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ODBOR ZA PODELJEVANJE BLOUDKOVIH PRIZNANJ
Predsednik odbora: Viktor Grošelj
Člani odbora: Viktor Grošelj, Drago Balent, Maja Dolenc, Andrea Kovacs, Beno 
Lapajne, Jože Okoren, Mateja Svet, Janez Vodičar, Jože Zidar
Sekretarka: Petra Tramte

P R O G R A M  O B  S L AV N O S T N I  P O D E L I T V I 
B L O U D K OV I H  P R I Z N A N J

Himna Republike Slovenije
•  •  • 

Pozdravni nagovor ministra za gospodarstvo, turizem in šport RS Matjaža Hana
•  •  • 

Poročilo predsednika Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj Viktorja Grošlja
•  •  • 

Slavnostna govornica, predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar
•  •  • 

Podelitev Bloudkovih plaket za leto 2022
•  •  • 

Podelitev Bloudkovih nagrad za leto 2022

Povezovanje: Bernarda Žarn



BLOUDKOVE NAGRADE ZA LETO 2022
• Peter PREVC, Timi ZAJC, Cene PREVC, Lovro KOS – za vrhunski mednarodni športni 

dosežek

• Žan KRANJEC – za vrhunski mednarodni športni dosežek

• Tim MASTNAK – za vrhunski mednarodni športni dosežek

• Gloria KOTNIK – za vrhunski mednarodni športni dosežek

BLOUDKOVE PLAKETE ZA LETO 2022
• Kristjan ČEH – za pomemben tekmovalni dosežek v športu

• Janez HUDEJ – za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa

• Boštjan in Jasmina MAČEK – za pomemben tekmovalni dosežek v športu

• Maja POVŠNAR –  za pomemben tekmovalni dosežek v športu

• Branko RECEK – za življenjsko delo v športu

• Vladimir SITAR – za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa

• Janez SLAVIČ – za življenjsko delo v športu

• Branko TERGLAV – za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa

• Toni VODIŠEK – za pomemben tekmovalni dosežek v športu

• Alojz RADELJ – za življenjsko delo v športu

D O B I T N I K I  B L O U D K OV I H  P R I Z N A N J  
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Spoštovani! 

Za nami je še eno leto slovenskih športnih dosežkov ali še bolje – presežkov. Slovenskim 
športnikom je visoko raven uspehov in rezultatov, ki so v zadnjem obdobju rasli iz leta v leto, 
uspelo še nadgraditi. To, kar jim je uspevalo ob pomoči trenerjev, športnih delavcev, navijačev in 
simpatizerjev, je skoraj nepredstavljivo.

Slovenija je, glede na svojo majhnost, absolutno športna velesila v svetovnem merilu. Rezultati 
naših športnikov govorijo o tem sami po sebi. To nas upravičeno navdaja s ponosom. Še bolj  
pomembni pa so njihovi pozitivni zgledi, saj promovirajo zdrav način življena, vztrajnost, predanost 
in zavezanost cilju. Pa tudi spoštovanje, strpnost, poštenost, solidarnost in povezanost. Ne 
glede na naša ideološka, politična ali verska prepričanja. To je morda celo največja vrednota, 
ki nam jo prinaša šport, in vsi si moramo prizadevati, da te vrednote ohranjamo, negujemo in 
razvijamo. 

Priznanja Stanka Bloudka so najvišja priznanja Republike Slovenije na področju športa. Prva so 
bila podeljena že leta 1965. Zato nosijo v sebi tudi žlahtnost tradicije in odsev najbolj bleščečih 
trenutkov slovenske športne zgodovine. 

Zaradi neverjetnih dosežkov in razvoja slovenskega športa v zadnjih letih je Bloudkov odbor 
vsako leto postavljen pred zahtevnejše odločitve. Odločanje, komu podeliti priznanja, ob 
številnih, ki si ga zaslužijo, je skoraj misija nemogoče. 

