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Tina Trstenjak, Peter Prevc in 
hokejisti športniki leta 2016

Najboljša športnika Slovenije v letu 2016 sta 
zlata judoistka Tina Trstenjak in četrtič zapored 
smučarski skakalec Peter Prevc, najboljša 
ekipa leta po izboru Društva športnih novinarjev 
Slovenije (DŠNS) pa je hokejska reprezentanca 
Slovenije. Trstenjakova je nagrado prejela prvič, 
Prevc četrtič, hokejska reprezentanca pa petič.

Trstenjakova je na olimpijske igre v Riu de Janeiru 
prišla kot svetovna in evropska prvakinja ter 
z zlatom opravičila vlogo favoritinje. S tem je 
prehitela svojo judoistično kolegico in prav tako 
dobitnico olimpijskega odličja Anamari Velenšek 
(181 točk), katere bron je bil zaradi poškodbe 
kolena vreden zlata, tretja je bila Janja Garnbret 
(109), druga najmlajša svetovna prvakinja v 
zgodovini športnega plezanja. Osvojila je skupni 
seštevek svetovnega pokala v težavnosti ter na 
prireditvi Športnik leta, kot tretja po vrsti prejela 
nagrado za izstopajočo mlado športno osebnost 
leta.

Tako kot med športnicami je tudi med športniki 
trojica presegla 100 točk, največ pa jih je po sezoni 
rekordov prejel Peter Prevc (266), zmagovalec 
novoletne turneje, svetovnega prvenstva v 
poletih ter skupni zmagovalec svetovnega 
pokala ter zmagovalec seštevka v poletih. Drugi 
je bil jadralec Vasilij Žbogar, ki je decembra lani 
na Novi Zelandiji z bronasto kolajno v razredu finn 
osvojil svoje prvo odličje na svetovnih prvenstvih, 
v Riu de Janeiru pa je 41-letni jadralec s srebrom 
osvojil še tretje olimpijsko odličje v karieri in se 
zapisal med najuspešnejše jadralce vseh časov. 
S štirimi točkami zaostanka je sledil motokrosist 
Tim Gajser (120), prvi motokrosist z zaporednima 
naslovoma svetovnega prvaka v MX2 in MXGP 
ter prvi najstnik, ki si je pokoril elito.

Ekipa leta je postala hokejska reprezentanca 
Slovenije (61 glasov) z drugo zaporedno 
uvrstitvijo na zimske olimpijske igre. Risi bodo 
v olimpijskem Pjongčangu branili visoko 
sedmo mesto iz nepozabnega Sočija, v 
predtekmovanju pa se bodo tako kot na 
igrah ob Črnem morju pomerili z Rusijo, 
Združenimi državami Amerike in Slovaško.

DŠNS je najboljše športnike sezone razglasilo 
na tradicionalni prireditvi Športnik leta 13. 
decembra v Gallusovi dvorani Cankarjevega 
doma v Ljubljani z neposrednim prenosom 
na TV Sloveniji. DŠNS je prireditev Športnik 
leta v samostojni Sloveniji pripravilo šestind-
vajsetič, skupaj pa je bila to že 49. prireditev. 
Voditeljica je bila novinarka TV Slovenije 
Sanja Modrić, glasbena gosta pa sta bila 
Nina Pušlar in Zlatko.

Popolnoma nova priznanja DŠNS za najboljše 
športnike je izdelala skupina SIJ, Slovenska 
industrija jekla. DŠNS je+ prireditev tudi 
letos organiziralo z Radiotelevizijo Slovenija 
in Olimpijskim komitejem Slovenije, ki je 
ob tej priložnosti podelil tudi svoja najvišja 
priznanja v olimpijskem letu, pomemben 
delež za izvedbo pa so dali tudi pokrovitelji, 
glavni Derby, ter Unitur, SIJ, Športna loterija, 
Radenska ... Največji finančni prispevek 
je dala Fundacija za financiranje športnih 
organizacij, sredstva pa sta prispevala tudi 
ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
ter Urad vlade RS za komuniciranje , s svojimi 
izvrstnimi proizvodi pa so se na družabnem 
srečanju pridružili tudi člani vinarske 
reprezentance Slovenije, aktualni evropski 
prvaki. 

ŠPORTNIK  
leta 2016

Cankarjev dom, Gallusova dvorana
Ljubljana, 13.12.2016

ORGANIZACIJA PRIREDITVE:
IO DŠNS (Miha Štamcar, Siniša Uroševič, 
Marjeta Hočevar, Jaka Lopatič, Gašper 
Bolhar, Matej Grošelj, Marij Šušteršič, 
Dare Rupar, Jure Završnik, Jože Zidar), 
Anabelle Ann Logar, Mateja Vodiškar, 
Polona Marinček, Maja Hrvatin, ekipa 
Cankarjevega doma
- neposredni prenos: RTV Slovenije
- zasnova celostne podobe: Anabelle Ann 
Logar, A2L s.p.
- scenograf: Ivo Koritnik, u.d.i.a.
- animacije: EKVisuals d.o.o.
- maska: Nillandia dežela lepote
- priznanja: skupina SIJ
- luč: Zoran Najdenov CD
- prelom in oblikovanje: Anabelle Ann  
Logar, A2L s.p. 

- tisk: Zip center d.o.o.
- avtor fotografije na naslovnici: 
Klemen Štular
- za obleke hostes (A2L s.p.) je 
poskrbela modna oblikovalka 
Nina Grubar

NASTOPAJOČI:
- voditeljica: Sanja Modrić, 
oblečena v THE END oblačila
- glasba: Nina Pušlar in Zlatko
- plesni nastop: Tajda Podobnik, 
Katarina Krapež in Ana Lekše iz 
zavoda Vitkar
- ansambel na pogostitvi: 
Rockomotiva
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Dragi naši športniki 
in športnice

Kot nekdanja športnica je jasno, 
da vas spremljam in držim pesti 
za vas na vaši športni poti. Zelo 
sem ponosna in z veseljem 
si ogledam vaše vrhunske 
nastope, ne glede na to, ali 
zmagate ali pa ne osvojite 
najvišjega mesta. Zato sem tudi 
kljub poznim ali zgodnjim uram 
sedela pred ekranom in držala 
pesti za naše olimpijce v Riu de 
Janieru, ki so nam pripravili obilo 
veselih trenutkov. Vem, koliko 
truda je potrebno za vsak korak, 
met, polet, spust ... 

