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Najuspešnejši
športniki,
trenerji,
sodniki
in društva
v letu 2019



Moška
športna
gimnastika 

Absolutna kategorija

1. mesto
Sašo Bertoncelj
ŠD Narodni dom Ljubljana

2. mesto
Rok Klavora
ŠD Sokol Bežigrad

3. mesto
Luka Terbovšek
ŠD Sokol Bežigrad

Trener leta
Sebastijan Piletič
ŠD Narodni dom Ljubljana

Mlajše kategorije

1. mesto
Anže Hribar
ŠD Sokol Bežigrad

2. mesto
Timon Sternad Hiter
ŠD Ruše

3. mesto
Gregor Rakovič
ŠD Center Maribor

Trener leta
Franci Rojc
ŠD Sokol Bežigrad

Sodnik leta

Enes Hodžić Lederer
ŠD Narodni dom Ljubljana

Mladinska kategorija

1. mesto
Tim Jambriško
TD Sokol Brežice

2. mesto
Gregor Turk
ŠD Narodni dom Ljubljana

3. mesto
Beno Kunst
TD Sokol Brežice

  

Trener leta
Drago Žerjav
TD Sokol Brežice
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Ženska
športna
gimnastika 

Absolutna kategorija

1. mesto
Teja Belak
GD Zelena jama

2. mesto
Tjaša Kysselef
GD Zelena jama

3. mesto
Adela Šajn
GD Zelena jama

Trener leta
Andrej Mavrič
GD Zelena jama

Mlajše kategorije

1. mesto
Zala Trtnik
ŠD GIB Ljubljana Šiška

2. mesto
Tia Pavlin Zakovšek
ŠD GIB Ljubljana Šiška

3. mesto
Lučka Ravnihar
ŠD GIB Ljubljana Šiška

Trener leta
Urban Sever
ŠD GIB Ljubljana Šiška

Sodnica leta

Mojca Mavrič
GD Zelena jama

Mladinska kategorija

1. mesto
Zala Bedenik
ŠD Center Maribor

2. mesto
Neža Erpič
GD Zelena jama

3. mesto
Hana Golob
ŠD GIB Ljubljana Šiška

  

Trenerka leta
Marianna Bedenik
ŠD Center Maribor
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Ritmična
gimnastika 

Absolutna kategorija

1.mesto
Ekaterina Vedeneeva
KRG TIM

2. mesto
Aleksandra Podgoršek
KRG Narodni dom Ljubljana

3. mesto
Izza Zorec
ŠD Moste

Trenerka leta
Elena Drozhanova
KRG TIM

Mlajše kategorije

1. mesto
Ela Polak
KRG Šiška

2. mesto
Asja Pučnik
ŠK Favorit

3. mesto
Maša Bajt
KRG Narodni dom Ljubljana

Trenerka leta
Kaja Šindič
KRG Šiška

Sodnica leta

Alena Yakubouskaya
KRG Narodni dom Ljubljana

Mladinska kategorija

1. mesto
Brigita Krašovec
ŠD Moste

2. mesto
Neža Podvratnik
KRG TiM

3. mesto
Ana Barba
KRG Šiška

Trenerka leta
Ana Kokalj
ŠD Moste
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Športna
akrobatika

Absolutna kategorija

Ženske
1. mesto
Pia Ban
ŠD Sokol Bežigrad

2. mesto
Lara Erniša
DŠR Murska Sobota

3. mesto
Taja Repovš
ŠD Sokol Bežigrad

Trener leta
Jure Kern
ŠD Sokol Bežigrad

Absolutna kategorija

Moški
1. mesto
Jaka Zorec
ŠD Sokol Bežigrad

2. mesto
Matjaž Cotič
ŠD Partizan Renče

3. mesto
Gašper Marsetič
ŠK Salto Koper

Trener leta
Jure Kern
ŠD Sokol Bežigrad

Mladinske kategorije

Ženske
1. mesto
Lara Erniša
DŠR Murska Sobota

Trener leta
Danijel Štraus
ŠD Šentilj

Moški
1. mesto
Matjaž Cotič
ŠD Partizan Renče

Trener leta
Jurij Arčon
ŠD Partizan Renče

Mlajše kategorije

Ženske
1. mesto
Taja Repovš
ŠD Sokol Bežigrad

Trenerka leta
Urša Vrbec
ŠD Sokol Bežigrad

Moški
1. mesto
Enej Lango
ŠD Partizan Renče

Trener leta
Jurij Arčon
ŠD Partizan Renče
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Gimnastika
za vse

1. mesto
Športni klub
Salto Koper

2. mesto
Športni klub
FlipCapris

3. mesto
Športno društvo
Moste



Športni klub Salto Koper
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Moška
športna
gimnastika 