Zato se Bloudkov odbor že nekaj let zavzema za spremembo pravilnika, po katerem lahko 
podelimo le tri, v izjemnih in posebej utemeljenih primerih pa največ štiri nagrade. Doseči želimo 
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dve spremembi. Prva je, da se v letih olimpijskih iger število nagrad poveča za vse prejemnike 
olimpijskih medalj, tudi za tiste, ki v preteklosti Bloudkove nagrade še niso prejeli. To bi odboru 
omogočilo, da bi lahko nagrajeval tudi vrhunske športnike neolimpijskih športov, še posebej pa 
trenerje, športne funkcionarje in druge zaslužne delavce v športu. 

Druga sprememba, za katero se zavzemamo, pa je, da Bloudkova nagrada vsem prejemnikom 
prinaša enako priznanje in zakonske pravice, ne glede na to, ali so jo dobili za vrhunski mednarodni 
športni dosežek, življenjsko delo v športu ali za izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa. 
Bloudkova nagrada bo le tako ostala enaka in nedeljiva. To je tudi njen namen, pomen in veličina.       

Vesel sem, da so tej spremembi zakona naklonjene vse politične opcije v našem parlamentu. 
Zato verjamem, da lahko v kratkem pričakujemo potrditev teh želenih in nujnih sprememb.

Do razpisnega roka je na odbor za podelitev letošnjih nagrad in priznanj prispelo 83 vlog 
za 79 nominirancev. Za nagrade je bilo podanih 39 predlogov, za plakete pa 24. Izbora se je 
odbor kot vselej lotil spoštljivo, strokovno in odgovorno. Odločali in odločili smo se po svojih 
najboljših močeh ter v okvirih, ki nam jih določa zakon. Za opravljeno delo se članom odbora še 
enkrat iskreno zahvaljujem. Vodilo nas je prepričanje, da delujemo v dobro slovenskega športa 
in promoviranja poudarjenih vrednot, tako kot to s svojimi izjemnimi dosežki, etično držo in 
zgledom izpričujejo naši letošnji nagrajenci. 

Spoštovane nagrajenke, spoštovani nagrajenci. V imenu odbora in v svojem imenu vam, kot 
dobitnikom Bloudkovih priznanj, najvišjih državnih priznanj na področju športa, iskreno čestitam.   

Viki Grošelj, 
predsednik Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj
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PETER PREVC, TIMI ZAJC,  
CENE PREVC, LOVRO KOS 

ZA VRHUNSKI MEDNARODNI ŠPORTNI DOSEŽEK

Predlagatelj: Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez

Slovenska moška reprezentanca v smučarskih skokih v postavi Petra Prevca, Timija Zajca, 
Ceneta Prevca in Lovra Kosa je na olimpijskih igrah v Pekingu 2022 osvojila srebrno 
medaljo.
Naše fante, ki so na ekipni tekmi na veliki skakalnici vseskozi blesteli, so na koncu 
ugnali severni sosedje Avstrijci. Ti so postali olimpijski prvaki s prednostjo 8,3 točke 
pred Slovenijo.
Vsekakor gre za izvrsten dosežek, predvsem pa so naši orli spet pokazali vrhunske skoke 
in odličen ekipni duh. 





ŽAN KRANJEC 
Ljubljana, rojen 15. novembra 1992

ZA VRHUNSKI MEDNARODNI ŠPORTNI DOSEŽEK

Predlagatelja: Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, Smučarska zveza 
Slovenije – Združenje smučarskih panog

Alpski smučar Žan Kranjec je na olimpijskih igrah v Pekingu 2022 v svoji paradni 
disciplini veleslalomu osvojil srebrno medaljo in s tem dobil svoje prvo odličje na velikih 
tekmovanjih. Bogato kariero je Žan začel na svetovnem mladinskem prvenstvu leta 2012 
v Roccarasu, kjer je osvojil bronasti medalji v veleslalomu in kombinaciji ter zlato na 
ekipni tekmi. Na njej so slovensko reprezentanco sestavljali še Ula Hafner, Ana Bucik 
in Mišel Žerak. Kranjec je tudi zmagovalec dveh tekem v svetovnem pokalu in skupni 
zmagovalec evropskega pokala 2014 in vsekakor velja za slovenskega veleslalomskega 
specialista.



