
PARAŠPORTNIK LETA 2022 
 
V torek, 24. januarja 2023, sva se z Janijem Palčičem udeležila vsakoletne slovesne prireditve 
na Brdu pri Kranju, na kateri je Zveza za šport invalidov Slovenije - Slovenski paraolimipijski 
komite razglasila parašportnico, parašportnika ter najboljšo žensko in moško ekipo leta 2022. 
Prireditev sta vodila Mateja Pintar Pustovrh in Saša Jerkovič. Na prireditvi je vse navzoče 
nagovorila tudi predsednica Republike Slovenije, dr. Nataša Pirc Musar. Predsednik ZŠIS-
SPK, Damijan Lazar, pa je predstavil bogate športne dosežke športnikov invalidov. 
 

 
 

Za najboljše športnike leta 2022 med invalidi je bila razglašena vsestranska atletinja Leja 
Glojnarič, ki ima najraje skok v višino in je lani na olimpijadi gluhih prejela zlato medaljo; gluhi 
teniški igralec Marino Kegl, je na zadnji olimpijadi gluhih zasedel četrto mesto in je bil športnik 
leta že pred šestimi leti.  
 

 
Leja Glojnarič, športnica leta 2022, in Majda Cipot, mama športnika leta, tenisača Marina Kegla 

 

Med ekipami sta bili za najboljši ekipi razglašeni: ženska reprezentanca odbojke sede v 
zasedbi: Lena Gabršček, Suzana Ocepek, Valentina Brik, Klara Vrabič, Tija Vrhovnik, Senta 
Jeler, Jana Ferjan, Mira Jakin in Marina Cencelj, ki so lani osvojile drugo mesto v zlati ligi 
narodov, bile pa so tudi četrte na svetovnem prvenstvu kot najboljša evropska reprezentanca 
ter košarkarska reprezentanca gluhih v zasedbi: Miha Zupan, Miha Jakofčič, Jan 
Orešnik in Jaka Markovič, ki je lani v igri „tri na tri“ osvojila naslov svetovnih prvakov. 
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Voditelja prireditve Saša Jerkovič in Mateja Pintar Pustovrh, predsednica Nataša Pirc Musar,  
Damijan Lazar in predstavnice ženske ekipe v odbojki sede  
 

 
Ekipa gluhih košarkarjev ob predsednici Nataši Pirc Musar in Damijanu Lazarju 
 

Na prireditvi na Brdu pri Kranju so tokrat razdelili več priznanj kot običajno. Častne listine so 
tako dobili: Peter Ozmec, Ernest Jazbinšek, Emil Muri in Damijan Lazar, prvi častni član Zveze 
za šport invalidov Slovenije - Slovenski paraolimipijski komite pa je postal Jože Okoren, ki je bil 
nekoč aktiven športnik, zdaj pa že dolgo na več področjih pomaga svojim naslednikom. 
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Podeljene so bile tudi zlate plakete za invalidske organizacije za njihovo več desetletno 
delovanje. Med njimi je tudi naše društvo. Prejemniki so: Društvo laringektomiranih Slovenije, 
Društvo paralitikov Slovenije, Združenje multiple skleroze Slovenije, Zveza paraplegikov 
Slovenije, Društvo distrofikov, Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije, Zveza delovnih 
invalidov Slovenije, Zveza Sožitje, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije in Zveza društev 
slepih in slabovidnih Slovenije. 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
Priznanji ob koncu kariere sta prejela tudi športnika, ki sta končala aktivno pot: gluha 
smučarka Anja Drev in košarkar na vozičku Gregor Gračner. 
 
Plavalec Gašper Glušič in odbojkarica Klara Vrabič pa sta prejela priznanje za perspektivnega 
mladega športnika. 
 
Kot je že v navadi, so bili podeljeni tudi zlati, srebrni n bronasti znaki za dosežke na mednarodnih 
tekmovanjih. Zlati znak za medalje na najvišjih svetovnih tekmovanjih sta prejeli Iris Breganski 
in Leja Glojnarič, srebrni znak Franček Gorazd Tiršek, reprezentanca rokometašev na vozičkih 
in reprezentanca gluhih košarkarjev, bronaste znake pa Marjan Žalar, Marija Fras, Jože Lampe, 
Mitja Osojnik, Karmen Vogrič, Amir Alibabić, Lara Nedeljković, Klemen Dremelj, Nastija Fijolič, 
Matej Brajkovič, Diandra Bekčič, Tim Žnidaršič Svenšek, Alen Bečirević in moška reprezentanca 
v odbojki sede. 
 
Zapisal: Bojan Fijavž 
Fotografija: Sportida in Bojan Fijavž 


