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UVODNIK

Spoštovani!

Štiri leta so naokoli in pred nami je nov največji dogodek v svetu športa invali-

dov. V tem času smo prišli, v Evropo namreč. V obljubljeno deželo, ki ima

večjo dodano vrednost na prebivalca, kjer imajo v povprečju višji standard,

kjer bomo na področju športa invalidov med in na koncu letošnje

Paraolimpijade primerjali našo državo z ostalimi. Nekaj vemo že sedaj:

ponosni bomo na rezultate, našo ekipo in na predstavitev naše države 

Evropi in svetu.

Paraolimpijada bo na sporedu takoj za bolj poznano »sestro«, Poletno olimpija-

do, ki jo večina zemljanov časti za najmogočnejše športno tekmovanje na svetu.

Dostikrat se poraja očitek o nezasluženi krivici, ki meče senco ignorance na

paraolimpijsko veleprireditev, ki jo vsi športniki invalidi enako nestrpno in čustveno

pričakujejo kot vsi ostali športniki. Kot da jim nekateri ne bi hoteli privoščiti

razkošja športnega veselja, so še vedno primorani viseti na repu javne-

ga zanimanja. Povsem nezasluženo!*

Letos bo nekoliko drugače. O paraolimpijski ekipi in njenih

članih se bo slišalo. Spremljali nas boste lahko v različnih

medijih. Pričakujemo pa tudi podporo s tribun tekmovališč

v Atenah.

Ozrimo se štiri leta nazaj, ko je bilo zadnje sporočilo iz 

XI. paraolimpijade Sydney 2000 približno tako:  

»Olimpijski ogenj je že ugasnil. Po pošiljanju tega sporočila

bo ugasnila tudi povezava med Ljubljano in neko pisarnico v

kleti paraolimpijske vasi v Sydney-u. Računalnik, ki nam je služil

24 ur na dan, se seli nazaj v Ljubljano. V Ljubljani bomo lahko spet

v miru delali. Tu je bilo najbolj pogosto vprašanje: »Ali je računalnik

prost?« Zahvaljujemo se vsem članom slovenske reprezentance in ostalim, 

ki so vložili veliko truda, da je nastala uspešna zgodba Paraolimpijada Sydney 2000.

Zahvaljujemo se tudi vsem Vam, ki ste nas podpirali, spraševali, čestitali in …

Elektronska pošta je prihajala z vsega sveta. Vse, kar si lahko ogledate na naši

internetni strani, govori o izjemnem dogodku, katerega udeleženci smo bili.

Sodelovali smo s čudovito ekipo, ki je ves čas dihala kot eden. Vsi smo bili sku-

paj veseli ali žalostni. Torej še enkrat za konec, hvala vsem, torej tudi tebi, ki ta

hip bereš ta zapis. Vsi ste in smo dodali kamenček za prihodnost športa invali-

dov. Novi projekti se bližajo …«

Ta delujoča internetna stran je še vedno živ dokaz o uspešni Paraolimpijadi Sydney

2000, kjer je sodelovalo 3.834 športnikov iz 123 držav, od tega 17 Slovencev. Ker pa si

želimo v vsaki ponovitvi nekaj več, smo se v tem času, ki smo ga imeli na voljo dobro in

vestno/marljivo pripravljali. Želimo si vsaj ponovitve rezultatov iz Sydney-a in boljše prepo-

znavnosti celotnega dogodka. 
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Kako bo letos:

Sodelovalo bo preko 4.000 športnikov iz okoli 140 držav, 3000 predstavnikov različnih

medijev, 1000 sodnikov in drugega tehničnega osebja, 2000 trenerjev in spremljeval-

cev. Pri izvedbi bo sodelovalo še 35.000 ljudi od katerih bo 15.000 prostovoljcev.

Slovenska reprezentanca je letos najštevilčnejša doslej in jo s to publikacijo

tudi predstavljamo. Nastopilo bo 29 športnikov. Celotna ekipa skupaj 

s trenerji, zdravniško oskrbo, tiskovnim predstavnikom in vodjo zajema 

43 članov. Nastopali bomo v sedmih panogah, in sicer v atletiki, golbalu,

kolesarstvu, plavanju, namiznem tenisu, sedeči odbojki in streljanju.  

V 27 disciplinah se bomo potegovali za komplete medalj. Vsi naši 

reprezentanti so izpolnili zahtevne domače in mednarodne norme, 

večina med njimi so že nosilci medalj iz velikih mednarodnih tekmovanj. 

Celotne priprave vodi Zveza za šport invalidov Slovenije s pomočjo drugih

nacionalnih invalidskih organizacij, športnih klubov, zdravstvenih ustanov, podjetij,

sponzorjev in ostalih organizacij. Pri tem seveda ne smemo pozabiti na posameznike, ki jih

v tej publikaciji ni mogoče zajeti. Vsi ti so in bodo omogočili priprave športnikov in poskrbeli za opremo, 

ki bo podobna tisti, kot jo bodo imeli drugi športniki na letošnji Poletni olimpijadi. 

Zavedamo se, da bo potrebno še veliko postoriti, da bo slovenski šport invalidov sledil hitremu

razvoju tega športa v svetu. Naša želja je, da se nam v naslednjih letih pridruži še več športnikov

invalidov za nastope tako doma kot po svetu. 

Glede na stanje v EU pričakujemo, da bo v prihodnosti pristop medijev in sponzorjev bolj

pogumen in bo sledil razvoj športa invalidov. Vrhunec naslednjega olimpijskega ciklusa bo

XIII. paraolimpijada Peking 2008.

Novim zmagam naproti. Srečno.