Spomnim se svojih nastopov in 
vem, da si vsak od nas najbolj 
želi osvojiti medaljo ali vsaj svoj 
najboljši izid. To pa seveda 
vedno ni dosegljivo, saj smo tudi 
mi samo ljudje. Vsi navijači in tudi 
mi sami se moramo zavedati, da 
tudi naši tekmeci trdo trenirajo 
in se trudijo po svojih najboljših 
močeh. Zato smo z vami tudi, 
kadar vam ne uspe. 

Hvala vam za vaše uspehe, ki so 
neverjetni glede na pogoje, ter 
nam v sedanjih ne prav rožnatih 
in ne posebej optimističnih časih 
polepšajo marsikateri dan. 

Naši državi in vodilnim pa 
polagam v srce, in upam, da se 
zavedajo, kako pomemben je 
šport za psihofizični razvoj otrok 
in posledično zdravje celotne 
družbe. Pa seveda velika 
prepoznavnost in promocija 
Slovenije, ki jo tako radi 
poudarjajo. 

Zato se potrudite po najboljših 
močeh, da bo šport lahko živel še 
naprej.

Brigita Bukovec,  
srebrna olimpijka iz Atlante 1996
 
Fotograf: Stanko Gruden (STA)
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Moška hokejska 
reprezentanca

Slovenska hokejska reprezentanca je z drugo zaporedno uvrstitvijo na zimske 
olimpijske igre vnovič osupnila športno javnost in petič zavzela vrh v izboru za 
ekipo leta. Risi bodo v olimpijskem Pjongčangu  branili visoko sedmo mesto iz 
nepozabnega Sočija, v predtekmovanju pa se bodo tako kot na igrah ob Črnem 
morju pomerili z Rusijo, Združenimi državami Amerike in Slovaško.

Reprezentančna hokejska zgodba je z uvrstitvijo na olimpijske igre dosegla 
močan odmev v tujini, kjer so slovenski dosežek označili za nov čudež na ledu. 
Izbrana vrsta je bila v septembrskih kvalifikacijah v Minsku še prepričljivejša kot 
pred skoraj štirimi leti v Vojensu, kjer se je razveselila prve olimpijske vozovnice. 
Slovenija je na uvodni kvalifikacijski tekmi visoko ugnala Poljsko (6:1), dan kasneje 
je z eno najboljših predstav v reprezentančni zgodovini  odpihnila Dansko (3:0), 
v velikem finalu pa je po dramatičnem izvajanju kazenskih strelov premagala še 
Belorusijo (3:2), ki je imela na tribunah glasno podporo več kot 15.000 navijačev. 

Slovenija se je na štiridnevnem turnirju izkazala z moštvenim duhom in odgovornim 
pristopom. Vodilni zvezdnik Anže Kopitar je bil v Minsku nesporni vodja na igrišču, 
z več kot 96-odsotno uspešnostjo ubranjenih strelov je blestel vratar Gašper 
Krošelj. Uvrstitev v Pjongčang je tudi največji uspeh selektorja Nika Zupančiča 
na njegovi kratki trenerski poti. Zupančič je nadgradil delo svojega predhodnika 
Matjaža Kopitarja, pri katerem je pet let deloval v vlogi pomočnika. 

Avtor besedila: Matej Grošelj (Dnevnik) | Fotograf: Roman Šipić (Delo)
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Po štirih letih priznanje za najboljšo športnico v državi znova prejema olimpijska 
prvakinja v judu v kategoriji do 63 kilogramov, le da tokrat to ni junakinja iz 
Londona Urška Žolnir, temveč njena naslednica na Olimpu, ki je do vrhunca 
kariere prišla na avgustovskih igrah v Riu de Janeiru – 26-letna Tina Trstenjak.

Želja judoistke, ki na olimpijske igre pripotuje kot svetovna in evropska prvakinja, 
preprosto mora biti zlata olimpijska kolajna. A na tej poti so Savinjčanki 
poleg motiviranih tekmic v Braziliji stale tudi druge težave. Junijska poškodba 
reber je dodobra zamajala koncept priprav na največji dogodek štiriletnega 
tekmovalnega cikla, toda popolno zaupanje v delo trenerja Marjana Fabjana 
se je znova izkazalo za pravilno.  
Izkušeni ideolog kluba Sankaku in kar celotnega slovenskega judoističnega vrha 
je znova našel pot, kako svojo varovanko pripeljati do želene borilne ravni v 
najbolj pomembnem trenutku. Obenem pa jo je uspešno prepričal tudi o tem, 
da je to njena življenjska priložnost. Na četrti dan olimpijskih iger, 9. avgusta, je 
lahko z roba tatamija ponosno spremljal niz vrhunskih predstav, katerih jasno 
sporočilo je bilo preprosto, najboljša sem!
Tina Trstenjak se je v velikem slogu zavihtela na najvišjo stopničko in tako po 
rokometašici Alenki Cuderman, alpski smučarki Tini Maze in že omenjeni Žolnirjevi, 
ob kateri je bila pred štirimi leti v vlogi sparing partnerice, postala šele četrta 
olimpijska prvakinja iz Slovenije.

