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»Športnik leta Ljubljane 2020«
Prejemniki priznanj društvom oz. klubom za njihovo obletnico delovanja.
20 let
DRUŠTVO TOLMUN
Društvo Tolmun, ki je do leta 2014 delovalo pod imenom Društvo Interes, praznuje 20-obletnico
obstoja in delovanja na področju vadb in izobraževanj gibalnih tehnik in sklopnih oblik: Qigong,
Taijiquan, Sheng Zhen meditacij in drugih tradicionalnih oblik energijskih vadb za ohranjanje in
vzpodbujanje zdravja ter dobrega počutja.
AKADEMSKO ATLETSKO DRUŠTVO SLOVAN
Korenine atletskega društva Slovan segajo v leto 1997, ko so z društvom ustvarili prostor za
rekreativce - skupaj s študenti, ki so se usposabljali za atletske trenerje in so pri nas pridobivali
prakso. Že takrat v prijetnem vzdušju in predani strokovnosti smo iz 'atletike za mlade' prišli do
dobrih 2.000 članov, imeli pa smo premalo usmerjevalcev in društvo je praktično zamrlo. Z
nenehnim dejavnim iskanjem novih priložnosti je društvo uradno ustanovljeno leta 1999, leta
2003 pa smo začeli pisati novo, še večje poglavje, 'vseslovensko tekaško gibanje' s Poletom, kjer
smo bili ključni soudeleženci tekaškega programa ter društvo nekaj let kasneje, 2007 ponovno
obudili v življenje, ki je dobilo nov zagon, novo navdušenje in predvsem - veliko novih članov.
Vedno smo stremeli k raznolikosti in tako imamo med svojimi člani vključene pripadnike vseh
starostnih skupin, obeh spolov, povsem različnega ekonomskega ozadja, poklicev in moči.
30 let
TRIM HOKEJ KLUB
Leto 1990 je bilo prelomno za tako imenovano »divjo ligo hokeja« v Ljubljani. Ljubitelji hokeja
na ledu so se zbrali na ustanovnem zboru društva TRIM Hokej in začrtali smernice delovanja
društva. Ker je šlo takrat zgolj za organizacijo tovrstne oblike rekreacije, je bilo društvo
osamljeno v svoji viziji. Spremembe političnega sistema in rast društva sta v sedemindvajsetih
letih pripeljala do točke, kjer mora društvo ponovno napisati svoje smernice in cilje in to je
pripravljeno v spodnjem programu.
40 let
DKK STANKO BLOUDEK LJUBLJANA
Leta 1979 je skupina nekdanjih umetnostnih drsalcev ustanovila Drsalno-kotalkarski klub
Stanko Bloudek. Klub, ki nosi ime našega svetovno znanega športnega entuziasta in
strokovnjaka je bil ustanovljen z namenom, da bi dvignili umetnostno drsanje in kotalkanje v
Ljubljani, ki je veljala nekdaj za center tega športa v naši domovini. Klub je vzgojil številne
državne reprezentante, ki so nas uspešno zastopali na mednarodnih tekmovanjih ter na
največjih tekmovanjih. Klub skrbi tudi za popularizacijo športa, zato redno organizira izredno
dobro obiskane tečaje drsanja in tekmovanja na državnem nivoju in mednarodno priznano
tekmovanje Zmajček – “Dragon Trophy”, ki je vsako leto vključeno tudi v mednarodni koledar
tekmovanj.
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50 let
SSK ILIRIJA
V minulih 50 letih so člani SSK Ilirije tako skakalci kot trenerji in smučarski sodniki pomembno
prispevali k razvoju smučarskih skokov ne samo v klubu ampak tudi v Sloveniji in svetu. Klub je
vzgojil preko 1000 skakalcev, preko 50 trenerjev in preko 100 sodnikov ki so uspešno zastopali
zeleno belo barvo kluba na domačih tekmovanjih. Večje število skakalk in skakalcev članov
kluba je uspešno zastopalo barve svoje domovine na Olimpijskih igrah, svetovnih prvenstvih v
nordijskih disciplinah in poletih, svetovnem pokalu in ostalih mednarodnih tekmovanjih. Leta
1987 je SSK Ilirija prejela Blodkovo nagrado. Prav tako je več tekmovalcev, trenerjev in
funkcionarjev kluba za tekmovalne dosežke in za svoje delo v klubu ter v smučarskih skokih
prejelo Bloudkove nagrade ali plakete in visoka priznanja Smučarske zveze Slovenije, Športne
zveze Ljubljane ter Mestne občine Ljubljana.
90 let
ŠD SOKOL BEŽIGRAD
10. julija 1930 so za Bežigradom ustanovili sokolsko društvo z imenom Sokol Ljubljana III. Njegov
namen je bil združevati mlade in stare ob telovadbi in drugih športih – zato, da bi v sebi, poleg
telesne sposobnosti, po sokolskih načelih razvijali tudi duha in kulturne vrednote.
Osnovni dejavnosti društva sta bili ves čas orodna telovadba in splošna gimnastična vadba. Pod
okriljem društva pa so v bogati zgodovini delovale številne druge dejavnosti (oddelki ali sekcije):
jahalni in strelski oddelek, atletika (tekači), šahovska sekcija, namizni tenis (Bela žogica), judo
sekcija (zdaj Judo klub Bežigrad), akrobatska skupina Žabe, sekcija ritmične gimnastike (Zala),
gimnastični veterani in občasno še nekaj drugih.
Društvo svoje poslanstvo uresničuje tudi v skrbi za posameznika in širšo skupnost, mlade
vključuje v vse društvene dejavnosti, promovira prostovoljstvo. Člani društva se povezujejo tudi
na skupnih vadbah s prijateljskimi društvi, letovanjih, nastopih, zletih in izletih.