Branko Mihorko Emil Muri

Vodja reprezentance Predsednik Zveze za šport

na XII. paraolimpijadi invalidov Slovenije

*Citat iz revije Šport
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ŠPORT INVALIDOV V SVETU

KRATEK PREGLED ZGODOVINE

Organizirani in strokovno vodeni šport med invalidi  ima svoj začetek  v času po II. svetovni vojni. V centru 

za rehabilitacijo angleških vojnih invalidov v Stoke Mandevillu je dr. Ludvig Guttman kot del splošne rehabi-

litacije invalidov s poškodbami hrbtenjače začel uvajati športne prvine. Njegova  ideja: »Ni važno, kateri del 

ali funkcija telesa je prizadeta, pomembno je razviti preostali del in sposobnosti« je naletela na velik odziv

med tovrstnimi invalidi v Veliki Britaniji, nato pa so se  postopoma  v dejavnost vključevali še invalidi iz drugih

držav. Prvo mednarodno tekmovanje  z udeležbo le dveh držav (Velike Britanije in Nizozemske), je  bilo orga-

nizirano v tem centru leta 1952. Udeležilo se ga je 130 športnikov invalidov s poškodbo hrbtenjače. To leto šteje-

mo za začetek mednarodnih prvenstev invalidov. Uradno štetje pa se prične 1960 leta, ko so bile Olimpijske igre

v Rimu. Takrat so invalidi prvič  nastopili na istih tekmovališčih kot olimpijci. Sprva so bile te igre imenovane

»Svetovne igre«, kasneje pa so prevzele uradni naziv »Paraolimpijske igre - Paralympic Games«. 

SLOVENSKI ŠPORTNIKI INVALIDI 
NA PARAOLIMPIJSKIH  IGRAH

Slovenski športniki invalidi so se kot člani tedanje Jugoslovanske reprezentance vključili

prvič v to dejavnost 1972 leta na igrah v Heidelbergu, Nemčija. Tudi kasneje so bili

udeleženci največjih mednarodnih tekmovanj,  vseskozi pa so bili pomembni pri 

doseženih uspehih.  

Bili so nosilci vseh vrst kolajn iz teh iger in svetovni ter olimpijski rekorderji. Žal natan-

čnega zgodovinskega pregleda za nazaj  nimamo, zato bi bilo omenjanje samo nekaterih

udeležencev lahko krivi-čno do preostalih. Od leta 1992, ko naši športniki invalidi nastopajo

pod slovensko zastavo, pa je ta statistika natančna in pregledna. 

Udeležbo na Paraolimpijskih igrah so finančno omogočili Fundacija za financiranje invalidskih

in humanitarnih organizacij (prej Loterija Slovenije), Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in 

s pomočjo množice večjih ali manjših sponzorjev in donatorjev.
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DOBITNIKI MEDALJ NA 
PARAOLIMPIJSKIH IGRAH 
NA ZADNJIH ŠTIRIH IGRAH

1992 IX. Paraolimpijske igre Barcelona, Španija

8  udeležencev -  atletika - 5, streljanje - 2, plavanje - 1

Franjo Izlakar 1 mestov suvanju krogle - svetovni in paraolimpijski rekord 

Franjo Izlakar 1. mesto v metu diska - nov paraolimpijski rekord

Draga Lapornik 3. mesto v suvanju krogle

1996 X. Paraolimpijske igre Atlanta, ZDA

14 udeležencev - atletika - 4, streljanje - 3, plavanje - 1

Franjo Izlakar 2. mesto v suvanju krogle

Janez Roškar 3. mesto v metu  kopja

Franci Pinter 2. mesto, zračna puška, stoječi položaj

Danijel Pavlinec 3. mesto 100 m prosto

Danijel Pavlinec 3. mesto 200 m prosto

2000 XI. Paraolimpijske igre Sydney, Avstralija

17 udeležencev -  atletika - 5, streljanje - 3, plavanje - 1, golbal - 6

Franjo Izlakar 2. mesto v suvanju krogle

Draga Lapornik 3. mesto v suvanju krogle

Janez Roškar 3. mesto v metu kopja

Franci Pinter 2. mesto v zračni puški, stoječi položaj

2004 XII. Paraolimpijske igre Atene, Grčija

29 udeležencev -  atletika - 3, streljanje - 4, plavanje - 1, golbal - 6, 

namizni tenis - 2, sedeča odbojka - 12, kolesarjenje - 1
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ŠPORT INVALIDOV IN 
PARAOLIMPIJSKE IGRE 

ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE (ZŠIS)

Zveza za šport invalidov Slovenije ima svoje začetke delovanja tesno povezane s športno dejavnostjo

vojaških vojnih invalidov. V Zvezi vojaških vojnih invalidov (ZVVI) so ustanovili komisijo za šport, 

ki je začela organizirano skrbeti za športno-rekreativno, kasneje pa tudi za tekmovalno obliko športa.

Sprva le za člane ZVVI, postopoma pa se je dejavnost širila tudi na druge invalide in na njihove novo 

nastajajoče organizacije. Že leta 1952 je bilo izvedeno prvo republiško prvenstvo v smučanju, 1954 leta 

pa so bila republiška tekmovanja v kegljanju, namiznem tenisu, šahu in streljanju z udeležbo približno 

200 invalidov. Ti športi, ob balinanju, tvorijo jedro najmnožičnejših športov, razvitih med invalidi v Sloveniji.

Slovenski športniki so se uspešno udeleževali tudi državnih prvenstev v okviru takratne Zveze za šport 

invalidov Jugoslavije. 

