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Spoštovane športnice, spoštovani športniki, trenerji, športni 
delavci in ljubitelji športa!

Že več kot desetletje se ob začetku marca tradicionalno srečujemo 
na prireditvi ob podelitvi priznanj Športne zveze Jesenice jeseniškim 
športnicam, športnikom in športnim delavcem. Prireditev je 
namenjena pregledu najboljših dosežkov v preteklem letu in hkrati 
priložnost za zahvalo vsem tistim, ki se dolga leta trudijo za dobrobit 
jeseniškega športa.

Leta 2006 smo se pri Športni zvezi Jesenice odločili, da bomo vsako 
leto pripravili praznik jeseniškega športa in s skromnimi priznanji 
nagradili uspehe naših športnic, športnikov in se spomnili vseh tistih, 
ki dolga leta skrbijo za delovanje društev in klubov. 

Veseli nas, da ste v društvih in klubih z veseljem sprejeli idejo in se 
vsako leto potrudite in nam posredujete svoje predloge. Ob tem se 
zavedamo, da se še vedno dogodi, da morda na koga pozabimo. Za 
vsako napako nam je žal, vendar smo ob izredno razvejani športni 
dejavnosti v občini resnično odvisni od predlogov društev in klubov.

Leto 2017 je bilo za jeseniški šport uspešno. Za leto 2017 smo na naš 
poziv prejeli 86 nominacij iz 16 društev z ustreznimi utemeljitvami. 
Predloge je potrdil Izvršni odbor Športne zveze Jesenice.

Podeljenih bo:

9 malih priznanj Športne zveze Jesenice - posameznikom

6 malih priznanj Športne zveze Jesenice – ekipam 

28 srebrnih malih priznanj Športne zveze Jesenice - posameznikom 

2 srebrni mali priznanji Športne zveze Jesenice – ekipam

19 velikih priznanj Športne zveze Jesenice – posameznikom 

3 velika priznanja Športne zveze Jesenice – ekipam 

8 bronastih plaket Športne zveze Jesenice – posameznikom 

3 bronaste plakete Športne zveze Jesenice – ekipam



 5 srebrnih plaket Športne zveze Jesenice – posameznikom 

2 srebrni plaketi Športne zveze Jesenice – ekipno 

2 zlati plaketi Športne zveze Jesenice – posameznikom 

1 zlata plaketa Športne zveze Jesenice – ekipi 

1 veliko zlato plaketo Športne zveze Jesenice 

2 posebni priznanji (športnici in športniku za odmevnejše dosežke v 
letu 2017).

Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili OBČINI JESENICE, ZAVODU ZA 
ŠPORT JESENICE in GLEDALIŠČU TONE ČUFAR JESENICE, ki nam 
vseh dvanajst let pomagajo pri organizaciji in izvedbe prireditve. 

Zahvaljujemo se tudi Olimpijskemu komiteju Slovenije – Združenju 
športnih zvez, ki Športni zvezi Jesenice že šestnajst let zaupa vodenje 
Regijske pisarne OKS–ZŠZ. Hvaležni smo za njihovo zaupanje, ter 
hkrati ponosni, da je Športna zveza Jesenice skozi delovanje v 
organih OKS-ZŠZ zelo prepoznavna in cenjena znotraj področja 
športa za vse, ki je ob vrhunskem športu tudi drugi najpomembnejši 
steber delovanja Slovenske olimpijske družine.

Vsem dobitnikom priznanj čestitamo! 

Branko Jeršin

Sekretar ŠZ Jesenice in 

Vodja regijske pisarne OKS - ZŠZ 



MALA PLAKETA ŠPORTNE ZVEZE JESENICE
Podeljuje se posameznikom ali ekipam za uvrstitve do 3. mesta na 
uradnih državnih prvenstvih srednjih in osnovnih šolam pod okriljem 
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport.

PATRICIJA KING - Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice, 
1. mesto na državnem prvenstvu šol specialne olimpijade v 
badmintonu in 2. mesto v namiznem tenisu.

NIK JERKOVIČ - Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice, 1. mesto 
na državnem prvenstvu šol specialne olimpijade v namiznem tenisu.

