Dobitniki Bloudkovih priznanj za leto 2002
Bloudkove nagrade
•

Jolanda Čeplak, Velenje, (roj. 12. 9. 1976, Celje)
Za vrhunske mednarodne dosežke v atletiki
Predlagatelja: Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in Atletska zveza Slovenije
Tekačica na srednje proge iz Velenja je bila v letu 2002 brez konkurence v Evropi. V teku na 800
m je marca na Dunaju osvojila naslov dvoranske celinske prvakinje, avgusta pa je v Münchnu
postala še evropska prvakinja na prostem. Za nameček je na Dunaju dosegla tudi dvoranski
svetovni rekord in se visoko uvrščala tudi na številnih drugih največjih tekmovanjih širom po
svetu. Njena serija letošnjih uspehov je doslej brez primere v zgodovini slovenske atletike, za
kar zaslužijo priznanje tudi vsi iz njenega okolja, ki so prispevali k njim.

•

Olimpijska reprezentanca Slovenije v smučarskih skokih (Damjan Fras, roj. 21. 2. 1973,
Ljubljana, Robert Kranjec,roj. 16. 7. 1981, Ljubljana, Primož Peterka (Bloudkovo nagrado že
dobil 1997) in Peter Žonta, roj. 9. 1. 1979, Ljubljana)
Za vrhunski dosežek – 3.mesto na zimskih olimpijskih igrah 2002.
Predlagatelja: Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in Smučarska zveza
Slovenije
Bronasta kolajna moštva smučarskih skakalcev je naša edina z 19.zimskih olimpijskih iger v Salt
Lake Cityju in tako še posebej pomembna za naš šport. Naša četverica, ki jo je zagnano in
preudarno vodil mladi trener Matjaž Zupan (tudi sam kot tekmovalec že Bloudkov nagrajenec) s
sodelavci, je s svojo uvrstitvijo prekosila pričakovanja in bila deležna velikega priznanja tudi v
mednarodnih razsežnostih.

•

Janez Matoh, Ljubljana (roj. 16. 7. 1941, Ljubljana)
Za izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa.
Predlagatelj: Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez
Neumorno, vztrajno in prodorno že štirideset let amatersko deluje na najrazličnejših športnih
področjih in ravneh, pri čemer je njegova največja ljubezen vsekakor gimnastika. Bil je načelnik
in nato od 1966 predsednik društva »Partizan« Sp. Šiška – danes Gib. Prvi mož Gimnastične
zveze je bil od leta 1978 do 2001, v času ponovnega vzpona slovenske gimnastike, ki se je z
Lojzetom Kolmanom, Aljažem Peganom in Mitjo Petkovškom vrnila v evropski in svetovni vrh. S
projektom »Gimnastika 2000«, čigar pobudnik in vodja je bil, je dal slovenski gimnastiki
ponoven zagon v množičnem in kakovostnem smislu.
V Olimpijskem komiteju Slovenije-Združenju športnih zvez je že drugo mandatno
obdobje član IO in prvi podpredsednik ter hkrati predsednik Odbora športa za vse. V dolgih letih
športnega delovanja je zasnoval in izpeljal številne programe ter vodil različne prireditve in
športne akademije, že več let sodeluje tudi pri organizaciji «Bolnišnične olimpiade«, namenjene
bolnim otrokom.

•

Andrej Škufca, Ljubljana (roj. 25. 11. 1973, Ljubljana) in
Katarina Venturini, Ljubljana (roj. 16. 9. 1972, Ljubljana)
Za vrhunske mednarodne dosežke v športnem plesu.
Predlagatelj: Plesna zveza Slovenije
Doslej najuspešnejša slovenska plesna dvojica se je izjemno uveljavila v amaterski konkurenci in
v standardnih ter latinsko-ameriških plesih dosegla svetovni vrh.
V letih 1996, 1997 in 1998 sta osvojila svetovno prvenstvo v kombinaciji latinsko ameriških in
standardnih plesov, leta 2001 pa sta postala svetovna prvaka v latinsko-ameriških plesih. Zdaj
sta z odmevnimi uspehi nase opozorila tudi že med profesionalci. S svojim zahtevnim in
elegantnim slogom nenadomestljivo širita zanimanje za športni ples v Sloveniji in tujini ter sta
vzor mladim rodovom.

•

Miha Terdič, Medvode (roj. 12. 6. 1980, Ljubljana)
Za vrhunske mednarodne dosežke v kajakaštvu.
Predlagatelja: Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in Kajakaška zveza
Slovenije
Naš obetavni kajakaš, pred štirimi leti že svetovni mladinski prvak, je v sezoni 2002 izpolnil
dolgoletni sen rodov privržencev te zahtevne discipline. Po enajst letih je Sloveniji znova
priveslal posamično kolajno na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah. Njegovo srebro
iz Bourg St. Maurica 2002 je tudi imeniten obet za olimpijske igre 2004 v Atenah.
Terdič se je v tej sezoni izkazal tudi v tekmah za svetovni pokal, saj je med drugim dosegel
zmago na domači prireditvi v Tacnu.