Članska kategorija

Sašo Bertoncelj
ŠD Narodni dom Ljubljana

Rok Klavora
ŠD Sokol Bežigrad

Luka Terbovšek
ŠD Sokol Bežigrad

Luka Bojanc
ŠD Narodni dom Ljubljana

Jure Weingerl
ŠD Center Maribor

Jure Pavlica
ŠD Sokol Bežigrad

Luka Kišek
ŠD Partizan Vič

Trenerja
Sebastijan Piletič
ŠD Narodni dom Ljubljana

Dejan Jovanovič
ŠD Sokol Bežigrad

Mlajše kategorije

Timon Stermad Hiter
ŠD Ruše

Maj Kondrič
ŠD Center Maribor

Toni Kastelic
ŠD Partizan Vič

Tin Štros
ŠD Center Maribor

Jure Podobnik
ŠD Narodni dom Ljubljana

Kevin Buckley
ŠD Narodni dom Ljubljana

Trenerja
Aljaž Vogrinec
ŠD Center Maribor

Franci Rojc
ŠD Sokol Bežigrad

Mladinska kategorija

Anže Hribar
ŠD Sokol Bežigrad

Tim Jambriško
TD Sokol Brežice

Gregor Turk
ŠD Narodni dom Ljubljana

Nikolaj Božič
ŠD Narodni dom Ljubljana

Jakob Melkič Sitar
ŠD Sokol Bežigrad

Gregor Rakovič
ŠD Center Maribor

Trenerja
Franci Rojc
ŠD Sokol Bežigrad

Aljaž Vogrinec
ŠD Center Maribor



Ženska
športna
gimnastika 

Članska kategorija

Tjaša Kysselef
GD Zelena jama

Teja Belak
GD Zelena jama

Lucija Hribar
GD Zelena jama

Gaja Žabnikar
ŠD GIB Ljubljana Šiška 

Brina Plevčak
ŠD GIB Ljubljana Šiška 

Zala Bedenik
ŠD Maribor Center

Rezerve
Lara Crnjac
ŠD GIB Ljubljana Šiška 

Judita Zabukovec
GD Zelena jama

Sara King
ŠD Maribor Center

Trenerja
Andrej Mavrič
GD Zelena jama

Nataša Retelj
GD Zelena jama

Mlajše kategorije

Lučka Ravnihar
ŠD GIB Ljubljana Šiška 

Lili Križnar
ŠD GIB Ljubljana Šiška  

Vita Prijanovič
GD Zelena jama

Lana Lederer
GD Zelena jama

Luna Babič
ŠK Salto Koper

Ana Korenika
ŠK Salto Koper

Rezervi
Lia Zvonar
ŠD GIB Ljubljana Šiška  

Luana Lubinič
ŠK Salto Koper

Trenerja
Urban Sever
ŠD GIB Ljubljana Šiška  

Vesna Stavrev
ŠK Salto Koper

Mladinska kategorija

Neža Erpič
GD Zelena jama

Zala Trtnik
ŠD GIB Ljubljana Šiška 

Nina Davidovič
ŠD GIB Ljubljana Šiška 

Živa Konič
ŠD GIB Ljubljana Šiška 

Lina Jaki
ŠD GIB Ljubljana Šiška 

Tia Pavlin Zakovšek
ŠD GIB Ljubljana Šiška

Rezerva
Lea Koren
ŠK Salto Koper

Trenerja
Urban Sever
ŠD GIB Ljubljana Šiška 

Ljudmila Korolenko
ŠD GIB Ljubljana Šiška



Ritmična
gimnastika 

Članska kategorija

Ekaterina Vedeneeva
KRG TIM

Aleksandra Podgoršek
KRG Narodni dom Ljubljana

Aja Jerman Bukavec
KRG Narodni dom Ljubljana

Brigita Krašovec
ŠD Moste

Ivona Vukićević
KRG TIM

Tina Hajdinjak
ŠK Favorit

Rezervi
Ana Barba
KRG Šiška

Nastja Podvratnik
KRG TIM

Trenerke
Elena Drozhanova
KRG TIM

Alena Yakubouskaya
KRG Narodni dom Ljubljana

Alena Salauyova
KRG Narodni dom Ljubljana

Mladinska kategorija

Neža Podvratnik
KRG TIM

Katarina Muraus
DŠRG Maribor

Noa Apollonio
KRG Šiška

Tiana Aksentijevič
KRG TIM

Anja Kokotovič
DŠRG Maribor

Karina Gerkman Salauyova
KRG Narodni dom Ljubljana

Rezervi
Tisa Kastelic
ŠD Moste

Anja Gregl
ŠD Moste

Trenerke
Tatjana Zahorodnaya
KRG TIM

Svetlana Luzanava
DŠRG Maribor

Kaja Šindič
KRG Šiška

Mlajše kategorije

Ela Polak
KRG Šiška

Asja Pučnik
ŠK Favorit

Mija Podvratnik
KRG Tim

Taša Jagodič
ŠK Favorit

Luna Gregorič
ŠD Moste

Zara Povoden
ŠK Favorit

Lana Javh Arko
KRG TIM

Rezervi
Sara Stopajnik
DŠRG Maribor

Inka Nemeš
ŠD Moste

Trenerke
Viktorija Rus
KRG Šiška

Natalija Belkina
ŠK Favorit

Tina Čas
ŠD Moste



Velika
prožna
ponjava

Članska kategorija

Članice
Lara Erniša
DŠR Murska Sobota

Tarin Kulenovič
ŠD Sokol Bežigrad

Pia Ban
ŠD Sokol Bežigrad

Ajda Šturm
ŠD Sokol Bežigrad

Člani
Jaka Zorec
ŠD Sokol Bežigrad

Žan Zorn
ŠD Partizan Renče

Matjaž Cotič
ŠD Partizan Renče

Janez Adamič
ŠD Narodni dom Ljubljana

Miha Buček
ŠD Narodni dom Ljubljana

Matej Kranjec
ŠD Sokol Bežigrad

     