KOŠARKARSKA EKIPA OSNOVNE ŠOLE POLDETA STRAŽIŠARJA 
JESENICE, 3. mesto na državnem prvenstvu šol specialne olimpijade 
v košarki. Ekipo so sestavljali: DINNO MUMINOVIĆ,ENEJ VIDIC, BLAŽ 
KOVAČ, PATRICIJA KING, ANŽE MROVLJE,EMIR BAJRIĆ in LUKA 
DŽEVER.

ANJA MANDELJC - Gimnazija Jesenice, 1. mesto na državnem 
prvenstvu srednjih šol v gorskem teku.

NEJC JAN - Gimnazija Jesenice, 1. mesto na DP srednjih šol v 
gorskem teku.

EVA KANALEC - Gimnazija Jesenice, 1. mesto na državnem 
prvenstvu srednjih šol v alpskem smučanju.

SARA MOHORIČ - Gimnazija Jesenice, 3. mesto na državnem 
prvenstvu srednjih šol v krosu.

LARA KRNC - Gimnazija Jesenice, 3. mesto na državnem prvenstvu 
srednjih šol v atletiki.

VITA LUKAN - Gimnazija Jesenice, 3. mesto na državnem prvenstvu 
srednjih šol v športnem plezanju.

ANA KANALEC - Gimnazija Jesenice, 3. mesto na državnem 
prvenstvu srednjih šol v alpskem smučanju.

EKIPA GIMNAZIJE JESENICE – dijakinje, 3. mesto na državnem 
prvenstvu srednjih šol v atletiki. Ekipo so sestavljale: ANJA 



MANDELJC, SARA MOHORIČ, NEŽA FISTER, IVANA TUŠEK,TRINA 
PRAPROTIK MALEJ, LEA HOLC, NIKA VEREŠ, EVA MAJER, LANA 
VAUHNIK, LARA KRNC, NINA ŠIMNIC in ANA MUHAR.

EKIPA GIMNAZIJE JESENICE – dijakinje, 2. mesto na državnem 
prvenstvu srednjih šol v atletiki - štafeta 4 x 100 m. Ekipo so 
sestavljale: TRINA PRAPROTNIK MALEJ, LEA HOLC, LANA VAUHNIK 
in LARA KRNC.

EKIPA GIMNAZIJE JESENICE – dijakinje, 2. mesto na državnem 
prvenstvu v krosu. Ekipo sta sestavljali: SARA MOHORIČ in ALENKA 
PETERNELJ.

EKIPA GIMNAZIJE JESENICE – dijakinje, 2. mesto na državnem 
prvenstvu srednjih šol v teku trojk. Ekipo so sestavljale: ANJA 
MANDELJC, SARA MOHORIČ in ALENKA PETERNELJ.

EKIPA GIMNAZIJE JESENICE - mešana ekipa, 3. mesto na 
državnem prvenstvu srednjih šol v teku trojk. Ekipo so sestavljali: 
MAJA KERŠTAJN, MIHA JAN in VILI ČRV.

SREBRNO MALO PRIZNANJE ŠPORTNE ZVEZE 
JESENICE
Podeljuje se posameznikom ali ekipi za dosežke na državnem 
prvenstvu do 3. mesta in mednarodnih tekmovanjih mlajših 
starostnih kategorij do 3. mesta po razpisih panožnih zvez.

PIA ŠMID - Drsalni klub Jesenice, 3. mesto na Pokalu Slovenije v 
umetnostnem drsanju v kategoriji 12 - 14 let. 

MANCA KRMELJ - Drsalni klub Jesenice, 2. mesto na Pokalu 
Slovenije v umetnostnem drsanju in 2. mesto na državnem prvenstvu 
v kategoriji 12 – 14 let.

DAŠA SMOLEJ - Drsalni klub Jesenice, 2. mesto na Pokalu Slovenije 
v umetnostnem drsanju v kategoriji 8 - 10 let.



AŽBE MOČIVNIK - Strelsko društvo Triglav Javornik Koroška Bela, 
2. mesto na državnem prvenstvu v streljanju s standardno zračno 
puško ml. dečki posamezno.

