Ljubljana, 12. februar 2013

Program ob slavnostni podelitvi
Bloudkovih priznanj

Odbor za
podeljevanje
Bloudkovih
priznanj
Predsednik odbora:
Miroslav Cerar
Člani odbora:
Viktor Grošelj
Peter Kauzer
Mag. Viktor Krevsel
Ivan Lukan
Petra Majdič
Dr. Rajko Šugman
Katarina Venturini
Rudi Zavrl

Državna himna
•
Nagovor ministra za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
dr. Žige Turka
•
Poročilo predsednika Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj
Miroslava Cerarja
•
Osrednji govor članice Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj
Katarine Venturini
•
Podelitev Bloudkovih plaket za leto 2012
•
Podelitev Bloudkovih nagrad za leto 2012
•
Zahvala v imenu dobitnikov Bloudkovih priznanj
•
Slavnostni sprejem v Vrtni dvorani od 20. ure dalje
Vodenje prireditve:
Bernarda Žarn
Nastopajoči:
Nina Strnad ob glasbeni spremljavi Mateja Wolfa
Športni klub Flip Piran

Dobitniki Bloudkovih priznanj
za leto 2012
Bloudkove nagrade za leto 2012
• Biatlonska mešana štafeta – za vrhunski mednarodni dosežek v športu
• Franjo Izlakar – za vrhunski mednarodni dosežek v športu
• Marjan Fabjan – za izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa
• Mina Markovič – za vrhunski mednarodni dosežek v športu
Bloudkove plakete za leto 2012
• Iztok Durjava – za življenjsko delo v športu
• Nejc Marčič in Luka Stražar - za pomemben mednarodni dosežek v športu
• Filip Flisar – za pomemben mednarodni dosežek v športu
• Anja Klinar – za pomemben mednarodni dosežek v športu
• Jure Kufersin – za življenjsko delo v športu
• Matevž Lenarčič – za pomemben mednarodni dosežek v športu
• Andreja Razlag – za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
• Benjamin Savšek – za pomemben mednarodni dosežek v športu
• Mirko Šeruga – za življenjsko delo v športu
• Športni klub Flip Piran – za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
• Uroš Velepec – za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa

Poročilo
predsednika
odbora za
podeljevanje
Bloudkovih
priznanj za
leto 2012

Živimo v času, ko se je polovica razvitega sveta znašla
v svetovni ekonomski, finančni, družbeni, osebni krizi
in še zlasti v krizi osnovnih človeških vrednot.
Šport je danes postal spektakel, znanost, tržna
kategorija, lahko pa igra tudi vlogo zdravila, katarze,
lahko je moda, užitek. Lahko je možnost za vzgojo,
zaslužek, osebno uveljavitev, čast, spoštovanje.
Športniki pa so lahko tudi le tragični iskalci uspeha
in samopotrjevanja. Zato si je potrebno vedno znova
prizadevati, da bi bil šport vsaj prevladujoče - kot
pravi francoski publicist Thierry Maulner: »Koristen!
Koristen kot vse, kar pomaga prenašati življenje, ga
upravičuje in plemeniti. Koristen kot igra, saj je igra.«
Gibanje in igra sta osnovni prvini športa, zato postaja
šport čedalje bolj nepogrešljiv del zunanjega videza,
dobrega počutja, prijetnega druženja, prepoznavnosti določenih družbenih skupin. Danes je del
samospoštovanja, življenjskega sloga posameznika.
Je most med različnimi kulturami, med drugačnimi
verovanji, med različno mislečimi.
Tudi najvišje državne nagrade so poimenovane po
človeku, ki je pustil v slovenskem športnem prostoru
neizbrisno sled. Stanko Bloudek je vzor športnika,
športnega delavca, pedagoga, človeka, ki je doumel
vsak športni dosežek kot enkratno in neponovljivo
stvaritev posameznika. Njegova razmišljanja, delo in
ljubezen do športa so prestali preizkus časa. Ponosno
ugotavljam, da je bila v letu 2012 končno obnovljena
in svojemu namenu vrnjena stara Bloudkova velikanka
v Planici.
Že po prvem letu mandata novega odbora za
podeljevanje Bloudkovih priznanj nam je članicam
in članom bilo jasno, da je prejemanje nagrad precej
bolj prijetno kot pa odločanje o tem, kdo naj jih dobi.