Rezerva
Nejc Mavec
ŠD Matrica Gym

Mladinska kategorija

Mladinke A
Petra Arčon
ŠD Partizan Renče

Soča Sršen
ŠD Sokol Bežigrad

Liza Bodlaj
ŠD Sokol Bežigrad

Taja Repovš
ŠD Sokol Bežigrad

Luna Kočar
DŠR Murska Sobota

Mladinke B
Ema Horvat
DŠR Murska Sobota

Zala Peršič
ŠD Sokol Bežigrad

Anja Butala
ŠD Sokol Bežigrad

Maša Fartelj
DŠR Murska Sobota

Ela Debeljak
ŠD Matrica Gym

 

Mladinci
Patrik Nemec
ŠD Partizan Renče

Enej Lango
ŠD Partizan Renče

Jure Rupar
ŠD Partizan Renče

Aleks Hvala
ŠD Partizan Renče

Juš Krajnik
ŠD Matrica Gym

Mlajše kategorije

Kadetinje
Nastja Germ
ŠD Šentilj

Luna Tepina
ŠD Sokol Bežigrad

Lina Repovš
ŠD Sokol Bežigrad

Lia Prašnikar
ŠK Flipcapris

Kadeti
Matic Bremec
ŠD Partizan Renče

Gorazd Gospodarič
ŠD Moste

Lan Bricelj
ŠD Moste

Luka Ambrožič
ŠD Moste

Trenerji vseh kategorij  

Danijel Štraus
ŠD Šentilj

Jure Kern
ŠD Sokol Bežigrad

Jurij Arčon
ŠD Partizan Renče

Jan Stanko Černe
ŠD Narodni dom Ljubljana





Športno pot
zaključuje



Aktivno
športno pot
zaključuje

ŠPELA KRATOCHWILL
KRG Narodni dom Ljubljana

Špela Kratochwill, rojena 27. januarja 1998, je dolgoletna 
slovenska reprezentantka v ritmični gimnastiki, večkratna 
državna in pokalna prvakinja Slovenije.

Špela je gimnastično pot začela v KRG Narodni dom leta 2003, 
pri komaj petih letih. Svoje izjemne uspehe je kovala pod 
vodstvom trenerk Alene Jakubovske in Alene Salaujove. Špela 
je takrat istočasno trenirala tudi smučanje, kjer se je med 
drugim uvrstila v slovensko reprezentanco cicibank. Vendar se 
ni mogla upreti lepoti gibanja, glasbi, pisanim dresom in 
rekvizitom, ki jih je spoznavala v ritmični gimnastiki.  V času 
aktivne kariere se je morala zaradi športa odpovedati števil-
nim drugim prijetnim stvarem, ki jih izkusijo “običajni” 
najstniki, a svoje odločitve, da posveti življenje športu, ni 
nikoli obžalovala. "Šport je bil vedno prvi v mojem življenju," 
pravi Špela.

V uspeh je poleg talenta treba vložiti veliko trdega dela, kar je 
bila nesporna odlika Špele v celotnem obdobju njenega 
delovanja. Nobena športna kariera ne gre samo navzgor in tudi 
Špelina ni šla, klub temu je vztrajala in z odločnimi koraki 
stopala svojim ciljem naproti. 

Na mednarodni sceni je bila vedno znana kot karizmatična in 
zelo energična telovadka, odlikovala se je po odličnih piruetah 
in težkih ter atraktivnih kompozicijah. V ritmični gimnastiki je 
vedno zelo uživala. Rada je potovala in spoznavala nove 
države, prijateljice po vsem svetu ...

Špela je vedno s ponosom zastopala barve Slovenije in svoj 
Klub za ritmično gimnastiko Narodni dom, zelo je uživala tudi 
v nastopih pred domačimi gledalci in navduševala na medn-
arodnih turnirjih MTM Narodni dom. Tekmovalno kariero 
končuje pri 22 letih z bogato zbirko kolajn z najrazličnejših 
tekmovanj. 

Kar 7-krat je osvojila naslov državne prvakinja v različnih 
starostnih kategorijah. Skupno je na tekmovanjih doma in v 
tujini osvojila 175 medalj (78 zlatih, 50 srebrnih in 47 bronas-
tih). Slovenijo je zastopala na dveh svetovnih (leta 2014 v 
Izmirju in 2015 v Stuttgartu) in tudi dveh evropskih prvenstvih 
(leta 2012 v Nižnjem Novgorodu in 2015 v Minsku), številnih 
svetovnih pokalih in tekmah za veliko nagrado. 