EKIPA STRELSKEGA DRUŠTVA TRIGLAV JAVORNIK KOROŠKA 
BELA – mlajši dečki, 3. mesto na državnem prvenstvu v streljanju 
z zračno puško. Ekipo so sestavljali: AŽBE MOČIVNIK, LUN REGIS in 
EDBIN BABAČA.

ALAN LEMEŠ (2009) - Huda mravljica, Karate klub Jesenice,  
1. mesto na državnem prvenstvu v disciplini Kata – posamično.

ALEKS KUJAČIĆ (2007) - Huda mravljica, Karate klub Jesenice,  
1. mesto na državnem prvenstvu v disciplini Kata – posamično.

LANA JOVANOV (2006) - Huda mravljica, Karate klub Jesenice,  
1. mesto na državnem prvenstvu v disciplini Kata – posamično.

AMINA ČAKAREVIĆ (2007) - Huda mravljica, Karate klub Jesenice, 
1. mesto na državnem prvenstvu mlajših deklic v disciplini Kata.

AJLA HAFIZOVIĆ (2008) - Huda mravljica, Karate klub Jesenice,  
1. mesto na državnem prvenstvu mlajših deklic v disciplini Kata.

ANA PEJIĆ (2009) - Huda mravljica, Karate klub Jesenice, 1. mesto 
na državnem prvenstvu mlajših deklic v disciplini Kata.

ERVIN OSMANČEVIĆ (2008) - Huda mravljica, Karate klub Jesenice, 
1. mesto na državnem prvenstvu mlajših dečkov v disciplini Kata 

MELISA BALIĆ (2004) - Huda mravljica, Karate klub Jesenice,  
2. mesto na državnem prvenstvu mlajših deklic v disciplini Kat.

ZARA HEMA MITROVIĆ (2004)- Huda mravljica, Karate klub 
Jesenice, 2. mesto na državnem prvenstvu mlajših deklic v disciplini 
Kat.

TARIK KOLAKOVIĆ (2006) - Huda mravljica, Karate klub Jesenice,  
2. mesto na državnem prvenstvu mlajših dečkov v disciplini Kata.

TARIK MAHMUTOVIĆ (2006) - Huda mravljica, Karate klub Jesenice, 
2. mesto na državnem prvenstvu mlajših dečkov v disciplini Kata.

MATEVŽ ZORMAN (2006) - Huda mravljica, Karate klub Jesenice,  
2. mesto na državnem prvenstvu mlajših dečkov v disciplini Kata.



MATIC PANJTAR (2003) - Karate klub MI-KI Jesenice, 1. mesto na 
državnem prvenstvu v disciplini Kata, 2. mesto v disciplini KoGo 
in 3. mesto na otroškem evropskem prvenstvu v disciplini Kata - 
posamično.

AJDA ORAŽEM (2002) - Karate klub Mi-KI Jesenice, 1. mesto na 
državnem prvenstvu v disciplini Kata - posamično.

MITJA DOBAVIŠEK (2004) - Karate klub Mi-KI Jesenice, 1. mesto na 
državnem prvenstvu v disciplini KIHON IPPON KUMITE.

NIVES ČATAK (2006) - Karate klub Mi-KI Jesenice, 1. mesto na 
državnem prvenstvu v disciplini KIHON IPPON KUMITE.

ADIN IBRAHIMOVIĆ (2004) - Karate klub MI-KI Jesenice, 3. mesto 
na državnem prvenstvu v disciplini Kata - posamično.

TIMOTEJ MLAKAR (2002) - Karate klub MI –KI Jesenice, 1. mesto 
na mednarodnem tekmovanju Visoko FukoGo.

DANAJA PODLIPNIK(2003) - Karate klub MI –KI Jesenice, 2. mesto 
na mednarodnem tekmovanju Visoko Kata.

DEJAN TOPIĆ (2000) - Karate klub MI-KI Jesenice, 3. mesto na 
državnem prvenstvu v disciplini Borbe.

TIAN HRKIĆ (2006) - Karate klub MI-KI Jesenice, 2. mesto na 
državnem prvenstvu v disciplini Kata.

ENEJ OTOVIČ (2006) - Karate klub MI-KI Jesenice, 2. mesto na 
državnem prvenstvu v disciplini Kata.

