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- Tanja Žakelj (gorsko kolesarstvo) – se bo udeležila smučarskega teka na 2 km, 

- Barbara Špiler (atletika, kladivo) – se bo udeležila pohoda na planino Zajamniki, 

- Vlora Beđeti (judo) – se bo udeležila pohoda na planino Javornik, 

- Maja Vidmar (športno plezanje) – se bo udeležila pohoda na planino Uskovnica, 

- Raša Sraka Vuković (judo) – se bo udeležila pohoda na Uskovnico, 

- Rožle Prezelj (atletika, skok v višino) – se bo udeležil pohoda s krpljami. 

 

 

TANJA ŽAKELJ – gorsko kolesarstvo 
- 1. mesto, svetovno prvenstvo – mladinke, Rotoura 2006, 

- 1. mesto, svetovno prvenstvo – mlajše članice, Val di Sole 2008, 

- 4. mesto, svetovno prvenstvo, Hafjell 2014, 

- 5. mesto, svetovno prvenstvo – članice, Pietrmaritzburg 2013, 

- 10. mesto, olimpijske igre, London 2012, 

- 1. mesto, svetovni pokal – skupni seštevek 2013, 

- 3. mesto, svetovni pokal – skupni seštevek 2014, 

- 1. mesto, evropsko prvenstvo, Bern 2013, Sankt Wendel 2014, 

- 2 x 1. mesto, svetovni pokal, Val di Sole (2013), Nove Mesto (2013). 

 

 

BARBARA ŠPILER – atletika, kladivo 
- 1. mesto, evropsko prvenstvo-mladinke, Tallin 2011, 

- 2. mesto, svetovno prvenstvo-mladinke, Moncton (Kanada) 2010, 

- 1. mesto, svetovno prvenstvo mladih, Italija 2009, 

- 3. mesto, svetovno prvenstvo mladih, Češka 2007, 

- 4. mesto, evropsko prvenstvo-mladinke, Poljska 2008,   

- 16. mesto, evropsko prvenstvo, Helsinki 2012, 

- 2. mesto, evropsko prvenstvo-mlajše članice, Finska 2013, 

- 29. mesto, olimpijske igre, London 2012, 

- 25. mesto, svetovno prvenstvo, Rusija 2013. 

 

VLORA BEĐETI – judo 
- 3. mesto, svetovno prvenstvo – članice, Rio De Janeiro 2013, 

- 2. mesto, svetovno prvenstvo – mladinke, Agadir 2010, 

- 3. mesto, svetovno prvenstvo – mladinke, Pariz 2009, 

- 3. mesto, evropsko prvenstvo, Dunaj 2010, 

- 1. mesto, Grand Slam, Baku 2014,   

- 1. mesto, svetovni pokal, Bukarešta 2010, 

- 1. mesto, svetovni pokal, Apia 2011, 

- 2. mesto, svetovni pokal, Budimpešta 2010, 

- 1. mesto, European open, Lizbona 2013, 

- 3 x 3. mesto, svetovni pokal, Budimpešta, Varšava, Istanbul 2012, 

- 1. mesto, sredozemske igre, Mersin 2013. 



MAJA VIDMAR – športno plezanje 
- 1. mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala-težavnost, 2007,  

- 3. mesto, svetovno prvenstvo, Xining 2009, Aviles 2007, 

- 5. mesto, svetovno prvenstvo-težavnost, Gijon 2014,   

- 1. mesto, svetovne vojaške zimske igre, Aosta 2010,  

- 1. mesto, svetovne igre, Koashing 2009, 

- 13 x 1. mesto na tekmah za svetovni pokal (od tega 1 x Master). 

 

 

RAŠA SRAKA VUKOVIĆ – judo 
- 9. mesto, olimpijske igre, Atene 2004, 

- 7. mesto, olimpijske igre, London 2012,  

- 3. mesto, svetovno prvenstvo, Kairo 2005, Tokyo 2010,   

- 1. mesto, evropsko prvenstvo, Dusseldorf 2003,  

- 2. mesto, evropsko prvenstvo, Dunaj 2010, 

- 3. mesto, evropsko prvenstvo, Maribor 2002, Bukarešta 2004,   

- 1. mesto, svetovne vojaške igre, Catania 2003, 

- 2. mesto, svetovne vojaške igre, Zagreb 1999, Rio de Janeiro 2011, 

- 3. mesto, svetovne vojaške igre, Hyderabad 2007, 

- 1. mesto, svetovno vojaško prvenstvo, Den Helder 2000, St. Petersburg 2005, Vinkovci 

2006. 

 

 

 ROŽLE PREZELJ – atletika, skok v višino 
- 1. mesto, evropsko prvenstvo – U23, Amsterdam 2001,  

- 12. mesto, svetovno dvoransko prvenstvo, Budimpešta 2004,  

- 12. mesto, olimpijske igre, Peking 2008, 

- 25. mesto, olimpijske igre, London 2012, 

- državni rekorder, 232cm (Maribor 2012). 
 