Ob njenih številnih uspehih je treba izpostaviti izjemni 
rezultat na mladinskem evropskem prvenstvu leta 2012, kjer 
je zasedla 11. mesto v sestavi z obročem. Kot članica je svoj 
največji uspeh dosegla s prebojem na predolimpijski turnir, ki 
je bil aprila 2016 v Rio de Janeiru. Nastop na predolimpijskih 
kvalifikacijah si je priboril le ozek krog telovadk, ki so si 
udeležbo zagotovile na svetovnem prvenstvu v Stuttgartu in 
so se lahko potegovale za zadnjih nekaj mest za olimpijski 
nastop. To je bilo resnično posebno doživetje, ki ji bo za vedno 
ostalo v lepem spominu. Grenak priokus ostaja le zaradi 
poškodbe in bolezni tik pred odhodom v Rio, ki sta Špeli 
onemogočili boljšo pripravo na ta poseben dogodek.
Na njeni 15 let dolgi športni poti je Špelo zelo dejavno podpira-
la njena družina, predvsem oči Mile, ki je bil kar nekaj let tudi 
predsednik KRG Narodni dom in je ogromno prispeval k 
naprednemu delovanju kluba, krajše obdobje je bil vpet tudi v 
delovanje Gimnastične zveze Slovenije kot član izvršnega 
odbora. Poleg moralne in motivacijske podpore je družina 
nudila Špeli tudi finančno podporo, ki ji je omogočala udelež-
bo na večjem številu tekmovanj in priprav, ter dodatne 
treninge s tujimi trenerji doma in v tujini. V zadnjih letih svoje 
kariere se je nekajkrat udeležila priprav v slovitem gimnastič-
nem centru v ruskem Novogorsku, ki ga vodi svetovno 
priznana strokovnjakinja Irina Viner-Usmanova. 

Špelo je za športne uspehe nagradila tudi Gimnastična zveza 
Slovenije, saj jo je večkrat imenovala za najboljšo športnico 
leta. 

S svojimi uspehi ter športno miselnostjo je Špela pustila velik 
pečat na ritmično gimnastiko v Sloveniji. Po koncu tekmov-
alne kariere je kratek čas pomagala v matičnem klubu Narodni 
dom in prenašala svoje bogate izkušnje na mladi rod. Glede na 
veliko ljubezen do ritmične gimnastike verjamemo, da bo 
Špela za vedno ostala povezana z njo.

Pripravila: Alena Yakubouskaya
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Špela Kratochwill, rojena 27. januarja 1998, je dolgoletna 
slovenska reprezentantka v ritmični gimnastiki, večkratna 
državna in pokalna prvakinja Slovenije.

Špela je gimnastično pot začela v KRG Narodni dom leta 2003, 
pri komaj petih letih. Svoje izjemne uspehe je kovala pod 
vodstvom trenerk Alene Jakubovske in Alene Salaujove. Špela 
je takrat istočasno trenirala tudi smučanje, kjer se je med 
drugim uvrstila v slovensko reprezentanco cicibank. Vendar se 
ni mogla upreti lepoti gibanja, glasbi, pisanim dresom in 
rekvizitom, ki jih je spoznavala v ritmični gimnastiki.  V času 
aktivne kariere se je morala zaradi športa odpovedati števil-
nim drugim prijetnim stvarem, ki jih izkusijo “običajni” 
najstniki, a svoje odločitve, da posveti življenje športu, ni 
nikoli obžalovala. "Šport je bil vedno prvi v mojem življenju," 
pravi Špela.

V uspeh je poleg talenta treba vložiti veliko trdega dela, kar je 
bila nesporna odlika Špele v celotnem obdobju njenega 
delovanja. Nobena športna kariera ne gre samo navzgor in tudi 
Špelina ni šla, klub temu je vztrajala in z odločnimi koraki 
stopala svojim ciljem naproti. 

Na mednarodni sceni je bila vedno znana kot karizmatična in 
zelo energična telovadka, odlikovala se je po odličnih piruetah 
in težkih ter atraktivnih kompozicijah. V ritmični gimnastiki je 
vedno zelo uživala. Rada je potovala in spoznavala nove 
države, prijateljice po vsem svetu ...

Špela je vedno s ponosom zastopala barve Slovenije in svoj 
Klub za ritmično gimnastiko Narodni dom, zelo je uživala tudi 
v nastopih pred domačimi gledalci in navduševala na medn-
arodnih turnirjih MTM Narodni dom. Tekmovalno kariero 
končuje pri 22 letih z bogato zbirko kolajn z najrazličnejših 
tekmovanj. 

