 
2021 je osvojila bronasto medaljo v ekipnem šprintu. Že v svetovnem pokalu je 
pokazala, da je po okrevanju v odlični formi, zagotovo pa sta k temu prispevali 
tudi njena močna volja in gorenjska trma. Obetavna tekmovalka je lani na tekmi 
svetovnega pokala v Ulricehamnu s petim mestom dosegla najboljši posamični 
rezultat v karieri.



Foto: GEPA pictures



ANŽE LANIŠEK  
Ljubljana, rojen 20. aprila 1996

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

Lani smo na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu slavili še bronastega 
Anžeta Laniška. Član kluba SSK Mengeš in slovenske skakalne reprezentance 
je do medalje skočil v istem kraju kot pred 17 leti njegov klubski predhodnik Rok 
Benkovič, zaradi katerega se je ob takratnem osvojenem zlatem odličju Lanišek 
sploh začel resneje ukvarjati s smučarskim skakanjem. Za slovenske skoke je to 
šesta posamična medalja na svetovnih prvenstvih. 





ANDREJA LEŠKI   
Koper, rojena 8. januarja 1997

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

Andreja Leški, ki že vrsto let brani barve Judo kluba Bežigrad, je na lanskem 
svetovnem prvenstvu v kategoriji do 63 kg v Budimpešti izbojevala srebrno 
kolajno in s tem tudi največji uspeh v svoji karieri. Koprčanka pa izvrstne uspehe 
na evropskem in svetovnem prvenstvu žanje dalje in trenutno zaseda 2. mesto na 
svetovni lestvici najboljših judoistk v svoji kategoriji. Kot pravi sama, so njeni odlični 
rezultati bili posledica želje po nastopu na olimpijskih igrah in skupne motivacije za 
dosego višjih ciljev. 



Foto: Luka Fonda



LUKA POTOČAR    
Jesenice, rojen 21. novembra 2001

ZA POMEMBEN TEKMOVALNI DOSEŽEK V ŠPORTU
Predlagatelj: Planinska zveza Slovenije

Mladi športni plezalec Luka Potočar sodi med resne kandidate, da nadaljuje 
vrhunske rezultate športnega plezanja v Sloveniji. Nase je resneje opozoril leta 2018, 
ko je na evropskem in svetovnem mladinskem prvenstvu osvojil srebrni medalji. 
Svoj potencial je nadaljeval 2019 z naslovom svetovnega mladinskega prvaka, v 
članski konkurenci pa se je 2020 s 4. mestom na tekmi svetovnega pokala približal 
zmagovalnim stopničkam. Na svetovnem prvenstvu v Moskvi 2021 je potrdil veliko 
nadarjenost, saj je v težavnosti zablestel s srebrno kolajno. Na domači tekmi 
svetovnega pokala mu je 2. mesto prineslo skupno 4. mesto v svetovnem pokalu.





FRANC KOPATIN    
Podnanos, rojen 13. februarja 1948

ZA POMEMBEN PRISPEVEK K RAZVOJU SLOVENSKEGA ŠPORTA
Predlagatelj: Nogometna zveza Slovenije

Franc Kopatin je že od rane mladosti vpet v nogomet. Sprva kot aktiven igralec, nato 
pa je to vlogo zaradi poškodbe zamenjal s funkcionarsko. Kot 27-letnik je postal 
predsednik finančne komisije Nogometne zveze Jugoslavije, vse od osamosvojitve 
pa je skrbel za razvoj in napredek primorskega nogometa in tesno sodeloval z 
Nogometno zvezo Slovenije, v kateri je bil dva mandata tudi podpredsednik. Kot 
predsednik mednarodne komisije NZS je še posebej pripomogel k mednarodnemu 
sodelovanju z zamejskimi nogometnimi klubi v Italiji in k razvoju mladinskega 
nogometa. Za  svoje dolgoletno delo v nogometu je Kopatin prejel priznanje »častni 
član NZS«. 





BLAŽ LEŠNIK     
Ljubljana, rojen  4. maja 1968 

ZA POMEMBEN PRISPEVEK K RAZVOJU SLOVENSKEGA ŠPORTA
Predlagatelji: prof. dr. Milan Žvan, Bojan Križaj, prof. dr. Rado Pišot

Blaž Lešnik, doktor kinezioloških znanosti, je s svojo prizadevnostjo in dolgoletnim 
delom dokazal, da je v športu dovolj prostora za vse, ki imajo močno voljo in 
ustrezen potencial. Z bogatimi izkušnjami delovanja na vseh ravneh športa – od 
šolskega, rekreativnega do vrhunskega, se je kot vrhunski pedagog, strokovnjak 
in raziskovalec vselej zavedal, da je za uspeh v športu treba zadovoljiti številne 
dejavnike. To še posebej velja za alpsko smučanje, kjer Lešnik pušča največji pečat. 
V prvi vrsti kot profesor na Fakulteti za šport, nato pa kot funkcionar v mnogih 
domačih in mednarodnih smučarskih organih. Kot predsednik Združenja učiteljev 
in trenerjev smučanja Slovenije je prispeval, da je danes ZUTS Slovenije z več kot 
3400 aktivnimi strokovnimi smučarskimi kadri eno največjih in najuspešnejših 
športnostrokovnih združenj v slovenskem prostoru. 