Še zlasti zato, ker je kandidatov zanje praviloma
več, kot pa je število priznanj, ki je v našem primeru
celo določeno z zakonom; pa tudi zato, ker gre za
tehtanje dosežkov, ki se med seboj zelo razlikujejo,
ter vloženega dela in rezultatov, ki so bili doseženi v
skoraj neprimerljivih okoliščinah in v različnem času.
Navzlic tem težavam, ki pa se jim objektivno tako ni
mogoče izogniti, se je odbor dela lotil zagnano in
zavedajoč se odgovornosti, ki mu je naložena, za kar
se vsem članicam in članom še posebej zahvaljujem.
Za letošnji izbor je značilno, da so se na seznamu
nagrajencev znašli tudi posamezniki in posameznice,
ki niso najbolj na očeh, ki delujejo bolj v ozadju, a
so za šport ključni. S tem je odbor želel pokazati, da
zna ceniti tudi dosežke, ki so v javnosti manj opazni,
a zahtevajo prav tako veliko prizadevanj in odrekanj
kot dosežki, ki imajo v javnosti velik odmev. Slovenski
športniki dosegajo izjemne mednarodne rezultate.
To pa nas na drugi strani sili v to, da moramo dvigniti
prag pri tekmovalnih dosežkih. Pozornost bi veljalo tudi pri aktivnih športnikih usmeriti še v celotno
športno pot in ne le v enkratni rezultat, z izjemo,
seveda, pri tistih, ki so dosegli vrhunski rezultat - recimo zmagali na olimpijskih igrah. Poleg tega pa ima
odbor dolžnost, da tehta v luči duha inženirja Stanka
Bloudka in ustrezno pozornost nameni tudi vrednotam, kot eni glavnih sestavin športa.
Do razpisnega roka, 14. decembra 2012, je prispelo skupno kar 128 predlogov za skupno 97 vlog za
podelitev Bloudkovih priznanj za leto 2012. Toliko
jih v celotnem obdobju, odkar opravljam dolžnost
predsednika Odbora za podeljevanje Bloudkovih
priznanj, še ni bilo. Od tega je bilo 44 vlog za nagrado (14 za vrhunske mednarodne dosežke, 21 za

življenjsko delo in 9 za izjemen prispevek k razvoju
slovenskega športa) ter 60 za plaketo (37 za pomemben tekmovalni dosežek v športu, 11 za življenjsko
delo in 11 za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa). Iz podatkov je razvidno, da je bilo predlaganih kar 68 posameznikov, kandidatk je bilo zgolj
15 ter 14 ekip. Zanimiva je tudi regijska porazdeljenost kandidatk in kandidatov, saj jih je skladno s
pričakovanji največ, 28, iz Osrednje slovenske regije,
sledi Štajerska s 25 kandidatkami oz. kandidati, za
njimi je Gorenjska in nato Primorska, medtem ko sta
bila iz Prekmurja le 2 kandidata, iz Dolenjske, Koroške
in zamejstva pa le po eden.
Današnja slovesnost je priložnost, da se zahvalimo
vsem nagrajenim športnikom in športnim delavcem ter jim čestitamo za uspehe, ki so jih dosegli v
športnih bojih ali pri delu v športu. Naj bo to tudi
zahvala slovenskemu športu v celoti, saj pomembno
bogati naše bivanje in življenje, ko tudi z izjemnimi
uspehi lepša naš vsakdan. Športnikom še posebej
želim, da jih ne bi zapustila srčnost, ki krasi velike –
četudi kdaj rezultati ne bodo v skladu z vloženim trudom. Glede na začetku omenjeno krizo je športna
drža pomembna sestavina za našo prihodnost in
samozavest slovenskega naroda.
Miroslav Cerar,
predsednik Odbora za podeljevanje
Bloudkovih nagrad

