PODELITEV PRIZNANJ
NAJBOLJ USPEŠNIM ŠPORTNIKOM V LETU 2017

Jubilejno priznanje:
BRONASTI ZNAK Zveze športnih organizacij Grosuplje za 20 let delovanja društva prejme:
Košarkarski klub Grosuplje
Košarkarski klub Grosuplje je bil ustanovljen 17. junija 1997. Ljubitelji košarke so klub ustanovili zaradi
velikega interesa mladih igralcev, ki so takrat uspešno tekmovali v Šolski košarkarski ligi – ŠKL. Prvi
predsednik kluba je postal Boţidar Gabrijel, v tistem času ravnatelj Osnovne šole Louisa Adamiča
Grosuplje. V klubuso strokovno delo začeli z eno pionirsko ekipo, vendar so z načrtnim in preudarnim
delom hitro oblikovali celotno piramido ekip, od najmlajših pionirjev do članov.
Košarkarski klub Grosuplje je v dvajsetih letih delovanja postal spoštovan in izjemno konkurenčen
slovenski klub. Prepoznaven je predvsem po izvrstnem delu z mladimi. V okviru kluba se namrečs
košarko ukvarja skoraj 400 otrok. S kvalitetnim in načrtnim delom strokovnega kadra dosegajo izjemne
uspehe, saj se klubske ekipe redno uvrščajo v sam vrh tekmovanj pod okriljem Košarkarske zveze
Slovenije. V zadnjih desetih letih so njihove ekipe v drţavnih prvenstvih osvojile tri prva, eno drugo, tri
tretja in štiri četrta mesta. Največji uspeh je Košarkarski klub Grosuplje dosegal v prejšnji sezoni, saj
seje z ekipami v vseh petih mladinskih kategorijah uvrstil na finalne turnirje, kar do sedaj ni uspelo še
nobenemu klubu v Sloveniji. Košarkarski strokovnjaki uvrščajo grosupeljski klub med pet najboljših
košarkarskih klubov v drţavipo kvaliteti dela z mladimi, ob bok klubom kot so Petrol Olimpija, Krka in
Helios Suns.
Članska ekipa kluba je v dvajsetih letih delovanja nastopala na vseh nivojih tekmovanj v Sloveniji, od
začetka v 4. ligi, pa vse do triletnega obdobja nastopanja v 1. slovenski košarkarski ligi med letoma
2012 in 2015, ko je v Grosupljemvladala prava košarkarska evforija. Trenutno nastopa članska ekipa v
2. slovenski košarkarski ligi, ki daje igralcem iz domačega okolja dovolj moţnosti za napredek in
razvoj, za nekatere izmed njih pa predstavlja vmesno stopničko k profesionalni športni poti.
V Košarkarskem klubu Grosuplje je tako svoje začetne korake naredilo kar nekaj košarkarjev, ki
zdajigrajo v tujini. Blaţ Mesiček igra v 1. italijanski ligi pri ekipi Brindisija, Martin Krampelj nastopa za
ameriško univerzo CreightonUniversity iz Nebraske, Sandi Grubelićpa v najboljšem bosanskem klubu
Spars iz Sarajeva. V mladinski šoli madridskega Reala se kali Dan Duščak, omeniti pa velja tudi Igorja
Tratnika, ki je pred kratkim podpisal za Petrol Olimpijo, ter Borisa Jeršina, za katerim je dolgoletna
uspešna kariera v različnih prvoligaških klubih, velja pa tudi za enega najboljših igralcev na svetu v
ulični košarki 3 na 3.
Ob tako kvalitetnem delu, kot so ga v Košarkarskem klubu Grosuplje vzpostavili v preteklih dvajsetih
letih, lahko klub z optimizmom zre v prihodnost in se veseli novih uspešnih dvajsetih let.