Avtor besedila: Martin Pavčnik (Sportal) | Fotograf: Matej Družnik (Delo)
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Za Petrom Prevcem je sanjska sezona. Zmagoviti niz je začel tlakovati sredi 
decembra v Nižjem Tagilu, nato pa ga je konkurenca vso zimo gledala z velikimi 
očmi. Vsi vrhunci sezone so bili njegovi. 

Najprej si je na prestižni novoletni turneji nadel kraljevo krono in ponovil uspeh 
Primoža Peterke. Če mu je na prvi postojanki v Oberstdorfu ne bi zagodlo vreme, 
bi se lahko po Svenu Hannawaldu kot drugi v zgodovini pohvalil s pokrom zmag 
na turneji štirih skakalnic. Ni bilo treba dolgo čakati na novo eksplozijo veselja. 
Romanje slovenskih navijačev smo dočakali tudi na januarskem svetovnem 
prvenstvu v poletih na Kulmu. Pri naših severnih sosedih je bila vanj usmerjena 
vsa pozornost, ko je osvojil zlato medaljo – po Robertu Kranjcu iz leta 2012 drugo 
tovrstno za Slovenijo. A se tam ni ustavil. Vse sile je usmeril v svetovni pokal in se 
spogledoval z rekordi velikega Gregorja Schlierenzauerja. Z dvojnim uspehom v 
Almatyju si je veliki kristalni globus za skupno zmago v svetovnem pokalu priskakal 
že šest tekem pred koncem sezone. Za piko na i je pred prelepo navijaško kuliso 
v domači Planici poletel še do malega kristalnega globusa v razvrstitvi poletov. 
In kaj bi bilo lahko sploh lepše kot to, da je izjemno popotovanje sklenil z zmago 
pred številnimi slovenskimi navijači v dolini pod Poncami.

Zdaj so na ogled njegove znamke. 2.303 točke, 15 zmag in skupno 22 stopničk v 
eni sezoni svetovnega pokala so namreč mejniki, ki bodo motiv za marsikoga v 
karavani smučarskih skokov. Morda tudi zanj …

Avtor besedila: Jaka Lopatič (Sportal) | Fotograf: Matej Družnik (Delo)
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2. MESTO

Anamari Klementina  
Velenšek

Petindvajsetletna celjska judoistka Anamari Klementina Velenšek je pred leti 
ples, flavto in harmoniko zamenjala za judo. Že dalj časa je visoko in nasmejano 
dekle v tem športu opozarjalo nase, po številnih zmagah v svetovnem pokalu, 
kolajnah z evropskih in svetovnih prvenstev, pred letošnjo sezono je leta 2015 v 
Astani osvojila naslov svetovne podprvakinje, pa je letos Velenškova okusila tudi 
olimpijsko slavo in osvojila bronasto kolajno.
Bronasto odličje v kategoriji do 78 kilogramov je bilo zaradi poškodbe kolena, 
zaradi katere je morala povsem prilagoditi način borbe, le nekaj tednov pred 
olimpijskim turnirjem vredno zlata, zaradi parterne tehnike boja pa se jo je zaradi 
davljenja nasprotnic prijelo tudi ime Ana-konda.
Športnica s Šmartnega v Rožni dolini, ki je prav tako kot olimpijska prvakinja Tina 
Trstenjak članica celjskega kluba Z’dežele Sankaku, ki ga vodita Marjan Fabjan 
in Urška Žolnir, je s svojimi 178 centimetri telesne višine že dolgo časa velika 
nevarnost v konkurenci bork do 78 kg, pri tej telesni višini pa vitki borki kilogramov 
celo primanjkuje.
Čeprav judo v njenem življenju ni bil prva izbira, jo je pot v šolo v 2. razredu 
vodila mimo telovadnice na Lopati in ni dolgo trajalo, da je prepričala starše, 
da želi poskusiti. To je bilo dovolj, da je šport mehke poti, kar judo pomeni v 
prevodu, zdaj tudi njena pot. Čeprav trenutno še okreva po poškodbi kolena, 
pa bo Velenškova bržkone eno glavnih slovenskih orožij tudi na tatamijih v Tokiu 
2020. Svoje znanje že nekaj časa deli tudi z mlajšo polsestro Klaro Apotekar, ki 
prav tako nastopa v kategoriji do 78 kilogramov.

Avtor besedila: Jaka Dobaj (STA) | Fotograf: Matej Družnik (Delo)
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Vasilij Žbogar je slovenska športna stalnica, čeprav zanj številni vedno znova 
slišijo predvsem v olimpijskem letu. Tako je bilo tudi v minuli sezoni, ki se je za 
Izolana začela že decembra na Novi Zelandiji. Na svetovnem prvenstvu v mestu 
Takapuna je z bronasto kolajno v razredu finn postavil  trden temelj za olimpijsko 
regato, obenem pa osvojil svoje prvo odličje na svetovnih prvenstvih. 

Nastopu v Riu de Janeiru je 41-letni jadralec podredil  vso sezono. Na evropskem 
prvenstvu v Barceloni je v polnem treningu osvojil šesto mesto, svetovno 
prvenstvo pa izpustil. To je bila odlična poteza, privarčeval je nekaj moči, ki mu je 
v olimpijskih regatah z veliko mlajšimi in močnejšimi tekmeci prišla še kako prav, 
obenem pa je bil na najpomembnejšem tekmovanju leta zelo lačen merjenja 
z najboljšimi jadralci razreda finn. Že prvi dan je pokazal zobe, v njemu na kožo 
pisanih razmerah je nastopil odlično in prevzel vodstvo v seštevku, ki ga je sicer 
kasneje v ekstremnih razmerah Atlantskega oceana izgubil. 

Na vrh se je prebil prvi favorit za zmago, Britanec Giles Scott, Žbogar pa je bil 
njegov najbližji zasledovalec. In tako je bilo do regate za odličja, v kateri bi 
lahko le še z neverjetno smolo izgubil odličje.  A Vasilij Žbogar je vnovič jadral  
inteligentno in potrpežljivo. Tako je brez težav obranil drugo mesto, s srebrom 
osvojil še tretje olimpijsko odličje v karieri in se zapisal med najuspešnejše jadralce 
vseh časov.   