Obrazložitve
za dobitnike
Bloudkovih nagrad
za leto 2012

Biatlonska mešana štafeta v postavi:
Andreja Mali, Kamnik, rojena 17. novembra 1977
Teja Gregorin, Domžale, rojena 29. junija 1980
Klemen Bauer, Domžale, rojen 9. januarja 1986
Jakov Fak, Preddvor, rojen 1. avgusta 1987

Za vrhunski mednarodni dosežek v športu
Predlagatelja: Smučarska zveza Slovenije in Odbor za vrhunski šport pri Olimpijskem
komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez
Biatlonska mešana štafeta je na svetovnem biatlonskem prvenstvu v nemškem
Ruhpoldingu osvojila naslov svetovnih podprvakov v disciplini mešanih štafet na
razdalji 2 x 6 km + 2 x 7,5 km, ki velja za eno najatraktivnejših biatlonskih disciplin za
gledalce. Slovenskim biatloncem na velikih tekmovanjih še nikoli prej ni uspelo doseči
podobnega uspeha. Ciljno črto so sicer prečkali celo kot prvi, a so Norvežanom
kasneje, zaradi mehanske okvare tarče, ki se kljub zadetku ni pokrila, odšteli čas enega
kazenskega kroga. Tako so na koncu zlato domov odnesli Norvežani. Z uvrstitvijo na
zmagovalni oder v družbi tako odličnih reprezentanc, kot sta norveška in nemška,
pa so naši biatlonci dokazali, kaj se da doseči, če združijo moči štiri močne športne
osebnosti. Za tako izjemen uspeh sta potrebna tudi odličen ekipni duh in dobra
koncentracija ter seveda mirne roke na strelišču in hiter tekaški korak v smučini. Da
so naši biatlonci v mešani štafeti nastopili tako uspešno, nas še toliko bolj veseli zato,
ker je disciplina že uvrščena v program naslednjih zimskih olimpijskih iger, ki bodo
prihodnje leto v Sočiju.

Franjo Izlakar
Maribor, rojen 26. novembra 1965

Za vrhunski mednarodni dosežek v športu
Predlagatelji: Športno društvo Invalid Maribor, Svet invalidov pri mestni občini
Maribor in Športna zveza Maribor
Franjo Izlakar je odličen športnik, ki je v svoji bogati športni karieri nanizal
številne mednarodne uspehe. Kot mlad član Športnega društva Invalid Maribor
je svoj talent začel razvijati v atletiki in pri petnajstih letih osvojil bronasto
medaljo na paraolimpijskih igrah v Arnheimu na Nizozemskem. Tekmoval je v
metu diska, kopja in suvanju krogle; v slednji je tudi trikratni svetovni rekorder.
Na paraolimpijskih igrah je dosegel skupaj tri zlate, tri srebrne in eno bronasto
medaljo. Eno njegovih najuspešnejših tekmovanj so zagotovo paraolimpijske igre
v Barceloni, na katerih je s svetovnim rekordom osvojil zlato medaljo v suvanju
krogle in s paraolimpijskim rekordom zlato medaljo v metu diska. Poleg tega ima
pet zlatih in štiri srebrne medalje s svetovnih ter eno srebrno in štiri bronaste z
evropskih prvenstev. V zgodovino se je zapisal kot dobitnik prve zlate medalje
za samostojno Slovenijo in kot izjemna športna osebnost, njegov vpliv pa sega
tudi preko meja športa invalidov in športa nasploh. Kolegi ga poznajo kot človeka
z močno voljo, ki z veseljem nesebično pomaga drugim, zato ne preseneča
dejstvo, da tudi po zaključku svoje tekmovalne kariere ostaja zvest športu. V
okviru Sveta invalidov Mestne občine Maribor in Športnega društva Invalid
Maribor se namreč aktivno posveča integraciji invalidov v šport.