Bloudkove plakete
•

Gabrijel Ambrožič, Ljubljana (roj. 23. 2. 1959, Koritno)
Za pomemben prispevek k razvoju slovenske atletike.
Predlagatelj: Atletska zveza Slovenije
V atletskem športu deluje že tri desetletja. Najprej kot tekmovalec, nato pa kot funkcionar.
Njegova vsestranska dejavnost zajema delo v klubu ter v organih Atletske zveze Slovenije in
Evropske atletske asociacije. Takorekoč nepogrešljiv je pri organizaciji pomembnih atletskih
prireditev v Sloveniji in pri strokovnem izobraževanju atletskih sodnikov in delegatov.

•

Franko Drasič, Trst (roj. 9. 3. 1944, Trst)
Za pomemben prispevek k razvoju slovenskega zamejskega športa.
Predlagatelj: Združenje slovenskih športnih društev v Italiji
Športni pedagog, publicist, avtor radijskih oddaj je z dušo in s telesom zapisan zamejskemu
športu. Že dolga leta vodi vrsto tečajev izvenšolske gibalne vzgoje najmlajših, uspešno in na
visoki ravni vadi mladinske in članske odbojkarske ekipe. Vzgojil je številne rodove športnikov in
sodi med najzaslužnejše za razmah gibanja, ki ga danes pojmujemo kot slovenski šport v Italiji.

•

Bojan Hojnik, Lendava (roj. 11. 8. 1940, Slivnica pri Mariboru)
Za življenjsko delo v športu.
Predlagatelj: Športna zveza Lendava
Potem ko se je že zmlada vsestransko ukvarjal s športom v domačem okolju, se je po letu 1961
posvetil pedagoškemu delu.
Leta 1979 je bil imenovan za tajnika Telesnokulturne skupnosti Lendava, nato pa je kot sekretar
ZTKO Lendava do 1996, ob sodelovanju strokovnih delavcev v šolskem športu in športnih
društvih, skrbel za razvoj športa v občini. Veliko svojega dela je namenil tudi športnemu
sodelovanju z našimi rojaki na Madžarskem, zlasti s športnimi društvi iz Porabja, in sodelovanju
s klubi delavcev, zaposlenih v Avstriji in Nemčiji.

•

Sašo Jereb, Sp. Pirniče (roj. 20. 1. 1983, Kranj)
Za pomemben tekmovalni dosežek v judu.
Predlagatelj: Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez
V letu 2002, v katerem je slovenski judo doživel izjemen vzpon in proslavil 50-letnico, je bil naš
najuspešnejši v mednarodni areni. Na mladinskem svetovnem prvenstvu , ki je bilo v Čedžu (
Južna Koreja), je v kategoriji do 73 kg osvojil 2. mesto.

•

Alenka Kejžar, Kranj (roj. 15. 2. 1979, Kranj)
Za vrhunske mednarodne dosežke v plavanju.
Predlagatelja: Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez in Plavalni klub Radovljica
S športnim plavanjem se ukvarja že petnajst let. Kot stalna in vsestranska članica slovenske
reprezentance že dolgo uspešno nastopa na vseh večjih evropskih in svetovnih tekmovanjih.
Leto 2002 pa je bilo zanjo izjemno: na evropskem prvenstvu v Berlinu je v 50-metrskem bazenu
dosegla 3.mesto na 200 m mešano, druga pa je bila na 400 m mešano v 25-metrskem bazenu
na svetovnem prvenstvu v Moskvi.

•

Moška mladinska reprezentanca Slovenije v košarki
Za 2.mesto na mladinskem evropskem prvenstvu 2002.
Predlagatelja: Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez in Košarkarska zveza
Slovenije
Slovenski košarkarji so v postavi Sanel Bajramlič, roj. 12. 12. 1985 – Miha Fon, roj. 8. 1. 1984 –
Mensud Julevič, roj. 2. 11. 1985 – Domen Lorbek, roj. 6. 3. 1985 – Erazem Lorbek, roj. 21. 2.
1984 – Jure Močnik, roj. 23. 8. 1985 – Blaž Oberčkal, roj. 21. 4. 1984 – Primož Skok, roj. 29. 6.
1984 – Danilo Šmigič, roj. 23. 6. 1984 – Aljaž Urbanc, roj. 23. 12. 1984 – Aleksander Vujačič,
roj. 8. 3. 1984 – Saša Zagorac, roj. 1. 1. 1984 –z glavnim trenerjem Memijem Bečirovičem na
EP v Nemčiji dosegli nov velik uspeh slovenske košarke.

