ŠPORTNI DOSEŽKI OTROK IN MLADINE V ZAVODIH S PODROČJA VZGOJE IN
IZOBRAŽEVANJA
Dečki in deklice do 15 let


Uranič Luka – namizni tenis

Luka Uranič, učenec Osnovne šole Stranje, je na Ravnah na Koroškem dosegel naslov
državnega šolskega prvaka v namiznem tenisu za leto 2016 med učenci od 6. do 9.
razreda. Zmagal je tudi na vseh štirih predtekmovanjih.


Šobar Eva – namizni tenis

Eva Šobar, učenka Osnovne šole Frana Albrehta, je dosegla 2. mesto na državnem
šolskem prvenstvu v namiznem tenisu na Ravnah na Koroškem, med učenkami od 6. do
9. mesta.

ŠPORTNI DOSEŽKI OTROK, MLADINE IN ODRASLIH V ŠPORTNIH DRUŠTVIH
Deklice do 15 let


Pšeničnik Lotti - atletika tek

Lotti Pšeničnik si je v lanskem letu v kategoriji mlajših pionirk pritekla naslov državne
prvakinje v teku na 60 metrov z ovirami in 3. mesto na 60 metrov.


Habjan Taja – lokostrelstvo

Taja Habjan je lani osvojila naslova državne prvakinje na zunanjem prvenstvu in 900
krogov. Bila je tudi druga na dvoranskem državnem prvenstvu.


Špoljarič Zala - odbojka

Zala Špoljarič je na ljubljanskem Kongresnem trgu sredi avgusta v okviru mednarodnega
turnirja Ljubljana Beach Volley Challenga v zaključnih bojih v odbojki na mivki v
kategoriji do 15 let v paru z Nino Zdešar osvojila naslov državne prvakinje.


Viriant Maša – gorski tek

Maša Viriant je absolutna zmagovalka Pokala SLO v gorskih tekih in trikratna državna
prvakinja. Maša je tudi odlična tenisačica in zmagovalka turnirjev, na tekmi TENNIS
EUROPE - Girls consulation, je dosegla 3. mesto.


Crnkovič Neli – ples moderni (sama)

Neli Crnkovič je lani kot članica reprezentance na mednarodnih tekmovanjih osvojila 6.
mesto show solo na Svetovnem prvenstvu v Riesi v Nemčiji. Na Svetovnem prvenstvu v
modernu v Wetzlarju v Nemčiji je z mladinsko formacijo osvojila naslov Svetovnih
viceprvakov ter 4. mesto z malo skupino. Na Državnem prvenstvu je osvojila srebrno
medaljo v kategoriji jazz solo mladinke in bronasto medaljo v kategoriji show solo
mladinke. Je kategorizirana športnica perspektivnega razreda.


Šporn Kim - triatlon

Kim Šporn je v letu 2016 postala državna prvakinja v triatlonu med starejšimi deklicami.

Že lani je premagala večino, tudi do tri leta starejše tekmovalke, glede na njeno
zavzetost pa lahko v prihodnje pričakujemo še več podobnih rezultatov.


Kranjec Žagar Hana – gorsko kolesarstvo

Hana Kranjec Žagar je z naskokom osvojila skupni seštevek slovenskega pokala. Osvojila
je tudi dva naslova državne prvakinje.
Dečki do 15 let

Prebil Jernej – plavanje
Jernej Prebil je na zimskem in letnem državnem prvenstvu za dečke osvojil deset medalj.
Trikrat je bil državni prvak, trikrat podprvak ter štirikrat tretji. S svojimi rezultati so se
mu odprla vrata reprezentance.


Jerman Luka – športno plezanje

Luka Jerman je v skupnem seštevku državnega prvenstva v športnem plezanju lani že
drugo leto zapored postal državni prvak v balvanskem plezanju v kategoriji cicibani. V
skupnem seštevku državnega prvenstva v težavnostnem plezanju je dosegel tretje
mesto.


Resnik Aljaž – športno plezanje

Aljaž Resnik je v skupnem seštevku državnega prvenstva v športnem plezanju postal
državni prvak v balvanskem plezanju v kategoriji starejših dečkov. Postal je tudi član
slovenske mladinske reprezentance.


