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Bloudkovi nagrajenci so 000 

Podelili so stiri Bloudkove nagrade in deset Bloudkovih plaket za leto 2021. 

MA[A BERTONCELf 

Predoslje- Na Brdu pri Kra• 
nju so v petek 57. podelili 
Bloudkova priznanja, naj• 
visja priznanja na podrogu 
sporta v Sloveniji. Za leto 

prejeli za vrhunski medna• 
roilni sportni dosezek. Pe· 
terOzmec, promotor sporta 
invalidov na Koroskem, pa 
je bi! nagrajen za zivljenj
sko delo v sportu. Bloudko
va priznanja za leto 2021 so 

Bloudkovi nagrajenci za leto 202.1 1 Foto:Cou,zd Knl'it 

2021 so podelili stiri Bloud• 
kove nagrade in deset Bloud
kovih plaket. Med nagrajen
ci so tudi Gorenjd. 

Bloudkove nagrade · so 
prejeli: zenska skakalna 
e!dpa v postavi Ema Klinec, 
Nika Krifoar, Spela Rogelj 
in Ursa B_ogataj, lei je Jani 
na svetovnem prvenstvu v 
Oherstdorfu osvojila sre• 
bmo medaljo, moska tlan
ska kosarkarska reprezen• 
tanca Slovenije 2021, cetr· 
ta z olimpijskih iger v To
kiu, smucarska tekaaca 
Anamarija Larnpic, lei je 
na svetovnem pivenstvu v 
Oberstdorfu osvojila bro• 
nasto medaljo v posamic• 
nem in ekipnem sprintu. 
Vsi omenjeni so nagrado 

prejeli: smucarska tekaaca 
Eva Urevc, smucarski ska• 
kalec Anze l.anisek, judo· 
istka Andreja Leski, spor• 
tni plezalec Luka Poto• 
car, nogometni funkcionar 
Franc Kopatin, doktor ki
nezioloskih znanosti Blaz 
Lefoik, legenda lokostrel• 
skega sporta Marjan Podr
zaj, dolgoletni sportni de• 
lavec iz Murske Sobote zo·• 
ran Kos, sportni delavec iz 
Ljutomera Branko Znidaric 
in lovec na svetovne rekor• 
de v jadralnem padalstvu 
Primoz Susa. 

»Sport ima velik vpliv na 
javno mnenje, morda celo 
vegega, kot se zavedamo. 
Zato jev teh zahtevnih casih 
se toliko bolj pomembno, da 

s svojirni izjemnirni dosezki 
in zgledi poleg drugih uni• 
verzalnih vrednot promo· 
vira spostovanje, strpnosl, 
postenost, solidamost in po· 
vezanost. To so vrednote, 
ki jib tako posamezniki kot 

druzba v celoti v teh casih 
najbolj potrebujemo,« je po· 
udaril Viktor Groselj, pred· 
sednik Odbora za podelje: 
vanje Bloudkovih priznanj. 
Kot je pojasnil, je do razpi• 
snega roka na odbor prispe• 
lo 75 vlog za 60 nominiran
cev: »Za nagrade je bilo po
danih 34 predlogov, za pla· 
kete pa 29. Pred odborom 
je bila tako zahtevna nalo
ga, ki smo se je lotili spostlji· 
vo, strokovno in odgovomo. 
Vodilo nas je prepricanje, 
da delujemo v dobro sloven· 
skega sporta in promovira• 
nja omenjenih vredno~ tako 
kot to s svojirni doseili in 
eticno drzo izprifujejo tudi 
letosnji nagrajend. V tez• 
kih casih so dobri zgledi in 

navdusujoca dejanja se veli• 
ko pomembnejsi kot obicaj
no. Kazejo nam, da je kljub 
zaostrenim razmeram mo
goce spoznavati globlje, vi
deti dlje in pose□ vise. S 

lahko zatrdim, 

da je slovenski sport to po· 
membno motivacijsko nalo
go opravil z odliko. Sloven• 
ski sportniki so nas navdu• 
sevali od januarja dodecem• 
bras tako vrhunskirni rezul
tati in v tako sirokem nabo• 
ru sportov, kot da nas je Slo
vencev dvajset milijonov in 
ne desetkrat manj.« Vred
nost Bloudkove nagrade je 
devet tisoc evrov, Bfoudkove 
plakete pa tri tisoc evrov. Od 
!eta 1965 je bilo podeljenih 
1308 priznanj, od tega 302 
nagradi in 1010 plaket. 

