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Vodenje prireditve: Igor E. Bergant
Glasbeni izvajalci Trio Quartet v sestavi :
Andrej Fojkar /prvi tenor/
Tine Čarman /drugi tenor/
Jernej Strah /bariton/
Lenart Rupar /bas/

Odbor za podeljevanje
Bloudkovih priznanj
Predsednik odbora:
Miroslav Cerar
Člani odbora:
Marta Bon
Mima Jaušovec
Bojan Jošt
Ivan Lukan
Cveto Pavčič
Franci Petek
Janko Popovič
Silva Razlag

Poročilo predsednika odbora za
podeljevanje Bloudkovih priznanj
za leto 2009
2009
Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj se je v sedanji
sestavi tretjič zapored znašel pred izredno zahtevno in
odgovorno nalogo. Leto 2009 sicer ni bilo olimpijsko, a so
naši športniki, športnice in športne ekipe dosegli vrhunske
mednarodne rezultate. Svoj prispevek slovenskemu športu
so dodali številni športni delavci in športni zanesenjaki,
brez katerih tudi vrhunskih rezultatov ne bi bilo.
V razpisnem roku, od 1. junija do 15. decembra 2009, je
bilo posredovanih 111 obrazložitev za 83 kandidatov iz
46 slovenskih krajev ter 27 športnih panog. Polovica od
predlaganih je kandidirala za Bloudkovo nagrado,
polovica za Bloudkovo plaketo. Posamezni predlagatelji
so dali obe možnosti. Med predlaganimi je bilo 15 takšnih,
ki so v prejšnjih letih že prejeli plaketo in so tokrat lahko
kandidirali le za nagrado.
Izjemno veliko število kandidatov, kar polovica vseh, je
bilo predlaganih za vrhunske in pomembne mednarodne
športne uspehe, in sicer kar 17 za nagrado in 25 za
plaketo.
Letošnja podelitev sovpada s 50-letnico smrti Stanka
Bloudka in 45. podelitvijo priznanj, ki nosijo ime
velikana slovenskega športa. Zato se je Odbor odločil, da
izkoristi zakonsko dovoljeno izjemo in izbral 4 kandidate
za nagrado ter 12 kandidatov za plaketo.

Bloudkova priznanja kot najvišja državna priznanja v
Sloveniji na področju športa so prav gotovo zahvala za
doseženo in vzpodbuda ter obveznost za delo in uspehe v
prihodnje. Vendar pa se vrednost in pomen priznanja na
nek način odraža tudi v finančnem ovrednotenju le tega.
Odbor za Bloudkova priznanja tako v prihodnje čaka
veliko dela v prizadevanjih, da bi višino Bloudkovih
priznanj približal vsaj državnim nagradam za dosežene
medalje na olimpijskih igrah, svetovnih ali evropskih
prvenstvih. Pričakovanja za izenačitev z državnimi
nagradami na drugih področjih družbenega življenja pa so
v dani situaciji najbrž nerealna.

Miroslav Cerar,
Predsednik Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj

Dobitniki Bloudkovih priznanj
za leto 2009
2009
Bloudkove nagrade
Sara Isaković
Peter Kauzer
Branko Franc Oblak
Evgen Titan

Bloudkove plakete
Slavko Cener
Četverec brez krmarja v postavi:
Rok Kolander, Miha Pirih, Tomaž Pirih, Rok Rozman

Teja Gregorin
Vladimir Kevo
Marijan Lačen
Dragica Lapornik
Tina Maze
Jože Pogačnik
Sonja Roman
Marija Simčič
Dejan Zavec
Peter Zupan

Obrazložitve
brazložitve za dobitnike nagrad
za leto 2009
2009

•

Sara ISAKOVIĆ,
ISAKOVIĆ, Bled
(rojena 09.06.1988)