ALMIN KAPIĆ (2006) - Karate klub MI-KI Jesenice, 2. mesto na 
državnem prvenstvu v disciplini Kata.

MAJA ERJAVEC - TVD Partizan Jesenice – judo, 2. mesto na 
državnem prvenstvu v kategoriji mlajših deklic do 30kg.

DENIS MUŠIĆ - TVD Partizan Jesenice – judo, 3. mesto na državnem 
prvenstvu v kategoriji starejši dečki do 42kg.

TVD PARTIZAN JESENICE – skoki na mali prožni ponjavi, 3. mesto 
mlajših deklic na državnem prvenstvu. Ekipo so sestavljale: DANAJA 
OSMANČEVIĆ, ZALA BIČEK, NEŽA RIŽMARIČ HLADNIK, KATARINA 
ŽUBER in LOTI RODE.



VELIKO PRIZNANJE ŠPORTNE ZVEZE JESENICE 
Podeljuje se športnikom za dosežke na uradnih državnih prvenstvih 
panožnih športnih zvez za osvojeno 1. do 3. mesto v posamezni 
kategoriji, prvo mesto v kadetski (U15, U16) in mladinski (U17, U18) 
konkurenci.

LUKA AMBROŽIČ - TVD Partizan Jesenice, 2. mesto na državnem 
kadetskem prvenstvu v judu, kategorija do 55kg.

KATI AMBROŽIČ - TVD Partizan Jesenice, 3. mesto na državnem 
kadetskem prvenstvu v judu, kategorija do 52kg.

NUŠA AMBROŽIČ - TVD Partizan Jesenice, 3. mesto na državnem 
kadetskem prvenstvu v judu, kategorija do 52kg.

MARK KLINAR - TVD Partizan Jesenice, 3. mesto na državnem 
kadetskem prvenstvu v judu, kategorija do 60kg.

JERNEJ RAZINGAR - TVD Partizan Jesenice, 3. mesto na državnem 
prvenstvu v judu, kategorija do 55kg.

LANA GRBIČ (2001) - Huda mravljica, Karate klub Jesenice, 1. 
mesto na svetovnem prvenstvu UWK/ITKF juniors v disiplini Kata – 
posamično in 2. mesto v disciplinah youth in juniors FUKU GO.

TIA GRBIČ (2003) - Huda mravljica Karate klub Jesenice, 4. mesto 
na svetovnem prvenstvu UWK /ITKF cadetes v disciplini Kata – 
posamično.

IRIS HATIČ (2001) - Huda mravljica Karate klub Jesenice, 2. mesto 
na svetovnem prvenstvu UWK/ITKF juniors v disciplini Kata – ekipno.

DENIS ČATAK (2000) - Karate klub MI-KI Jesenice, 1. mesto na 
svetovnem prvenstvu v Montecatini Terme v disciplini Enbu in Fuku 
Go in 1. mesto na državnem prvenstvu v disciplini Fuku Go.

ALEKSANDER JOVANOVIČ (2001) - Karate klub MI-KI Jesenice, 2. 
mesto na svetovnem prvenstvu v Montecatini Terme v disciplini Kata 
– ekipno in 2. mesto na državnem prvenstvu v disciplini Fuku Go.



KARIN PAZLAR (2001) - Karate klub MI-KI Jesenice, 3. mesto 
na svetovnem prvenstvu v Montecatini Terme v disciplini Kata - 
posamično SP Montecatini Terme.

MATIJA LEGAT (1999) - Karate klub MI-KI Jesenice, 3. mesto na 
svetovnem prvenstvu v Montecatini Terme v disciplini Ko Go.

SARA RAVNIK (1999) - Karate klub MI-KI Jesenice, 2. mesto na 
državnem prvenstvu v disciplini Fuko Go.

MANCA URH (1997) - Karate klub MI-KI Jesenice 1. mesto na 
državnem prvenstvu v disciplini Kata - posamično.

NINA RUPNIK (1999) - Karate klub Mi-KI Jesenice 1. mesto na 
državnem prvenstvu v disciplini Fuko go in borbe.