Kar 7-krat je osvojila naslov državne prvakinja v različnih 
starostnih kategorijah. Skupno je na tekmovanjih doma in v 
tujini osvojila 175 medalj (78 zlatih, 50 srebrnih in 47 bronas-
tih). Slovenijo je zastopala na dveh svetovnih (leta 2014 v 
Izmirju in 2015 v Stuttgartu) in tudi dveh evropskih prvenstvih 
(leta 2012 v Nižnjem Novgorodu in 2015 v Minsku), številnih 
svetovnih pokalih in tekmah za veliko nagrado. 

Ob njenih številnih uspehih je treba izpostaviti izjemni 
rezultat na mladinskem evropskem prvenstvu leta 2012, kjer 
je zasedla 11. mesto v sestavi z obročem. Kot članica je svoj 
največji uspeh dosegla s prebojem na predolimpijski turnir, ki 
je bil aprila 2016 v Rio de Janeiru. Nastop na predolimpijskih 
kvalifikacijah si je priboril le ozek krog telovadk, ki so si 
udeležbo zagotovile na svetovnem prvenstvu v Stuttgartu in 
so se lahko potegovale za zadnjih nekaj mest za olimpijski 
nastop. To je bilo resnično posebno doživetje, ki ji bo za vedno 
ostalo v lepem spominu. Grenak priokus ostaja le zaradi 
poškodbe in bolezni tik pred odhodom v Rio, ki sta Špeli 
onemogočili boljšo pripravo na ta poseben dogodek.
Na njeni 15 let dolgi športni poti je Špelo zelo dejavno podpira-
la njena družina, predvsem oči Mile, ki je bil kar nekaj let tudi 
predsednik KRG Narodni dom in je ogromno prispeval k 
naprednemu delovanju kluba, krajše obdobje je bil vpet tudi v 
delovanje Gimnastične zveze Slovenije kot član izvršnega 
odbora. Poleg moralne in motivacijske podpore je družina 
nudila Špeli tudi finančno podporo, ki ji je omogočala udelež-
bo na večjem številu tekmovanj in priprav, ter dodatne 
treninge s tujimi trenerji doma in v tujini. V zadnjih letih svoje 
kariere se je nekajkrat udeležila priprav v slovitem gimnastič-
nem centru v ruskem Novogorsku, ki ga vodi svetovno 
priznana strokovnjakinja Irina Viner-Usmanova. 

Špelo je za športne uspehe nagradila tudi Gimnastična zveza 
Slovenije, saj jo je večkrat imenovala za najboljšo športnico 
leta. 

S svojimi uspehi ter športno miselnostjo je Špela pustila velik 
pečat na ritmično gimnastiko v Sloveniji. Po koncu tekmov-
alne kariere je kratek čas pomagala v matičnem klubu Narodni 
dom in prenašala svoje bogate izkušnje na mladi rod. Glede na 
veliko ljubezen do ritmične gimnastike verjamemo, da bo 
Špela za vedno ostala povezana z njo.

Pripravila: Alena Yakubouskaya



ULA TELBAN
KRG TiM

Ula je svojo športno pot začela v Gimnastičnem društvu Vrhni-
ka. Leta 2015 je svojo športno pot nadaljevala v Klubu za 
ritmično gimnastiko TiM pod vodstvom trenerke Mojce Rode 
in Tanje Zahorodnye. Ula je s svojo pridnostjo in predanostjo 
športu hitro napredovala. Večino tekmovanj je odtekmovala v 
individualnem programu, kar nekaj pa tudi v skupinskih 
sestavah in s svojo ekipo postala tudi državna prvakinja. Med 
posameznicami je osvojila številna odličja na mednarodnih 
tekmovanjih in na državnem prvenstvu. Največji uspeh Ule je 
zagotovo uvrstitev v reprezentanco Slovenije. Na treningih je 
vedno bila zgled in vzornica mlajšim klubskim tekmovalkam. 
Uli želimo uspešno pot naprej. 

Pripravila: Mojca Rode



IVANA KAMNIKAR
ŠD GIB Ljubljana Šiška

Ob zaključku letošnje sezone, bi se radi zahvalili tudi dolgo-
letni reprezentantki ženske športne gimnastike, IVANI 
KAMNIKAR, ki se je odločila, da zaključi svojo tekmovalno 
kariero. 

Ivana je svojo športno pot kot majhna deklica začela v 
Gimnastičnem društvu Zelena jama, pod vodstvom trenerjev 
Andreja Mavriča, Lidije Flisar in Janje Düe Markuš.

Že v mlajših kategorijah je nizala odlične rezultate na 
domačih tekmovanjih, kot mladinka pa je svoj vrhunec doseg-
la z nastopom na Olimpijskem festivalu Evropske mladine 
(OFEM) leta 2007 v Beogradu in leto kasneje z mladinskim 
evropskim prvenstvom. 

Člansko kariero je Ivana nadaljevala v ŠD GIB Ljubljana Šiška, 
sprva pod vodstvom Mitije Samardžija Pavletič, kasneje pa 
pod vodstvom ukrajinske strokovnjakinje Liudmyle Korolen-
ko. Kot članica slovenske reprezentančne vrste je po dvakrat 
nastopila na sredozemskih igrah, na univerzijadi, na 
evropskem prvenstvu ter na svetovnem prvenstvu. Najus-
pešnejše rezultate pa je nanizala na številnih svetovnih 
pokalih, kjer je leta 2016 zabeležila celo zmago na svojem 
paradnem orodju dvovišinski bradlji, hkrati pa je v tem letu na 
istem orodju slavila zmago tudi v skupnem seštevku 
svetovnega pokala.