Za vrhunske mednarodne dosežke v plavanju
Predlagatelja: OKS – Združenje športnih zvez in
Plavalna zveza Slovenije
Z vrhunskimi treningi je pričela leta 2001 v PK
Radovljica pod vodstvom trenerja Mihe Potočnika.
Odmevni dosežki v mladinski konkurenci so se pričeli v
letu 2003 na mladinskem evropskem prvenstvu s finalom
na 100 in 200 m prosto. Naslednje leto je dosegla v
disciplini 200 m prosto naslov mladinske evropske
prvakinje v času mladinskega svetovnega rekorda.
Dosežek ji je prinesel nastop na OI v Atenah leta 2004.
V obdobju do OI v Pekingu leta 2008, je Sara Isaković
osvojila dve srebrni odličji na sredozemskih igrah, postala
prva slovenska plavalka s finalom na SP v Montrealu leta
2005. V Eindhovnu je leta 2008 priplavala Sloveniji prvo
žensko zlato odličje in naslov evropske prvakinje v
disciplini 200 m prosto.
Na poletnih olimpijskih igrah v Pekingu je Sara Isaković
dosegla svoj cilj. V finalu je s časom 1:54,97 osvojila
srebrno medaljo, vse tri nosilke olimpijskih medalj pa so
plavale bolje od svetovnega rekorda.
Kmalu po nastopu na olimpijskih igrah je Sara Isaković
odšla na kalifornijsko univerzo Berkeley. 21-letna Blejka
je izredno zadovoljna z razmerami na univerzi, kjer
uspešno usklajuje študij s težkimi treningi.

•

Peter KAUZER , Hrastnik
(rojen 09.08.1983)

Za vrhunske
vrhunske mednarodne dosežke
dosežke v kajaku
Predlagatelja: OKS – Združenje športnih zvez in
Kajakaška zveza Slovenije
Peter je že kmalu, na svetovnem prvenstvu leta 2006,
pokazal svoj razkošen talent in znanje. Osvojil je osmo
mesto, na evropskem prvenstvu leta 2008 pa peto v
kategoriji K-1 v slalomu.
Sledile so poletne olimpijske igre leta 2008 v Pekingu, kjer
je Peter Kauzer že veljal za enega izmed favoritov. V
polfinalu je do polovice proge vodil z veliko prednostjo,
nato pa po hudi napaki v spodnjem delu proge osvojil šele
13. mesto in se ni uvrstil v finale.
Leto 2009 pa je bilo v vseh pogledih njegovo leto, saj je v
minuli sezoni zmage kar nizal, po osvojitvi svetovnega
pokala ga ni premagal še nihče. V Tacnu je v drugi vožnji
poletel proti najvišji stopnički, nato pa še petič zapored
potrdil svojo prevlado na državnem prvenstvu. Peter
Kauzer je izjemno sezono kronal na najboljši možni način.
Vsi, ki vsaj malo spremljajo ta šport, so vedeli, da je
"raketa iz Hrastnika" najhitrejša v karavani, vlogo
favorita pa mu je z zelo preudarnimi, a hkrati hitrimi
vožnjami tudi uspelo upravičiti. Postal je prvi slovenski
svetovni prvak v posamični konkurenci. In to zelo
zanesljivo. Drugo uvrščenega Francoza Borisa Neveuja je
prehitel za več kot dve, tretjega Španca Carlesa
Juanmartija pa za več kot tri sekunde.

•

Branko Franc OBLAK , Ljubljana
(rojen 27.05.1947)

Za življenjsko delo v športu, predvsem v nogometu
Predlagatelji: Akademska športna zveza Olimpija,
Nogometna zveza Slovenije, Tomislav Levovnik, Športna
zveza Ljubljane

Branko Franc Oblak je nesporno najuspešnejši slovenski
nogometaš vseh časov, ki je svojo bogato športno pot
kronal s številnimi vrhunskimi rezultati doma in v svetu.
Kot eden najboljših igralcev Jugoslavije je s takratno
reprezentanco osvojil osmo mesto na SP v Nemčiji in
četrto mesto ne EP v Jugoslaviji.
Kot eden najboljših klubskih igralcev v Jugoslaviji je tudi
osvajal naslove državnega in pokalnega prvaka. Branko
Oblak je svojo kariero nadaljeval tudi v nemški prvi ligi,
kjer je nastopal za Schalke 04 in Bayern iz Munchna. Z
obema kluboma je postal tudi državni prvak. V svojem
času je bil Branko Oblak eden najbolj cenjenih
nogometašev na svetu. Svojo bogato igralsko kariero je
končal pri 41-ih letih pri NK Spittal v Avstriji.
Svoje bogate izkušnje
je prenesel na mlajše rodove
nogometašev, kot uspešen trener v številnih slovenskih
nogometnih klubih. Na osnovi rezultatov njegovega dela
in avtoritete, ki jo uživa v nogometu in športu nasploh,
mu je bilo zaupano delo selektorja slovenske mlade
reprezentance in kasneje tudi članske reprezentance
Slovenije.