MARJAN PODRŽAJ      
Jesenice, rojen 21. februarja 1959

ZA ŽIVLJENJSKO DELO V ŠPORTU
Predlagatelja: Simon Pavlin, Vladimir Rosa

Marjan Podržaj je legenda lokostrelskega športa v slovenskem, evropskem in 
svetovnem merilu. Član državne lokostrelske reprezentance je že od leta 1977. V tem 
času se je udeležil več kot 1100 tekmovanj, dosegel 780 turnirskih zmag, vključno 
s titulo svetovnega prvaka, in pridobil vse mednarodne licence za lokostrelskega 
trenerja. Znanje in izkušnje je črpal pri največjih mojstrih lokostrelstva in jih z velikim 
zanosom in nesebičnostjo prenašal dalje, predvsem na mlade. Bil je ustanovitelj 
lokostrelskega kluba Šenčur in soustanovitelj Slovenske lokostrelske šole. Je 
aktualni podpredsednik evropske Popinjay lokostrelske zveze.  Napisal je številne 
priročnike in knjige, organiziral več kot 100 državnih in mednarodnih tekmovanj ter 
zbral in opremil edinstveno stalno razstavo lokostrelstva na svetu v Parku vojaške 
zgodovine v Pivki. 





ZORAN KOS       
Murska Sobota, rojen 2. decembra 1972 

ZA POMEMBEN PRISPEVEK K RAZVOJU SLOVENSKEGA ŠPORTA
Predlagatelj: Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota

Zoran Kos ima kot dolgoletni športni delavec z nesebičnimi idejami velike zasluge 
pri razvoju športa v Murski Soboti. Njegov prispevek je najbolj viden v judu z 
njegovimi tekmovalnimi dosežki in trenerskim delom v različnih kategorijah. Še 
vedno opravlja delo predsednika Trenerske komisije Judo zveze Slovenije (vodja, 
nosilec usposabljanj in licenčnih seminarjev za strokovne delavce na področju 
juda). S strokovnim znanjem je ogromno let pomagal tudi v invalidskem športu 
na lokalni, državni in mednarodni ravni. Uveljavil se je kot pomočnik in selektor v 
igri z zvenečo žogo za slepe in slabovidne (goalball), saj je bil aktivno udeležen na 
paralimpijskih igrah v Atenah 2004 in odgovoren za uvrstitev na paralimpijske igre 
v Pekingu 2008. Prav tako ima zasluge za učenje plavanja v Murski Soboti. Šport je 
njegov način življenja.





BRANKO ŽNIDARIČ 
Precetinci, rojen 9. marca 1960

ZA ŽIVLJENJSKO DELO V ŠPORTU
Predlagatelji: Regijska pisarna OKS – ZŠZ Moravske Toplice, Občinska športna 
zveza Moravske Toplice 

Branko Žnidarič si je v več kot 40-letnem delovanju neutrudno prizadeval za razvoj 
športa v Upravni enoti Ljutomer. Sodeloval je pri ustanavljanju različnih športnih 
organizacij in njihovem povezovanju na lokalnem in državnem nivoju. Velik 
poudarek je dajal razvoju športa otrok in mladine. Svetoval in pomagal je mnogim 
športnim zvezam in občinam v regiji in širše pri vzpostavljanju sistemske ureditve 
športa, posebno skrb pa je namenjal športni dediščini v Upravni enoti Ljutomer. 31 
let je bil tudi sekretar Športne zveze Ljutomer, 21 let direktor javnega zavoda za šport 
v Ljutomeru in pet let strokovni delavec za šport na Občini Ljutomer. Poleg rednega 
dela je prostovoljno deloval v najvišjih krovnih športnih organizacijah v državi, od 
tega 24 v organih OKS – ZŠZ.



Foto: Elvira Nieto Gutierrez



PRIMOŽ SUŠA  
Ljubljana, rojen 13. junija 1977

ZA POMEMBEN TEKMOVALNI DOSEŽEK V ŠPORTU
Predlagatelj: Letalska zveza Slovenije

Primož Suša, ki leti že več kot 20 let, velja za pravo ikono lovca na svetovne rekorde 
v jadralnem padalstvu. V karieri jih je postavil že devet – dva sta še vedno aktualna, 
prav tako dva še vedno aktualna evropska rekorda. Dvakrat je bil svetovni podprvak 
v preletih CrossCountry z najdaljšimi preleti več kot 500 km v ravni liniji. Trenutno 
je aktualni in šestkratni državni prvak v preletih. Lani pa je postavil svetovni rekord 
v hitrostnem preletu trikotnika na 50 km. Pred skoraj 15 leti ga je odletel Charles 
Cazaux (FRA) s hitrostjo 36,07 km/h, tokrat je bil hitrejši Primož, ki ga je odletel s 
hitrostjo 38,8 km/h.
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