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ZAHVALA 

 
Iskrena hvala vsem sponzorjem in donatorjem, ki ste v finančni 

ali materialni obliki podprli organizacijo 

 

 

20. Plavalnega mitinga VERONIKA 2021 

na letnem bazenu v Kamniku, v 

soboto 26. junija 2021. 

 

Vi ste tisti, ki ste s svojim prispevkom pripomogli k odlični izvedbi plavalnega 

mitinga, v veliko zadovoljstvo tekmovalcev in gostov, ki so ob odhodu dejali:  

»Se vidimo na naslednji Veroniki!« 

 

Tudi mi Vas ob tem že vnaprej lepo vabimo, da se nam pridružite tudi prihodnje leto pri 

organizaciji 21. MM Veronika 2022! 

Ujemite z nami val do zmage! 

 

Lep športni pozdrav, Organizacijski odbor Veronika 2021 
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POROČILO O IZVEDENEM 20.  MM VERONIKA 2021 

Plavalni šport ima na kamniškem pestro in razgibano zgodovino. Temelji tekmovalnega 

plavanja so bili postavljeni leta 1931, ko je bil odprt letni bazen. V vseh teh letih so tegobe 

plavalcev, sploh v zadnjih desetletjih enake. Pridejo sezone, ko je velik osip plavalce, sploh 

ob prehodu v srednjo šolo. S tem so povezani tudi prestopi v druge klube in sezone, ko ni 

veliko novih oz. mlajših plavalcev.  

Z vožnjo na trening od septembra do maja na bazene v Kranj ali Radovljico, ker Kamnik še 

vedno nima pokritega bazena. Finančne težave so bile prisotne že pred letom 1931. Seveda pa 

pride leto, ko je veliko mladih oz. novih plavalcev in dobrih rezultatov. Ne glede na vse smo 

na naše plavalce lahko samo ponosni. Ko sta leta 2002 takratna vodja trenerjev Vlado 

Hanžekovič in predsednik plavalnega kluba Demeter Sadnikar organizirala prvi miting 

Veronika sta Kamnik postavila na plavalni zemljevid. 

 Program tekmovanja miting Veronika je zasnovan tako, da se v dopoldanskem delu plavajo 

50 m in 100 m discipline, v popoldanskem delu pa finala v 50 m disciplinah, kamor se uvrsti 

8 najhitrejših plavalcev. 

Tako je zadnja junijska sobota, 26. 6. 2021 že dvajsetič gostila Mednarodni miting 

VERONIKA 2021. Tekma je za plavalce pomembna tudi zato, ker je ena zadnjih pred 

državnimi prvenstvi.  

VERONIKO 2021 je otvorila predsednica plavalnega kluba Kamnik Calcit ga. Anita Berlisk. 

Zbrane pa je pozdravil tudi kamniški podžupan g. Aleksander Uršič. Za mikrofon je z 

veseljem poprijela in odlično povezovala prireditev športnica po duši in nekdanja plavalka 

Uršula Majcen. 

Letos se je tekme udeležilo skoraj rekordnih 457 plavalcev iz 23 slovenskih klubov. Med 

njimi je bilo 25 plavalcev plavalnega kluba Kamnik Calcit. Pod vodstvom trenerja Mihe 

Potočnika: Peterlin Žana, Prašnikar Živa, Vejnovič Taja, Vezenkova Maja, Cencelj 

Andraž, Lapuh Mark Anej, Peterlin Nik, Stele Gašper, Štupar Tevž, Vejnovič Rok. 

Trenerja Emila Tahirovića: Avbelj Ana, Klemen Taja, Lapuh Justina Pika, Manojlović 

Maja, Spruk Tajda, Vrhovnik Nina, Negodič Liam, Vrhovnik Matevž in trenerke Lare 

Seretin: Hren Neža, Losieva Anna, Mlakar Vita, Podgoršek Laura, Šenk Tita, Keržič 

Rakar Žiga, Majdič Tian. 