• Evgen TITAN,
TITAN, Murska Sobota
(rojen 27.01.1929)
Za življenjsko delo v športu
Predlagatelj : Mestna občina Murska Sobota
Evgen Titan se je po končani gimnaziji odločil za študij
športne vzgoje in jo končal v Beogradu. Ves čas je bil
športno aktiven, predvsem v atletiki in hokeju na travi. S
prihodom Evgena Titana na soboško gimnazijo, je športni
dejavnosti v šolah dal smisel in organizirano obliko, saj je
ustanovil prvi športni aktiv, ki je bil predhodnik ŠŠD
Enotnost.
Vzgojil je številne športnike, ki so dosegli vrhunske
športne dosežke, pomembno pa je to, da je plod njegovega
dela množica športnih amaterskih delavcev, ki v različnih
sredinah gojijo številne športe.
Izjemno razvejani in razširjeni tekmovalni šolski sistemi v
različnih športnih panogah so nastali na njegovo pobudo v
obliki šolskih lig in šolskih prvenstev. V svoj delokrog je
vključil najmanj 30 športnih panog, delal je kot trener,
sodnik, organizator, komentator in vodil številne
izobraževalne seminarje.
Pomemben je tudi njegov prispevek pri načrtovanju in
izgradnji športnih objektov v regiji.
Leta 1965 je za svoje delo že prejel Bloudkovo plaketo, ta
nagrada pa je priznanje njegovemu vsestranskemu
udejstvovanju v športu.

Obrazložitev za dobitnike Bloudkovih
Bloudkovih
plaket za leto 2009
2009

• Slavko CENER , Tišina
(rojen 29.01.1955)
Za življenjsko delo v športu,
športu, predvsem v nogometu
Predlagatelji: Medobčinska nogometna zveza Murska
Sobota, NK Roma, Občina Tišina, Romsko društvo
»Čapla« Vanča vas – Borejci, ŠD Roma
Slavko Cener že več kot 30 let aktivno deluje na področju
športa, predvsem z Romi. Bil je aktiven igralec nogometa,
po končani karieri je prevzel vodenje kot predsednik NK
Roma iz Vanča vasi. V času njegovega predsedovanja so v
klubu uredili infrastrukturo, s tem pa so prišli tudi
tekmovalni uspehi.

• Četverec brez krmarja v postavi:
Rok KOLANDER , Kamnica
(rojen 08.02.1980)
Miha PIRIH, Žirovnica
(rojen 10.03.1978)
Tomaž PIRIH,
PIRIH, Žirovnica
(rojen 12.06.1981)
Rok ROZMAN,
ROZMAN, Kamna Gorica
(rojen 02.01.1988)
Za pomembne tekmovalne
tekmovalne dosežke
dosežke v veslanju
Predlagatelj: Veslaška zveza Slovenije
Četverec v tej postavi je bil formiran leta 2007. Od takrat
naprej nenehno izboljšujejo svoje rezultate, od petega
mesta v finalu SP leta 2007, četrtega mesta na OI v
Pekingu, do leta 2009, ko so odlične rezultate kronali z
bronasto kolajno na SP v Poznanu.

• Teja GREGORIN,
GREGORIN,

Ihan

(rojena 29.6.1980)
Za pomembne
pomembne tekmovalne
tekmovalne dosežke
dosežke v biatlonu
Predlagatelja: OKS – Združenje športnih zvez in
Smučarska zveza Slovenije
Gregorinova je članica slovenske biatlonske reprezentance
od leta 2002, pred tem pa je bila smučarska tekačica.
Smučine, ob katerih so nameščene tarče, so njeno življenje.
V preteklosti je bodisi dobro tekla bodisi pa dobro
streljala, v letu 2009 pa je uspevala oboje izpopolniti do
vrhunskosti, katere krona je osvojena srebrna medalja na
SP v biatlonu v Južni Koreji februarja 2009 v disciplini
15 km posamično.