Ivana je za svoje dosežke prejela številna priznanja s strani 
Gimnastične zveze Slovenije, Športne zveze Ljubljane in 
Olimpijskega komiteja Slovenije.

Ivana s koncem športne kariere ne zapušča športnih dvoran, 
saj svoje znanje uspešno posreduje mlajšim deklicam kot 
trenerka in sodnica.

Ivana hvala za tvoj doprinos v ženski športni gimnastiki in 
srečno na novih poteh.

Pripravil: Ričard Crnjac



PIA HRIBAR
GD Zelena jama

PIA HRIBAR je rojena 19. marca 2001. Kot majhna deklica se je 
začela ukvarjati s športno gimnastiko v Športnem društvu GIB 
Ljubljana Šiška. Kmalu je začela kazati izredno nadarjenost 
za ta šport in dosegati lepe rezultate na tekmovanjih.

Kasneje je zamenjala svoj matični klub in se pridružila vrstni-
cam v Gimnastičnem društvu Zelena jama, kjer je bil njen 
trener Andrej Mavrič. 

Osvojila je več naslovov državne prvakinje in pokalne zmagov-
alke. Bila je tudi članica reprezentance ženske športne 
gimnastike in sicer v kadetski, mladinski in članski kategoriji.

Njeni večji tekmovanji sta bili »European Youth Olympic 
Festival« (EYOF), ki je bilo v Tbilisiju, v Gruziji in leto kasneje 
mladinsko evropsko prvenstvo v Bernu. Kot članica pa je 
nastopila tudi na svetovnem pokalu v moški in ženski športni 
gimnastiki v Kopru.

Pripravil: Andrej Mavrič



Visoki jubileji članic 
Gimnastične zveze 
Slovenije v letu 2019



22. novembra 1919 je bilo v Guštanju  ustanovljeno 
telovadno društvo SOKOL, ki se je poleg telesne vadbe 
ukvarjalo še s kulturno-posvetno in narodno vzgojo. 
Svojo telovadnico Sokolski dom so si s prostovoljnim 
delom zgradili sami in jo 22. novembra 1931 s slavnost-
no akademijo predali namenu.
V stoletju obstoja ŠD Partizan so se spreminjali zakoni, 
spreminjala se je športna dejavnost, spreminjalo pa se 
je tudi ime društva. Od leta 1997 je ohranjeno ime 
Športno društvo Partizan. V društvu, ki združuje  okoli 
200 članov, ostajajo zvesti osnovnemu načelu šport za 
vse - izvajajo programe vadbe za vse starostne skupine. 
Najmlajši z vstopom v telovadnico skozi igro skupaj s 
starši razvijajo osnovne gibalne sposobnosti; malo večji 
pa se s športnimi veščinami spopadajo samostojno. 
Šolski otroci se učijo prvin športne gimnastike in 
akrobatike, vzdržljivosti ter pomena redne vadbe za 
zdrav način življenja. Odraslim omogoča vadba v društ-
vu krepitev telesa, gibljivosti, preprečevanje degenera-
tivnih bolezni okostja in mišičja ter ohranjanje dobre 

duševne kondicije. ŠD Partizan tedensko izvaja rekreaci-
jo za odrasle, rekreacijo za starejše (nad 65 let), vadbo 
za predšolske otroke 3-4 let s starši, vadbo za 
predšolske otroke 4-5 let brez staršev ter gimnastiko za 
vse od 5. leta naprej. V skrbi za zdravje odraslih izvajajo 
tudi vodeno nordijsko hojo. 
Ob požrtvovalnih trenerjih in vaditeljih se mladi člani 
tekmovalne vrste udeležujejo državnih in mednarodnih 
tekmovanj v skokih z male prožne ponjave in akroba-
tike. Vsa leta dosegajo na državni ravni vidne rezultate 
tako posamezno kot tudi ekipno. Za negovanje tradicije 
pri izvajanju športa in rekreacije za vse generacije, za 
razvoj športa v občini, spodbujanje zdravega načina 
življenja ter za predstavljanje občine v širšem prostoru 
so ob 100. obletnici delovanja prejeli Veliko Klančnikovo 
plaketo.
Ob praznovanju jubileja je ŠD Partizan pod pokrovitel-
jstvom Občine Ravne na Koroškem organiziralo slavnos-
tno akademijo in izdalo almanah.