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Jubilejno priznanje:
BRONASTI ZNAK Zveze športnih organizacij Grosuplje za 20 let delav športu prejme:
Zdravko Mariĉ
Zdravko Marič je 53 letni zdravnik, mojster karateja 3. dan in oče treh otrok. Zdravko se je srečal s
karatejem pri svojih 33 letih, ko se je skupaj s svojim sinom Remom vpisal v Karate klub Ljubljana,
Remdanes končuje študij medicine. Kmalu sta se jima pridruţili še hčerki Oriana, ki končuje magisterij
iz defektologije in Domineja, zlata maturantka in brucka na medicini. Karate je kot športna disciplina bil
in še vedno je pomemben povezovalni člen druţinskega ţivljenja Zdravka Mariča. Zdravku je kljub
odgovornemu opravljanju zahtevnih sluţbenih obveznosti ukvarjanje s karatejem pomenilo način in
smisel zdravega načina ţivljenja.
V letu 2004 je prestopil v Shotokan karate klub Grosuplje, kjer še danes aktivno vadi in pomaga pri
delovanju kluba. V obdobju med letoma 2009 in 2012 je bil kot zdravnik del reprezentančnega tima
slovenske karate reprezentance. Kot vodja zdravniške sluţbe je bil vrsto let aktiven tudi na
Mednarodnih turnirjih Ljubljana open.
Njegov športni duh mu ni dal miru in se je kljub zrelim letom tudi sam udeleţeval nekaterih karate
tekmovanj v kategoriji veteranov, kjer je dosegal uvrstitve pri vrhu. Zadnji odmevnejši doseţek je 1.
mesto v borbah na mednarodnem turnirju katana open Bohinj 2017.
Karateist Zdravko Marič kljub dolgoletnemu delovanju še ni rekel zadnje besede. Karate je veščina, ki
ne pozna starostnih omejitev. Moţnost izbire izzivov, ciljev in načrtov so tako pestre, da se jih ne da
izčrpati, dokler smo ţivi.
Dosedanja prehojena pot kaţe karateju predanega človeka in ţelimo si, da bi na tej poti vztrajal čim
dlje časa.
Priznanja Zveze športnih organizacij Grosuplje za športne doseţke v letu 2017. Prejmejo jih
naslednje športnice in športniki:
Karateisti KIARA MEKIĈ, LANA SAVANOVIĆ in TIMON ADAMIĈ – ĉlani Shotokan karate kluba
Grosuplje
Kiara Mekiĉ je v letu 2017 osvojila 2. mesto na drţavnem prvenstvu v borbah nad 50 kg v kategoriji
mlajših kadetinj do 13 let. Na pokalnih tekmovanjih Karate zveze Slovenije je v borbah osvojila 2., 5. in
6. mesto. Sodelovala je tudi na mednarodnih turnirjih v Ljutomeru, Ţalcu, Velenju, Postojni, Kranju in
Mariboru, na katerih je osvojila dve prvi, eno drugo in tri tretja mesta.
Lana Savanovićje v letu 2017 osvojila 1. mesto na drţavnem prvenstvu v borbah do 50 kg v kategoriji
mlajših kadetinj do 13 let. Na pokalnih tekmovanjih Karate zveze Slovenije je v borbah osvojila eno 1.
in dve 3. mesti. Uspešna je bila tudi na mednarodnih turnirjih, saj je v Ljutomeru in Kranju osvojila 1.
mesto, v Postojni 2. mesto, v Velenju in Ljubljani pa 3. mesto.
Timon Adamiĉ je v letu 2017 osvojil 2. mesto na drţavnem prvenstvu v borbah do 57 kg v kategoriji
kadetov do 15 let. Pohvali se lahko tudi s1. mestom z mednarodnega turnirja v ĐurĎevcu na
Hrvaškem in 2. mestom z mednarodnega turnirja za pokal Ţalca, oboje v konkurenci mlajših kadetov
do 13 let.
Priznanje zveze prejme tudi strelka REBEKA SLAK – ĉlanica Strelskega društva Grosuplje
Rebeka Slakje na drţavnem prvenstvu z malokalibrskim oroţjem v mladinski kategoriji osvojila 2.
mesto z malokalibrsko puško v poloţaju leţe. Nastopilo je šest strelk.V letu 2017 je v točkovanju za
najboljšo strelko leta Strelske zveze Slovenije osvojila 5. mesto v konkurenci mladink.