• Vladimir KEVO,
KEVO, Brežice
(rojen 28.04.1968)
Za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa v
atletiki
Predlagatelja: Atletska zveza Slovenije in OKS –
Združenje športnih zvez
Vladimir Kevo se je kot otrok začel ukvarjati z atletiko
kot mnogobojec, kasneje pa prešel k metu kladiva. Bil je
državni reprezentant Jugoslavije in Slovenije. Njegov
osebni in tedaj tudi državni rekord je 71,16 m. Po letu
1996 se je posvetil vzgoji mladih atletov in jih načrtno
seznanjal z metom kladiva. Njegova najuspešnejša
varovanca sta olimpijski zmagovalec Primož Kozmus in
Barbara Špiler. V AK Fit Brežice je zadolžen za metalske
discipline, v Atletski zvezi Slovenije pa za razvoj
metalskih disciplin.

• Marijan LAČEN, Črna na Koroškem
(rojen 27.07.1947)
Za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
športa
Predlagatelj: Društvo specialna olimpiada Slovenije
Marijan Lačen že več kot 30 let deluje na področju s
populacijo oseb z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v
duševnem razvoju. Zaslužen je za ustanovitev in razvoj
specialne olimpijade v Sloveniji, ki je danes ena najbolje
organiziranih dejavnosti v okviru športa invalidov. Po
njegovi zaslugi je danes kvaliteta življenja oseb z
motnjami v duševnem razvoju v Sloveniji zaradi njihovih
športnih aktivnosti na precej višjem nivoju.

• Dragica LAPORNIK ,

Ig pri Ljubljani

(rojena 28.11.1952)
Za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji
popularizaciji športa
invalidov
Predlagatelj: Zveza paraplegikov Slovenije
Dragica Lapornik je paralitik od rojstva. Kmalu po
včlanitvi v Zvezo paraplegikov Slovenije, je pričela z
rednimi treningi v disciplinah lahke atletike. Najboljša je
bila v metu diska in krogle. Vrhunec njene aktivne športne
kariere so vsekakor osvojena odličja na paraolimpijskih
igrah. Dragica Lapornik je bila v času svoje uspešne
tekmovalne kariere tudi vzor mlajšim invalidom, saj je
marsikdo prav preko športnih vsebin našel svojo nadaljnjo
pot v življenju.

• Tina MAZE, Črna na Koroškem
(rojena 02.05.1983)
Za pomembne
pomembne tekmovalne dosežke
dosežke v alpskem smučanju
Predlagatelja : OKS – Združenje športnih zvez in
Smučarska zveza Slovenije
Tina Maze je do sezone 2008/09 zbrala že sedemnajst
uvrstitev na stopničke za zmagovalce in osem zmag. V
prejšnji sezoni je krenila na samostojno pot, kar se ji je
kmalu obrestovalo. S svojo malo ekipo je dokazala, da je
ena izmed najboljših svetovnih smučark . Na SP v
alpskem smučanju v Val d' Iseru je 12. februarja 2009
osvojila srebrno medaljo. Za nameček je v skupnem
seštevku v veleslalomu osvojila bronasto odličje in postala
tretja veleslalomistka sezone 2008/2009.

• Jože PO
POGAČNIK , Ljubljana
(rojen 02.08.1942)
Za življenjsko
življenjsko delo na področju športnega novinarstva
Predlagatelj: Društvo športnih novinarjev Slovenije
Jože Pogačnik je vso svojo poklicno novinarsko pot
opravil v Dnevniku, kjer je bil 19 let tudi urednik športne
redakcije. Poročal je z 11-ih zimskih olimpijskih iger, 13-ih
svetovnih prvenstev v alpskem smučanju, med poletnimi
športi pa je pokrival kolesarstvo in atletiko. Že tri
desetletja je član vodstva Društva športnih novinarjev
Slovenije. Sodeloval je tudi pri pripravi knjige »Borut in
Bojan« (prvi kolajni v alpskem smučanju) in pri knjigi
»Pregled Bloudkovih priznanj 1965 – 2004«.