Marjan Fabjan
Celje, rojen 3. maja 1958

Za izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa
Predlagatelja: Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez
in Judo zveza Slovenije
Slovenskega juda, pravzaprav kar slovenskega športa, si ne moremo predstavljati
brez Marjana Fabjana, ki se je judu zapisal že leta 1968 ter kot kadet, mladinec
in član osvojil vrsto medalj na državnih prvenstvih in bronasto medaljo na
mladinskem evropskem prvenstvu. Po koncu tekmovalne kariere je začel
trenirati mlade talente in pred 20 leti ustanovil svoj judo klub Sankaku, ki velja
za najuspešnejši klub v tej športni panogi. Pod njegovim mentorstvom so zrasli
naši najuspešnejši judoisti, ki so skupaj osvojili preko 200 medalj z največjih
tekmovanj. Poleg več kot 150 medalj s tekem svetovnega pokala ter grand
prix in grand slam tekmovanj so njegovi varovanci osvojili skupaj 21 medalj na
mladinskih ter 24 medalj na članskih evropskih in svetovnih prvenstvih. Med
največje uspehe pa gotovo lahko štejemo bronasti olimpijski medalji Urške
Žolnir iz Aten in Lucije Polavder iz Pekinga ter nedavni uspeh Urške Žolnir, ki je
z zadnjih olimpijskih iger v Londonu prinesla zlato medaljo. S tem je tudi Marjan
Fabjan okronal svojo bogato trenersko kariero.

Mina Markovič
Ptuj, rojena 23. novembra 1987

Za vrhunski mednarodni dosežek v športu
Predlagatelj: Planinska zveza Slovenije
Mina Markovič je trenutno najboljša plezalka v tekmovalnem plezanju na
svetu, z dosežki v preteklih dveh sezonah pa je spisala prav posebno poglavje
slovenskega in svetovnega plezanja. Po osvojitvi svetovnega pokala v kombinaciji
dveh disciplin, galvanskega in težavnostnega plezanja, v sezoni 2011 ji je kot
prvi tekmovalki v zgodovini v lanski sezoni uspelo ta dosežek ponoviti. V sezoni
2012 je nanizala štiri zmage in pet drugih mest, zmagala pa je tudi v skupnem
seštevku težavnostnega plezanja. Kljub vodstvu v skupnem seštevku kombinacije
pred zadnjo tekmo sezone v Kranju o zmagi še ni bilo odločeno. Pred domačim
občinstvom pa je še enkrat pokazala izjemno formo in zbranost ter odlično
sezono kronala z zmago in ubranila naslov skupne zmagovalke v kombinaciji. To
dokazuje izjemno fizično in psihično pripravljenost športnice, ki ob zahtevnem
tekmovalnem ritmu uspešno končuje tudi študij psihologije.

Obrazložitve
za dobitnike
Bloudkovih plaket
za leto 2012

Iztok Durjava
Ljubljana, rojen 26. marca 1949

Za življenjsko delo v športu
Predlagatelji: Cveto in Janez Pavčič ter drugi slovenski športniki
Iztok Durjava, doktor umetnostne zgodovine in diplomirani zgodovinar, je bil
po več kot 70 letih, ki so minila od prve ideje o ustanovitvi Muzeja športa, eden
najbolj zaslužnih, da je muzej ugledal luč sveta. Javni zavod Muzej športa je
leta 2000 s sklepom ustanovila vlada in imenovala dr. Iztoka Durjavo za vršilca
dolžnosti direktorja, leta 2002 pa je postal direktor te ustanove. V tem času je kot
edini zaposleni z veliko truda in lastnimi sredstvi zavod registriral, uspelo pa mu
je zagotoviti tudi prostore zanj. Leta 2003 je bila na ogled prva stalna razstava,
pri kateri je že imel pomoč sodelavke, od leta 2010 pa je na ogled postavljena
prenovljena stalna razstava. V dobrem desetletju delovanja je Muzej športa
kljub prostorski, finančni in kadrovski podhranjenosti predvsem po zaslugi dr.
Durjave pridobil več kot 15 tisoč enot muzejskega gradiva. Danes muzej tudi
po zaslugi intenzivnega terenskega dela dr. Durjave poleg predmetov, ki so jih
podarili športniki sami, pod eno streho hrani celoten arhiv Olimpijskega komiteja
Slovenije, planiško zbirko Svetozarja Gučka, smučarsko zbirko Aleša Gučka,
zbirko Kolesarske zveze Slovenije, del arhiva Zavoda Tivoli in zbirko Fakultete za
šport, ki vključuje tudi dragoceno zapuščino Stanka Bloudka. S predanim delom
je dr. Iztok Durjava poskrbel za to, da sta bogata zgodovina slovenskega športa
in njegova materialna dediščina kot del kulturne dediščine nekega naroda dobili
svojo mesto v našem zgodovinskem spominu.