Veliko število prijavljenih plavalk in plavalcev je napovedovalo ogreto športno ozračje in boj 

do zadnjega atoma moči. Vsi domači plavalci so popravili osebne rekorde, tako da je bilo 

odličnih uvrstitev res veliko. 

Omenimo zgolj prva tri mesta. 

Hren Neža (2012): 1. mesto 50 m prsno in 3. mesto 100 m prsno. 

Klemen Taja (2011): 1. mesto 50 m hrbtno, 1. mesto 100 m hrbtno, 2. mesto 50 m prosto in 

3. mesto 50 m delfin. 

Losieva Anna (2013): 3. mesto 100 m prosto. 

Vejnovič Taja (2006): 3. mesto 100 m prsno. 

Peterlin Nik (2006): 2. mesto 100 m hrbtno. 

Stele Gašper (2004): 2. mesto 100 m prosto. 

Vejnovič Rok (2008): 3. mesto 100 m hrbtno.  
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Tekma je zaradi še vedno nepredvidljivih COVID-19 razmer potekala brez gledalcev, vendar 

so organizatorji uspeli zagotoviti neposredni prenos tekme preko spleta, katerega si je na 

sam dan prireditve ogledalo več kot 2000 gledalcev. S tem je bilo omogočeno, da si je 

tekmo lahko, v kakšni senci ogledalo precej več gledalcev, kot jih sprejme tribuna ob bazenu. 

Dogodek takšnega formata zahteva veliko priprav in organizacije, le to pa pade na pleča 

staršev plavalcev in plavalk kamniškega kluba. Tako gre tudi njim velika zahvala, saj so se 

zadnjih nekaj tednov trudili s pripravami na dogodek in na samem tekmovanju poskrbeli, da 

je vse potekalo gladko, v prijetnem vzdušju in v veliko zadovoljstvo vseh udeležencev. 

Zahvala gre vsem sponzorjem in ostalim podpornikom, kateri vsako leto omogočijo 

tekmo in nadaljnje delovanje kluba. 
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Objave logotipov na spletni strani mitinga: www.veronika.si 

 
  

http://www.veronika.si/
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Instagram objava: https://www.instagram.com/pkkamnik/ 

 
 
 

Facebook: https://sl-si.facebook.com/plavalniklub.kamnik 

 

 

https://sl-si.facebook.com/plavalniklub.kamnik
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Večkratne najave sponzorjev in donatorjev po zvočniku med mitingom 

Veronika 2021: 

 
 

Izvedbo 20. Mednarodnega mitinga Veronika so omogočili: 

GENERALNI SPONZOR: 

Dolgoletni generalni sponzor Plavalnega kluba Kamnik je podjetje Calcit d. o. o. 

ZLATI SPONZOR: 

SGP Graditelj d. d.  

Artik nepremičnine d.o.o. 

Veriga k. f. Lesce d. o. o. 

Zavarovalnica Triglav d. d. 

SREBRNI SPONZOR: 

CEEREF d. d. 

Kolektor Sisteh d. o. o. 

Plastenka d. o. o. 

Mizarstvo Prašnikar  

Ambrož prašno barvanje – eloxsiranje d.o.o. 

Euronep Ekologija d.o.o. (Žurbi) 

Veppo d.o.o.  

Vodoterm d. o. o. 

Tehnogroup d. o. o. 

Agregat prezračevanje d.o.o.  

JUB d.o.o. 

BRONASTI SPONZOR: 

Alu Alprem d.o.o. 

Mediline d. o. o. 

BS Center d. o. o.  

EVO d. o. o. 

Euronep Eko d. o. o. 

I.S.P. d. o. o. 

Sam d. o. o. 

Pizzerija Matiček, Radovljica 

Jelenov greben, Borut Ježovnik s. p.  

Mediline d.o.o.  

Singrad d.o.o. 

Gradnja Dolinšek d.o.o.  

