
PARAŠPORTNIK 2021 
 
V torek, 22. marca 2022, sva se z Bojanom Fijavžem udeležila slavnostne prireditve na Brdu 
pri Kranju, kjer je Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paraolimpijski komite 
Slovenije - podelila nagrade najboljšim parašportnikom v letu 2021. Prireditev sta povezovala 
Mateja Pintar Pustovrh in Saša Jerkovič. Vse zbrane sta najprej nagovorila predsednik Zveze 
ŠIS-SPK Damjan Lazar in olimpijec Miro Cerar starejši. Prireditve so se udeležili tudi 
predsednik državnega zbora, Igor Zorčič, veleposlanik Japonske v Sloveniji, Hiromiči 
Macušima, in veleposlanik Ljudske republike Kitajske, Van Šunking. Športni dogodek so 
obogatili: plesalca Lara Nedeljkovič in Klemen Dremelj, paraplesalci, Trkaj s himno - Ta 
tempo in Ditka Čepin.  
 

 
 
Športnik leta 2021 sta postala plezalka Manca Smrekar in strelec Franček Gorazd Tiršek. 
Manca si je nagrado zaslužila s četrtim mestom na lanskem svetovnem prvenstvu v 
paraplezanju v Moskvi, Gorazd pa z nastopi na paraolimpijskih igrah v Tokiu, kjer je osvojil 
dve medalji. 
 

 



Med ekipami so si priznanje zaslužili člani ekipe športnega ribolova v sestavi: Rudi Centrih, 
Franc Štefanič, Željko Mavrič, Marko Pešec in Tomaž Vanič, ki so v lanskem letu na 
svetovnem prvenstvu v športnem ribolovu v Radečah osvojili srebrno medaljo. 
 

 
 
Zveza je svoje športnike za uspešne nastope nagradila tudi z bronastimi, srebrnimi in zlatimi 
znaki. 
 

Bronasti znak zveze (nagrada za medalje na evropskem prvenstvu) so prejeli reprezentanti, 
ki so na evropskem prvenstvu v kegljanju slepih in slabovidnih dosegli izjemne rezultate. 
Priznanje so dobili Marjan Žalar, Mitja Osolnik, Sašo Kajtna, Jože Lampe, Slavko 
Muhič, Miro Rus, Igor Žagar, Tomaž Furlan in Karmen Vogrič. Bronasti znak so prejeli tudi 
podajalci in podajalke pri kegljanju slepih in slabovidnih: Jelka Orban, Marija Fras, Marko 
Prosenc, Sašo Kajtna in Nina Kramar. Bronasti znak je prejela parakarateistka Diandra 
Bekčić, prav tako tudi igralca biljarda na vozičkih Matej Brajkovič in David Slaček ter gluhi 
tenisač Marino Kegl. 
 

SrebrnI znak zveze (nagrade za medalje na svetovnem prvenstvu) so prejeli ribiči, ki so bili 
drugi na SP. 
 

Zlati znak zveze je prejel Franček Gorazd Tiršek za dve paraolimpijski kolajni.  
 

Med mladimi športniki je bil nagrajen plavalec Tim Žnidaršič Svenšek. 
 

Svojo športno pot so zaključili parastrelci: Veselka Pevec, Damjan Pavlin, Franc Pinter Ančo, 
slepi maratonec Sandi Novak,»bocciar« Matjaž Bartol in plavalec Darko Đurić. Trenersko 
športno pot so zaključili tudi Gregor Habjan, Jurij Ravnik, Ivan Vinkler in Martin Smole.  
 
Pripravil: Anton Glad 

 

 

 