Nejc Marčič
Bled, rojen 2. julija 1985

Luka Stražar
Ljubljana, rojen 5. oktobra 1988

Za pomemben mednarodni dosežek v športu
Predlagatelj: Planinska zveza Slovenije
Nejc Marčič in Luka Stražar sta se že pri svojih 26 oziroma 23 letih v svetovnem
merilu dokazala kot vrhunska alpinista. To je v tej zahtevni in kompleksni
dejavnosti prava redkost. Oba sta predstavnika nove, obetavne generacije
slovenskih alpinistov, ki sta z dobrimi vzponi opozorila nase že pred leti in
pokazala, da se kljub mladosti z vztrajnostjo in zagnanostjo lahko veliko doseže.
Odlikuje ju predanost alpinizmu in visoka raven plezanja predvsem v zimskih
razmerah, tako v domačih kot tujih gorah. Ob takem pristopu jima je, čeprav
novincema v Himalaji, uspel izjemen prvenstveni vzpon na 6858 metrov visoki K7
West v Pakistanu. Dosežek je zelo odmeval tudi v svetovnem merilu, saj sta zanj
leta 2012 prejela najvišje mednarodno alpinistično priznanje, zlati cepin. Nejc
Marčič in Luka Stražar brez dvoma sodita med največje upe slovenskega, pa tudi
svetovnega alpinizma.

Filip Flisar
Maribor, rojen 28. septembra 1987

Za pomemben mednarodni dosežek v športu
Predlagatelja: Smučarska zveza Slovenije in Športna zveza Maribor
Filip Flisar je svojo športno pot začel kot alpski smučar in se kot mladinec
posvečal predvsem smuku in superveleslalomu. Potem pa se je odločil, da bo
sledil svoji strasti do adrenalina, ki ga prosti slog prinaša tako tekmovalcem kot
gledalcem. Tako je v sezoni 2007/08 prvič nastopil na tekmi za svetovni pokal
v prostem slogu. Od takrat naprej je šla njegova športna pot strmo navzgor in v
sezoni 2011/2012 je dosegel svojo prvo zmago na tekmah svetovnega pokala,
skupno ima sedaj štiri zmage. Z dobrimi nastopi skozi celo sezono je na koncu
osvojil mali kristalni globus v smučarskem krosu in peto mesto v skupni razvrstitvi
smučanja v prostem slogu. S svojimi dosežki je pomembno prispeval tudi k
prepoznavnosti smučarskih disciplin prostega sloga v Sloveniji.

Anja Klinar
Jesenice, rojena 3. aprila 1988

Za pomemben mednarodni dosežek v športu
Predlagatelj: Plavalna zveza Slovenije
Anja Klinar je odlična slovenska plavalka, ki je že v mladinski konkurenci večkrat
nakazala, da si vrhunske rezultate lahko obetamo tudi v nadaljevanju njene
kariere v članski konkurenci. Med mladinkami je osvojila kar nekaj zmag in
uvrstitev na zmagovalni oder v disciplinah 200 m in 400 m mešano. Trikrat je
nastopila na olimpijskih igrah, v Atenah, Pekingu in Londonu, kjer je osvojila
odlično deseto mesto na 400 m mešano. Tudi na sredozemskih igrah, svetovnih
vojaških prvenstvih, svetovnih in evropskih prvenstvih je vedno dosegala dobre
rezultate. Leta 2004 je na evropskem prvenstvu v Madridu osvojila bronasto
medaljo. Trikrat zaporedoma je bila razglašena tudi za plavalko leta.