Planko Lovro - biatlon

Lovro Planko je v sezoni 2016/17 postal član mladinske reprezentance v biatlonu.
V sezoni 2016/17 je v kategoriji starejših dečkov osvojil skupno 1. mesto za Pokal RS v
biatlonu in skupno 1. mesto v Poletnem pokalu Geoplin 2016 na tekaških rolkah v
kategoriji mlajši mladinci. V poletni sezoni 2016 je postal državni prvak med mlajšimi
mladinci na tekaških rolkah.


Golob Grega – ples moderni (sam)

Grega Golob je v kategoriji show dance in modern solo otroci na državnem prvenstvu
dosegel 1. mesti in 1. mesto v skupnem seštevku. Na svetovnem prvenstvu je v show
plesih v svoji kategoriji dosegel 7. mesto.


Sušnik Rok – gorski tek

Rok Sušnik je zmagovalec Pokala SLO v gorskih tekih med starejšimi dečki. Je državni
prvak v teku gor-dol in zmagovalec finalne tekme na Šmarno goro. S štafeto dečkov je
dosegel naziv državnega prvaka.


Boltar Jan – gorsko kolesarstvo

Jan Boltar je z izjemo ene tekme v sezoni 2016 vse tekme končal med najboljšimi tremi.
Odlično pripravljenost in talent je potrdil na državnem prvenstvu v Kočevju, kjer je
osvojil naslov državnega prvaka. Ob koncu sezone je končal kot drugi v skupnem
seštevku slovenskega pokala.



Škrjanc Jan - triatlon

Jan Škrjanc je v letu 2016 nastopal še v konkurenci kadetov. Osvojil je naslov državnega
prvaka na razdalji super sprint triatlona. Poleg Slovenskega državnega prvenstva je na
tej razdalji zmagal še na avstrijskem, češkem in hrvaškem državnem prvenstvu.
Dečki/deklice – ekipno


Odbojkarski klub Kamnik - mini odbojka dečki - odbojka

Igralci v mini odbojki so se pod vodstvom Jureta Sitarja prebili na zaključni turnir
državnega prvenstva. Pred domačimi navijači so na koncu osvojili naslov državnih
podprvakov. Za Calcit Volleyball so igrali Miha Okorn, Luka Blaževič, Gregor Frece, Enej
Sladič, Domen Stele, Marcel Kotnik, Jakob Drolc, Miha Škrinjarič, Nace Jeglič, Gašper
Babnik in Jaka Albič.
Kadeti in kadetinje do 17 let


Habjan Tine – gorski tek

Tine Habjan je zmagovalec Pokala SLO v gorskih tekih. Je državni prvak v disciplini gor.
Zmagal je na teku na Grintovec in je bil član reprezentance mladincev na evropskem
prvenstvu v Arcu.


Vrtačič Tjaša- triatlon

Tjaša Vrtačič je dosegla več uvrstitev med dobitnice točk na Evropskih mladinskih
pokalih. Udeležila se je Evropskega prvenstva v Lizboni in dosegla odličen rezultat na
domači tekmi na Bledu, kjer je bila s četrtim mestom povsem pri vrhu. Tjaša je lani
postala tudi absolutna državna prvakinja v sprint triatlonu.


Jančar Jakob – kegljanje

Jakob Jančar je aktualni državni prvak v kategoriji U-18 posamezno in državni prvak v
kombinaciji. S soigralko Teo Repnik sta osvojila tudi bronasto kolajno v tandem mix. Z
ekipo v U-23 je osvojil tudi bronasto medaljo na DP ekipno.


Ravnikar Žiga – lokostrelstvo

Žiga Ravnikar je lani osvojil štiri naslove državnega prvaka, in sicer na dvoranskem
prvenstvu, zunanjem prvenstvu, v disciplini 900 krogov in disciplini Arrowhead. Tekmoval
je tudi na evropskem prvenstvu in svetovnem pokalu. Je kategoriziran športnik
perspektivnega razreda.


Grkman Jure – atletika tek

Jure Grkman je v lanskem letu osvojil naslov državnega prvaka med starejšimi mladinci.
Nastopil je na Evropskem prvenstvu za mlajše mladince v Gruziji, kjer je zabeležil
najboljšo moško uvrstitev reprezentance Slovenije, z 10. mestom v teku na 400 metrov.


Kaker Zala – solo ples

Zala Kaker je v kategorijah show dance solo in modern solo članice osvojila 3. mesto in
2. mesto v skupnem seštevku pokalov. Na svetovnem prvenstvu je osvojila 13. in 12 .
mesto v teh dveh kategorijah.