Foto: Maja Hiti 



TIM MASTNAK 
Celje, rojen 31. januarja 1991

ZA VRHUNSKI MEDNARODNI ŠPORTNI DOSEŽEK

Predlagatelja: Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, Smučarska zveza 
Slovenije – Združenje smučarskih panog

Tim Mastnak je na olimpijskih igrah v Pekingu osvojil naslov olimpijskega podprvaka v 
paralelnem deskanju. Po uspehih na drugih tekmovanjih – od mladinskega svetovnega 
prvaka do kolajne na univerzijadi, na svetovnem prvenstvu, mali kristalni globus, tri 
zmage v svetovnem pokalu – je Tim končno dočakal tudi olimpijsko medaljo. Svoj novi 
izziv za nadaljevanje kariere pa vidi v lovu na olimpijsko zlato.



Foto: Matic Gabriel



GLORIA KOTNIK  
Slovenj Gradec, rojena 1. junija 1989

ZA VRHUNSKI MEDNARODNI ŠPORTNI DOSEŽEK

Predlagatelja: Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, Smučarska zveza 
Slovenije – Združenje smučarskih panog

Kako trmasta in vztrajna je deskarka Gloria Kotnik, nam je dokazala s tretjim mestom v 
paralelnem veleslalomu na olimpijskih igrah v Pekingu 2022. Gloria je bila s tem mestom 
zagotovo največja senzacija slovenske ekipe na zimskih olimpijskih igrah, saj je pred tem 
izpustila eno sezono, vmes postala mama in se na tekmovanja vrnila prerojena. Čeprav 
se 33-letnica z deskanjem ukvarja že od malih nog in je že štirikrat nastopila na zimskih 
olimpijskih igrah, je bil do olimpijskega brona njen največji uspeh četrto mesto na tekmi 
svetovnega pokala.
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KRISTJAN ČEH   
Ptuj, rojen 17. februarja 1999

ZA POMEMBEN TEKMOVALNI DOSEŽEK V ŠPORTU

Predlagatelj: Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez

Na svetovnem prvenstvu v ZDA je osvojil zlato medaljo v metu diska.

Dva metra in šest centimetrov visok atlet Kristjan Čeh zagotovo prestavlja meje v metu 
diska. Ptujčan je na atletski diamantni ligi v Birminghamu v metu diska z 71,27 metra 
izboljšal slovenski rekord in je zdaj deseti na lestvici vseh časov. Je prvi Slovenec, ki je 
disk vrgel prek 70 metrov, leta 2022 je v Eugenu v ZDA osvojil tudi naslov svetovnega 
prvaka. Čehovi meti prek 70 metrov niso več redkost in ima velik potencial, da izboljša 
svetovni rekord.





JANEZ HUDEJ  
Slovenj Gradec, rojen 22. februarja 1963

ZA POMEMBEN PRISPEVEK K RAZVOJU SLOVENSKEGA 
ŠPORTA

Predlagatelji: Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske, Športna zveza Celje, Zveza za 
šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite

Janez Hudej je aktiven član društva paraplegikov in prostovoljec pri mnogih aktivnostih in 
dejavnostih društva vse od prometne nesreče leta 1981. V tem času je kot prostovoljec pri 
društvu razvil pomembne posebne socialne programe za osebe po poškodbi hrbtenjače, 
kot informatik je zelo poenostavil poslovanje društva in izvedbo športnih tekmovanj 
ter s tem mnogo prispeval k razvoju športa paraplegikov, predvsem atletike. Hudej 
je zgled tudi s svojo športno kariero, saj je udeleženec štirih paralimpijskih iger, treh 
svetovnih in evropskih prvenstev in vodja ekipnega atletskega ligaškega tekmovanja pri 
Zvezi paraplegikov Slovenije. Veliko je pripomogel, da so se s športom začeli ukvarjati 
paraplegiki in tetraplegiki, ki so bili pozneje nosilci medalj iz največjih tekmovanj.