• Sonja ROMAN,
ROMAN, Hodoš
(rojena 11.03.1979)
Za pomembne
pomembne tekmovalne
tekmovalne dosežke
dosežke v atletiki
Predlagatelj : Atletska zveza Slovenije
Od leta 1995 je stalna članica slovenske reprezentance v
različnih kategorijah. Vidnejši uspehi pa so prišli po letu
2006, ko je začela trenirati pri madžarskem trenerju
Joszefu Babynieczu. Že leta 2007 je svoj osebni rekord na
1500 m v dvorani izboljšala za štiri sekunde. Leto 2009 je
bilo do sedaj njeno najuspešnejše, saj je bila polfinalistka
SP v Berlinu, dosegla je državni rekord na 1500 m, na
dvoranskem evropskem prvenstvu v Torinu pa s tretjim
mestom osvojila bronasto medaljo.

• Marija SIMČIČ,
SIMČIČ, Kranj
(rojena 01.10.1946)
Za življenjsko delo v nordijskem
nordijskem smučanju
Predlagatelja: Smučarska zveza Slovenije in Smučarski
klub Triglav Kranj
Že skoraj 30 let deluje na raznih področjih pri razvijanju
in izobraževanju mladih športnikov v skokih in nordijski
kombinaciji. Marija Simčič je pobudnica projekta
panožnega nordijskega centra v Kranju, ki je z
dograditvijo skakalnice pod Šmarjetno goro postal realen.
Vsako leto sodeluje pri organizaciji in izvedbi tekmovanja
za alpski pokal. Sodelovala je pri obnovi skakalnega
mladinskega centra Gorenja Sava in pri izgradnji največje
plastične skakalnice v Sloveniji. Marija Simčič opravlja
tudi delo državnega sodnika in tehničnega delegata.

• Dejan ZAVEC,
ZAVEC, Juršinci
(rojen 13.03.1976)
Za pomembne
pomembne tekmovalne
tekmovalne dosežke
dosežke v boksu
Predlagatelja: Športna zveza Mestne občine Ptuj in
Zavod za šport Ptuj
Dejan Zavec je najboljši slovenski boksar vseh časov. V
relativno kratki poklicni boksarski karieri (29 dvobojev,
28 zmag, 16 s KO, 1 poraz) se je povzpel na svetovni vrh
potem, ko je na zgodovinski dan, 11. decembra 2009,
postal svetovni prvak v velterski kategoriji (do 66,7 kg) po
verziji IBF. Z zmago sredi Johannesburga nad dotedanjim
prvakom Isaacom Hlatshwayom (JAR) je še enkrat več
dokazal, da je boksar in športnik svetovnega formata.
Razbija negativne stereotipe o boksu in je ambasador fair
playa in pozitivnih vrednot boksa kot tradicionalne in
plemenite borilne veščine.

• Peter ZUPAN,
ZUPAN, Radovljica
(rojen 29.06.1944)
Za pomemben prispevek k razvoju biatlona
Predlagatelj: Smučarska zveza Slovenije
Peter Zupan je že več kot 15 let predsednik zbora za
biatlon pri Smučarski zvezi Slovenije, od tega več kot 10
let podpredsednik OK Pokljuka in s tem zaslužen za
odlične organizacije tekmovanj za SP v biatlonu na
Pokljuki. Sodeloval je tudi pri izgradnji sodobnega
športno-rekreacijskega centra na Pokljuki, ki je bil v letu
2009 tudi uradno odprt. Center ima sedaj odlične pogoje
za treninge in tekmovanja v biatlonu in smučarskem teku.

ŠPORTNIK
Kdo sem?
Na poti potu?
Kjer je popolnost – limita;
in zmaga v VSEH mislih skrita …
Jaz sem – otrok vesolja:
divja želja, neskončna volja!
In z menoj
je moje telo – moj stroj:
moč in hitrost in spretnost
so ljubezen, užitek, umetnost!

(Barbara Gregorič Gorenc)