MATEVŽ PIVK - Strelsko društvo Triglav Javornik Koroška Bela, 
uspeh na mednarodnem pokalu Trzina v kategoriji standardna zračna 
puška.

KAJA GRIL - Drsalni klub Jesenice, 2. mesto na kadetskem 
državnem prvenstvu v umetnostnem drsanju.

NEA SMOLEJ - Drsalni klub Jesenice, 3. mesto na kadetskem 
državnem prvenstvu v umetnostnem drsanju.

DRSALNI KLUB JESENICE, 2. mesto kot ekipa na državnem 
prvenstvu v umetnostnem drsanju.

HOKEJSKO DRUŠTVO HIDRIA JESENICE – EKIPA U16 – kadeti, 
1. mesto na državnem prvenstvu. Ekipo so sestavljali: MATIC TOROK, 
AHMET JAKUPOVIĆ, MIHA KRMELJ, LUC SLIVNIK, ANŽE PODREKAR, 
MARCEL KOBAL, ŽIGA DEŽMAN, GREGA POGAČAR, BINE MAŠIČ, 
FILIP FARTEK, ROK POTOČAR, MATJAŽ FINŽGAR, ALJAŽ LUKAN, 
JAN ŠKOF, AMAR KARARIĆ, TIM DOLINAR, DOMEN LUKAN, PETJA 
MURNIK, JANI PODLIPNIK, DOMEN VERDNIK, NEJC ŽAGAR, NEJC 
PANJTAR, JAKA ŠEGA, NACE LANGUS, Trener: DEJAN VARL, 
pomočnik trenerja: ALEŠ REMAR, tehnični vodji: BOŠTJAN POTOČAR 
in IBRAHIM JAKUPOVIĆ.

ROK MAKUC - Osnovna šola Koroška Bela, 2. mesto na državnem 
prvenstvu v skoku v daljino.



BRONASTA PLAKETA ŠPORTNE ZVEZE JESENICE 
Podeljuje se športnikom za doseženo 1. do 3. mesto na državnih 
mladinskih prvenstvih posamezno ali ekipno, uvrstitvi do 8. mesta 
na uradnih evropskih ali svetovnih prvenstvih. Bronasto plaketo 
prejmejo tudi trenerji in športni delavci za več kot 15 let uspešnega 
dela v jeseniškem športu. 

NUŠA BOLTE - Namiznoteniški klub Jesenice, 3. mesto na državnem 
prvenstvu za mladinke v namiznem tenisu.

LARA HROVAT - Drsalni klub Jesenice, 2. mesto na evropskem 
prvenstvu v drsanju - Canazei Italija.

MAJA VENGAR - Kegljaški klub Jesenice, ki nastopa za KK Ljubelj, 1. 
mesto na državnem prvenstvu v kegljanju - sprint do 23 let.

TIM PAHOR - TVD Partizan Jesenice, 1. mesto na državnem 
prvenstvu v judu, mladinci do 60 kg.

LUKA PANIĆ - TAEKWON–DO klub THOR Jesenice, 3. mesto na 
evropskem prvenstvu, mladinci –specialna tehnika.

HOKEJSKO DRUŠTVO HIDRIA JESENICE – EKIPA U18, mladinci, 
1. mesto na državnem prvenstvu. Ekipo so sestavljali: LAN BRUN 
RAUH, ŽIGA URUKALO, JAKA SODJA, NIK BRGLEZ, GAŠPER 
KOROŠEC, LUKA PRETNAR, ZEMIR ŠABANOVIĆ, TIM IVANČEVIČ, 
ERIK SVETINA, GAŠPER SERŠEN, JAKA ŠTURM, AHMET JAKUPOVIĆ, 
NEJC STOJAN, NACE MAŠIČ, MIHA KRMELJ, ALJAŽ PIVK, ALJOŠA 
CRNOVIČ, MATIC MRAVLJE, MATIC ZOR, MATJAŽ FINŽGAR, GREGA 
POGAČAR, ŽIGA, KOGOVŠEK, JURE LEGAT, ŽIGA DEŽMAN, BINE 
MAŠIČ, ANŽE PODREKAR, MARCEL KOBAL, DOMEN LUKAN, FILIP 
FARTEK, AMAR KARARIĆ, MATIC NASTRAN, JAKA ŠEGA, JAN ŠKOF, 
ROK POTOČAR, ŽIGA KOŠIR, PETJA MURNIK, ANDRAŽ HOMAN, 
ALJAŽ LUKAN, NEJC ŽAGAR, GAŠPER PANJTAR, trenerja: GABER 
GLAVIČ, DEJAN VARL, pomočnika trenerja: ALEŠ SODJA, ALEŠ 
REMAR, tehnični vodje: SENAD ŠABANOVIČ, BORUT BRGLEZ, 
BOŠTJAN POTOČAR, IBRAHIM JAKUPOVIĆ.



