PRIZNANJA ŠPORTNE ZVEZE JESENICE ZA LETO 2020/21
V gledališču Toneta Čufarja je Športna zveza Jesenice skupaj z Občino Jesenice in Zavodom za
šport Jesenice pripravila tradicionalno podelitev zasluženih priznanj jeseniškim športnikom.
Leto 2020 je bilo zagotovo zaradi vsem nam poznanih vzrokov nekaj posebnega. Ukrepi so
preprečili marsikatero dejavnost, tudi večino predvidenih športnih tekmovanj, vendar pa se je v
kratkih obdobjih sprostitve ukrepov, nekaj tekmovanj in dejavnosti vseeno izvedlo.
Nekaj srečnih in uspešnih trenutkov so imeli tudi športniki iz naše občine.
Športna zveza Jesenice je v skladu s Pravilnikom o priznanjih podelila:
-

pet velikih priznanj ŠZ Jesenice,
devet bronastih plaket ŠZ Jesenice,
trinajst srebrnih plaket ŠZ Jesenice
pet zlatih plaket ŠZ Jesenice

Veseli smo, da je na letošnji podelitvi priznanj Srebrno plaketo Športne zveze Jesenice prejel tudi
Zavod za šport Jesenice za dvajsetletno delovanje na področju športa.
Priznanja ŠZ Jesenice so podelili župan občine Jesenice Blaž Račič, predsednik športne Zveze
Jesenice Rajko Peternel in sekretar ŠZ Jesenice, vodja Regijske pisarne OKS –ZŠZ Jesenice
Branko Jeršin.
Zlate plakete Športne zveze Jesenice so prejeli:
-

-

-

-

Hokejsko drsalno društvo SIJ ACRONI JESENICE, je v težkih razmerah v času epidemije
z veliko odgovornostjo uspelo izpeljati odlično sezono. Najprej z osvojitvijo Poletne lige na
Bledu, nato uvrstitvijo v polfinale mednarodne Alpske lige, na koncu pa še z izjemnim
uspehom osvojitvijo 36 zvezdice v zgodovinI jeseniškega hokeja.
KLEMEN NOČ je bil član Slovenske reprezentance na Svetovnem prvenstvu kegljanju na
ledu v Regnu Nemčija, ki je osvojila 3. mesto.
MARJAN MEGLIČ je dolgoletni aktivni član Sankaškega kluba Jesenice. V sankaški klub
se je vključil že kot deček, tako da je v sankaškem športu aktiven že skoraj šest desetletij.
Najprej kot tekmovalec, nato pa trener in zagnani športni delavec. Kar tri deset let je
deloval tudi kot trener Slovenske sankaške reprezentance na naravnih progah
KEGLJAŠKI KLUB SIJ ACRONI JESENICE letos praznuje 70 let uspešnega delovanja. V
svoji bogati zgodovini je že po nekaj letih delovanja osvojil celo naslov državnih prvakov v
Jugoslaviji. Žal pokojni Jože Šlibar st. je v šest desetih letih prejšnjega stoletja bil eden
izmed najboljših jugoslovanskih kegljačev. S takratno reprezentanco je bil tudi srebrn na
Evropskem prvenstvu. Po osamosvojitvi je kegljaški klub Jesenice od leta 1996 pa vse do
leta 2004 večkrat osvojil naziv najboljšega kegljaškega kolektiva za delo z mladimi v
Sloveniji. Poleg mladinskih in kadetskih naslovov državnih prvakov so člani kluba v
reprezentancah Slovenije igrali vidne vloge. Največji uspeh v dosedanji zgodovini, pa je bil
osvojen naslov Svetovnega mladinskega prvaka Maria ČULIBRKA. Žal zaradi
pomanjkanja denarja za delo kluba, danes kar pet nekdanjih odličnih igralcev nastopa v 1
A državni ligi v drugih odličnih ekipah. Danes ekipa članov nastopa v 1.B državni ligi,
veliko truda ponovno vlagajo v to, da bi na kegljišče privabili otroke in mladino. Ne smemo
pa pozabiti tudi na delo kluba na področju rekreacije starejših.
BOJANA MARTINČIČ prof. športne vzgoje na Gimnazija Jesenice in aktivno športno
delavko v organih Športne zveze Jesenice. Gospa BOJANA MARTINČIČ se je na
Gimnaziji Jesenice zaposlila 1.9.1989. Poleg pedagoškega dela, se je takoj angažirala
tudi pri različnih obšolskih dejavnostih. Odlična profesorica je znala dijakinjam in dijakom
približati različne športne aktivnosti. Na Gimnaziji je začela s plesnimi aktivnostmi, bila je
tudi prva trenerka jeseniških mažoretk. Z novimi zelo zanimivimi pristopi je uspešno
delovala v projektu Evropski oddelek . Vse od leta 2003 pa je koordinatorka športnih
oddelkov na gimnaziji in tako z veliko mero razumevanja vrhunskega športa nudi mladim