Ortum s.p. 
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OSTALI SPONZORJI: 

Frizerki salon Teja Mengeš 

Gostilna Repnik 

Meso Kamnik d. d. - Mesar Anton 

Kvibo d. o. o. 

Voda 902 d. o. o. 

Dzelo, Radomlje 

Kontos d.o.o. 

Instalacije Križnjak, Stanko Križnjak s. p.  

Pivovarna Mali grad 

City Hotel Ljubljana 

Elektro Ljubljana d. d. 

BeLife Kombucha 

Jakša d. o. o. 

MEDIJSKO NAS PODPIRAJO 

Časopisno založniško podjetje Gorenjski glas, d.o.o 

Modre novice 

• https://www.modre-novice.si/novice/20-jubilejna-

mm-veronika-2021-plavalni-praznik-v-kamniku/ 

Kamnik.info - osrednji informativni portal v občini Kamnik  

• https://www.kamnik.info/veronika-2021-plavalni-

praznik-v-kamniku/ 

• https://www.kamnik.info/prenos-mednarodnega-

plavalnega-mitinga-veronika-2021/ 

Domžalec.si - osrednji informativni portal v občini Domžale 

• https://domzalec.si/sport/drugi-sporti/20-jubilejna-

mm-veronika-2021-plavalni-praznik-v-kamniku/ 

NOVICE - regionalni domžalsko-kamniški časopis 

• https://www.domzalske-

novice.si/2021/06/28/20-jubilejna-mm-

veronika-2021-plavalni-praznik-v-

kamniku/ 

Športna zveza Kamnik 

• https://www.sportnazvezakamnik.si/index.php/component/

content/article/32-novice/97-20-jubilejna-mm-veronika-

2021-plavalni-praznik-v-kamniku?Itemid=101 

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik 

 

https://www.modre-novice.si/novice/20-jubilejna-mm-veronika-2021-plavalni-praznik-v-kamniku/
https://www.modre-novice.si/novice/20-jubilejna-mm-veronika-2021-plavalni-praznik-v-kamniku/
https://www.kamnik.info/veronika-2021-plavalni-praznik-v-kamniku/
https://www.kamnik.info/veronika-2021-plavalni-praznik-v-kamniku/
https://www.kamnik.info/prenos-mednarodnega-plavalnega-mitinga-veronika-2021/
https://www.kamnik.info/prenos-mednarodnega-plavalnega-mitinga-veronika-2021/
https://domzalec.si/sport/drugi-sporti/20-jubilejna-mm-veronika-2021-plavalni-praznik-v-kamniku/
https://domzalec.si/sport/drugi-sporti/20-jubilejna-mm-veronika-2021-plavalni-praznik-v-kamniku/
https://www.domzalske-novice.si/2021/06/28/20-jubilejna-mm-veronika-2021-plavalni-praznik-v-kamniku/
https://www.domzalske-novice.si/2021/06/28/20-jubilejna-mm-veronika-2021-plavalni-praznik-v-kamniku/
https://www.domzalske-novice.si/2021/06/28/20-jubilejna-mm-veronika-2021-plavalni-praznik-v-kamniku/
https://www.domzalske-novice.si/2021/06/28/20-jubilejna-mm-veronika-2021-plavalni-praznik-v-kamniku/
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Večkratne najave  za srečelov in »Joker«  nagrade po zvočniku med mitingom 

Veronika 2021: 

 

NAJAVA ZA JOKER NAGRADE 

Na tekmovanju smo pripravili posebno privlačne »Joker« nagrade, ki so jih prejeli plavalci z 

najboljšim časom plavanja v naključno izžrebani posamezni disciplini. Nagrade so bile zelo 

privlačne, podarili so jih glavni sponzor dogodka Calcit d.o.o., Outfit 7, Veriga k. f. Lesce d. o. o., 

Proteini, Teta Frida, Frizerski salon Teja - Mengeš… 

 

Fotogalerija: 
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HVALA ZA VAŠE 

ZAUPANJE IN PODPORO! 
 

 


