
KLJUN Zoran (1955) 
Zoran je soustanovitelj Plesnega kluba Bolero, v katerem je že 40 let funkcionar. Po tekmovalni 
plesni karieri svoj prosti čas posveča poučevanju mlajših, predavanjem na seminarjih s področja 
plesa. Je mentor strokovnemu kadru in dejaven v raznih plesnih institucijah. Imel je številne 
zahtevne naloge: bil je tajnik, podpredsednik in predsednik Plesne zveze Slovenije. Bil je 
podpredsednik evropskega profesionalnega združenja EDC (European Dance Council) itd. Na 
strokovnem področju je zaslužen tudi za kreiranje in verificiranje izobraževalnih programov za 
pridobitev nazivov. Praktično te športne panoge ni brez sodelovanja Zorana. 
 
PREŠEREN Peter (1953) 
Peter deluje v Konjeniškem klubu PIP prek 50 let. Sprva je tekmoval v disciplinah skakanje, 
dresura in dosegal vidne rezultate tudi merilu nekdanje Jugoslavije. Kot trener je v svoji karieri 
do tekmovalnih licenc in na tekmovanja pospremil prek 400 tekmovalcev, predvsem otrok in 
mladine. PIP je star dobrih dvajset let, v tem času je Peter trener v klubu. Treniral je tudi 
udeležence državnih, balkanskih in evropskih prvenstev.  
 
ŠEMROV Janko (1948) 
Janko prek 35 let deluje v AMTK Ljubljana na področju speedway dejavnosti. Marljiv je tudi v 
telesih društva, v sekciji speedway in vodstvu društva. V AMZS Šport kot nacionalni športni zvezi 
je opravljal različne naloge. Posebej se je izkazal pri pridobivanju sredstev za delovanje panoge. 
Podobno je bil nepogrešljiv pri izgradnji in vzdrževanju speedway objektov v  okviru športnega 
parka Ilirija v Zgornji Šiški. Težko si predstavljamo delo društva brez njegovih povezav z 
gospodarskimi družbami, ki so omogočale nabavo opreme za objekte in tekmovalce. Je odličen 
mentor mlajšim članom društva, pa tudi funkcionarjem. 
 
SABOL Ivo (1939) 
Ivo je šestdeset let član Železničarskega športnega društva Slovenije. Začel je kot nogometaš, 
opravljal tajniške posle nogometnega društva, bil član odbora za prenovo stadiona ZŠD 
Ljubljana, predsednik društva, bil je tudi funkcionar v merilu občine itd. Je še vedno član 
Upravnega odbora društva. Sicer pa je Ivo znano športno ime, zelo lepo zapisano predvsem 
med starejšimi športnimi delavci v Šiški in mestu. 
 
BRUDERMAN Eduard (1930) 
Sedemdeset let športne dejavnosti ni kar tako! Eduard je začel kot šahist in cestno-hitrostni 
dirkač z motociklom do 250 ccm. Pred okrog 30. leti je ustanovil šahovsko sekcijo v Društvu 
upokojencev Krim-Rudnik, zatem sekcijo za kegljanje, balinanje, pikado, ribolov, strelstvo in 
ples. Na njegovo pobudo so v ostalih 18 društvih upokojencev ustanovili športne sekcije v občini 
Vič-Rudnik. Kot predsednik športne komisije je vodil celotno športno dejavnost upokojencev 
območja. Bil pa je tudi član Komisije za šport pri Mestni zvezi upokojencev Ljubljana. Še sedaj 
vodi tedenske vaje v streljanju z zračno puško za upokojence. Je član Društva ljubiteljev 
starodobnih vozil Oldtimer klub Škofljica, obnovil je veliko starih vozil, s katerimi še vedno 
tekmuje. 
 