Prired.itve sta se udelezi• 
la tudi predsednik Republi
ke Slovenije Borut Pahor in 
ministrica za izobraZeva
nje, znanost in sport Simo• 
na Kustec. 

Zan·Kranjec in skakalci srebrni 
Ko je Zan Kranjec prise] V 

cilj drugevoznje, je imel 1,41 
sekunde prednosti, kar je ze 
dalo slutiti, da bo po lestvici 
napredoval. Za njim so za. 
ostali vsi z izjemo vodilne• 
ga Svicarja Marca Oderma• 
tta, prvega veleslalomista in 
smucarja zime. Zmagal je s 
prednostjo 19 stotink sekun• 
de. Bronast je Francoz Mat• 
hieu Faivre, zaostal je 1,34 
sekunde. Srebro 29-letnega 
Kranjca je · tretja slovenska 
moska olimpijska medalja v 
alpskem smucanju. Pred 28 
leti je v Lillehammerju olim• 
pijski bran v slalomu osvojil 

Jure Kofa, se de set let dlje pa 
je od srebra Jureta Franka v 
veleslalomu v Sarajevu. »Za 
drugo voznjo sem zamenjal 
smuo. Super sem se porn· 
ti!, na progi dodajal od starta 
do cilja. Za razmere je bila to 
skoraj sanjska voznja. Ved· 
nose da kaj bolje, pravveliko 
prostora za izboljsave pa ni 
bilo. Olimpijska medalja je 
res nekaj neverjetnega,samo 
sanjal sem o tern. Vedel sem, 
da imam _v nogah, da lahko 
osvojim medaljo, a olimpij· 
ske igre so na stiri !eta, pred 
stirimi sem bi! cetrti, nikoli 
ne ves,·kako bo. Vesel sem, 
da sem se na velikih telano
vanjih dobil medaljo,« je za 

Televizljo Slovenija povedal 
Zan Kranjec, l)an Smucar• 
skega kluba Novinar, in do
dal:»Ko sem prise! vcilj, sem 
najprej moral dvakrat pogle• 
dati,. ali vidim pravo stevil· 
ko prednosti. 0 medalji tak
rat nisem razmisljal.« Me
dalja na olimpijskih igrah je 
bila njegova velika zelia, ves 
trud za nazaj je sedaj popla
can. Za njim je tezko obdob
je: najprej je v delovni nesre· 
a izgubil oceta, potem se le
tosnja sezona, v kateri mu ni 
slo po nacrtih in je izgubil 
mesto v elitni veleslalornski 
sedmerici. 

Nov velik dan v Pekin· 
gu je bi! vceraj. Skakalci so 

nastopili na ekipni telcmi in 
s tern zakljuali svoje naslO· 
pe na Kitajskem - in to v ka
ksnem slogu. Ekipa v postavi 
Lovro Kos, Cene Prevc, Timi 
Zajc in Peter Prevc je osvo
jila srebmo medaljo. »Ce· 
stitke fantom za osem odlic· 
nib skokov. Srebrna medalja 
ekipe na olimpijskih igrah 
vsem veliko pomeni. Z malo 
vec srece bi postali prvaki, a 
zame je to srebro kot zlato,« 
je za TV Slovenija deja! tre• 
ner Robert Hrgota; najizku. 

. senejsi v ekipi Peter Prevc pa 
je dodal: »Odlicno se nam je 
izslo. Tekma je bila napetado 
konca. Zasluzeno smo prisli 
do drugega mesta.« 

Solar na smuci 

Medvode - Pretekli in ta le• 
den poteka projekt Solar na 
smua, katerega organizator• 
ji so Smufarska zveza Slave· 
nije, Zavod za sport Republi• 
ke Slovenije in Policija. 