Zveza za šport invalidov Slovenije z že omenjenim začetkom v komisiji vojaških invalidov je šla skozi veliko faz

razvoja. Če je v začetku prevladoval šport izključno rekreativnega značaja,  je tekom razvoja postopoma

začel prevladovati tekmovalni, še kasneje pa tudi vrhunski šport invalidov. Sedanja organiziranost

ZŠIS ima svoje korenine v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko se je 10 nacionalnih invalidskih

organizacij odločilo, da ustanovijo novo ZŠIS. Tako je ZŠIS iz zveze invalidskih športnih društev

postala zveza nacionalnih invalidskih zvez.  Poverile so ji izvajanje  športne dejavnosti na

državnem nivoju in vse zadeve v zvezi z iskanjem, pripravo in nastopanjem najboljših

slovenskih športnikov invalidov na uradnih mednarodnih tekmovanjih, kot so: evropska 

in svetovna prvenstva, svetovne igre in paraolimpijske igre. 
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SEDANJE ČLANICE ZŠIS SO NASLEDNJE 
NACIONALNE INVALIDSKE ORGANIZACIJE:

 ZVEZA DRUŠTEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH SLOVENIJE           

 ZVEZA DRUŠTEV GLUHIH IN NAGLUŠNIH SLOVENIJE              

 ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE                                                  

 ZVEZA DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE                                    

 SONČEK - ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO

SLOVENIJE

 SOŽITJE - ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ LJUDEM Z 

MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE (ZVEZA SOŽITJE)

 DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE                                                 

 ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE                              

 ZVEZA DRUŠTEV  CIV  SLOVENIJE                                                    

 DRUŠTVO ŠTUDENTOV INVALIDOV SLOVENIJE                              

 ZVEZA DRUŠTEV VOJNIH INVALIDOV                                               

 ZVEZA INVALIDSKIH DRUŠTEV ILCO SLOVENIJE                          

 DRUŠTVO LARINGEKTOMIRANIH SLOVENIJE                              

 DRUŠTVO ZA ANKILOZIRAJOČI SPONDILITIS SLOVENIJE       

 DRUŠTVO PARALITIKOV SLOVENIJE 
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ZŠIS tako sedaj izvaja  ali omogoča izvedbo okoli 30 državnih prvenstev in do 20 programov

nastopov slovenskih športnikov invalidov na mednarodnih prvenstvih. V sistemu državnih

prvenstev letno sodeluje preko 1100 udeležencev, mednarodnih prvenstev pa se udeleži

okoli 130 reprezentantov letno. 

Bilanca osvojenih medalj v obdobju od leta 1992 do vključno 2003 leta je naslednja: 

81 zlatih, 87 srebrnih in 102 bronasti medalji. Upoštevane so le medalje  osvojene 

na uradnih mednarodnih prvenstvih v vseh konkurencah, kjer nastopajo naši

reprezentanti (telesni invalidi, slepi, gluhi, osebe z motnjami v duševnem razvoju 

in s cerebralno paralizo). 

ZŠIS je članica 17. mednarodnih športnih zvez za šport invalidov na evropski in 

svetovni ravni. Med njimi je najpomembnejša krovna organizacija za večino športa

invalidov - Mednarodni paraolimpijski komite - International Paralympic Committee (IPC).

Zveza za šport invalidov Slovenije je članica Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja 

športnih zvez, v katerem zastopa šport vseh  invalidov v Sloveniji.
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UDELEŽENCI XII.
PARAOLIMPIJSKIH IGER
ATENE 2004 

ATLETIKA

ATLETIKA

Tatjana MAJCEN
rojena: 2. 1. 1978 

kraj bivanja: Dornava, članica DP severne Štajerske 

poklic: upravni tehnik 

TEKMOVALNA KATEGORIJA: F54

TEKMOVALNE DISCIPLINE: suvanje krogle, met diska

Najboljši rezultati na svetovnih in evropskih prvenstvih po paraolimpijskih igrah 2000 v Sydneyu:

 6. mesto v suvanju krogle in 7. mesto v metu diska – svetovno prvenstvo 

Lille-Villeneuve d´ Ascq, Francija 2002

 1. mesto v suvanju krogle in 2. mesto v metu diska – evropsko prvenstvo Assen, 

Nizozemska 2003

Na paraolimpijskih igrah doslej še ni sodelovala.

PRIČAKOVANJA: »Osvojitev dveh medalj«.

TRENER: Ivan MARKEŽ, kraj bivanja: Maribor, 

poklic: upokojeni dipl. ekonomist 

PRIČAKOVANJA: »Vsaj ena medalja«.

Janez HUDEJ
rojen: 22. 2. 1963 

kraj bivanja: Velenje, član DP jugozahodne Štajerske

poklic: ekonomist poslovne informatike

TEKMOVALNA KATEGORIJA: F54

TEKMOVALNE DISCIPLINE: suvanje krogle, met diska

Najboljši rezultati na svetovnih in evropskih prvenstvih po 

paraolimpijskih igrah 2000 v Sydneyu: 

 2. mesto v suvanju krogle, 2. mesto v metu diska, 3. mesto v 

peteroboju – evropsko prvenstvo Nottwil, Švica 2001

 1. mesto v suvanju krogle (nov evropski rekord), 3. mesto v metu diska –

evropsko prvenstvo Assen, Nizozemska 2003
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Najboljši rezultati na paraolimpijskih igrah:

IX. paraolimpijske igre Barcelona 1992

 8. mesto – suvanje krogle (6,22 m)

 9. mesto – met diska (20,88 m)

X. paraolimpijske igre Atlanta 1996

 4. mesto – peteroboj (4751 točk)

XI. paraolimpijske igre Sydney 2000

 8. mesto – suvanje krogle (7,73 m)

 5. mesto – met diska (23,18 m)

 5. mesto – peteroboj (4451 točk)

PRIČAKOVANJA: »Osvojitev medalje v suvanju krogle«. 