perspektivnim športnikom, ki se šolajo na Gimnaziji Jesenice neprecenljivo podporo.
Lahko bi našteli številne projekte v katerih je sodelovala in pripomogla, da Gimnazija
Jesenice nosi certifikat Športnikom prijazne šole. Ob svojem pedagoškem delu, pa je
vedno rada sodeloval tudi pri delu različnih komisij ŠZ Jesenice.
Srebrne plakete Športne zveze Jesenice so prejeli:
-

MANCA KRMELJ Drsalni klub Jesenice za uvrstitev na Svetovno mladinsko prvenstvo
2022.
TEAM ZAVELJCINA Curling klub Jesenice za 1. mesto DP mladinci 2020/2021.
HD HIDRIA JESENICE - MLADINCI za 1. mesto državno prvenstvo U19 2020/2021.
Ekipa DRSALNEGA KLUBA JESENICE za 2.mesto v Državnem prvenstvu 2020.
KEGLJAŠKI KLUB NA LEDU ekipa KOROŠKA BELA 1. mesto DP člani.
TEAM SEVER Curling klub Jesenice za 1. mesto DP člani 2020/2021.
LIZA GREGORI in SIMON LANGUS Curling klub Jesenice za 2. mesto DP mešane
dvojice-člani.
BINE MEKINA IN BLAŽ MEKINA Sankaški klub Jesenice za 3.mesto – dvosed na
mladinskem svetovnem prvenstvu.
KEGLJAŠKI KLUB NA LEDU JESENICE 1. mesto DP met na daljavo ekipno 2020.
MARIJA MEDJA prof.švz. Gimnazija Jesenice za več kot 15 letno pedagoško in
mentorsko delo na področju šolskega športa.
ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE OB 20 OBLETNICI DELOVANJA ZAVODA.

Bronaste plakete Športne zveze Jesenice so prejeli:
-

LARA HROVAT Drsalni klub Jesenice za 3. mesto na DP mladinke.
ERNEST BABAČA Strelsko društvo Triglav Javornik Koroška Bela za 2. mesto na
državnem prvenstvu v kategoriji mladincev (zračna puška).
JANA DREMELJ Veslaški klub Bled za izjemne tekmovalne dosežke v letu 2020.
DRAGA ŽBONTAR Tekaška skupina Jesenice za uspehe v ekstremnih tekaških
preizkušnjah.
TJAŠA ŽNIDAR Tekaška skupina Jesenice za uspehe v ekstremnih tekaških
preizkušnjah.
KEGLJAŠKI KLUB NA LEDU JESENICE 3.mesto Državno prvenstvo člani ciljno
tekmovanje .
MATJAŽ KOCJAN Ženski košarkarski klub Jesenice za več kot deset letno delo v
košarkarskem klubu – ženske.
ALEN KUZMIĆ Nogometni klub Jesenice za več kot desetletno delovanje v nogometnem
klubu Jesenice.
ERVIN SALIHOVIĆ Nogometni klub Jesenice za več kot desetletno delovanje v
nogometnem klubu Jesenice.

Velika priznanja Športne zveze Jesenice so prejeli:
-

ANTON KORBAR Strelsko društvo Triglav Javornik Koroška Bela za 2. mesto na
Državnem prvenstvu kadeti zračna puška.
EKIPA KADETOV Strelsko društvo Triglav Javornik Koroška Bela za 1.mesto ekipno
kadeti streljanje z zračno puško.
MAKSIMA KRIVIČ Drsalni klub Jesenice za 2. mesto v drsanju državno prvenstvo
pionirke.
KLARA SEKARDI Drsalni klub Jesenice za 3. mesto državno prvenstvo v drsanju pionirke.
NOGOMETNI KLUB JESENICE – kadeti za uspešno nastopanje v 1.slovenski nogometni
ligi

Ob tej priliki se vsem dobitnikom priznanj za njihove dosežke zahvaljujemo in si želimo, da se
prihodnje leto ponovno vidimo!