Košarkarja MATEJ SUŠEC in JERNEJ ANDOLŠEK HEINE – ĉlana Košarkarskega kluba
Grosuplje
Matej Sušec je v minuli sezoni igral za mladinsko in člansko ekipo Košarkarskega kluba Grosuplje. V
drţavnih prvenstvih je z mladinci osvojil 7. mesto, s člani pa 16. mesto. Z mladinsko reprezentanco
Slovenije v ulični košarki 3 na 3 je na svetovnem prvenstvu na Kitajskem osvojil 3. mesto.
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Jernej Andolšek Heine je v sezoni 2016/2017 nastopal za ekipe kadetov, mladincev in članov
Košarkarskega kluba Grosuplje. V drţavnih prvenstvih je s kadeti osvojil 8., z mladinci 7., s člani pa
16. mesto.
Oba sta bila tudi člana drţavne mladinske reprezentance do 18 let, ki je nastopila na evropskem
prvenstvu A divizije v Bratislavi. Na prvenstvu je naša izbrana vrsta osvojila 14. mesto v konkurenci
šestnajstih ekip.
Priznanje Zveze športnih organizacij Grosuplje za športne doseţke v letu 2017 prejmejo
naslednje ekipe:
Ekipa MLADINK ŢENSKEGA KOŠARKARSKEGA KLUBA GROSUPLJE
Ekipa mladink Ţenskega košarkarskega kluba Grosuplje je v letu 2017 osvojila 4. mesto v drţavnem
prvenstvu, v katerem je sodelovalo13 ekip. Na zaključnem turnirju drţavnega prvenstva je morala v
polfinalu priznati premoč Celjankam, izid je bil56:78, nato pa v boju za 3. mesto z izidom 66:72 še
gostiteljicam turnirja, ekipi Maribora.
Ekipa je nastopala pod strokovnim vodstvom trenerja Slavka Duščka.
Ekipa KADETOV KOŠARKARSKEGA KLUBA GROSUPLJE
Ekipa kadetov Košarkarskega kluba Grosuplje je v letu 2017 osvojila 8. mesto v drţavnem prvenstvu,
v katerem je sodelovalo74 ekip. Mladi grosupeljski košarkarji so se uvrstili na zaključni turnir najboljših
osmih ekip in v četrtfinalu klonili proti kasnejšim zmagovalcem, ekipi Uniona Olimpije iz Ljubljane. Izid
je bil 90:62 za Ljubljančane.
Ekipa je nastopala pod strokovnim vodstvom trenerja Petra Hojča.
Ekipa MLADINCEV KOŠARKARSKEGA KLUBA GROSUPLJE
Ekipa mladincev Košarkarskega kluba Grosuplje je v letu 2017 osvojila 7. mesto v drţavnem
prvenstvu, v katerem je nastopalo 61 ekip. Na zaključnem turnirju najboljših osmih ekip so se
grosupeljski košarkarji v četrtfinalnem obračunu pomerili z ekipo Krke iz Novega mesta, ki je srečanje
dobila z izidom 70:63.
Grosupeljski košarkarji so nastopali pod strokovnim vodstvom trenerja Predraga Milovića.
BRONASTO PLAKETO Zveze športnih organizacij Grosuplje za športne doseţke v letu 2017
prejmejo naslednje športnice in športniki:
Strelci SARA SLAK, ŢIGA HABJAN, RENATA ORAŢEM in ROK IVANC – ĉlani Strelskega
društva Grosuplje
SARA SLAK je na drţavnem prvenstvu z zračno puško med pionirkami osvojila 2. mesto v konkurenci
39ihstrelk. Prav tako 2. mesto med pionirkami je osvojila tudi na drţavnem prvenstvu z malokalibrsko
puško v trojnem poloţaju. Sara je odlično nastopala tudi v drţavni pionirski ligi, v kateri je prepričljivo
osvojila 1. mesto, 1. mesto pa je osvojila tudi na drţavnem finalnem tekmovanju osnovnih šol.
Zaradi vseh teh doseţkov je bila s strani Strelske zveze Slovenije proglašena za najboljšo strelko v
letu 2017 v kategoriji pionirk.
ŢIGA HABJANje na drţavnem prvenstvu v streljanju s pištolo na 25 metrov osvojil 2. mesto
sstandardno pištolov konkurenci 32ihstrelcev. Tekmoval je tudi s pištolo s središčnim vţigom in osvojil
5. mesto v konkurenci 17ih strelcev.