TRENER: Martin STEPIŠNIK, kraj bivanja: Celje, poklic: strojni tehnik

zaposlitev: Atletsko društvo Kladivar Celje

PRIČAKOVANJA: »Atene 2004 bodo za Janeza Hudeja že četrte POI zapored, 

vendar še nima paraolimpijske medalje. 

Pričakujem eno izmed medalj v suvanju krogle«.

Marko SEVER
rojen: 4. 6. 1979 

kraj bivanja: Dobravlje, član DP primorske regije 

poklic: elektronik 

TEKMOVALNA KATEGORIJA: T54

TEKMOVALNA DISCIPLINA: maraton na vozičkih

Najboljši rezultati na svetovnih in evropskih prvenstvih po paraolimpijskih 

igrah 2000 v Sydneyu:

 24. mesto v maratonu – svetovno prvenstvo Lille-Viilleneuve d´ Ascq, Francija 2002

 6. mesto v maratonu – evropsko prvenstvo Assen, Nizozemska 2003

Najboljši rezultati na paraolimpijskih igrah:

XI. paraolimpijske igre Sydney 2000 

 28. mesto v maratonu

PRIČAKOVANJA: »Uvrstitev med deset najboljših maratoncev«.

TRENER: Hristo GUERGOV

kraj bivanja: Nova Gorica 

poklic: profesor športne vzgoje – trener

zaposlitev: Atletski klub Gorica, Nova Gorica

PRIČAKOVANJA: »ŠE NI TEXTA«.
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GOLBAL

GOLBAL

Gorazd DOLANC
rojen: 15. 1. 1982 

kraj bivanja: Trbovlje, član MDSS Ljubljana 

poklic: prodajalec-trgovec

TEKMOVALNA KATEGORIJA: B3

Najboljši rezultati na svetovnih in evropskih prvenstvih

po paraolimpijskih igrah 2000 v Sydneyu:

 4. mesto kot član ekipe – evropsko prvenstvo Budimpešta, Madžarska 2001

 3. mesto kot član ekipe – svetovno prvenstvo Rio de Janeiro, Brazilija 2002

Na paraolimpijskih igrah doslej še ni sodeloval.

PRIČAKOVANJA: »Želim si obstanek med najboljšimi ekipami (the best of six)«.

Matej LEDINEK
rojen: 12. 2. 1983 

kraj bivanja: Slovenj Gradec, član MDSS Maribor, poklic: študent

TEKMOVALNA KATEGORIJA: B3

Najboljši rezultati na svetovnih in evropskih prvenstvih po paraolimpijskih

igrah 2000 v Sydneyu:

 4. mesto kot član ekipe – evropsko prvenstvo Budimpešta, Madžarska 2001

 3. mesto kot član ekipe – svetovno prvenstvo Rio de Janeiro, Brazilija 2002

Na paraolimpijskih igrah doslej še ni sodeloval.

PRIČAKOVANJA: »Želim si odličnega moštvenega duha z osvojitvijo prvega mesta«.

Zlatko MIHAJLOVIČ
rojen: 30. 10. 1982

kraj bivanja: Radlje ob Dravi, član MDSS Ljubljana

poklic: študent

TEKMOVALNA KATEGORIJA: B3 

Najboljši rezultati na svetovnih in evropskih prven-

stvih po paraolimpijskih igrah 2000 v Sydneyu:

 4. mesto kot član ekipe – evropsko prvenstvo Budimpešta, 

Madžarska 2001

 3. mesto kot član ekipe – svetovno prvenstvo Rio de Janeiro, 

Brazilija 2002

Najboljši rezultati na paraolimpijskih igrah:

XI. paraolimpijske igre Sydney 2000

 6. mesto kot član ekipe

PRIČAKOVANJA: »Čim boljša in disciplinirana igra, skupek tega pa bo dober rezultat«.
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Dejan PIRC
rojen: 26. 9. 1984, 

kraj bivanja: Nova vas, član MDSS Ljubljana, poklic: kuhar 

TEKMOVALNA KATEGORIJA: B3

Na svetovnih in evropskih prvenstvih ter na paraolimpijskih igrah doslej še ni sodeloval. 

PRIČAKOVANJA: »Z dobrim treningom dobro igro! Vsi za enega, eden za vse (požrtvovalnost)«.

Ivan VINKLER
rojen: 26. 9. 1969

kraj bivanja: Ljubljana, član MDSS Ljubljana, poklic: telefonist-kurir

TEKMOVALNA KATEGORIJA: B2

Najboljši rezultati na svetovnih in evropskih 

prvenstvih po paraolimpijskih igrah 2000 v Sydneyu:

 4. mesto kot član ekipe – evropsko prvenstvo Budimpešta, Madžarska 2001

 3. mesto kot član ekipe – svetovno prvenstvo Rio de Janeiro, Brazilija 2002

Najboljši rezultati na paraolimpijskih igrah:

X. paraolimpijske igre Atlanta 1996 PRIČAKOVANJA: »Uvrstitev v drugi krog.  

 5. mesto kot član ekipe Tam je vse mogoče«! 