Jure Kufersin
Trst, rojen 14. julija 1944

Za življenjsko delo v športu
Predlagatelj: Združenje slovenskih športnih društev v Italiji – ZSŠDI
Jure Kufersin je slovenskemu športu v Italiji zapisan že od mladih let in mu
ostaja še kako zvest tudi danes. Po drugi svetovni vojni se je po letih zatišja
ponovno spontano razcvetel slovenski šport v Italiji. A za uspešno delovanje
so morali takrat mladi poleg tega, da so trenirali in tekmovali, nastopati tudi v
vlogi organizatorjev. V tej vlogi se je Jure Kufersin pri ŠZ Bor, takrat vodilnem
športnem društvu v Trstu, dobro znašel. Kmalu je tudi sam ugotovil, da mu je
vloga organizatorja pisana na kožo in tako je v osemdesetih letih postal najprej
član nadzornega odbora, zatem izvršnega odbora, nato pa še predsednik
pokrajinskega odbora za Trst pri Združenju slovenskih športnih društev v Italiji.
Slovenska društva so mu leta 1991 zaupala vlogo predsednika ZSŠDI, ki ga je
uspešno popeljal že skozi dve desetletji in ga vodi še danes. Od leta 2002 je tudi
član Komisije za zamejski šport pri Olimpijskem komiteju Slovenije. Učinkovito
delovanje na različnih funkcijah je tudi rezultat značajskih potez Jureta Kufersina,
ki vedno stremi k reševanju konfliktov z dialogom ter je spoštovan in priljubljen
človek, predan športu z vsem srcem.

Matevž Lenarčič
Rečica ob Savinji, rojen 22. maja 1959

Za pomemben mednarodni dosežek v športu
Predlagatelj: Letalska zveza Slovenije
Matevž Lenarčič je izjemen pilot oziroma letalec. Njegovi podvigi z ultra lahkimi
letali so zares izjemni. Na področju letenja se loteva drznih projektov in vedno
znova preizkuša lastne meje in meje tehnologije. S svojimi dosežki je presegel
pričakovanja domače in svetovne javnosti in v svet ponesel sloves slovenskega
letalstva, predvsem letenja z ultralahkimi napravami. Z letalom, katerega osnovni
namen je lokalno letenje, se je lotil še prav posebej drznega izziva, ki je po
uspešnem zaključku odmeval po celem svetu, tako med letalskimi navdušenci
kot tudi pri splošni javnosti, ki se je tako seznanila z dosežki slovenskega
ultra lahkega letalstva. Polet okrog sveta z letalom Pipistrel Virus SW914 je
res dokazal navdušujoče sposobnosti tega letala, a hkrati pokazal tudi, kako
izjemen je človek, ki ga je upravljal in opravil tako težaven in naporen polet, ki
ni uspel še nikomur drugemu. V 369 urah je Matevž Lenarčič preletel dobrih 91
tisoč kilometrov, od tega tretjino čez oceane, letel je preko vseh celin, preko
vseh oceanov in celo preko Mt. Everesta. Matevž Lenarčič nas bo zaradi svoje
vztrajnosti in predanosti stalnemu iskanju izboljšav in meja tehnoloških in
človeških sposobnosti s svojimi podvigi gotovo še večkrat osupnil.