BOŠTJAN IN JASMINA MAČEK  

ZA POMEMBEN TEKMOVALNI DOSEŽEK V ŠPORTU

Predlagatelj: Strelska zveza Slovenije

Sestra in brat iz Prekmurja, Jasmina in Boštjan Maček, sta na strelskem svetovnem 
prvenstvu v Osijeku osvojila bronasto medaljo v mešani ekipni tekmi v trapu. S tem 
sta dosegla največji skupni uspeh v svoji dolgoletni strelski karieri in zgodovinsko prvo 
odličje na SP s puško šibrenico. Boštjan in Jasmina sta hkrati tudi lastnika slovenskega 
državnega kvalifikacijskega rekorda s 144 zadetimi letečimi tarčami, ki sta ga osvojila s 
16. mestom na ISFF svetovnem pokalu v Acapulcu v Mehiki leta 2019. Vrhunska športnika 
sta visoko motivirana in odločena osvojiti tudi olimpijsko kvoto za nastop na olimpijskih 
igrah v Parizu 2024.



Foto: Petra Vargek



MAJA POVŠNAR 
Kranj, rojena 8. junija 1994

ZA POMEMBEN TEKMOVALNI DOSEŽEK V ŠPORTU

Predlagatelj: Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez

Maja Povšnar je ljubezen do borilnih veščin razvila že v osnovni šoli, ko je v tretjem 
razredu začela trenirati judo. Zaradi težav s hrbtom je judo pri devetnajstih letih 
opustila, zapeljal pa jo je jiu-jitsu – ena najstarejših borilnih veščin. Maja, članica Judo 
kluba Kranj, si je z zmago v kategoriji do 63 kilogramov na svetovnem prvenstvu v jiu-
jitsuju v Abu Dabiju zagotovila udeležbo na svetovnih igrah 2022 v Birminghamu v ZDA 
in tam osvojila prvo mesto ter dokazala, da zanjo ni ovir.





BRANKO RECEK 
Pertoča, rojen 9. avgusta 1957

ZA ŽIVLJENJSKO DELO V ŠPORTU

Predlagatelji: Občina Moravske Toplice in mnogi drugi podporniki

Branko Recek si je v svojem več kot 35-letnem delovanju neutrudno prizadeval za razvoj 
športa v Občini Moravske Toplice in kot vodja regijske pisarne OKS – ZŠZ v pomurski 
regiji. Sprva kot aktiven športnik (nogometaš), kasneje pa kot rekreativec, prostovoljec, 
mentor in učitelj je prispeval k boljši družbi. Je tudi pobudnik in organizator mnogih 
projektov, kot so Pomurje teče in hodi, rekreativni kolesarski maratoni in pohodi, raznih 
srečanj in izobraževanj športnih delavcev, šolskih športnih tekmovanj in ustanovitelj 
Občinske športne zveze Moravske Toplice, katere predsednik je že šesti mandat. Branko 
velik poudarek daje razvoju športa in mladine, saj se zaveda, da bo brez podmladka 
razvoj športa hitro zastal. 





VLADIMIR SITAR  
Ptuj, rojen 23. februarja 1961

ZA POMEMBEN PRISPEVEK K RAZVOJU SLOVENSKEGA 
ŠPORTA

Predlagatelj: Klub borilnih veščin Ptuj

Vladimir Sitar, po poklicu univerzitetni profesor športne vzgoje s specializacijo kikboksa,
se z borilnimi športi ukvarja že od 1975, ko je v Karate klubu Ptuj, današnjem Klubu 
borilnih veščin Ptuj, začel trenirati veščino budokai. Vladimir je v tedanji Jugoslaviji 
osvojil sedem naslovov državnega prvaka v kikboksu, bil je član jugoslovanske 
reprezentance, tekmoval je tudi v tajskem boksu, boksu in karateju. Je nosilec naziva 
mojster borilnih veščin črni pas, 7. dan. Leta 1987 je zaključil tekmovalno kariero in se 
posvetil trenerskemu delu. Kot dolgoletni glavni trener KBV Ptuj in selektor državne 
reprezentance Kickboxing zveze Slovenije je soustvaril kar nekaj svetovnih in evropskih 
prvakov in prvakinj. Ob trenerskem delu je zelo aktiven v številnih domačih in tujih 
športnih organizacijah in tudi avtor knjig s področja kikboksa.