XI. paraolimpijske igre Sydney 2000

 6. mesto kot član ekipe

Boštjan VOGRINČIČ
rojen: 2. 1. 1975, kraj bivanja: Murska Sobota, 

član MDSS Murska Sobota, poklic: dipl. organizator

TEKMOVALNA KATEGORIJA: B2

Najboljši rezultati na svetovnih in evropskih prvenstvih po paraolimpijskih

igrah 2000 v Sydneyu:

 4. mesto kot član ekipe – evropsko prvenstvo Budimpešta, Madžarska 2001

 3. mesto kot član ekipe – svetovno prvenstvo Rio de Janeiro, Brazilija 2002

Najboljši rezultati na paraolimpijskih igrah:

X. paraolimpijske igre Atlanta 1996    5. mesto kot član ekipe

XI. paraolimpijske igre Sydney 2000    6. mesto kot član ekipe

PRIČAKOVANJA: »Osvojitev enega izmed odličij«.

TRENER: Anton MARTON, kraj bivanja: Ljubljana, 

poklic: profesor športne vzgoje, zaposlitev: Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana

PRIČAKOVANJA: »Edino odličje, ki nam še manjka, je paraolimpijsko. Vesel bi bil, če bi se

uvrstili v drugi del tekmovanja, to je med prvih šest in si s tem zagotovili nastop na SP 2006.

Sam verjamem v fante, glede na trdo delo, ki je za nami, pa z malo športne sreče 

uspeh ne bi smel izostati«.

POMOČNIK TRENERJA: Zoran KOS, kraj bivanja: Murska Sobota, 

poklic: profesor športne vzgoje, zaposlitev: Dvojezična OŠ Prosenjakovci

PRIČAKOVANJA: »Želim si viteškega boja, ki naj nam prinese rezultat, katerega še ni bilo«.
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KOLESARSTVO

KOLESARSTVO

David KUSTER
rojen:16. 12. 1972, kraj bivanja: Vodice, 

član DI Ljubljana Šiška, poklic: mizar

TEKMOVALNA KATEGORIJA: LC2

TEKMOVALNE DISCIPLINE: cestna dirka, kronometer, 

zasledovalna vožnja 4000 m, 1000 m na čas

Dosedanji najboljši rezultati:

 9. mesto – cestna dirka – odprto evropsko prvenstvo Teplice, Češka 2003

 14. mesto – kronometer – odprto evropsko prvenstvo Teplice, Češka 2003

Na paraolimpijskih igrah doslej še ni sodeloval.

PRIČAKOVANJA: »V vseh disciplinah uvrstitev med prvih deset«.

TRENER: Anton KUNAVER

kraj bivanja: Ljubljana, poklic: voznik

PRIČAKOVANJA: »Uvrstitve med prvih deset tekmovalcev«.

NAMIZNI TENIS

NAMIZNI TENIS

Andreja DOLINAR
rojena: 10. 11. 1967, kraj bivanja: Škofja Loka, 

članica DP Gorenjske regije, poklic: organizator dela – informatik

TEKMOVALNA KATEGORIJA: TT4

TEKMOVALNE DISCIPLINE: posamezno, ekipno

Najboljši rezultati na svetovnih in evropskih 

prvenstvih po paraolimpijskih igrah 2000 v Sydneyu:

 3. mesto – evropsko prvenstvo Frankfurt, Nemčija 2001

 5. mesto – svetovno prvenstvo Taipei, Kitajski Taipei 2002

 5.-6. mesto – evropsko prvenstvo Zagreb, Hrvaška 2003

 1. mesto ekipno – evropsko prvenstvo Zagreb, Hrvaška 2003

Najboljši rezultati na paraolimpijskih igrah:

XI. paraolimpijske igre Sydney 2000

 4. mesto

PRIČAKOVANJA: »Vsaj ena uvrstitev med štiri najboljše (ekipno ali posamezno)«.
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Mateja PINTAR 
rojena: 17. 7. 1985 

kraj bivanja: Selca, članica DP Gorenjske regije, poklic: dijakinja

TEKMOVALNA KATEGORIJA: TT3

TEKMOVALNE DISCIPLINE: posamezno, ekipno

Najboljši rezultati na svetovnih in evropskih prvenstvih po paraolimpijskih 

igrah 2000 v Sydneyu: 

 3. mesto – evropsko prvenstvo Zagreb, Hrvaška 2003

 1. mesto ekipno – evropsko prvenstvo Zagreb, Hrvaška 2003

Na paraolimpijskih igrah doslej še ni sodelovala.

PRIČAKOVANJA: »Zame je bil že velik uspeh, da sem se kvalificirala za Atene,

želim pa uvrstitev vsaj v polfinale«.

TRENER: Gorazd VECKO, 

kraj bivanja: Ljubljana, poklic: komercialist, zaposlitev: Luna Graf, Ljubljana

PRIČAKOVANJA: »Uspešni nastopi obeh igralk tako v konkurenci posameznic 

kot ekipno s tem pa tudi možnost za osvojitev katere od medalj«.

PLAVANJE

PLAVANJE

Danijel PAVLINEC
rojen: 2. 2. 1967 

kraj bivanja: Celje, član DI Celje, poklic: elektrikar-elektronik

TEKMOVALNA KATEGORIJA: S6

TEKMOVALNE DISCIPLINE: 50 m prosto, 100 m prosto, 400 m prosto

Najboljši rezultati na svetovnih in evropskih prvenstvih po paraolimpijskih igrah 2000 v Sydneyu:

 3. mesto 50 m prosto – evropsko prvenstvo Stockholm, Švedska 2001

 5. mesto 100 m prosto – evropsko prvenstvo Stockholm, Švedska 2001

 2. mesto 400 m prosto – evropsko prvenstvo Stockholm, Švedska 2001

 5. mesto 50 m prosto – svetovno prvenstvo Mar del Plata, Argentina 2002

 4. mesto 100 m prosto – svetovno prvenstvo Mar del Plata, Argentina 2002

 3. mesto 400 m prosto – svetovno prvenstvo Mar del Plata, Argentina 2002

Najboljši rezultati na paraolimpijskih igrah:

IX. paraolimpijske igre Barcelona 1992

 6. mesto 50 m prosto (0:32,80)

X. paraolimpijske igre Atlanta 1996

 3. mesto 100 m prosto (1:14,45)

 3. mesto 200 m prosto (2:34,85)

XI. paraolimpijske igre Sydney 2000

 6. mesto 400 m prosto (5:41,23)

 8. mesto 100 m prosto (1:14,07)

 6. mesto 50 m prosto (33,38)

PRIČAKOVANJA: »Uvrstitev v vsa tri finala z doseženimi osebnimi rekordi«.

