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»Športnik leta Ljubljane 2020«
Prejemniki priznanj amaterskim športnim delavcem za njihovo dolgoletno delo.
10-LETNO DELO
TONI Sandra
Prek deset let je članica Kluba za ritmično gimnastiko Špička. Sodeluje pri razvoju rekreativne
vadbe ritmične gimnastike. Postala je neprecenljiva trenerka kluba. Njeno delo je strokovno in
srčno.
KRAŠEVEC Rudi
Rudi je prek 16 let član Društva tabornikov rod Rožnik, v katerem je pred 12. leti postal
prostovoljec, bil je vodnik in vodja številnih dejavnosti. Uspešno je zaključil mednarodni tečaj
za najmlajše, tečaj za vodnike gozdovnike in gozdovnice in postal strokovni delavec v športu. Bil
je načelnik enote popotnikov in popotnic, sodeluje pri enodnevnih in večdnevnih dejavnostih.
Bil je tudi taborovodja, načelnik rodu, načelnik gozdovnikov in gozdovnic, nazadnje je vodil
pohod 15 članov na poti od Vrhnike do Osilnice.
20-LETNO DELO
PREGELJ Matej
Že od malih nog je član Športnega društva Sokol, Bežigrad. V društvu se je kalil sprva kot
tekmovalec, pozneje je postal trener in vodnik. Uril je dečke, bil je dolgoletni načelnik vseh
oddelkov za moško športno gimnastiko v društvu. Bil je koordinator rekreativnih skupin. Je
prizadeven član izvršnega odbora društva. Naloge opravlja skrbno, z veseljem in prostovoljno.
30-LETNO DELO
MARINČEK Bojan
Bojan je prek 30 let dejaven pri razvoju karateja v Sloveniji. Posveča se parakarateju – karateju
za osebe s posebnimi potrebami. Kot tekmovalec je bil izredno uspešen. Kot vaditelj in učitelj
karateja je zabeležil odmevne rezultate. Je redek posameznik, ki je prepoznal možnosti, ki jih
karate ponuja osebam s posebnimi potrebami pri njihovem socialnem in fizičnem razvoju.
Vadbo prilagaja sposobnostim članov in tako tudi širšo javnost ozavešča o drugačnosti
posameznikov. Je predsednik komisije za parakarate pri Slovenski tradicionalni karate zvezi in
član Inclusive International Federation, ki postavlja nove okvire pri vključevanju oseb s
posebnimi potrebami v tekmovalni sistem.
SLUGA Miloš
Miloš prek 30 let vodi program rekreativnega in veteranskega hokeja na ledu v dvoranah Tivoli
in Ledeni dvorani Zalog. Obenem vodi tudi številne dejavnosti kluba. Je dejaven član EUROHA
(Evropska veteranska hokejska zveza). Je predstavnik CARHA (kanadska veteranska zveza).
Sodeluje tudi s Hokejsko zvezo Slovenije.
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ŽIVLJENSKO DELO
AMBROŽ Nataša
Nataša je prek 40 let deluje v raznih plesnih klubih: najprej v študentskem klubu, potem
plesnem klubu Urška, katerega naslednik je sedanji plesni klub Feliks. Je odlična poznavalka
standardnih in latinskoameriških plesov. Sodi med vodilne vaditelje in športne delavce z
vsestranskim znanjem in izkušnjami, ki jih uspešno prenaša na mlajše generacije. Njeno delo in
ustvarjanje sega na področje strokovne publicistike, vzgoje športnih plesalcev, trenerjev in
sodnikov doma in v tujini.
Ima domačo in mednarodno sodniško in trenersko licenco. Sodila je tudi tekmovanja najvišjega
ranga – evropska in svetovna prvenstva. Velja za sistematično in kvalitetno predavateljico na
različnih domačih in mednarodnih kongresih. Je tudi soavtorica sodniških kriterijev za AJS
(Absolute Judging System), ki jih uporablja WDSF (Dress Regulation) za tekmovanja najvišjega
ranga.
PIRC Boris
Boris že prek 40 let deluje v športni sekciji Zelena jama. Bil je predsednik sekcije, ko so ustanovili
Športno društvo Zelena jama, postane njegov predsednik, kasneje pa predsednik nadzornega
odbora. Sodeluje pri ustanavljanju Kluba malega nogometa Interes Zelena jama – kasnejšega
društva Interes Ljubljana. Postane tajnik, kasneje pa predsednik. Organiziral je revitalizacijo
Sokolske zveze Slovenije, bil je prvi sekretar zveze pri ustanavljanju, nato vrsto let predsednik
nadzornega odbora. Sodeluje pri ustanavljanju Svetovne Sokolske zveze v Pragi, kjer je bil prvi
mandat član nadzornega odbora. Sodeloval je pri ustanavljanju prek 50 športnih društev ter pri
delu raznih teles različnih društev. Med drugim je bil sekretar Judo kluba Sokol Ljubljana, član
nadzornega odbora ŠD Sokol Bežigrad, predsednik Sokolskega društva Moste. Sicer pa je
zanesljiv sodelavec in organizator številnih prireditev.