Avtor besedila: Aleš Smrekar (Radio Slovenija) | Fotograf: Matej Družnik (Delo)

Vasilij Žbogar
2. MESTO
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Janja Garnbret
3. MESTO in NAJBOLJ OBETAVNA MLADA ŠPORTNA OSEBNOST LETA

Letos je močno zasvetila zvezda mlade Korošice  Janje Garnbret, za katero je 
zavidljiv seznam uspehov na najvišji ravni. Že lani je dokazala, da se je zmožna 
enakovredno kosati s starejšimi in izkušenejšimi tekmovalkami in da osvojeno 
drugo mesto na evropskem članskem prvenstvu ni bilo naključje. 
Leto 2016 bo označeno kot leto Janje Garnbret. Za njo je sanjska sezona, v 
kateri je plezala z dovršenostjo in lahkoto, po vrsti osvajala vrhove najtežjih smeri 
ter presegla tudi najbolj optimistična lastna pričakovanja. Pohod na vrh se je 
začel na uvodni julijski tekmi svetovnega pokala v Chamonixu, nadaljeval pa 
na svetovnem prvenstvu v Parizu, kjer je sedemnajstletna dijakinja 3. letnika 
športnega oddelka velenjske gimnazije postala druga najmlajša svetovna 
prvakinja v zgodovini športnega plezanja. Za mnoge je precejšnje presenečenje, 
da še vedno nastopa v konkurenci kadetinj do 18 let. Tako je na svetovnem 
mladinskem prvenstvu na Kitajskem pobrala še dve zlati kolajni v težavnosti in 
balvanih. 
Že pred sklepnim dejanjem sezone je Garnbretova kot edina s štirimi zmagami 
v karavani osvojila skupni seštevek v težavnosti ter se s to lovoriko pridružila Mini 
Markovič in Maji Vidmar ter tako nadaljevala uspehe, ki sta jih pomagali tlakovati 
tudi Martina Čufar in Natalija Gros. Vražje Slovenke so dobile več kot dostojno 
naslednico. Slovenci lahko z velikim optimizmom pričakujemo Tokio in leto 2020, 
ko bo na sporedu velika premiera športnega plezanja kot olimpijske discipline.

Avtor besedila: Aleksander Mladenović (STA) | Fotograf: Jože Suhadolnik (Delo)
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Tim Gajser
3. MESTO

Ko se je Tim Gajser po lanskem naslovu svetovnega prvaka v razredu MX2 podal 
med prekaljene mačke v elitni MXGP, so številni zmajevali z glavo, da je bil korak 
v ostro konkurenco prehiter. Da ne bo imel pravih tekmecev na 450-kubičnem 
motorju, je verjel le oče Bogomir, ki usmerja sinovo pot, odkar ga je pri dveh letih 
in pol posedel na motocikel.

Gajser je na svoji hondi osupnil bencinski svet z zmago na uvodni dirki sezone 
v Katarju, bil je nepremagljiv v obeh vožnjah. V sezoni 18 preizkušenj je vse 
do štirinajste zaporedno nizal stopničke. Prvič se je ustavilo v Belgiji, drugič na 
Nizozemskem, kjer bi si dve dirki pred koncem prvenstva lahko zagotovil naslov 
najboljšega na svetu. Po najslabšem nastopu v sezoni se je novinec v eliti pobral 
v slogu velikih šampionov in na predzadnji dirki v Charlottu uresničil sanje. 

V močni konkurenci je z najglobljim pečatom zaznamoval sezono. Postal je prvi 
motokrosist z zaporednima naslovoma svetovnega prvaka v MX2 in MXGP ter 
prvi najstnik, ki si je pokoril elito. Vknjižil je sedem zmag (40 odstotkov vseh dirk), 
stopničke so se mu izmuznile zgolj dvakrat. Svetovni motokros je z dirkačem iz 
vasi Pečke pri Slovenski Bistrici dobil odličnega ambasadorja, ki je navdušil z 
bliskovitim napredkom. Ploskali so mu tudi najizkušenejši motokrosisti, ki jih je še 
nedavno občudoval pred televizijskim zaslonom z domačega kavča. 

Mladenič, ki ga je lani DŠNS imenovalo za najbolj obetavno mlado športno 
osebnost, kljub vrtoglavim korakom na vrhu sveta ostaja preprost, a ni dvoma, 
da mu je uspel zgodovinski dosežek za slovenski avto-moto šport. 

Avtor besedila: Mojca Finc (Delo) | Fotograf: Jure Eržen (Delo)
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Veselka Pevec 
ŠPORTNIK INVALID LETA 

Tudi 15. paraolimpijske igre so prinesle obilo veselja slovenskemu športu. Zato je 
v prvi vrsti poskrbela 51-letna strelka Veselka Pevec. V dramatičnem finalu, ko 
sta odločala dva strela, je z zračno puško stoje v disciplini R4 v kategoriji SH2 za 
pičli dve desetinki ugnala reprezentančnega kolega Frančka Gorazda Tirška. 
Dosežek iz Brazilije je nadgradila še z dve rekordoma – po novem je ponosna 
lastnica rekorda kvalifikacij in finala.

Veselka Pevec je v Rio odšla tiho, tam pa spregovorila na glas s puško v roki pred 
tarčo. Leto, ki se izteka, je bilo za šampionko zahtevno. Naglo se ji je poslabšal 
vid, njeni rezultati so opešali. Delno rešitev je ekipa okoli trenerke Polonce Sladič 
našla v Nemčiji pri priznanem optiku, dokončno pa je bilo Veselkinih muk konec 
pred začetkom iger v Riu. Ob pregledu puške so ugotovili mehansko napako 
pri diopterju. Ko so to zamenjali, so zrasli tudi Veselkini rezultati. Da je iz pravega 
testa, je dokazala že leta 2014. V nemškem Suhlu je postala svetovna prvakinja v 
neolimpijski panogi (padajoče tarče puška mešano SH2). 