RENATA ORAŢEM je v preteklem letu na drţavnem prvenstvu z malokalibrsko puško osvojila 3.
mesto v poloţaju leţe in 4. mesto v trojnem poloţaju. Prvi doseţek ji je uspel v konkurenci desetih,
drugi pa v konkurenci devetih strelk.
V točkovanju Strelske zveze Slovenije za najboljšo strelko v letu 2017 je med članicami osvojila 4.
mesto.
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ROK IVANC je v letu 2017osvojil 3. mesto na drţavnem prvenstvu z zračno pištolo. Uspeh je dosegel
v konkurenci 79ih strelcev. Nastopil je tudi na drţavnem prvenstvu z malokalibrsko pištolo na 50
metrov in osvojil 8. mesto v konkurenci 27ih strelcev.
Strelec MAJ KADUNC- ĉlan Strelskega društva Trzin
MAJ KADUNC je na drţavnem prvenstvu z zračno puško v kategoriji mladincev osvojil 2. mesto med
posamezniki in 1. mesto v ekipni konkurenci. Na drţavnem prvenstvu z malokalibrsko puško je med
mladinci osvojil 2. mesto tako v poloţaju leţe, kot v trojnem poloţaju. Osvojil je tudi 1. mesto na
drţavnem finalnem tekmovanju srednjih šol z zračno puško.
Bronasto plaketo prejmejo karateisti:HANA DEBELJAK, MATEJ GORIŠEK in REM MARIĆ –
ĉlani Shotokan karate kluba Grosuplje
HANA DEBELJAK je v letu 2017 osvojila 2. mesto na drţavnem prvenstvu v borbah do 54 kg v
kategoriji kadetinj do 15 let. Na pokalnih tekmovanjih Karate zveze Slovenije je v borbah osvojila eno
1. in dve 3. mesti. Še posebej se je izkazala na turnirju za Veliko nagrado Hrvaške v Samoboru, kjer je
osvojila 1. mesto v konkurenci 23ih tekmovalk kategorije do 55 kg.Prav tako 1. mesto je osvojila tudi
na pokalu Istre v Poreču, medtem ko je bila na močnih turnirjih v Postojni in Ljubljani tretja in druga.
MATEJ GORIŠEK je v letu 2017 osvojil 3. mesto na drţavnem prvenstvu v borbah do 70 kg v
kategoriji kadetov do 15 let. Uspešen je bil tudi na pokalnih tekmovanjih Karate zveze Slovenije, saj je
v borbah osvojil eno prvo in eno tretje mesto.
Sodeloval je na vrsti turnirjev in osvojil 1. mesto v Kranju in Bohinju, 2. mesto v Čakovcu, Velenju in
Ljubljani, 3. mesto pa v ĐurĎevcu, Ljutomeru, Ţalcu in Oplotnici.
REM MARIĈ je v letu 2017osvojil 3. mesto na drţavnem prvenstvu v borbah nad84 kg. Na močnem
mednarodnem turnirju v Trbovljah je osvojil 1. mesto v borbah nad 84 kg in 2. mesto v odprti kategoriji.
Prva mesta je osvojil tudi na turnirjih v Velenju, Postojni in Mariboru.
Bronasto plaketo prejme športni plezalec ŢIGA ZAJC – ĉlan Planinskega društva Grosuplje
ŢIGA ZAJC je v letu 2017 nastopal v drţavnih prvenstvih teţavnostnega in balvanskega plezanja v
kategoriji kadetov. V teţavnostnem plezanju je v seštevku šestih tekem osvojil končno 2. mesto med
osemnajstimitekmovalci, v balvanskem plezanju, kjer sta za drţavno prvenstvo štelidve tekmi, pa je
osvojil končno 4. mesto.
Ţiga je v lanskem letu kot član drţavne reprezentance nastopal tudi v evropskem pokalu.
Bronasto plaketo Zveze športnih organizacij Grosuplje prejmejo košarkarice LEA DEBELJAK,
TJAŠA KENDA, LEA MEHLE, MOJCA AHAC in TEJA GORŠIĈ – ĉlanice Ţenskega
košarkarskega kluba Grosuplje
Lea Debeljak je v minuli sezoni igrala za ekipi kadetinj in mladink Ţenskega košarkarskega kluba
Grosuplje. V drţavnih prvenstvih je s kadetinjami osvojila 1. mesto, z mladinkami pa 4. mesto.