HOKEJSKO DRUŠTVO HIDRIA JESENICE - EKIPA U 20, mlajši 
člani, 2. mesto v mednarodni ligi EBEL junirs U20. Ekipo so 
sestavljali: JURE LEGAT, ŽIGA KOGOVŠEK, BLAŽ TOMAŽEVIČ, LAN 
BRUN RAUH, ROK AVSENEK, NEJC STOJAN, PATRIK RAJSAR, JAKA 
ŠTURM, ALJOŠA CRNOVIĆ, ERIK SVETINA, GAŠPER SERŠEN, ZEMIR 
ŠABANOVIĆ, NIK BRGLEZ, GAŠPER KOROŠEC, LUKA PRETNAR, 
ALEN HADŽIĆ, GAŠPER GLAVIČ, TIM IVANČEVIČ, JAKA SODJA, ŽIGA 
URUKALO, MATEVŽ ŽBONTAR, MATIC ZOR, MATIC MRAVLJE, ROK 
SVETINA, ŽAN JEZOVŠEK, NEJC MAŠIČ, trener GABER GLAVIČ, 
pomočnik trenerja: ALEŠ SODJA, tehnični vodja: BORUT BRGLEZ, 
SENAD ŠABANOVIČ.

PRSTOMET KLUB JESENICE, 1. mesto v prvi slovenski ligi v 
prstometu, igri z gumijastimi ploščki. Ekipo so sestavljali: BOGDAN 
FINŽGAR, MARKO HOČEVAR, JOŽE KLOBUČAR, MATJAŽ KORANTAR, 
FRANCE ŠOLAR, ANDRIA MIJATOVIČ in ANDRAŽ BERLISK.

POLDI BIZALJ – za dolgoletno uspešno delo v jeseniškem hokeju. 
S svojo mirnostjo, preudarnostjo in natančnostjo, ter vsakodnevno 
prisotnostjo daje društvenemu delovanju izjemen prispevek.

VLADIMIR BRUN – za dolgoletno uspešno delo v jeseniškem 
hokeju. Od leta 1993 je tehnični vodja hokejske šole. Starši, ki se 
odločajo za vpis svojih otrok v jeseniški hokej imajo v dolgoletnem 
športnem delavcu zanesljivega svetovalca in promotorja hokejskega 
športa. 

ANŽE TERLIKAR - dolgoletni član Hokejskega kluba Jesenice. 
Jeseniškemu hokeju je ostal zvest tudi v najtežjih trenutkih. Gledalci 
so ga cenili zaradi njegove borbenosti, poštenega odnosa do 
rdečega kluba, soigralcev in navijačev. Bil je član slovenske hokejske 
reprezentance. Bronasto plaketo prejme ob koncu bogate hokejske 
poti za velik prispevek v jeseniškemu hokeju.

MARJAN MANFREDA - dolgoletni član Hokejskega kluba Jesenice. 
V jeseniško člansko ekipo je prišel pred petnajstimi leti in ji ostal 
zvest v dobrem in slabem. V zadnjih letih je nesebično prenašal svoje 
bogate izkušnje na mlade soigralce in bil marsikateremu s svojim 
odnosom do kluba vzor. Bronasto plaketo prejme ob koncu bogate 
hokejske poti za velik prispevek v jeseniškemu hokeju.