Prvi tako imenovani me• 
dijski dan je bi! minulo sre• 
do, ko so otroci v Nordij
skem centru Bonovec Med· 
,vode v druzbi ambasadorke 
projekta Petre Majdic spoz• 
navali tek na smuceh. Svo
je znanje je predajala trel• 
jesolcem OS Simona Jenka 
Smlednik. Predstavitev teka 

na smuleh je potekala tudi v 
Planici in na Pokljuki. Ta le• 
den je namenjen alpskemu 
smufanju. Na petih prizori· 
sob, med katerirni je na Go• 
renjskem J<rvavec, bo vklju• 
i'enih skupaj vec kot 2500 
cetrtosolcev. Mlade smufar. 
je motivira in jih spodbuja 
Jure Kofa, ki je ambasador 
akcije Solar na smua od nje• 
nega zacetka. 

Tudi letos je glavni namen 
akcije seznanitev otrok s te
kom na smuceh in alpskim 
smucanjem s poudarkom 
na vamem in kulturnem 
ravnanju na progah. 

Pri teku na smuceh je tretjesolce na progah v Medvodah 
spodbujala tudi Petra MajdiC. 'Foto: Peter Kolenina 

Vaterpolisti v Kranju v boju za evropsko prvenstvo 

Kranj - Pokriti olimpijski bazen v Kranju bo od cetrtka, 17. 
februarja, do nedelje, 20. februarja, gostil kvalifikacijski turnir 
skupine A vvaterpolu za uvrstitev na letofaje evropsko prven• 
stvo, ki bo v Splitu. ·Pomerilo se bo pet reprezentanc, poleg 
Slovenije se Francija, Nemcija, Svica in Belgija. Slovenija se 
bo v v cetitek pomerila z 'Belgijo (ob 20. uri), v petek jo caka 
tekma s Svico (ob 20. uri), vsobotoz Nemcijo (ob 20. uri), za 
konecturnirja pa v nedeljo se s Frandjo (ob 12. uri). Favoritinji 
turnirja sta reprezentanci Francije in Nemcije; Slovenija je 
doslej na evropskih prvenstvih nastopila trikrat. Selektor je 
KristofStromajer, pomocnik pa )aka Mikoletic. 

Nogometasi Domzal do nave tocke 

Kranj- Nogomelasi v Prvi ligi Telemach so igrali tekme 21. ozi• 
roma prvega spomladanskega kroga. Domfalcani so z ekipo 
CherryBox 24 Tabor Sezana igrali neodloceno 1 : 1 in osvojiii 
tocko. Kalcer Radomlje je vceraj gostoval pri Aluminiju, rezul
tat tekme do zakljucke redakcije se ni bil znan. V cetrtek ob 16. 
uri se bodo v Domzalah v zaostali tekmi 19. kroga Domzale 
pomerile z Olimpijo. 

.Prvi uradni spreje_m za slovenske olimpijce 

Kranjska Gora - V Slovenski olimpijski vasici v Kranjski Gori je 
bil v soboto sprejem za letosnje slovenske olimpijce. Pescica 
gledalcev, stevilo je bilo omejeno zaradi koronarazmer, je z 
bucnim aplavzom nagradila dobitnike kolajn v Pekingu, ki so 
se ! e vrnili v domovino - zmagovalko posamicne tekme ska• 
kalko Urso Bogataj in tretjeuvrsceno Niko Kri!nar, bronasto 
deskarko Gloria Kotnik in srebrnega Tima Maslnaka. Olimpij• 
sko zlato je osvojila tudi mesana skakalna ekipa (Ursa Bogataj, 
Nika Krifoar, Peter Prevc in Timi Zajc), vendar Prevc in Zajc 
se tekmujeta in bo cas za cestitke ob prihodu v domovino. 

Zapisane v zgodovino s lovenskega sporta, od leve Gloria 
Kotnik, Urla Bogataj in Nika Krifnar / ro10: Nik B1:r1onc1:lj 