Lea je bila tudi članica kadetskedrţavne reprezentance do 16 let, ki je na evropskem prvenstvu B
divizije vSkopjuosvojila11. mesto v konkurenci 22ih ekip.
Tjaša Kenda, Lea Mehle in Mojca Ahac so v minuli sezoni igrale za ekipe kadetinj, mladink in članic
Ţenskega košarkarskega kluba Grosuplje. V drţavnih prvenstvih so s kadetinjami osvojile 1., z
mladinkami 4., s članicami pa 8. mesto. Ob tem je bila Lea Mehle na zaključnem turnirju kadetinj
izbrana v najboljšo peterko turnirja, Mojca Ahac pa je bila na istem tekmovanju proglašena za
najkoristnejšo igralko turnirja.Vse tri so bile tudi članicemladinske drţavne reprezentance do 18 let, ki
je na evropskem prvenstvu A divizije vŠopronu na Madţarskem osvojila7. mesto v konkurenci
šestnajstih ekip.
Teja Goršiĉ je v minuli sezoni igrala za ekipi mladink in članic Ţenskega košarkarskega kluba
Grosuplje. V drţavnih prvenstvih je z mladinkami osvojila 4. mesto, s članicami pa 8. osmo mesto. Ob
tem je bila na zaključnem turnirju mladinskega drţavnega prvenstva izbrana v najboljšo peterko
turnirja.
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Prav tako kot Tjaša, Lea in Mojca je bila tudi Teja članica mladinske drţavne reprezentance do 18 let,
ki je na evropskem prvenstvu A divizije na Madţarskem osvojila7. mesto v konkurenci 16ih ekip.
BRONASTO PLAKETO Zveze športnih organizacij Grosuplje za športne doseţke v letu 2017
prejmejo naslednje ekipe:
Ekipa MLAJŠIH PIONIRJEV KOŠARKARSKEGA KLUBA GROSUPLJE
Ekipa mlajših pionirjev je v letu 2017 osvojila 3. mesto v drţavnem prvenstvu, v katerem je
sodelovalo92 ekip. Sodelovala je tudi v pokalnem tekmovanju Košarkarske zveze Slovenije in osvojila
2. mesto v konkurenci 95ih ekip
Ekipa je nastopala pod strokovnim vodstvom trenerja Andraţa Ulčarja.
Bronasto plaketo prejme tudi Ekipa STAREJŠIH PIONIRJEV KOŠARKARSKEGA KLUBA
GROSUPLJE
Ekipa starejših pionirjev je v letu 2017 osvojila 3. mesto v drţavnem prvenstvu, v katerem je
sodelovalo90 ekip. Mladi grosupeljski košarkarji so se uvrstili na zaključni turnir najboljših štirih ekip in
v polfinalu z minimalno razliko klonili proti ekipi Janče Energetika. Izid je bil 67:66 za Ljubljančane.V
boju za 3. mesto so nato brez večjih teţav odpravili ekipo Zlatoroga iz Laškega. Srečanje so dobili z
izidom 79:66.
Ekipa je nastopala tudi v mednarodnem tekmovanju “Europeanyouthbasketballleague”, v katerem so
nastopali predstavniki iz 29 drţav. Naši fantje so osvojili odlično 2. mesto, za zagrebško Cibono.
Ekipo je v sezoni 2016/2017 vodil trener Peter Hojč.
Bronasto plaketo prejme še STRELSKO DRUŠTVO GROSUPLJE – za uspehe svojih strelcev v
ekipnih tekmovanjih:
Na drţavnih prvenstvih so ekipe Strelskega društva Grosuplje v letu 2017 dosegle nekaj odličnih
uvrstitev. V streljanju s pištolo na 25-metrski razdalji sta 3. mesto osvojili članski ekipi s standardno
pištolo in s pištolo na središčni vţig.