Breda Igerc-Grošelj, predsednica

100 let ŠD 
Partizan Ravne 
na Koroškem



110 let 
Športnega 
društva 
Partizan Vič

Leto 2019 je bilo za nas nekaj posebnega. Minilo je 110 
let, ko je bilo na Viču ustanovljeno telovadno društvo 
Sokol Vič. Prav tako smo v tem letu končno uspeli uredi-
ti lastništvo društva in poskrbeli za energetsko sanacijo 
objekta. 
Ker si nismo želeli, da bodo pomembni dogodki šli kar 
mimo nas, smo v soboto 14.12.2019, v veliki telovadnici 
pripravili slavnostno akademijo, izdali zgodovinski 
bilten delovanja društva od ustanovitve leta 1909 do 
2019 in se s plaketami in nazivi zahvalili članom in člani-
cam, ki so v zadnjih desetletjih pripomogli pri delovanju 
in večji prepoznavnosti društva. 

Podelili smo tudi dva najvišja priznanja, ki ga podeljuje 
članstvo društva.
 
Naziv »Častnega predsednika« smo podelili g. Janezu 
Zavrlu, saj je svojim večletnim vztrajanjem, uspel 
ureditvi lastništvo društva Partizan Vič. 

Naziv »Častnega člana« smo podelili g Aljažu Peganu, 
svetovnemu in evropskem prvaku, ki je svojo športno 
pot  pričel prav v našem društvu.

Akademijo, z motom »S srcem v športu«, so zraven 
nastopov naših telovadcev, popestrili še veterani na 
bradlji iz ŠD Sokol Bežigrad in tekmovalka kluba KRG 
TiM.
Obletnico smo zaključili s prijetnim druženjem in 
obujanjem spominov različnih generacij društva Parti-
zan Vič.

Iztok Prašnički



100 let 
Športnega 
društva Ruše

V nekaj besedah strniti sto let delovanja in življenja Športnega 
društva Ruše (ŠDR), prvega organiziranega nosilca razvoja 
športa v Občini Ruše, je priznanje, radost in tudi odgovornost. 
Odgovornost do športa, do ljudi, ki so z delom vztrajali in 
verjeli v smisel in poslanstvo  razvoja športa. 
ŠDR je skupnost posameznikov, mnogi bodo v času jubilejev in 
obletnic žal ostali anonimni. Ob častitljivi stoletnici se 
spominjamo, poklanjamo in proslavljamo vse, ki so od prelom-
nega leta 1919 pa do danes vztrajali, gradili, soustvarjali in 
verjeli v razvoj društva, športa v Rušah.
Ob telovadbi je Sokolsko društvo gojilo tudi prosvetno in 
narodno-buditeljsko delo.
Iz stoletne zgodovine je razvidno, da je bilo zmeraj široko 
odprtih vrat, z novimi vsebinami, hkrati pa spoštljivo do 
tradicije. Kljub prenekaterim težkim trenutkom se je vedno 
lahko zaneslo na svoje člane in funkcionarje.  Zato  tudi poklon 
vsem strokovnim sodelavcem.
Zgodovina društva je v marsičem neposredni odsev socialne in 
politične ter splošne kulture Ruš oziroma Slovenije.
Društvo je vse od izgradnje sokolskega doma samo upravljalo 
svoje objekte: kulturni dom, telovadnico, dvorano, stadion, 
smučišče in zunanja igrišča, večinoma s prostovoljnim delom 
članov. In tako še danes skrbi za športno dvorano. Zato se 
velja še enkrat zahvaliti za 100 let dela in sodelovanja vsem, ki 
so kakorkoli pomagali pri razvoju društva.
Sto let delovanja Športnega društva Ruše smo s sodelavci in 
športniki ubesedili tudi v zborniku, ki je izšel prav te dni. 
Zgodovina je torej natisnjena in ostaja generacijam, ki prihaja-
jo. A praznik si zasluži še dodatno pozornost gibljivih slik. V 
zanimiv zapis  Televizije Maribor jih je zlepil novinar Drago 
Soršak. 
Posebno pozornost vseh si zasluži najstarejša članica, le 2. leti  
mlajša od društva in dolga leta izjemno dejavna v njem,  gospa 
Danica Eigner. 

Podelitev najuspešnejšima športnicama Športnega društva:
• Neli Štruc, študentki pravne fakultete, za dosežene 
rezultate tekmovanj v gimnastiki, v mednarodni in nacionalni 
konkurenci, lanskoletni članski državni prvakinji v mnogoboju 
in na dveh posameznih orodji, večkratni Športnici leta Občine 
Ruše in najboljši tekmovalki Gimnastične zveze Slovenije v 
letu 2012.  
• Mateji  Breznik, mojstrski pas 5 dan, najuspešnejši 
tekmovalki ŠDR, večkratni državni prvakinji, večkratni Šport-
nici leta Občine Ruše, nosilki medalj na evropskih in svetovnih 
tekmovanjih in svetovni prvakinji v letu 2019. 
Ob stoti obletnici se društvo zahvaljuje za dolgoletno prosto-
voljno delo v društvu  naslednjim članom  Športnega društva 
Ruše: 
• dr. Petru Glaviču, Hubertu Ketišu, Ivanu Čeriču, Dragu 
Plohlu, Roziki Caf, Bogomili Frumen, Jožetu Knezu, Riki Robar 
in Severinu Kodriču.
Zahvaljujemo se tudi Gimnastični zvezi Slovenije za njeno 
pomoč pri opremljanju športne opreme v namenski gimnas-
tični telovadnici in programskem usmerjanju.