Pevčeva, rojena je v hrvaškem Kninu, je tetraplegik, na invalidskem vozičku je 
od rane mladosti. Njen nekdanji partner se ni mogel sprijazniti, da gre Veselka 
svojo pot. Na železniški postaji v Kninu jo je ustrelil, a je čudežno preživela. Kar 
osem mesecev je bila v splitski bolnišnici. Med zdravljenjem je izvedela za način 
rehabilitacije v Sloveniji, kjer se je ustalila in si ustvarila dom. Ponosna je na hči 
Sašo, v veselje in pomoč pa so ji tudi sokrajani iz Vidma, kjer biva.

Avtor besedila: Drago Perko (Slovenske novice) | Fotograf: Roman Šipić (Delo)
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Vrstni red glasovanja 
Športnik leta 2016

(glasovalo je 119 članov DŠNS)

ŠPORTNIK LETA:

1. Peter Prevc (smučarski skoki)...................266
2. Vasilij Žbogar (jadranje)..........................124
3. Tim Gajser (motokros)..............................120
4. Peter  Kauzer (kajak kanu)........................90
5. Jan Oblak (nogomet)................................86
6. Uroš Zorman (rokomet)...............................9
7. Primož Roglič (kolesarstvo).......................6
8. Tine Urnaut  (odbojka)................................6
9. Uroš Ban (padalstvo).................................4
10. Sašo Bertoncelj (gimnastika)......................2
11. Josip Iličić (nogomet).................................1

ŠPORTNICA LETA:

1. Tina Trstenjak (judo)..........................346
2. Anamari Velenšek (judo)..................181
3. Janja Garnbret (športno plezanje)...109
4. Maja Vtič (smučarski skoki)................42
5. Tjaša Oder (plavanje).........................12
6. Mina Markovič (športno plezanje)....10
7. Urša Kragelj (kajak kanu)......................5
8. Maja Sajovic (padalstvo).....................3
9. Špela Ponomarenko Janić (kajak kanu)3
10. Ana Drev (alpsko smučanje).............2
11. Tina Šutej (atletika)..............................1

EKIPA LETA:

1. hokejska reprezentanca 
Slovenije.....................................................61
2. rokometna reprezentanca 
Slovenije.....................................................49
3. kajakaška reprezentanca 
Slovenije.......................................................5
4. padalska reprezentanca 
Slovenije......................................................2
5. NK Olimpija Ljubljana.............................1
6. odbojkarska reprezentanca 
Slovenije.......................................................1
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Dosedanji dobitniki nagrad 
športnik leta v Sloveniji

Dobitniki nagrad športnik leta v Sloveniji od 1991 do 2016 
ter tudi pred osamosvojitvijo Slovenije vse od leta 

1968, ko je DŠNS prvič pripravilo izbor:

DOBITNIKI NAGRAD PO 
OSAMOSVOJITVI:

- športnik stoletja:
2000: Leon Štukelj (gimnastika)

- trener desetletja:
2000: Miloš Janša (veslanje)

- športnik leta:
1991: Franci Petek (smučarski skoki)
1992: Rajmond Debevec (streljanje)
1993: Igor Majcen (plavanje)
1994: Jure Košir (alpsko smučanje)
1995: Iztok Čop (veslanje)
1996: Andraž Vehovar (kajak/kanu)
1997: Primož Peterka (smučarski skoki)
1998: Primož Peterka (smučarski skoki)
1999: Gregor Cankar (atletika)
2000: Rajmond Debevec (strelstvo)
2001: Andrej Hauptman (kolesarstvo)
2002: Aljaž Pegan (gimnastika)
2003: Dejan Košir (deskanje na snegu)
2004: Vasilij Žbogar (jadranje)
2005: Mitja Petkovšek (gimnastika)
2006: Matic Osovnikar (atletika)
2007: Primož Kozmus (atletika)
2008: Primož Kozmus (atletika)
2009: Primož Kozmus (atletika)
2010: Dejan Zavec (boks)
2011: Peter Kauzer 
(kajak/kanu na divjih vodah)
2012: Anže Kopitar (hokej na ledu)
2013: Peter Prevc (smučarski skoki)
2014: Peter Prevc (smučarski skoki)
2015: Peter Prevc (smučarski skoki)
2016: Peter Prevc (smučarski skoki)

- športnica leta:
1991: Nataša Bokal (alpsko smučanje)
1992: Marika Kardinar (kegljanje)
1993: Brigita Bukovec (atletika)
1994: Britta Bilač (atletika)
1995: Brigita Bukovec (atletika)
1996: Brigita Bukovec (atletika)
1997: Brigita Bukovec (atletika)
1998: Brigita Bukovec (atletika)
1999: Metka Sparavec (plavanje)
2000: Špela Pretnar (smučanje)
2001: Alenka Bikar (atletika)
2002: Jolanda Čeplak (atletika)
2003: Jolanda Čeplak (atletika)
2004: Jolanda Čeplak (atletika)
2005: Tina Maze (alpsko smučanje)
2006: Petra Majdič (smučarski tek)
2007: Petra Majdič (smučarski tek)
2008: Sara Isakovič (plavanje)
2009: Petra Majdič (smučarski tek)
2010: Tina Maze (alpsko smučanje)
2011: Tina Maze (alpsko smučanje)
2012: Urška Žolnir (judo)
2013: Tina Maze (alpsko smučanje)
2014: Tina Maze (alpsko smučanje)
2015: Tina Maze (alpsko smučanje)
2016: Tina Trstenjak (judo)



ŠPORTNIK  leta 2016............................................................................................................................................................................................................................................