Dobrovoljc Živa – plavanje

Živa Dobrovoljc je na zimskem in letnem državnem prvenstvu med mladinkami osvojila
pet medalj. Dvakrat je bila državna prvakinja, dvakrat podprvakinja in enkrat tretja.
Kadeti in kadetinje – ekipno


Vaterpolsko društvo Kamnik - ekipa kadetov – vaterpolo

Ekipa kadetov Vaterpolskega društva Kamnik je v letu 2016 osvojila naslov državnih
prvakov in igrala v finalu pokalnega prvenstva Slovenije. Za uspehe so zaslužni trener
Elvir Bečič in pomočnik Primož Romšak ter igralci Jaka Kerznar, Martin Mihelič, Tim
Ostrež, Kristijan Burgar, Rok Bergant, Blaž Briški, Martina Kemperl, Tjaša Belentin, David
Lukič, Blaž Belentin, Žan Komatar, Bor Peterlin in Luka Soklar.
Mladinci in mladinke do 19 let


Babnik Andraž – kegljanje

Andraž Babnik je aktualni državni prvak v kategoriji U-23 tandem mix s soigralko Anjo
Dobravc. Z ekipo v U-23 je osvojil tudi bronasto medaljo na ekipnem državnem
prvenstvu.


Štrajhar Gašper – lokostrelstvo

Gašper Štrajhar je lani osvojil prvi mesti med mladinci na dvoranskem in zunanjem
državnem prvenstvu in prvo mesto v absolutni kategoriji na zunanjem prvenstvu. Osvojil
je tudi tretje mesto na evropskem prvenstvu ter deveto na svetovnem dvoranskem
prvenstvu. Je kategoriziran športnik mednarodnega razreda.


Zupin Agata – atletika tek

Agata Zupin je v preteklem letu osvojila kar nekaj naslovov državne prvakinje v različnih
disciplinah in kategorijah ter izpolnila normo za nastop na svetovnem prvenstvu za
mladince in mladinke. V letošnjem letu je že postavila nov državni dvoranski rekord pri
mladinkah na 400 metrov.


Mandič Mark – triatlon

Mark Mandič osvojil drugo mesto na državnem prvenstvu v akvatlonu v Rajhenburgu in
četrto mesto na Evropskem prvenstvu v Franciji. Osvojil je tudi prvo mesto na akvatlonu
Ilirija.


Planko Matevž – triatlon

Matevž Planko je lani osvojil medaljo na Evropskem mladinskem prvenstvu v duatlonu.
Na koncu sezone pa je dosegel še odlično 7. mesto na svetovnem mladinskem prvenstvu
v triatlonu. Status perspektivnega razreda si je prislužil tudi s 7. mestom na evropski
rang lestvici.


Podobnik Teo – odbojka

Teo Podobnik že trka na vrata prve ekipe Calcit Volleyball-a. Njegove dobre igre so ga
pripeljale tudi do slovenske mladinske reprezentance, s katero je igral na turnirju
srednjeevropske lige, na katerem je ekipa osvojila tretje mesto. Prav tako je z
reprezentanco igral na kvalifikacijah za uvrstitev na mladinsko EP 2017.

Veterani in veteranke nad 45 let


Kregar Miro – triatlon

Miro Kregar je najuspešnejši slovenski veteranski triatlonec, saj je zmagal na vseh šestih
državnih prvenstvih Triatlonske zveze Slovenije. V Krškem je postal državni prvak v
akvatlonu, v Ribnici v duatlonu, v Kočevju v Sprint triatlonu, v Ajdovščini v kros triatlonu,
v Bakovcih v srednje dolgem triatlonu in na Bledu v Olimpijskem triatlonu. Sezono je
kronal na svetovnem prvenstvu v Ultraman triatlonu na Havajih, kjer je zasedel
absolutno četrto mesto in prvo mesto v veteranski kategoriji.


Capuder Romana – triatlon

Romana Capuder je uresničila dolgoletne sanje in opravila z Ironman triatlonom. Na
domačem državnem prvenstvu v srednje dolgem triatlonu je osvojila absolutno tretje
mesto in prvo mesto med veterankami.


