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ANDREJ ŠPORN
Andrej Šporn se je že zelo zgodaj zapisal smučanju. Tako kot oče Jaka, se je kaj kmalu navdušil za
bele Kranjskogorske strmine. Član alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora je postal, ko je
pričel obiskovati osnovno šolo. Vseskozi je aktivno treniral in ves svoj prosti čas namenil treniranju
in aktivnemu tekmovanju. Kljub vsemu se je ob tem pridno in marljivo učil in študij tudi uspešno
zaključil. In kaj kmalu sta prizadevnost in vztrajnost obrodila sadove. Svoje prve uspehe je naprej
pričel dosegati v pionirskih vrstah in v okviru mednarodnih tekmovanj v sezoni 1995/96 dosegel
trikrat prvo mesto in sicer v slalomu na domačem Pokalu v Škofji Loki in tekmovanjih v Franciji in
na Češkem. Z uspehi je nadaljeval tudi v domačem prvenstvu in v isti sezoni v kategoriji starejših
dečkov prvič postal državni prvak v slalomu, super G-ju, smuku in kombinaciji.
Svoje uspehe je v naslednjih sezonah še večkrat ponovil in v članskih vrstah do leta 2010 skupno
dosegel 16 naslovov državnega prvaka, bil 8 krat državni podprvak in 5 krat tretji v različnih
smučarskih disciplinah.
Kot uspešen študent se je udeležil tudi univerzitetnih prvenstev in dosegel naslednje uvrstitve:
• 1.mesto
SL
2001 Zakopane, POL
• 2.mesto
DH
2003 Tarvisio, ITA
• 3.mesto
SL
2005 Innsbruck, AUT
Vztrajnost in trma se mu je obrestovala in kaj kmalu je postal član A državne reprezentance RS v
alpskih disciplinah in v sezonah od leta 2004/2010 dosegel naslednje rezultate:
• Svetovni pokal
- 2.mesto Kitzbuehel
DH
2010
- 5.mesto Kvitffjel
DH
2010
- 5.mesto Kitzbuehel
K
2006
- 6.mesto Chamonix
K
2004
- 6.mesto Chamonix
SC
2006
- 8.mesto Beaver Creek SL
2005
- 11.mesto Garmisch
DH
2010
- 12.mesto Val d'Isere
SC
2006
- 12.mesto Lake Louise SG
2007
- 13.mesto Val Gardena DH
2010
- 15.mesto Wengen
SC
2006
- 15.mesto Chamonix
SC
2008
- 15.mesto Bormio
DH
2010
10.mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala v DH v sezoni 2010.
Z doseženimi rezultati je bil udeleženec dveh Olimpijskih iger in sicer v Sestrieru v Italiji in
Whistlerju v ZDA ter svetovnega prvenstva v Areju na Švedskem in dosegel naslednje rezultate v
hitrih disciplinah:

• Olimpijske igre
- 15.mesto Sestriere
- 18.mesto Whistler
- 25.mesto Whistler
- 30.mesto Sestriere

SG
SG
GS
K

2006
2010
2010
2006

• Svetovno prvenstvo
- 19.mesto Are

DH

2007

V sezonah v letih od 2003/2009 se je redno udeleževal tudi tekmovanj v Kontinentalnih pokalih in
pri tem dosegel naslednje uvrstitve:
• Kontinentalni pokal
- 1.mesto Termas
DH
2007
- 1.mesto Termas
SG
2007
- 1.mesto La Parva
DH
2009
- 1.mesto La Parva
DH
2009
- 2.mesto La Parva
SG
2008
- 2.mesto La Parva
SG
2008
- 2.mesto Kranjska Gora
SL
2004
- 2.mesto Obereggen
SL
2003
- 2.mesto Donnersbachwald
SL
2004
- 2.mesto Madesimo
SL
2003
- 3.mesto Madesimo
SL
2003
- 3.mesto Termas
DH
2007
- 3.mesto La Parva
SG
2009
3.mesto v skupnem seštevku evropskega pokala v SL v sezoni 2003.
Kot največji dosežek v izjemno uspešni karieri mladega športnika pa velja vsekakor njegov zadnje
doseženi rezultat svetovnega pokala v sezoni 2009/2010 in sicer 2. mesto v svetovnem pokalu v
smuku v Kitzbuehelu v Avstriji, ki velja za kraljevo disciplino. S tem dosežkom se je Andrej
dokončno zapisal med »legende« te discipline in dokazal, da se lahko kosa z najboljšimi tekmovalci
v tej disciplini.
Andrej Šporn je s svojimi dosežki dokazal, da je izvrsten športnik in z doseženimi rezultati
nedvomno pripomogel k temu, da se tradicija uspešnih športnikov iz belih strmin iz Kranjske Gore
nadaljuje. S tem ostajata Kranjska Gora in Slovenija kot smučarska velesila še vedno v svetovnem
vrhu in kot takšni še bolj prepoznavni kot pomembni turistični destinaciji, tako doma kot v tujini.
Prav tako je Andrej s svojimi uspehi nedvomno pripomogel k še večji promociji tega športa med
mladimi vrstniki in jih z doseženimi uspehi nedvomno spodbudil k želji za dobro delo in uspehe v
tem športu.
Andrej še vedno vztraja, je še vedno aktiven športnik in smučanje je še vedno njegova največja
ljubezen in z marljivim, trdim delom ter voljo, ki jo ima bo zagotovo dosegal še odlične rezultate.

Za posebne zasluge na področju športa Občinski svet Občine Kranjska Gora ANDREJU
ŠPORNU podeljuje PRIZNANJE OBČINE KRANJSKA GORA.