TRENER: Bruno TOPLAK,

kraj bivanja: Celje, 

poklic: profesor športne vzgoje, 

zaposlitev: Osnovna šola Vojnik

PRIČAKOVANJA: »Uvrstitev v finale

v  dveh oz. vseh treh disciplinah ter boj 

za vsaj eno  medaljo«.
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STRELSTVO

STRELSTVO
Ernest JAZBINŠEK
rojen: 18. 1. 1944 

kraj bivanja: Ljubljana, član DI Ljubljana Moste-Polje 

poklic: dipl. sociolog

TEKMOVALNA KATEGORIJA: SH1A

TEKMOVALNE DISCIPLINE: P1 - zračna pištola, 

P4 - MK pištola proste izbire

Najboljši rezultati na svetovnih in evropskih prvenstvih po paraolimpijskih

igrah 2000 v Sydneyu:

 10. mesto zračna pištola – evropsko prvenstvo Vejle, Danska 2001

 6. mesto MK pištola – evropsko prvenstvo Vejle, Danska 2001

Najboljši rezultati na paraolimpijskih igrah:

IX. paraolimpijske igre Barcelona 1992

 8. mesto zračna pištola 546/637,9 krogov

 8. mesto MK pištola 515/587,0 krogov 

X. paraolimpijske igre Atlanta 1996

 7. mesto MK pištola 524/603,4 krogov

XI. paraolimpijske igre Sydney 2000

 16. mesto zračna pištola 551 krogov

 7. mesto MK pištola 521/602,3 krogov

Srečko MAJCENOVIČ
rojen: 25. 1. 1956 

kraj bivanja: Ptuj, član DI Ptuj, poklic: upokojenec

TEKMOVALNA KATEGORIJA: SH2B

TEKMOVALNE DISCIPLINE: zračna puška stoje, zračna puška leže

Najboljši rezultati na svetovnih in evropskih prvenstvih po 

paraolimpijskih igrah 2000 v Sydneyu:

 8. mesto zračna puška stoje – evropsko prvenstvo Vejle, Danska 2001

 9. mesto zračna puška stoje – svetovno prvenstvo Kyungnam, 

Koreja 2002

Najboljši rezultati na paraolimpijskih igrah:

X. paraolimpijske igre Atlanta 1996

 8. mesto zračna puška 3 x 40 1184/1284,3 krogov

 11. mesto zračna puška stoje 589 krogov

XI. paraolimpijske igre Sydney 2000

 9. mesto zračna puške stoje 589/704,3

 12. mesto zračna puška leže 593/705,9 krogov

PRIČAKOVANJA: »Cilj v Atenah je čim boljši rezultat in pa uvrstitev vsaj v eno finale«.

PRIČAKOVANJA: »V Atenah si želim doseči dober

rezultat, morebitno uvrstitev v finale in

doživeti nepozabno vzdušje druženja 

invalidov športnikov«.
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Damjan PAVLIN 
rojen: 7. 9. 1973 

kraj bivanja: Leskovec pri Krškem, član DI Krško, poklic: telefonist

TEKMOVALNA KATEGORIJA: SH2A

TEKMOVALNE DISCIPLINE: zračna puška stoje, zračna puška leže

Najboljši rezultati na svetovnih in evropskih prvenstvih po paraolimpijskih igrah 2000 v Sydneyu: 

 7. mesto zračna puška stoje – evropsko prvenstvo Vejle, Danska 2001

 6. mesto zračna puška leže – evropsko prvenstvo Vejle, Danska 2001 

 3. mesto zračna puška stoje – svetovno prvenstvo Kyungnam, Koreja 2002

 9. mesto zračna puška leže – svetovno prvenstvo Kyungnam, Koreja 2002

Na paraolimpijskih igrah doslej še ni sodeloval.

PRIČAKOVANJA: »To so moje prve paraolimpijske igre, zato upam na dvojno finale, potem pa čim višjo uvrstitev«.

Franc PINTER
rojen: 24. 12. 1953

kraj bivanja: Slovenska Bistrica, član DP severne Štajerske, poklic: elektrikar

TEKMOVALNA KATEGORIJA: SH1C

TEKMOVALNE DISCIPLINE: zračna puška stoje, zračna puška leže, 

MK puška leže, MK puška 3 x 40

Najboljši rezultati na svetovnih in evropskih prvenstvih po paraolimpijskih igrah 

2000 v Sydneyu:

 1.mesto zračna puška stoje – evropsko prvenstvo Vejle, Danska 2001

 4. mesto MK puška 3 x 40 – evropsko prvenstvo Vejle, Danska 2001

 1. mesto zračna puška stoje – svetovno prvenstvo Kyungnam, Koreja 2002

 3. mesto MK puška 3 x 40 – svetovno prvenstvo Kyungnam, Koreja 2002

 9. mesto MK puška leže – evropsko prvenstvo Brno, Češka republika 2003

 3. mesto MK puška 3 x 40 – evropsko prvenstvo Brno, Češka republika 2003

Najboljši rezultati na paraolimpijskih igrah:

IX. paraolimpijske igre Barcelona 1992 PRIČAKOVANJA: »V Atenah si želim uvrstitev 

 8. mesto zračna puška 3 x 40 1169/1262 krogov v finale v dveh disciplinah z 

 9. mesto zračna puška leže 594 krogov možnostjo osvojitve medalje«.