Cvet Miran – gorski tek

Miran Cvet je zmagovalec Pokala Slovenije in državni veteranski prvak v teku gor in gordol. Bil je član reprezentance na svetovnem prvenstvu v Bolgariji, kjer je dosegel odlično
26. mesto. Nosi častni naziv Naj gorski tekač leta 2016.


Teraž Franci – gorski tek

Franci je legenda gorskega teka. V Pokalu Slovenije je dosegel 3. mesto in je državni
podprvak v teku navzgor. Na državnem prvenstvu Maraton štirih občin je bil 18.
absolutno in drugi v svoji kategoriji. Na prestižnem maratonu v New Yorku je bil 2223.
med 51.000 tekači iz vsega sveta.


Poljanšek Franci – kegljanje

Franci Poljanšek redno nastopa za tretjo kamniško ekipo. V lanskem letu je osvojil
bronasto medaljo na državnem prvenstvu veterani.


Hace Tatjana - kegljanje

Tatjana Hace nastopa za drugo žensko ekipo Kamnika. Redno nastopa tudi na državnih
prvenstvih za veterane. V lanskem letu je bila vice prvakinja na državnem prvenstvu za
veterane.
Športni dosežki otrok, mladine in odraslih s posebnimi potrebami


Dragar Aleš – triatlon invalid

Aleš Dragar je v lanski sezoni postal državni prvak v para triatlonu s spremljevalcem
Gregorjem Sušnikom. Nastopil je v slovenski para kolesarski reprezentanci s
sokolesarjem Alešem Rodetom v evropskem pokalu, kjer sta osvojila 4. in 5. mesto.
Člani in članice nad 20 let


Habjan Den – lokostrelstvo

Den Habjan je lani osvojil naslove državnih prvakov na dvoranskem in zunanjem
državnem prvenstvu ter disciplini Arrowhead.



Štrajhar Klemen – lokostrelstvo

Klemen Štrajhar je osvojil prvo mesto absolutno na državnem dvoranskem prvenstvu in
drugo med člani. Ne tekmi za svetovni pokal v Franciji je osvojil deveto mesto.


Hribar Klemen – odbojka

Klemen Hribar je v minuli sezoni ponovno potrdil, da sodi med najboljše proste igralce v
Sloveniji. Na vseh tekmah za reprezentanco Slovenije, na katerih je dobil priložnost, je
potrdil svojo kakovost. Slovenija je v svoji prvi sezoni v svetovni ligi prepričljivo osvojila
prvo mesto v tretji kakovostni skupini, tako da bo leta 2017 zaigrala v drugem
kakovostnem razredu.


Kosovelj Mitja – gorski tek

Mitja Kosovelj je državni podprvak v teku gor-dol. Na 13. svetovnem prvenstvu v
gorskem maratonu je bil nosilec bronaste medalje. S strani AZS je prejel zlato plaketo za
posebne dosežke v letu 2016. Je kategoriziran športnik mednarodnega in svetovnega
razreda.


Čufer Ana – gorski tek

Ana Čufer je zmagovalka Pokala Slovenije v gorskih tekih in je državna prvakinja v tekih
gor in gor-dol. Na 13. svetovnem prvenstvu v gorskem maratonu je pritekla odlično 17.
mesto in bila članica ekipe, ki je dosegla srebrno medaljo, s tem je pridobila
kategorizacijo mednarodnega razreda.


Hribovšek Boštjan – gorsko kolesarstvo

Boštjan Hribovšek je osvojil skupni seštevek slovenskega pokala v konkurenci elite, junija
je osvojil še svoj drugi naslov državnega prvaka v konkurence elite. Državno prvenstvo v
vzponu je končal na drugem mestu. Nadel si je tudi slovenski dres na svetovnem
prvenstvu na Češkem.
Člani/članice – ekipno


Kegljaški klub Kamnik – člani – kegljanje

Kegljaški klub Calcit Kamnik je lani osvojil drugo mesto v ligaškem tekmovanju. V
mesecu oktobru so Kamničani tekmovali na Evropskem pokalu v Bački Topoli v Srbiji in
osvojili odlično 4. mesto. Člani prve ekipe so Matej Turk, Damjan Hafnar, Marko Oman,
Klemen Mahkovic, Franci Grubar, Jure Starman, Janže Lužan, Gašper Burkeljca, Žan Grm
in trener Franci Spruk. Že tretje leto zapored je moški del Kegljaškega kluba Kamnik
proglašen za najboljši klub v Sloveniji.