15

1999: nogometna reprezentanca 
Slovenije
2000: nogometna reprezentanca 
Slovenije
2001: nogometna reprezentanca 
Slovenije
2002: hokejska reprezentanca Slovenije
2003: rokometašice Krim Eta Malizia
2004: rokometaši Celja Pivovarne Laško
2005: košarkarska reprezentanca 
Slovenije

- ekipa leta:
2006: dvojni dvojec 
(veslanje - Iztok Čop/Luka Špik)
2007: odbojkarji ACH Volleyja 
(v prejšnji sezoni Autocommerce)
2008: veslaški četverec brez krmarja 
(Rok Rozman, Tomaž Pirih, Rok 
Kolander, Miha Pirih)
2009: nogometna reprezentanca 
Slovenije
2010: nogometna reprezentanca 
Slovenije
2011: slovenska reprezentanca v 
smučarskih skokih
2012: dvojni dvojec 
(Iztok Čop in Luka Špik)
2013: hokejska reprezentanca Slovenije
2014: hokejska reprezentanca Slovenije
2015: odbojkarska reprezentanca  
Slovenije
2016: hokejska reprezentanca Slovenije

- nagrada za izstopajočo 
mlado športno osebnost leta:
2014: Maruša Mišmaš (atletika)
2015: Tim Gajser (motokros)
2016: Janja Garnbret (športno plezanje)

- fair play:
1998: Dejan Kralj 
(kajak/kanu na divjih vodah)
2001: Tomaž Jemc in Matjaž Korošak 
(avtomobilizem, reli)
2002: Natalija Prednik (strelstvo)
2003: Bojan Tokič (namizni tenis)
2004: Miran Stanovnik (motociklizem)
2005: Gašper Vinčec (jadranje)
2006: Simon Vogrinčič (nogomet)
2009: Mitja Petkovšek in Edvard Kolar 
(gimnastika)
2010: Valter Birsa (nogomet)

- ekipe v individualnih športih:
1991: dvojec brez krmarja 
(veslanje - Iztok Čop/Denis Žvegelj)
1992: dvojec brez krmarja 
(veslanje - Iztok Čop/Denis Žvegelj)
in četverec (Jani Klemenčič, Sašo Mirjanič,
Milan Janša, Sadik Mujkič)
1993: kanuisti na divjih vodah 
(slalom - Jože Vidmar,
Boštjan Žitnik, Simon Hočevar)
1994: četverec brez krmarja 
(Jani Klemenčič, Sašo Mirjanič,
Milan Janša, Sadik Mujkič)
1995: kajakaši na divjih vodah 
(slalom - Marjan Štrukelj,
Andraž Vehovar, Fedja Marušič)
1996: četverec brez krmarja 
(veslanje - Jani Klemenčič, Denis Žvegelj,
Milan Janša, Sadik Mujkič)
1997: kanuisti na divjih vodah 
(3 x C 1 slalom, Simon Hočevar,
Gregor Terdič, Sebastjan Linke)
1998: jadralski dvosed razreda 470 
(Tomaž Čopi in Mitja Margon)
1999: dvojni dvojec 
(veslanje - Iztok Čop in Luka Špik)
2000: dvojni dvojec 
(veslanje - Iztok Čop in Luka Špik)
2001: četverec brez krmarja 
(veslanje - Jani Klemenčič, Milan Janša,
Matej Prelog, Rok Kolander)
2002: ekipa smučarskih skakalcev 
(Primož Peterka, Peter Žonta,
Damjan Fras in Robert Kranjec)
2003: jadralna posadka v razredu 470 
(Vesna Dekleva, Klara Maučec)
2004: dvojni dvojec 
(veslanje - Iztok Čop/Luka Špik)
2005: dvojni dvojec 
(veslanje - Iztok Čop/Luka Špik)
2006: po sklepu skupščine DŠNS je ta 
nagrada združena z ekipo leta v 
moštvenih športnih igrah (ekipa leta)

- ekipe v moštvenih športnih igrah:
1991: KK Smelt Olimpija
1992: moška košarkarska reprezentanca
1993: moška rokometna reprezentanca
1994: KK Smelt Olimpija
1995: KK Ježica
1996: HK Olimpija Hertz
1997: KK Union Olimpija
1998: hokejska reprezentanca Slovenije
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- nagrada za posebne športne 
dosežke:
1999: Tomaž Humar (alpinizem)
2000: Davor Karničar (ekstremno 
smučanje)
2005: Jure Robič (kolesarstvo)
2009: Peter Mankoč (plavanje)

- posebna nagrada:
2003: Tanja Romano 
(umetnostno kotalkanje)
2004: Franc Pinter Ančo (strelstvo), 
Tatjana Majcen (atletika)
in Mateja Pintar (namizni tenis), 
dobitniki medalj na paraolimpijskih igrah 
invalidov
2006: Mateja Bogatec (rolkanje)
2007: Iztok Čop (veslanje), Mateja Svet 
ž(alpsko smučanje), Tanja Romano 
(umetnostno kotalkanje)
2008: Jože Flere (atletika), Mateja Pintar 
(namizni tenis), Franc Pinter (strelstvo)
2009: Miro Cerar (ob njegovi 70-letnici)
2012: Franček Gorazd Tiršek (strelec, 
dobitnik paraolimpijske medalje)

DOBITNIKI NAGRAD PRED 
OSAMOSVOJITVIJO:

- športniki:
1968: Miroslav Cerar (gimnastika)
1969: Ivo Daneu (košarka)
1970: Miroslav Cerar (gimnastika)
1971: Brane Oblak (nogomet)
1972: Danilo Pudgar (smučarski skoki)
1973: Vinko Jelovac (košarka)
1974: Vinko Jelovac (košarka)
1975: Bojan Križaj (alpsko smučanje)
1976: Borut Petrič (plavanje)
1977: Borut Petrič (plavanje)
1978: Borut Petrič (plavanje)
1979: Bojan Križaj (alpsko smučanje)
1980: Bojan Križaj (alpsko smučanje)
1981: Borut Petrič (plavanje)
1982: Bojan Križaj (alpsko smučanje)
1983: Borut Petrič (plavanje)
1984: Jure Franko (alpsko smučanje)
1985: Rok Petrovič (alpsko smučanje)
1986: Rok Petrovič (alpsko smučanje)
1987: Bojan Križaj (alpsko smučanje)
1988: Matjaž Debelak (smučarski skoki)
1989: Andrej Jelenc (kajak/kanu)
1990: Tomo Česen (alpinizem)

- športnice:
1968: Marijana Lubej (atletika)
1970: Nataša Urbančič (atletika)
1971: Nataša Urbančič (atletika)
1972: Nataša Urbančič (atletika)
1973: Nataša Urbančič (atletika)
1974: Nataša Urbančič (atletika)
1975: Mima Jaušovec (tenis)
1976: Mima Jaušovec (tenis)
1977: Mima Jaušovec (tenis)
1978: Ljuba Tkalčič (kegljanje)
1979: Breda Lorenci (atletika)
1980: Mima Jaušovec (tenis)
1981: Bojana Dornig (alpsko smučanje)
1982: Andreja Leskovšek (alpsko smučanje)
1983: Lidija Lapajne (atletika)
1984: Mateja Svet (alpsko smučanje)
1985: Mateja Svet (alpsko smučanje)
1986: Mateja Svet (alpsko smučanje)
1987: Mateja Svet (alpsko smučanje)
1988: Mateja Svet (alpsko smučanje)
1989: Mateja Svet (alpsko smučanje)
1990: Mateja Svet (alpsko smučanje)



Športnik leta in Skupina SIJ
»Najboljše jeklo za najboljše športnike«

Ob 25-letnici Slovenije smo se odločili, da prireditev 
Športnik leta osvežimo in tudi nadgradimo. S finanč-
no in strokovno podporo Skupine SIJ ter oblikovno 
zasnovo umetnika Luke Tratnika smo izdelali nova 
priznanja – jekleni skulpturi za letošnje in prihodnje 
najboljše športnike Slovenije. 
Jeklena skulptura »Junak« se podeljuje najboljši mla-
di športni osebnosti leta in športniku, ki se je izkazal 
z najbolj športno potezo leta (fair play); priznanje 
simbolizira junaka s ponosno dvignjeno roko, ki je 
na začetku svoje kariere in se odločno vzpenja proti 
novim zmagam, oziroma športnika, ki zmaguje  
s spoštovanja vrednimi potezami.

Jeklena skulptura »Plamenica« se podeljuje trem 
najboljšim športnikom in športnicam, najboljši ekipi 
leta in najboljšemu športniku invalidu leta; priznanje 
simbolizira jekleno voljo, potrebno, da se po vijugavi 
in zahtevni poti, ki se postopoma oža, športnik 
povzpne do vrha in zmagoslavja, kar simbolizira 
plamen. Da poudarimo odlične dosežke, zlata, sre-
brna in bronasta barva na podstavkih ponazarjajo 
medalje, na katerih ponosno stoji plamenica.
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Bon, Zavrl in odbojkarji
Bloudkovi nagrajenci 2015

Brdo pri Kranju smo si v iztekajočem se športnem letu najbolj zapomnili po 
uradnem odprtju izjemnega nogometnega centra ter novih prostorov NZS, a 
prav v tem idiličnem kraju na Gorenjskem so podelili tudi Bloudkova priznanja, 
najvišje lovorike republike Slovenije na področju športa, za leto 2015. 

Tako so februarja po izboru komisije pod vodstvom slovitega olimpionika Miroslava 
Cerarja podelili tri Bloudkove nagrade – dr. Marti Bon iz rokometnih krogov za 
izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa, moški odbojkarski reprezentanci 
za vrhunski mednarodni dosežek (2. mesto na evropskem prvenstvu) in Rudiju 
Zavrlu, priznanemu nogometnemu delavcu in vrsto let predsedniku NZS, za 
življenjsko delo v športu.

Ob tem so podelili še 12 Bloudkovih plaket: Luciji Mlinarič, Sebastijanu Piletiču, 
Zveza za šport invalidov-Paraolimpijskemu komiteju, Tini Mrak in Veroniki Macarol, 
Timu Gajserju, Juretu Kozjeku, Nejcu Kuharju, Timu Kevinu Ravnjaku, Branku 
Jeršinu, Stanislavu Šerneku, Renatu Štoklju in Milici Šumak Zemljič.
»Šport povezuje in združuje. Je gibalo posameznikovega življenja in kisik družbe, 
zdravja,« je ob razglasitvi poudarila ministrica za znanost, šolstvo in šport dr. Maja 
Makovec Brenčič ter dodala besede o izjemni pomembnosti nove športne 
infrastrukture na Brdu, Pokljuki, Rogli, v Planici, Stožicah kot odskočni deski za 
nove uspehe. 