•

Moška mladinska reprezentanca v rokometu
Za 2.mesto na mladinskem evropskem prvenstvu.
Predlagatelj: Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez
Mladi slovenski rokometaši – igrali so v postavi Blaž Vončina, roj. 14. 6. 1983 – Vid Kavtičnik,
roj. 24. 5. 1984 – Gregor Pekolj, roj. 10. 7. 1982 – Dino Bajram, roj. 25. 9. 1983 – Dragan
Gajič, roj. 21. 7. 1984 – Mihael Gorenšak, roj.16. 4. 1982 – Matjaž Brumen, roj. 23. 12. 1982 –
Miladin Kozlina, roj.11.2.1983 – Klemen Kosaber, roj. 16. 6. 1983 – Nejc Hojč, roj. 5. 1. 1982 Jure Natek, roj. 30. 3. 1982 – Aljoša Rezar, roj. 24. 2. 1983 – David Špiler, roj. 2. 1. 1983 –
Aljoša Štefanič, roj. 2. 2. 1982 – Luka Doblešek, roj. 12. 1. 1983 – Primož Prošt, roj. 14. 7.
1983 – Marko Koglenik, roj. 6. 3. 1982 – Gašper Jelen, roj. 14. 2. 1982 – Luka Kisovec, roj.

12.2. 1982 – Aleš Kugler, roj. 23. 11. 1983 – Leon Mikulin, roj.22. 10. 1982 – Dario Dumančič,
roj.15. 6. 1982 – z glavnim trenerjem Slavkom Ivezičem so na EP na Poljskem osvojili prvo
evropsko reprezentančno odličje slovenskega rokometa, kar je še posebej pomembno spričo
okoliščine, da bo Slovenija gostitelj evropskega članskega prvenstva 2004.

•

Petra Nareks, Žalec (roj. 27. 9. 1982, Celje)
Za vrhunske mednarodne dosežke v judu.
Predlagatelja: Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in in Judo zveza Slovenije
Z judom se ukvarja že deset let in uživa sloves izredno talentirane in vztrajne športnice.
Rezultati, ki jih je doslej dosegala , jo uvrščajo med najuspešnejše slovenske športnice. Osvojila
je bronasti medalji na mladinskih evropskih prvenstvih 1998 in 1999, bila je tretja na olimpiadi
mladih v Moskvi 1998 , letos pa si je priborila bronasto kolajno na članskem evropskem
prvenstvu v Mariboru, v kategoriji do 52 kg, ki pomeni prvo v slovenskem judu po 33 letih.

•

Viktor Robnik, Mislinja (roj. 30. 8. 1946)
Za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa.
Predlagatelji: Smučarska zveza Slovenije, Matjaž Debelak, Primož Ulaga, Danilo Pudgar, Miran
Tepeš, Luka Koprivšek
Veliko zaslug ima za uspehe naših smučarjev skakalcev. Izgradnja zimsko-letnega skakalnega
centra v Mislinji s štirimi skakalnicami je v mnogočem plod njegovega prizadevanja, prav tako
organiziranje tekem najvišjega slovenskega ranga v vseh kategorijah. Že dobrih deset let deluje
v SSK Mislinja, sedem let pa načeljuje klubu, ki ima vrsto perspektivnih skakalcev, tudi članov
slovenske reprezentance.

•

Izidor Selak, Gorenja vas (roj. 6. 8. 1958, Dolenja Dobrava)
Za življenjsko delo v športu.
Predlagatelji: Občina Gorenja vas -Poljane, Valentin Kokalj - OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas,
Športno društvo Partizan Gorenja vas
Kot športni pedagog in športni delavec je vse življenje povezan s to dejavnostjo. Od leta 1969 je
aktiven član društva Partizan Gorenja vas, od 1979 do 1990 je bil predsednik košarkarskega
kluba Gorenja vas, trener, skrbnik in organizator. Že petnajsto leto je predsednik teniškega
kluba Gorenja vas z več kot 100 člani. Kot občinski funkcionar skrbi za uspešno strokovno in
organizirano povezovanje 14 športnih društev v občini.

•

Raša Sraka, Ljubljana (roj. 10. 10. 1979, Ljubljana)
Za vrhunske mednarodne dosežke v judu
Predlagatelja: Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in Judo zveza Slovenije
Z judom se ukvarja od 1990 leta , pohvali se lahko z vrsto vrhunskih dosežkov: 1997 srebrna
medalja z evropskega mladinskega prvenstva, 1998 bronasta medalja z evropskega mladinskega
prvenstva , bronasta kolajna s svetovnega mladinskega prvenstva 1998. Letos pa si je priborila
bron še na članskem evropskem prvenstvu v kategoriji do 70 kg in tako izpopolnila uspeh
našega juda na tej odmevni prireditvi v Mariboru.