JANEZ SLAVIČ 
Vučja vas, rojen 11. junija 1943

ZA ŽIVLJENJSKO DELO V ŠPORTU

Predlagatelj: Kasaški klub Ljutomer

Mag. Janez Slavič je s svojim športnim udejstvovanjem na področju kasaštva v Sloveniji 
prvi in najbolj zaslužen, da je ta šport še vedno na visoki ravni v slovenskem in evropskem 
merilu. Predvsem se je pod njegovim predsedovanjem nadaljevala tradicija prednikov, ki 
so bili ves čas na tekmovalnih stezah v domovini in tujini. Slavič je vodenje Kasaškega 
kluba Ljutomer prevzel leta 1992 in pod njegovim vodstvom so bili na ljutomerskem 
hipodromu izvedeni številni infrastrukturni projekti: zgrajeni so bili pokrita tribuna za 
1000 gledalcev, sodobni hlevi, nov skedenj, Muzej ljutomerski kasač. Poleg tega je Slavič 
zaslužen tudi za vrhunske konje in temu primerne rezultate na tekmovalnih stezah. Po 
skoraj treh desetletjih izjemno uspešnega vodenja pa Slavič še danes ostaja kot član 
upravnega odbora, v katerem s svojimi bogatimi izkušnjami in premišljenostjo svetuje 
mlajšim.  





BRANKO TERGLAV 
Prapreče, rojen 2. aprila 1955

ZA POMEMBEN PRISPEVEK K RAZVOJU SLOVENSKEGA 
ŠPORTA

Predlagatelj: Hokejska zveza Slovenije

Branko Terglav je s svojim delom v slovenskem hokeju na ledu pomembno prispeval 
k razvoju te panoge pri nas, sprva kot tekmovalec, nato pa kot trener, funkcionar in 
organizator športnih prireditev. V mladih letih je bil poleg hokeja tudi uspešen kolesar 
reprezentant in prvak v nekdanji Jugoslaviji. V Hokejski zvezi Slovenije je opravljal vrsto 
funkcij: član predsedstva HZS, vodja organizacijskega odbora svetovnega prvenstva 
skupine C, direktor mladinskih reprezentanc Slovenije U18 in U20 in predsednik 
Nadzornega odbora HZS, kar je kljub upokojitvi še danes. Branko je tudi organizator 
Mednarodne poletne hokej lige Bled, ki je bila vključno z lani izvedena že 18 sezon.





TONI VODIŠEK
Izola, rojen 7. junija 2000

ZA POMEMBEN TEKMOVALNI DOSEŽEK V ŠPORTU

Predlagatelj: Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez

Koprčan Toni Vodišek je na svetovnem prvenstvu v kajtanju v Cagliariju na Sardiniji 
osvojil zlato medaljo. S tem je spisal svoje najimenitnejše poglavje v kratki zgodovini 
nove športne panoge na olimpijskih igrah – kajtanju v olimpijski disciplini foil. Trenutno 
je na vrhu lestvice WS, njegova energija pa je že usmerjena v poletne olimpijske igre v 
Parizu leta 2024, kjer bodo jadralske tekme potekale v morju pred Marseillem.





ALOJZ RADELJ 
Novo mesto, rojen 24. aprila 1957

ZA ŽIVLJENJSKO DELO V ŠPORTU

Predlagatelja: Športna zveza Občin Trebnje in Mirna, RK Trimo Trebnje

Alojz Radelj je prišel v Trebnje kot učitelj športne vzgoje konec leta 1981. Že naslednje 
leto je organiziral rokometni krožek na šoli, leta 1983 pa je bil eden od ustanoviteljev 
rokometnega kluba v Trebnjem. Mnoge Trebanjce je okužil z rokometom in RK Trimo 
Trebnje je danes eden od nosilcev rokometnega razvoja v Sloveniji. Po zaključku igralske 
kariere je postal trener članske ekipe, hkrati pa je vodil mladince in pionirje ter opravljal 
več drugih funkcij v klubu. Alojz je postal nepogrešljivi člen kluba. Kasneje se je posvetil 
le mlajšim selekcijam in ustvaril številne slovenske rokometne reprezentante, ki igrajo v 
največjih evropskih rokometnih klubih.
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