Avtor besedila: Siniša Uroševič (Delo) | Fotograf: Uroš Hočevar (Delo)
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Puc in Pušnik  
   v Hramu športnih junakov

Rokometaša Iztok Puc in Rolando Pušnik sta se 27. avgusta v Portorožu pridružila 
dvainpetdeseterici, ki že ima svoje mesto v hramu. Pušnik, zdaj trener v Katarju, je pokal 
za umestitev v hram prejel med slovenskim rokometnim superpokalom v Portorožu, 
namesto pokojnega Puca pa je priznanje prevzel njegov sin Borut, ki trenira tenis. 
Priznanji je podelil nekdanji namiznoteniški igralec Edvard Vecko, že član hrama. V 
Hram športnih junakov DŠNS so umeščeni:
2011: Leon Štukelj (gimnastika), Miroslav Cerar (gimnastika),
2012: Rudolf Cvetko (sabljanje), Josip Primožič Tošo (gimnastika), Stane Derganc 
(gimnastika), Stanko Lorger (atletika), Ivo Daneu (košarka), Jože Šlibar (smučarski 
skoki), Janez Polda (smučarski skoki), Draga Stamejčič Pokovec (atletika), Janez 
Žirovnik (kolesarstvo), Nataša Urbančič Bezjak (atletika), Branko Oblak (nogomet), 
Aljoša Žorga (košarka), Vinko Jelovac (košarka), Mima Jaušovec (tenis), veslaški 
osmerec (4. OI Tokio 1964), Rudi Hiti (hokej), Peter Šumi (gimnastika), Miro Steržaj 
(kegljanje), Albin Felc (hokej).
2013: Franc Smolej (smučarski tek), Ciril Praček (alpsko smučanje), Branko Ziherl 
(skoki v vodo), Tone Cerer (plavanje), Tine Mulej (alpsko smučanje), Janko Štefe 
(alpsko smučanje), Ivan Toplak (nogomet), Janko Kosmina-Mario Fafangel (jadranje), 
Tine Šrot (gimnastika), Jurij Uršič (kolesarstvo), Edvard Vecko (namizni tenis), Ištvan 
Korpa (namizni tenis), Tone Gale (hokej), Milan Zadel (kajak kanu), Stanko Topolčnik 
(judo), Bojan Križaj (alpsko smučanje), Peter Vilfan (košarka), Bojan Ropret (kolesarstvo), 
Boris Strel (alpsko smučanje), Alenka Cuderman (rokomet), Borut Petrič (plavanje), 
Miran Tepeš (smučarski skoki), Jure Franko (alpsko smučanje), Primož Ulaga (smučarski 
skoki), Andrej Jelenc (kajakaštvo na divjih vodah), Darjan Petrič (plavanje), Matjaž 
Debelak (smučarski skoki), Mateja Svet (alpsko smučanje).
2015: Srečko Katanec (nogomet), Rok Petrović (alpsko smučanje), Jurij Zdovc(košarka)
2016: Iztok Puc (rokomet), Rolando Pušnik (rokomet)

Avtor besedila: Miha Štamcar (STA) | Fotograf:  Matic Klanšek Velej (Sportida)

www.hramsportnihjunakov.si
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Lepota in šport tudi v 2017



MISS ŠPORTA SLOVENIJE
Lepota in šport tudi v 2017

Dekleta med 17. in 25. letom starosti, ki se aktivno ukvarjate 
s športom in si ne predstavljate dneva brez aktivnega gibanja, 

vabljena, da se udeležita vsakoletnega izbora za 
Miss športa Slovenije.

Izbor, ki je do zdaj ustoličil vrsto lepih deklet in vrhunskih 
športnic, bo 22. aprila 2017 v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Od vas pričakujemo vsakotedensko udeležbo na obveznih vajah 
v Ljubljani, ki bodo potekale od marca 2017 do konca aprila, ter 

predstavitev na finalu v kopalkah, športni opremi in elegantni 
obleki ter seveda v športni točki po lastnem izboru.

www.miss-sporta.si

Zdrav duh v zdravem telesu.



Stave za mobilne naprave

• Stavna ponudba 
s statistiko in komentarji

• Hitro vplačilo stavnega listka
• Preprosta sestava košarice
• Pregled vplačanih stav 

z rezultati v živo

e-stave.comigrajte
odgovorno

• Pregled rezultatov 
končanih tekem

• Hitro in varno nakazilo 
in izplačilo s konta

• Na voljo so vam tudi ostale igre

15% Vaši dobitki na športnih stavah  
so lahko do 15% večji , 
če vplačate preko konta.
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Drzni si pričakovati več

AKTIVNA

SLOVENIJA
Slovenija je po številu športnih medalj na prebivalca 
v svetovnem vrhu.
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Organizacija dogodkov
Športnik leta in ostali dogodki

KREATIVNE STORITVE ZA VSAK ŽEP

info@a2lsp.com 040-461-145

ANABELLE  ANN  LOGAR  S.P.

Grafično oblikovanje
Brošura Športnik leta in ostalo

Postavitev spletnih strani
www.dsns.si, spletna potrditev in sistemi



VIDEO 
PRODUKCIJA

TEL.:  040  264  471
INFO@EKVISUALS.COM 
WWW.EKVISUALS.COM

Dežela lepote
NI L LAND IA

Nohti, trepalnice, depilacija, make up, 
pedikura, nega obraza - kvalitetne 
storitve po razumnih cenah.

www.nillandia.com

Oblikovalec 
jeklenih skulptur 
za naše najboljše 
športnike

Luka Tratnik je učitelj likovne umetnosti, 
kipar, slikar in vizualni umetnik, ki rad pri 
svojem ustvarjanju eksperimentira z raz-
ličnimi materiali ter se pri tem povezuje z 
drugimi umetnostnimi ustvarjalci in stro-
kovnjaki. Za ravnotežje svojega ustvar-
janja skrbi tako, da se loteva projektov, 
ki zahtevajo visoko tehnološko znanje in 
inovacije, pa tudi takih, ki so veliko bolj 
zemeljski in temeljijo na skoraj primitivni 
obdelavi lesa. 
Jekleni skulpturi »Plamenica« in »Junak« 
sta novi skulpturi za letošnjo in prihod-
nje generacije najboljših slovenskih 
športnikov. Moč jeklene volje je tisto, 
kar naredi vrhunskega športnika. Moč 
nerjavnega jekla, ki ga proizvaja Skupina 
SIJ – sponzor dogodka Športnik leta, pa 
je v njegovem sijaju in brezčasnosti.

LUKA 
TRATNIK



Avtor fotografije na naslovnici: Klemen Štular