Andreja Razlag
Kranj, rojena 21. oktobra 1978

Za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Predlagatelja: Osnovna šola Ljudski vrt, Ptuj in Bojan Jurovič
Andreja Razlag je v svoji kegljaški karieri nanizala številne odlične rezultate. Prvo
medaljo je osvojila že pri devetih letih na občinskem kegljaškem prvenstvu,
na 23 mednarodnih tekmovanjih v konkurenci mladink, mlajših članic in
članic pa je skupaj osvojila 10 medalj, od tega 2 zlati, 4 srebrne in 4 bronaste.
Nastopala je kot posameznica, v dvojicah in ekipno. Leta 1998 je kot najmlajša
članska reprezentantka do tedaj z 20 leti nastopila na svetovnem prvenstvu. Na
svetovnem prvenstvu leta 2000 v Poznanu je z ekipo osvojila srebrno medaljo,
dve leti pozneje pa je s svetovnega prvenstva v Osijeku prinesla še dve bronasti
medalji, v dvojicah in kombinaciji. Kegljaška zveza jo je kar šestkrat razglasila za
najboljšo mlajšo članico oziroma članico leta. Leta 2002 je kot prva slovenska
športnica prejela Svetovno priznanje za fair play. Po zaključku kariere se je
posvetila športu invalidov, kar je bilo nadaljevanje njenega prostovoljnega
dela in uspešno izpeljanih dobrodelnih projektov za invalide že v mladih
letih, ko je nudila neprecenljivo pomoč tudi prijatelju invalidu. Od leta 2006
dalje se strokovno in organizacijsko posveča športu invalidov, ki ga s svojo
tenkočutnostjo odprto predstavlja in s tem približuje širši populaciji. Na njeno
pobudo je bilo leta 2010 ustanovljeno Društvo za šport invalidov MOST Ptuj.
Od leta 2006 svoje kegljaško znanje prenaša tudi na slepe in slabovidne, od leta
2009 je tudi glavna trenerka državne reprezentance.

Benjamin Savšek
Ljubljana, rojen 24. marca 1987

Za pomemben mednarodni dosežek v športu
Predlagatelj: Kajakaška zveza Slovenije
Benjaminu Savšku je bilo z življenjem ob reki Savi veslanje na divjih vodah blizu
že od malih nog. Kljub mladosti je danes odličen mlad kanuist na divjih vodah, ki
je že zadnjih nekaj let napovedoval, da od njega lahko pričakujemo res vrhunske
rezultate. Leta 2008 je pri enaindvajsetih letih prvič nastopil za državno člansko
slalomsko reprezentanco, sezono 2009 je končal na izvrstnem drugem mestu
v skupnem seštevku tekem svetovnega pokala, uvrstil pa se je tudi v finale na
evropskem prvenstvu istega leta. Leta 2011 je dobro nastopil na evropskem
in svetovnem prvenstvu, napovedi vrhunskih rezultatov pa je na veliko veselje
slovenske športne javnosti uresničil v sezoni 2012. Dobro je veslal skozi celo
sezono, v Pragi dosegel tudi zmago za svetovni pokal, najsvetlejši točki sezone
pa sta gotovo bronasta medalja z evropskega prvenstva v Augsburgu in nastop
na olimpijskih igrah v Londonu, kjer je dosegel odlično osmo mesto. Do finalne
vožnje, ki se mu je žal ponesrečila, je celo vodil, a kljub temu je dokazal, da
sodi v ožji vrh vrhunskih kanuistov in da gre nanj v prihodnjih sezonah še resno
računati.