 9. mesto zračna puška stoje 567 krogov

X. paraolimpijske igre Atlanta 1996

 2. mesto zračna puška stoje 585/686,1 krogov

XI. paraolimpijske igre Sydney 2000

 2. mesto zračna puška stoje 591/694,1 krogov

 12. mesto zračna puška leže 596/703,6 krogov

 9. mesto MK puška leže 584/691,6 krogov

 4. mesto MK puška 3x40 1141/1233,8 krogov 

TRENERKA: Polonca SLADIČ, 

kraj bivanja: Ljubljana, poklic: univerzitetni dipl. pravnik, 

zaposlitev: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Ljubljana

PRIČAKOVANJA: »Za svoje strelce si želim, da ponovijo, oziroma se čim bolj približajo 

rezultatom s treningov. Kaj bo to pomenilo v danem trenutku, bomo videli v Atenah«.
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SEDEČA ODBOJKA – ŽENSKE

SEDEČA ODBOJKA
Marinka CENCELJ
rojena: 22. 1 1964

kraj bivanja: Domžale, članica DI Domžale, poklic: profesor

TEKMOVALNA KATEGORIJA: D

Najboljši rezultati na svetovnih in evropskih prvenstvih

po paraolimpijskih igrah 2000 v Sydneyu:

 3. mesto kot članica ekipe – evropsko prvenstvo Sarospatak, Madžarska 2001

 2. mesto kot članica ekipe – svetovno prvenstvo Kamnik, Slovenija 2002

 2. mesto kot članica ekipe – evropsko prvenstvo Lappeenranta, Finska 2003

Na paraolimpijskih igrah doslej še ni sodelovala.

PRIČAKOVANJA: »Pričakujem uvrstitev med prve tri in s tem medaljo«.

Anita GOLTNIK URNAUT 
rojena: 26. 11. 1964, kraj bivanja: Kotlje, 

članica DI Mežiške doline, poklic: magister psihologije

TEKMOVALNA KATEGORIJA: MD

Najboljši rezultati na svetovnih in evropskih prvenstvih 

po paraolimpijskih igrah 2000 v Sydneyu:

 3. mesto kot članica ekipe – evropsko prvenstvo Sarospatak, Madžarska 2001

 2. mesto kot članica ekipe – svetovno prvenstvo Kamnik, Slovenija 2002

 2. mesto kot članica ekipe – evropsko prvenstvo Lappeenranta, Finska 2003

Na paraolimpijskih igrah doslej še ni sodelovala.

PRIČAKOVANJA: »Na POI bodo težke tekme, zato bo vsaka medalja cenjena«.

Andreja GOSAK 
rojena: 8. 1. 1977 

kraj bivanja: Sv. Ana v Slovenskih goricah, 

članica DI Lenart, poklic: komercialni tehnik 

TEKMOVALNA KATEGORIJA: MD

Najboljši rezultati na svetovnih in evropskih 

prvenstvih po paraolimpijskih igrah 2000 v Sydneyu:

 3. mesto kot članica ekipe – evropsko prvenstvo Sarospatak,

Madžarska 2001

 2. mesto kot članica ekipe – svetovno prvenstvo Kamnik, Slovenija 2002

 2. mesto kot članica ekipe – evropsko prvenstvo Lappeenranta, Finska 2003

Na paraolimpijskih igrah doslej še ni sodelovala.

PRIČAKOVANJA: »Pričakujem, da bomo osvojile medaljo«.
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Danica GOŠNAK 
rojena: 14. 2. 1962, kraj bivanja: Ravne na Koroškem, 

članica DI Mežiške doline, poklic: ekonomski tehnik

TEKMOVALNA KATEGORIJA: D

Najboljši rezultati na svetovnih in evropskih prvenstvih po 

paraolimpijskih igrah 2000 v Sydneyu:

 3. mesto kot članica ekipe – evropsko prvenstvo Sarospatak, Madžarska 2001

 2. mesto kot članica ekipe – svetovno prvenstvo Kamnik, Slovenija 2002

 2. mesto kot članica ekipe – evropsko prvenstvo Lappeenranta, Finska 2003

Na paraolimpijskih igrah doslej še ni sodelovala.

PRIČAKOVANJA: »Z borbeno igro za vsako točko si želim, da osvojimo medaljo«.

Emilie GRADIŠEK
rojena: 25. 7. 1939, kraj bivanja: Ravne na Koroškem, 

članica DI Mežiške doline, poklic: upokojenka 

TEKMOVALNA KATEGORIJA: D

Najboljši rezultati na svetovnih in evropskih prvenstvih po paraolimpijskih

igrah 2000 v Sydneyu:

 3. mesto kot članica ekipe – evropsko prvenstvo Sarospatak, Madžarska 2001

 2. mesto kot članica ekipe – svetovno prvenstvo Kamnik, Slovenija 2002

 2. mesto kot članica ekipe – evropsko prvenstvo Lappeenranta, Finska 2003

Na paraolimpijskih igrah doslej še ni sodelovala.

PRIČAKOVANJA: »Želim, da bi ekipa z borbeno igro osvojila medaljo«.