V streljanju z zračno pištolo so člani osvojili 5. mesto v konkurenci 18ih ekip. V streljanju z zračno
puško pa so mladinke osvojile 2. mesto v konkurenci treh ekip, kadetinje 1. mesto v konkurenci štirih
ekip, pionirke 1. mesto v konkurenci sedmih ekip, mlajši pionirji 2. mesto v konkurenci 23ih ekip,
cicibani 2. mesto v konkurenci 14ih ekip in cicibanke 1. mesto v konkurenci treh ekip.
Zaradi doseţkov svojih strelcev je bilo Strelsko društvo Grosuplje ţe osmič proglašeno za najboljše
strelsko društvo v drţavi.
SREBRNO PLAKETO Zveze športnih organizacij Grosuplje za športne doseţke v letu 2017
prejme:
Ekipa KADETINJ ŢENSKEGA KOŠARKARSKEGA KLUBA GROSUPLJE
Ekipa kadetinj Ţenskega košarkarskega kluba Grosuplje je v letu 2017 osvojila 1. mesto v drţavnem
prvenstvu, v katerem je nastopalo petnajst ekip. Na zaključnem turnirju drţavnega prvenstva so
grosupeljske košarkarice v polfinalu, z izidom 65:56, premagale ekipo Jeţice in se prebile v finale, kjer
jim je nasproti stala ekipa Athlete Celje. V finalnem obračunu so bile Grosupeljčanke prepričljivo
boljše. Srečanje so odločile v svojo korist z izidom 58:44.
Grosupeljske košarkarice so nastopale pod strokovnim vodstvom trenerja Predraga Radovića.
SREBRNO PLAKETO Zveze športnih organizacij Grosuplje za športne doseţke v letu 2017
prejme:
Strelka KLAVDIJA JEROVŠEK – ĉlanica Strelskega društva Grosuplje
Klavdija Jerovšek je v letu 2017osvojila 1. mesto na drţavnem prvenstvu z malokalibrsko puško v
trojnem poloţaju in 4. mesto v poloţaju leţe. Osvojila je tudi 4. mesto v skupnem seštevku 1. drţavne
članske lige za sezono 2016/2017. Nastopila je na nekaterih močnih mednarodnih turnirjih in v Novem
Sadu osvojila 7. mesto z malokalibrsko puško v trojnem poloţaju in 11. mesto z zračno puško, v
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Zagrebu je osvojila 8. mesto z zračno puško, prav tako z zračno puško pa tudi 8. mesto v Trzinu in 15.
mesto v Rušah.
Ob koncu leta je bila s strani Strelske zveze Slovenije proglašena za tretjo najboljšo strelko v letu 2017
v kategoriji članic.
SREBRNO PLAKETO Zveze športnih organizacij Grosuplje za športne doseţke v letu 2017
prejmeta:
Odbojkarici NIKA BEVC in KAJA KERSNIK – ĉlanici Odbojkarskega društva Flip-Flop
Nika Bevc in Kaja Kersnik sta v poletnem obdobju odlično nastopali na tekmovanjih v odbojki na mivki,
saj stana drţavnem prvenstvu za mladinke osvojili 2. mesto v konkurenci 27ih ekip. Uspešni sta bili
tudi na drţavnem prvenstvu za mlajše članice, na katerem sta osvojili 3. mesto v konkurenci 14ih ekip.
Kot predstavnici Slovenije sta sodelovali na srednjeevropskem prvenstvu MEVZA in v konkurenci
desetih ekip iz petih drţav osvojili 3. mesto.
Nika in Kaja sta Slovenijo zastopali tudi v evropskem kontinentalnem pokalu za mladinke, preko
katerega se bo pet nacionalnih selekcij iz Evrope uvrstilo na Mladinske Olimpijske igre, ki bodo
prihodnje leto v Buenos Airesu. V prvem krogu pokala je sodelovalo 40 reprezentanc, Nika in Kaja pa
sta v svoji skupini osvojili 2. mesto in se tako uvrstili med 16 reprezentanc, ki se bodo v letu 2018
pomerile na zaključnem turnirju kontinentalnega pokala.