Mirko Šeruga
Murska Sobota, rojen 12. maja 1940

Za življenjsko delo v športu
Predlagatelj: Športna zveza Murska Sobota
Mirko Šeruga se je celo svoje življenje posvečal atletiki. V mladih letih se je z njo
ukvarjal tekmovalno, treniral je tek na srednjih progah in v srednji šoli tekmoval na
številnih krosih po Sloveniji. Nato je ostal pri TVD Partizan iz Murske Sobote, kjer je
od leta 1962 kot trener vodil atletsko sekcijo. Na njegovo pobudo je bil leta 1965
ustanovljen Atletski klub Pomurje, v katerem so trenirali številni odlični slovenski
atleti. Kakovostno strokovno delo je kot trener opravljal vse do leta 2000.
Njegovo delo je bilo nepogrešljivo tudi pri organizaciji in izvedbi mnogih atletskih
tekmovanj. Brez njega ne bi bilo uspešno izvedenih številnih tekaških prireditev,
med drugim je bil član organizacijskega odbora maratona Treh src v Radencih in
bil kar 25 let tudi vodja sodnikov. Bil je pobudnik ustanovitve združenja atletskih
sodnikov, ki mu je predsedoval vse do leta 2008. V tem času je opravil izjemno
delo pri skrbi za primerno opremo in strokovnost sodnikov, saj je zanje organiziral
tudi številne strokovne oglede vrhunskih tekmovanj. Še vedno je aktiven pri
organizaciji prireditev, kot sta Slovenija teče in Tek treh dežel. Pri razvoju in
popularizaciji atletike v Pomurju in Sloveniji je opravil neprecenljivo delo.

Športni klub FLIP Piran
Za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Predlagatelj: Športni Klub FLIP Piran
Športni klub FLIP Piran, ki je do leta 1993 deloval pod imenom TVD Partizan Piran,
je lansko leto obeležil že 60. obletnico svojega delovanja. Klub vključuje več kot
200 članov (od četrtega do devetnajstega leta in skupino seniorjev) in je že desetič
zapored proglašen za najboljši klub v Sloveniji v gimnastiki za vse. So večkratni
državni, evropski in svetovni prvaki in podprvaki v različnih disciplinah: akrobatika,
gimnastika, ples, skoki z male prožne ponjave in navijaštvo. Predvsem slednja,
poimenovana tudi cheerleading, je FLIP-ova posebna ljubezen. V tej disciplini
tekmujejo od leta 1997, ko so v Stuttgartu v Nemčiji postali evropski prvaki. Športni
klub FLIP pa Slovenijo uspešno predstavlja tudi na največjih gimnastičnih festivalih
– Svetovna gymnaestrada, Eurogym, Deutsches turnfest, kjer sodeluje več kot 100
tisoč športnikov s celega sveta in je s svojim kvalitetnim programom izbran tudi v
gala program, kar na tovrstnih prireditvah velja za največje priznanje. FLIP je edini
klub v Sloveniji, ki se poleg športa ukvarja tudi z gledališko igro, za kar je prejel že
več Linhartovih priznanj. Od leta 2002 pa je zaradi želje otrok po petju gledališko
igro pri FLIPU zamenjal musical.

Uroš Velepec
Dolsko, rojen 17. maja 1967

Za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Predlagatelj: Odbor za vrhunski šport pri Olimpijskem komiteju Slovenije
Biatlonec in triatlonec Uroš Velepec, danes bolj poznan kot glavni trener
slovenske biatlonske reprezentance, je svojo športno pot začel leta 1981 kot
mladinski reprezentant v smučarskih tekih, leta 1987 pa je tek zamenjal z
biatlonom. Leta 1993 je nastopil na svetovnem prvenstvu in dosegel sedmo
mesto v šprintu, leta 1995 pa je prvič nastopil v triatlonu ter na evropskem
prvenstvu v dolgem triatlonu z Igorjem Kogojem in Mirom Kregarjem osvojil
tretje mesto. Vrhunski rezultati so se zatem kar vrstili, in sicer je v letih
2000 in 2001 na svetovnih prvenstvih osvojil prvo mesto v ultramenu, med
letoma 1989 in 2001 pa je bil večkratni državni prvak v biatlonu, duatlonu in
triatlonu. Leta 2002 se je posvetil trenerskemu delu in s svojimi dosežki postal
vzor številnim mlajšim generacijam. Sprva je bil trener slovenske mlade A
triatlonske reprezentance, v zadnjih letih pa uspešno vodi slovensko biatlonsko
reprezentanco. S svojim trenerskim delom je pripomogel k osvojenemu prvemu
mestu varovanca Jakova Faka v disciplini 20 km posamično in k drugemu mestu
mešane štafete na svetovnem prvenstvu v biatlonu v Ruhpoldingu, Nemčija.

