
Priznanja društvom za okrogle obletnice 

 
40 let – Športno društvo malega nogometa blok Mali veliki (Šdmn Bmv) 
 
Klub je bil ustanovljen leta 1979, to pomeni 40 let delovanja in igranja malega nogometa. 
Domislico in pobudo za ustanovitev kluba, smo predlagali mladi fantje iz Toplarniške ulice, ki 
smo bili tudi aktivno vključeni v igranje nogometa. Do danes smo osvojili veliko priznanj, medalj 
in pokalov tudi s fanti, ki so se nam kasneje priključili in veliko prispevali k tem uspehom. Klub 
deluje se danes na istem naslovu in še vedno dosegamo visoke uvrstitve na tekmovanjih. 

 
40 let  -  Planinsko društvo Drago Bregar - Ljubljana 
 
Leta 1979 je skupina zagnancev, ki je delala v takratni tiskarni Ljudska pravica, ustanovila 
planinsko društvo in ga poimenovala po alpinistu Dragu Bregarju. Ta je tragično preminul v 
pakistanskem delu Himalaje. Planinsko društvo se je vsa ta leta udejstvovalo v pohodništvu in 
drugih dejavnostih. Leta 1981 so si člani društva ogledali in v najem vzeli razpadajočo sirarno 
na Planini Viševnik od takratne pašne skupnosti iz Stare Fužine. Nemalo truda, financ in 
odpovedovanja je bilo potrebno, da se je iz razpadajoče sirarne uredilo prijetno Bregarjevo 
zavetišče na Planini Viševnik.  

 
60 let  -  Društvo tabornikov rod Rožnik 
 
Društvo je s svojim delovanjem pričelo 5. decembra 1959. Odred je kmalu postal eden največjih 
v Sloveniji in Jugoslaviji. Leta 1994 se je  uradno priključili svetovni skavtski organizaciji WOSM 
kot državna skavtska organizacija. Danes rod šteje preko 165 članov, ki se združujejo v 17 skupin 
in več klubov. Že leta 1960 je začelo društvo izdajati glasilo ŠTOR, ki je preraslo v občinsko 
glasilo. Odred je nato nadaljeval z glasilom GALEBI, ki izhajajo še danes. Založba odreda Rožnik 
je poleg strokovnih taborniških publikacij, pesmaric, izdajala tudi razglednice, dopisnice in vrsto 
obrazcev, diplom, oznake veščin ter raznih našitkov in značk. Rožnikovci so se že od ustanovitve 
naprej udeleževali večine akcij, ki so jih poznali (zleti, mnogoboji in razna tekmovanja). Aktivni 
so tudi v Mestni zvezi tabornikov Ljubljana - že od ustanovitve so njihovi člani opravljali različne 
funkcije in kot organizatorji sodelovali pri številnih akcijah. 

 
70 let  -  Kolesarsko društvo Rog 
 
Kolesarsko društvo Rog v letu 2019 slavi 70 letnico delovanja. V tem obdobju se KD Rog lahko 
pohvali s številnimi vrhunskimi dosežki in kolesarji, ki društvo v svetovnem merilu uvršča med 
redke klube s tako dolgo tradicijo in s tako vrhunskimi dosežki. Uspehe fantov v zadnjih letih 
nadgrajuje ženska profesionalna ekipa BTC City Ljubljana, ki spada med 15 najboljših na svetu. 
Ves ta čas skrbijo za vzgojo mladih, saj jedro ekip KD Rog sestavljajo doma vzgojeni  mladi 
kolesarji in kolesarke. Poleg vrhunskega tekmovalnega športa je KD Rog svetovna blagovna 
znamka tudi v organizaciji vrhunskih kolesarskih prireditev. Letos so organizirali že 38. izvedbo 
prireditve Maraton Franja BTC City na kateri je v vsej zgodovini nastopilo preko 100.000 
kolesarjev. Na trasi Franje je društvo organiziralo tudi izredno uspešno svetovno amatersko 
prvenstvo. Leta 2015 so organizirali start največje ženske etapne dirke Giro Rosa. Skozi celotno 



obdobje KD Rog organizira prireditve in tekmovanja za mladino in odrasle ter tako nepretrgoma 
skrbi za razvoj kolesarstva v Ljubljani in Sloveniji. 
 
70 let  -  Športno društvo Invalid 
 
Šd Invalid je bilo ustanovljeno novembra 1949 kot prvo športno društvo invalidov v Sloveniji in 
v Jugoslaviji. Pričeli so organizirati redne vadbe v različnih športih in tekmovanja. Iz začetkov se 
je tako razvilo močno športno gibanje, ki je zajelo celo Slovenijo. V novejšem času je Društvo 
ostalo pomembni dejavnik organiziranja razvoja invalidskega športa v mestu Ljubljana. Vrsto let 
je že nosilec konzorcija športa invalidov in drugih oseb s posebnimi potrebami v Mestni občini 
Ljubljana. V konzorcij je vključenih 13 organizacij in 3 športni klubi, ki izvajajo športne programe. 
Od leta 2011 izvajajo program Enakost vseh otrok v športu. Skupaj s partnerjem Mestno občino 
Ljubljana, ki poleg sofinanciranja programov, sofinancira tudi zaposlitev dveh trenerk, ki izvajata 
različne programe, namenjene otrokom in mladostnikom invalidom. Tako se je po letu 1949 
primer dobre prakse iz Ljubljane razširil po celi Sloveniji in ga danes promovirajo po vseh večjih 
slovenskih mestih.   
 
100 let  -  Železničarsko športno društvo Slovenije 
 
1919      Sportni klub Hermes, kasneje Železničarski športni klub Hermes 
1945      Fizkulturno društvo Železničar 
1954      Železničarsko športno društvo 
1958      Železničarsko športno društvo Ljubljana 
2015      Železničarsko športno društvo Slovenije 
 
110 let  -  Športno društvo Partizan Vič 

 

 
Partizan Vič je bil ustanovljeno 1. maja 1909 kot telovadno društvo Sokol. Kasneje so člani z 
lastnim denarjem kupili gostilno »Pri pošti« nasproti viške cerkve. V pol leta so z udarniškim 
delom in prispevki zgradili telovadnico, kjer domujejo še danes. Ves čas skrbijo za rekreativni 
del svojega članstva, usmerjen v zdravo življenje z gibanjem. Skrbijo tudi za svoj tekmovalni 
podmladek v športni gimnastiki, kjer je svoje prve korake naredil tudi Aljaž Pegan. Ukvarjamo 
se z obilico športnih aktivnosti. Članom in članicam so na voljo strokovno vodeni programi, 
primerni za vse starosti. 
 