SREBRNO PLAKETO Zveze športnih organizacij Grosuplje za športne doseţke v letu 2017
prejme:
Karateistka SARA STANKO – ĉlanica Shotokan karate kluba Grosuplje
Sara Stanko je v letu 2017na drţavnih prvenstvih osvojila 1. mesto v borbah do 68 kg v kategoriji
mlajših članic in 2. mesto v borbah do 68 kg v kategoriji članic.
Največji uspeh je dosegla na 18. Balkanskem prvenstvu za kadete, mladince in mlajše člane, ki je
potekalo med 8. in 10. decembrom v Herceg Novem v Črni gori. Sara se je s tekmovanja, na katerem
je nastopala v starostni skupini mlajših članic, vrnila z dvema medaljama. Med posameznicami je
osvojila 3. mesto v borbah do 61 kg, z ekipo Slovenije pa 2. mesto v ekipnih borbah. Prvi doseţek ji je
uspel v konkurenci 16ih tekmovalk iz osmih drţav, drugi pa v konkurenci šestih nacionalnih ekip.
Nastopila je tudi na evropskem prvenstvu za mlajše člane v Sofiji in na svetovnem prvenstvu na
Tenerifih.
SREBRNO PLAKETO Zveze športnih organizacij Grosuplje za športne doseţke v letu 2017
prejme:
Lokostrelec MARJAN KOCMAN – ĉlan Lokostrelskega kluba Taborska jama
Marjan Kocman je med 19. in 24. septembrom, kot član slovenske reprezentance, sodeloval na
svetovnem prvenstvu v 3D lokostrelstvu. Na prvenstvu v francoskem Robionu je dosegel svoj največji
uspeh do zdaj. Z instinktivnim lokom je v konkurenci 41ih lokostrelcev iz dvajsetih drţav osvojil 3.
mesto. To je bila edina medalja za Slovenijo na tem prvenstvu, hkrati pa tudi prva medalja z
instinktivnim lokom za Slovenijo na svetovnih prvenstvih.
Marjan je v kvalifikacijah dosegel sedmi izid in se zanesljivo uvrstil v izločilne boje. Z najboljšim izidom
osmine finala je napredoval v četrtfinale, kjer si je s tretjim izidom zagotovil nastop v polfinalu. Tam se
je pomeril z Madţarom Molnarjem, ki je bil uspešnejši s 33:28. Našemu lokostrelcu je tako ostal
dvoboj za 3. mesto, v katerem je prepričljivo, z 41:28, odpravil Avstrijca Parschiska.
To je ţe Marjanova druga medalja z velikih tekmovanj, saj je pred tem v letu 2014 osvojil 3. mesto tudi
na evropskem prvenstvu.
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SREBRNO PLAKETO Zveze športnih organizacij Grosuplje za športne doseţke v letu 2017
prejme:
Košarkarica ANA JAKOVINA – ĉlanica Ţenskega košarkarskega kluba Grosuplje
Ana Jakovinaje v sezoni 2016/2017igrala za člansko ekipoŢenskega košarkarskega kluba Grosuplje in
z njo v drţavnem prvenstvuosvojila 8., v pokalnem tekmovanju pa 6. mesto.
Ana je svoj največji uspeh na dosedanji športni poti dosegla kot članica drţavne reprezentance mlajših
članic do 20 let, s katero je na evropskem prvenstvu A divizije na Portugalskem osvojila 2. mesto.
Slovenske košarkarice so v skupinskem delu evropskega prvenstva osvojile 1. mesto v skupini C in
nato v osmini finala zanesljivo ugnale Turčijo z izidom 80:65. V četrtfinalu so se pomerile z izbrano
vrsto Latvije, ki je sredi druge četrtine povedla s petnajstimi točkami prednosti. Vendar se naše
košarkarice niso predale. Z borbeno igro so sredi tretje četrtine izid poravnale ter kasneje tudi povedle
in na koncu slavile z izidom 64:61. Finale so si Slovenke zagotovile z zmago po podaljšku proti
Francozinjam. Izid je bil 81:75 za naša dekleta. V velikem finalu so se pomerila s Španijo. Polčas so s
točko prednosti dobile Španke, ki so se nato v tretji četrtini odlepile in prednost zanesljivo zadrţale do
konca srečanja. Izid je bil 73:63. Kljub porazu v finalu so naše košarkarice s srebrno medaljo dosegle
največji uspeh slovenske ţenske košarke.