MIRHET REDŽIĆ - dolgoletni član Nogometnega kluba Jesenice. 
Svojo vratarsko pot je začel v mlajših selekcijah NK Jesenice. Izjemno 
talentiran nogometni vratar je kot mladinec prestopil v prvoligaško 
ekipo Nove Gorice in na Primorskem ostal do leta 2003. V sezoni 
2003/2004 se je vrnil v svoj matični klub. Na svoji športni poti se 
je za nekaj časa preselil v Anglijo, kjer si je nabiral bogate izkušnje. 
Žal pa mu je poškodba onemogočila doseči še kaj več. S svojimi 
izkušnjami in znanjem deluje v Nogometnem klubu Jesenice kot 
vodja in koordinator celotnega mladinskega pogona. Za prispevek 
jeseniškemu nogometu prejme bronasto plaketo.

SREBRNA PLAKETA ŠPORTNE ZVEZE JESENICE
Podeljuje se za dosežke na članskih državnih prvenstvih, za uvrstitve 
na 2. ali 3. mesto v olimpijskih športih, oziroma za uspehe na 
evropskih in svetovnih prvenstvih, kjer šteje uvrstitev od 3. do 8. 
mesta. 

Srebrno plaketo prejmejo tudi trenerji in športni delavci za več kot 
25 let uspešnega dela v jeseniškem športu.

CURLING KLUB JESENICE - EKIPA POLAR BEARS, 3. mesto na 
članskem državnem prvenstvu v curlingu. Ekipo so sestavljali: JAKOB 
OMRZEL, MARTIN RAZINGER, URBAN RAZINGER in BINE SEVER.

CURLING KLUB JESENICE – EKIPA MAMUTI, 3. mesto na 
Olimpijskem festivalu Evropske mladine. Ekipo so sestavljali: SIMON 
LANGUS, LUKA PREZELJ, NOEL GREGORI, ALJAŽ STOPAR in ŠTEFAN 
SEVER.

NIKA PLEČNIK - TAE KWON-DO KLUB THOR JESENICE, 1. mesto 
na članskem državnem prvenstvu v disciplini forme, črni pas in 1. 
mesto na državnem članskem prvenstvu v borbah do 51 kg. 

BOJAN BRUN – za dolgoletno uspešno delo v jeseniškem hokeju. 
Po končani igralski karieri in diplomi na Fakulteti za šport je poleg 
svojega pedagoškega dela na Srednji šoli Jesenice že več kot 
petindvajset let trener v jeseniškem hokeju. Nadaljuje tradicijo 



svojega pokojnega očeta Dušana, pionirja trenerskega dela v 
jeseniškem hokeju. Posveča se vzgoji najmlajših, ki prav na začetku 
svoje poti za svoj razvoj potrebujejo kvalitetnega trenerja. Bojanov 
prispevek k kvalitetnemu razvoju mladih hokejistov je neprecenljiv. 

MIHA JELOVČAN – za dolgoletno uspešno delo v jeseniški košarki. 
Nekdanji košarkar, košarkarski trener in v zadnjih letih aktivni športni 
delavec v Košarkarskem klubu Jesenice – moški. Že v času igranja se 
je aktivno ukvarjati s trenerskim delom, na začetku z delom po šolah 
in mlajših klubskih selekcijah, dolgo leta pa je bil trener članske 
ekipe. Znal je prepoznavati nadarjene mlajše igralce in jim pomagal 
na poti v druge sredine na višjem nivoju. Trenerska pot ga je pred leti 
vodila v sosednjo Avstrijo, od koder je vseskozi sodeloval z matičnim 
klubom na Jesenicah. Bil je pobudnik mednarodne lige ALPE 
ADRIA za mlajše starostne ekipe, ki obsega klube iz Avstrije, Italije, 
Hrvaške in Slovenije. V zadnjem obdobju je član upravnega odbora 
KK Jesenice in aktivno sodeluje pri aktivnostih v klubu. Vedno je 
pripravljen priskočiti na pomoč in ves čas dodaja svoj prispevek k 
razvoju jeseniške košarke. Za svoje dolgoletno delovanja si zasluži 
srebrno plaketo ŠZ Jesenice.

ZLATA PLAKETA ŠPORTNE ZVEZE JESENICE
Podeljuje se za osvojen naslov državnega prvaka v olimpijski športni 
disciplini in pomembnejši uspehi v mednarodni konkurenci. Zlato 
plaketo lahko prejmejo tudi športni delavci in trenerji za več kot 
štirideset let uspešnega delovanja v jeseniškem športu.