Peter Frumen
Predsednik Športnega društva Ruše



100 let 
Športnega 
društva 
Studenci 
Maribor

Športno društvo Studenci Maribor letos obeležuje 100 let od 
ustanovitve (12. 10. 1919), ko je kot Sokolsko društvo Studenci 
Maribor predstavljalo jedro slovenstva in kulturne ter športne 
dejavnosti v takratnem mariborskem predmestju. V 100 letih 
svojega neprekinjenega delovanja se je društvo dvakrat 
preimenovalo, in to po vojni v »Partizan Studenci«, danes pa nosi 
ime Športno društvo Studenci.  
Sokolski dom Studenci je bil center športa, kulture, izobraževanja 
in zabave vseh generacij in zato za Studenčane velika vrednota. 
Aktivnost Sokolov pred drugo svetovno vojno je predstavljala 
center narodnozavednih buditeljev, ki so v sokolskem gibanju 
videli priložnost za krepitev in utrjevanje načela »zdrav duh v 
zdravem telesu«. Ideja sokolstva se je po drugi svetovni vojni v 
drugačnih družbenih razmerah nadaljevala, društvo pa je ves čas 
sledilo vrednotam ustanoviteljev in postalo športni in rekreacijski 
center, ki združuje vse generacije, v katerem svoj prostor najdejo 
tako rekreativci kot aktivni in vrhunski športniki. Mladim telovad-
kam in telovadcem danes privzgajajo vrline, ki jih lahko pridobijo 
samo s športom; vrline, ki so jih gojili ustanovitelji in ki so tako 
zelo pomembne na vseh področjih in v vseh življenjskih obdobjih. 
V zadnjih 50 letih je društvo prejelo številna priznanja, med njimi 
tudi Listino mesta Maribor: Priznanje OF 1969, Zlata plaketa KS 
Franc Zalaznik-Leon, Bloudkova plaketa 1976, Listina mesta 
Maribor 1979, Red zaslug za narod s srebrno zvezdo 1979, Cizljeva 
plaketa 1980, Prehodna zastava maršala Tita za najboljše društvo 
Partizan v letu 1981, Priznanje Gimnastične zveze Slovenije za 
najuspešnejše društvo v množičnem programu 1991, Bronasti 
znak MČ Studenci 2006, Srebrni znak MČ Studenci 2009, Cizljeva 
plaketa tehnični ekipi za pripravo večjih gimnastičnih tekem 2012, 
Zlata plaketa Gimnastične zveze Slovenije 2012.
Navedena priznanja kažejo na širše družbeno priznanje delovanja 
in aktivnosti Športnega društva Studenci.
Po prejemu Listine mesta Maribor 1979 se je društvo razvilo v širši 
gimnastični center in na športnem področju doseglo številne 
vrhunske športne rezultate, predvsem pa danes predstavlja 
rekreacijski center, ki združuje vse generacije ter načrtno dela z 
mladino na športno rekreacijskem področju. Od leta 2012 Športno 
društvo Studenci nosi naziv panožnega regijskega centra v ženski 
športni gimnastiki.

Danes v Športnem društvu Studenci pod vodstvom strokovno 
usposobljenih trenerjev in vodnic vadi preko 600 otrok v 
rekreativni gimnastiki.
V programih rekreativcev v različnih skupinah aktivno deluje okoli 
200 občanov in občank, ki v društvu pridobivajo moči za telo in 
duha.
V tekmovalnem programu aktivno tekmuje 57 tekmovalk, ki 
dosegajo odlične rezultate na mednarodnih tekmovanjih v 
športni gimnastiki.
V gimnastični telovadnici pod vodstvom društvenih  trenerjev 
trenirajo tudi športniki drugih disciplin (smučarji, atleti, tenisači, 
frizbi ...), med njimi Ilka Štuhec, Filip Flisar, Boštjan Kline in drugi.
Društvo samo vsako leto organizira tekmovanje v športni gimnas-
tiki za Pokal ŠD Studenci in Memorial Cirila Hočevarja v športni 
akrobatiki (imenuje se po ustanovitelju društva Cirilu Hočevarju), 
sodeluje pa tudi pri organizaciji drugih državnih in mednarodnih 
tekmovanj na tem področju, za kar je med drugim prejelo Cizljevo 
plaketo 2012.
Odličnost društva in njegova skrb za dobro počutje Mariborčanov 
in prebivalcev širše regije se kaže v dobrem sodelovanju društva s 
sorodnimi društvi iz Maribora in okolice, kot so ŠD Center, DŠR 
Železničar, ŠD Ruše in drugi, ki se tako ali drugače ukvarjajo z 
mladino; Taborniški rod Ukročena reka in PGD Studenci. 

za ŠD Studenci zapisala:
dr. Fanika Krajnc Vrečko
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