ZLATO PLAKETO Zveze športnih organizacij Grosuplje za športne doseţke v letu 2017 prejme:
Rokometaš DAVID MIKLAVĈIĈ – ĉlan Rokometnega kluba PPD Zagreb
David Miklavčič, ki je svojo športno pot začel v grosupeljskem rokometnem klubu, je v sezoni
2016/2017 igral za ekipo PPD Zagreb, s katero je osvojil hrvaško prvenstvo in hrvaški pokal. V ligi
prvakov se je njegova ekipa skozi skupinski del uvrstila v osmino finala, kjer je morala priznati premoč
madţarskemu Veszpremu. V regionalni ligi SEHA je z ekipo Zagreba, v konkurenci desetih ekip,
osvojil 4. mesto, za zmagovalcem lige prvakov skopskim Vardarjem, tretje-uvrščeno ekipo lige prvakov
madţarskim Veszpremomin belorusko ekipo Meškov Brest.
Leto 2017 predstavlja vrhunec njegove dolgoletne športne poti, saj je na januarskem svetovnem
prvenstvu v Franciji z reprezentanco Slovenije osvojil 3. mesto. Naj na kratko še enkrat obudimo
spomin na ta veliki trenutek slovenskega športa. Slovenija je v predtekmovanju igrala v Metzu. Po
zmagah nad Angolo, Islandijo in Makedonijo, neodločenem izidu s Tunizijo in porazu s Španijo se je
naša reprezentanca kot drugo-uvrščena ekipa skupine B uvrstila v izločilne boje. V osmini finala seje
pomerila z Rusijo in jo premagalas šestimi golirazlike ter se uvrstila v četrtfinale. Tam seje pomerilaz
reprezentanco Katarja, finalistom prejšnjega svetovnega prvenstva. Naši fantje so vseskozi
nadzorovali potek srečanja in se z izidom 32:30 zanesljivo uvrstili v polfinale, kjer so jih čakali serijski
svetovni prvaki Francozi. Domačini prvenstva so bili boljši in slavili z izidom 31:25. Sledil je nepozaben
obračun s Hrvaško za bronasto medaljo. Slovenci so slabo začeli inob polčasu zaostajali za pet golov.
V 40. minuti je razlika znašala ţe ogromnih osem zadetkov. Sledilje epski preobrat. Naši fantje so
vztrajno niţali razliko in tri minute pred koncem srečanja uspeli izenačiti. Sledila je napeta končnica, v
kateri so bili Slovenci srečnejši in slavili z izidom 31:30. Naši rokometaši so se s tem veselili sploh prve
slovenske medalje na svetovnih prvenstvih v ekipnih športih v članski konkurenci.
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Prvaki obĉinskih in medobĉinskih rekreativnih tekmovanj za leto 2017
NAMIZNI TENIS
Medobčinskega rekreativnega prvenstva v namiznem tenisu se je udeleţilo 6 ekip.
3. mesto je osvojila ekipa VELIKE LAŠČE
2. mesto je osvojila ekipa KGG - KRKA II
1. mesto je osvojila ekipa KGG - KRKA I

BALINANJE
Medobčinskega prvenstva v balinanju se je udeleţilo 9 ekip.
3. mesto je osvojila ekipa IVANČNA GORICA II
2. mesto je osvojila ekipa BALINARSKI ŠPORTNI KLUB MRAVLJICA
1. mesto je osvojila ekipa BALINARSKI KLUB GROSUPLJE

KOŠARKA TROJKE
Občinskega prvenstva v košarki se je udeleţilo 5 ekip.
3. mesto je osvojila ekipa ŠPORTNO DRUŠTVO ŢALNA
2. mesto je osvojila ekipa VRTNARSTVO ZELENI GAJ
1. mesto je osvojila ekipa ŠPORTNO DRUŠTVO ŠT. JURIJ

MALI NOGOMET
Občinskega prvenstva v malem nogometu se je udeleţilo 8 ekip.
3. mesto je osvojila ekipa SILVECO SPORT GROSUPLJE
2. mesto je osvojila ekipa ŠMARJE - SAP
1. mesto je osvojila ekipa GP CONDO
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