Hokejski klub HD SIJ ACRONI JESENICE, za osvojen naslov 
državnega prvaka v članski kategoriji za sezono 2016/2017 in 
uvrstitev v polfinale Alpske hokejske lige AHL za sezono 2016/2017.

STANKA BIZJAK - Strelsko društvo Triglav Javornik Koroška Bela, za 
dolgoletno delo v strelskem društvu, v katerega je vključena od leta 
1960. Po zaključku uspešne tekmovalne poti še vedno nastopa na 
veteranskih tekmovanjih in se vključuje v organizacijsko delo društva, 
kjer opravlja različne funkcije od strelske sodnice, blagajničarke ter 
predane športne delavke, ki v društvu poprime za vsako delo. 



ANTON STRAŽIŠAR - TVD Partizana Jesenice, za dolgoletno 
delo v društvu, v katerem je aktivni član od leta 1947. Najprej kot 
tekmovalec z uspehi v mladinski in članski ekipi, ki je v takratnem 
času sodila v sam vrh slovenske in jugoslovanske gimnastike. 
Nastopal je tudi v reprezentanci. Kot telovadec je bil odličen pri 
vajah na krogih. Po končani tekmovalni poti je ostal zvest društvu 
in opravljal različne naloge. V letih med 1988 do 2008 je bil tudi 
predsednik društva TVD Partizan Jesenice.

VELIKA ZLATA PLAKETA ŠPORTNE ZVEZE 
JESENICE
NAMIZNOTENIŠKI KLUB JESENICE, za 80 let uspešnega delovanja. 
Namiznoteniški klub Jesenice sodi med društva, ki imajo v občini 
najdaljšo tradicijo. Ustanovljeno je bilo leta 1938. V osmih desetletjih 
je društvo dosegalo vzpone in padce, lahko se pohvali s številnimi 
uspehi. Za tako dolgo delovanje je potrebna energija številnih 
športno – namiznoteniških zanesenjakov, ki so klubu posvečali svoj 
prosti čas in skrbeli za prenašanje tradicije iz roda v rod. Težko bi 
se v tej kratki obrazložitvi spomnili vseh, ki so gradili uspešno pot 
jeseniškega namiznega tenisa in poskrbeli, da klub še vedno deluje. 
To priznanje gre vsem klubskim delavcem, ki so kakorkoli pripomogli, 
da ima klub tako bogato tradicijo. 



POSEBNA PRIZNANJA ZA ŠPORTNE DOSEŽKE V 
LETU 2017 PREJEMETA:
ANJA KLINAR, plavalka, ki trenutno nastopa za Plavalni klub Žito 
Gorenjska banka Radovljica. Tudi v letu 2017 nas je navdušila s 
svojimi plavalnimi rezultati. Na svetovnem plavalnem prvenstvu v 
Budimpešti je z 9. mestom osvojila najboljšo slovensko uvrstitev na 
prvenstvu, s svojimi dobrimi rezultati pa je prepričala tudi plavalno 
javnost, da jo je izbrala za najboljšo plavalko v Sloveniji za leto 2017.

ŽIGA SAMAR, košarkar, trenutno nastopa za Košarkarski klub Real 
Madrid. Je eden najperspektivnejših mladih slovenskih košarkarjev. 
Njegov razvoj se je začel v Košarkarskem klubu Jesenice. V lanski 
sezoni je kot šestnajstletnik že nastopal za člansko ekipo ENOS 
Jesenice, v svoji generaciji kadetov oziroma mladincev pa za 
ljubljansko Olimpijo. Kot član slovenske kadetske reprezentance je 
Slovanijo uspešno zastopal na Evropskem prvenstvu v Podgorici. 
Poleti ga je v svoje vrste povabila ena najuspešnejših košarkarskih 
ekip v Evropi, španski kraljevi klub Real Madrid, kjer uspešno nastopa 
v mladinski in drugi članski klubski ekipi.

ČESTITKE VSEM  
PREJEMNIKOM PRIZNANJ!




