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ŠPORTNA PRIZNANJA MO KRANJA ZA LETO 2021 
 
 
 

 

 – VELIKE ŠPORTNE PLAKETE –  
– ŠPORTNA NAGRADA KRANJA – 

 
 
 
 

VELIKE ŠPORTNE PLAKETE za 2021 PREJMEJO športniki, ki so v preteklem letu dosegli odličen mednarodni rezultat, ki ustreza kriterijem za pridobitev statusa športnika 
mednarodnega razreda ali več. Za leto 2021 je podeljenih 21 velikih plaket. Od tega 15 plaket za športni dosežek, 5 plaket za športne delavce za dolgoletno delovanje v športu, 
1 plaketa za obletnico delovanja kluba. 
 

ŠPORTNA NAGRADA KRANJA se podeli za življenjsko delo posameznikom oz.posameznicam. V letu 2021 ni podeljena, ker zanjo ni prispelo prijav. 
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VELIKA PLAKETA za 2021: 

1 
KEGLJAŠKI 
KLUB  

TRIGLAV 
KRANJ 

velika šp. 
plaketa 

70 let delovanja Kegljaški klub Triglav Kranj kegljanje jubilej 

2 MARKO KLANČAR 
velika šp. 
plaketa 

25 let delovanja v športu 
Smučarsko akrobatski klub 
Kranj 

akrobatsko smučanje jubilej 

3 ALEKSANDER ČIMŽAR 
velika šp. 
plaketa 

40 let delovanja v športu Smučarski klub Triglav Kranj smučarski skoki in nordijska kombinacija jubilej 

4 JOŽE SIMČIČ 
velika šp. 
plaketa 

40 let delovanja v športu Smučarski klub Triglav Kranj smučarski skoki in nordijska kombinacija jubilej 

5 JANEZ ZELNIK 
velika šp. 
plaketa 

30 let delovanja v športu Smučarski klub Triglav Kranj smučarski skoki in nordijska kombinacija jubilej 

6 MARIJA SIMČIČ 
velika šp. 
plaketa 

40 let delovanja v športu Smučarski klub Triglav Kranj smučarski skoki in nordijska kombinacija jubilej 

7 TJAŠA RISTIĆ 
velika šp. 
plaketa 

2. m. KARATE1 PREMIER 
LEAGUE: borbe, članice do 61 kg,  
Moskva 2021, 01.-03.10.2021 

Karate klub Kranj karate 
športni 
uspeh 

8 ANŽE PEHARC 
velika šp. 
plaketa 

6. m. svetovno prvenstvo v 
balvanih (Moskva) - 19.9.2021 
5. m. svetovni pokal v balvanih 
(Salt Lake City) - 23.5.2021 

Planinsko društvo Kranj športno plezanje 
športni 
uspeh 

9 SARA JAKLIČ 
velika šp. 
plaketa 

poletni in zimski vzponi 2021 Planinsko društvo Kranj alpinizem 
športni 
uspeh 

10 MIA KRAMPL 
velika šp. 
plaketa 

2. m. Svetovno prvenstvo: 
kombinacija,  Moskva, 16.9.2021 

Planinsko društvo Kranj športno plezanje 
športni 
uspeh 
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VELIKA PLAKETA za 2021: 

11 LUČKA RAKOVEC 
velika šp. 
plaketa 

6. m. tekma za svetovni pokal: 
težavnost,  Kranj: 03.-04.09.2021 

Plezalni klub FA športno plezanje 
športni 
uspeh 

12 PETER PREVC 
velika šp. 
plaketa 

5. m. - svetovno prvenstvo v 
smučarskih skokih - ekipno 
Obersdorf 6.3.2021 Smučarski klub Triglav Kranj 

smučarski skoki 
športni 
uspeh 

13 DOMEN PREVC 
velika šp. 
plaketa 

5. m. - svetovno prvenstvo v 
smučarskih skokih - ekipno 
Obersdorf 6.3.2021 Smučarski klub Triglav Kranj 

smučarski skoki 
športni 
uspeh 

14 CENE PREVC 
velika šp. 
plaketa 

9.m, velika skakalnica, člani, 
svetovno prvenstvo, 
OBRSTDORF, NEMČIJA, 
24.02.2021 - 06.03.2021 Smučarski klub Triglav Kranj 

smučarski skoki 
športni 
uspeh 

15 ŽIGA  JELAR 
velika šp. 
plaketa 

2.m, normalna skakalnica ekipno, 
člani, Mešani, svetovni pokal, 
RASNOV, ROMUNIJA, 
19.02.2021 - 20.02.2021 Smučarski klub Triglav Kranj 

smučarski skoki 
športni 
uspeh 

16 ANAMARIJA  LAMPIČ 
velika šp. 
plaketa 

3.m, Sprint - klasično, člani, 
svetovno prvenstvo, Oberstdorf, 
NEMČIJA, 23.02.2021 - 
07.03.2021 

Tekaški smučarski klub 
Triglav Kranj 

smučarski teki 
športni 
uspeh 

17 JANEZ LAMPIČ 
velika šp. 
plaketa 

61. m. skupna razvrstitev 
svetovnega pokala – člani: sprint 

Tekaški smučarski klub 
Triglav Kranj 

smučarski teki 
športni 
uspeh 

18 ALEX CISAR 
velika šp. 
plaketa 

8.m, 4x7,5 km štafeta, člani, 
svetovno prvenstvo, Pokljuka, 
SLOVENIJA, 20.02.2021 - 
20.02.2021 

Tekaški smučarski klub 
Triglav Kranj 

biatlon 
športni 
uspeh 

19 JURE ALEŠ 
velika šp. 
plaketa 

4.m, klasično, člani, svetovno 
prvenstvo, SP Melchsee-Frutt, 
ŠVICA, 19.03.2021 - 21.03.2021 

Telemark klub Kranj telemark 
športni 
uspeh 
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VELIKA PLAKETA za 2021: 

20 PETER JOHN STEVENS 
velika šp. 
plaketa 

1. m. svetovni pokal – člani: 50m 
prsno, 8.10.2021 - Budimpešta 

Plavalni Klub Triglav Kranj plavanje 
športni 
uspeh 

21 POLONA KLEMENČIČ 
velika šp. 
plaketa 

3. m. svetovno prvenstvo - letni 
biatlon – članice: sprint 6 km, 
28.8.2021 Nove Mesto na Morave, 
Češka 

Tekaški smučarski klub 
Triglav Kranj 

letni biatlon 
športni 
uspeh 

    

  

  

 
 