Bogomira JAKIN 
rojena: 22. 10. 1957, kraj bivanja: Nova Gorica, 

članica DI Nova Gorica, poklic: ekonomski tehnik

TEKMOVALNA KATEGORIJA: D

Najboljši rezultati na svetovnih in evropskih prvenstvih 

po paraolimpijskih igrah 2000 v Sydneyu:

 3. mesto kot članica ekipe – evropsko prvenstvo Sarospatak, Madžarska 2001

 2. mesto kot članica ekipe – svetovno prvenstvo Kamnik, Slovenija 2002

 2. mesto kot članica ekipe – evropsko prvenstvo Lappeenranta, Finska 2003

Na paraolimpijskih igrah doslej še ni sodelovala.

PRIČAKOVANJA: »Pričakujem, da bomo osvojile medaljo«.
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Saša KOTNIK
rojena: 16. 9. 1980, kraj bivanja: Zreče, 

članica DI Mežiške doline, poklic: študentka

TEKMOVALNA KATEGORIJA: D

Najboljši rezultati na svetovnih in evropskih prvenstvih 

po paraolimpijskih igrah 2000 v Sydneyu:

 3. mesto kot članica ekipe – evropsko prvenstvo Sarospatak,

Madžarska 2001

 2. mesto kot članica ekipe – svetovno prvenstvo Kamnik, Slovenija 2002

 2. mesto kot članica ekipe – evropsko prvenstvo Lappeenranta, Finska 2003

Na paraolimpijskih igrah soslej še ni sodelovala.

PRIČAKOVANJA: »Želim si, da na teh POI osvojimo medaljo«.

Boža KOVAČIČ 
rojena: 3. 10. 1952, kraj bivanja: Preserje, 

članica DI Vrhnika, poklic: učiteljica

TEKMOVALNA KATEGORIJA: D

Najboljši rezultati na svetovnih in evropskih prvenstvih po paraolimpijskih

igrah 2000 v Sydneyu:

 2. mesto kot članica ekipe – svetovno prvenstvo Kamnik, Slovenija 2002

 2. mesto kot članica ekipe – evropsko prvenstvo Lappeenranta, Finska 2003

Na paraolimpijskih igrah doslej še ni sodelovala.

PRIČAKOVANJA: »Pričakujem uvrstitev med prve tri in s tem tudi medaljo«.

Nadja OVČJAK
rojena: 21. 9. 1980 

kraj bivanja: Šoštanj, 

članica MDI Šaleške doline 

poklic: študentka 

TEKMOVALNA KATEGORIJA: D

Najboljši rezultati na svetovnih in evropskih prvenstvih po paraolimpijskih

igrah 2000 v Sydneyu:

 2. mesto kot članica ekipe – evropsko prvenstvo Lappeenranta, 

Finska 2003

Na paraolimpijskih igrah doslej še ni sodelovala.

PRIČAKOVANJA: »Moja želja je, da naša ekipa osvoji eno od medalj«.
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Tanja SIMONIČ 
rojena: 19. 11. 1982, kraj bivanja: Semič, 

članica Društva študentov invalidov Slovenije, poklic: študentka

TEKMOVALNA KATEGORIJA: D

Doslej na največjih tekmovanjih še ni sodelovala. 

PRIČAKOVANJA: »Mislim, da bomo med dobitnicami medalj«.

Štefka TOMIČ 
rojena: 12. 12. 1961, kraj bivanja: Portorož, članica DI Mežiške doline, poklic: kuharica

TEKMOVALNA KATEGORIJA: D

Najboljši rezultati na svetovnih in evropskih prvenstvih po paraolimpijskih igrah 2000 v Sydneyu: 

 3. mesto kot članica ekipe – evropsko prvenstvo Sarospatak, Madžarska 2001

 2. mesto kot članica ekipe – svetovno prvenstvo Kamnik, Slovenija 2002

 2. mesto kot članica ekipe – evropsko prvenstvo Lappeenranta Finska 2003

Na paraolimpijskih igrah doslej še ni sodelovala.

PRIČAKOVANJA: »Pričakujem, da bomo z dobro igro osvojile medaljo«. 

Alenka ŠART
rojena: 31. 5. 1968, kraj bivanja: Ravne na Koroškem, članica DI Mežiške

doline, poklic: metalurški tehnik

TEKMOVALNA KATEGORIJA: MD

Od leta 2000 ni nastopala na svetovnih in evropskih prvenstvih. 

Na paraolimpijskih igrah doslej še ni sodelovala.

PRIČAKOVANJA: »Želim, da bi osvojile eno od medalj«.

TRENER: Adi URNAUT, 

kraj bivanja: Kotlje, poklic: profesor športne vzgoje, zaposlitev: Gimnazija Ravne na Koroškem

PRIČAKOVANJA: »Od igralk pričakujem maksimalno angažiranost in motiviranost, 

da se bomo borili in osvojili eno od medalj«.

POMOČNIK TRENERJA: Peter OZMEC, 

kraj bivanja: Prevalje, poklic: upokojeni ekonomist

PRIČAKOVANJA: »Med izenačenimi ekipami na teh POI pričakujem težke tekme, 

od naših igralk pa borbenost in homogenost, da bomo osvojili eno od medalj«.
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VODSTVO

VODSTVO

VODJA REPREZENTANCE

mag. Branko MIHORKO

kraj bivanja: Ljubljana

poklic: magister elektrotehnike

zaposlitev: Prešernova družba d. d. Ljubljana

ZDRAVNICA REPREZENTANCE

Prof. dr. Helena BURGER, dr. med.

zaposlitev: Inštitut Republike Slovenije 

za rehabilitacijo, Ljubljana

TISKOVNI PREDSTAVNIK

Uroš VOLK 

MASER

Primož KIRN
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