
10 let dela 
 

ŠUŠTARŠIČ Ula (1993) 

V Klubu za ritmično gimnastiko Špička prek deset let sodeluje pri pripravi tekmovanj, 

nastopov in urjenja. Je vsestranska društvena delavka, skromna trenerka, pa tudi odlična 

administratorka, vizionarka idej in timska sodelavka. Njene bogate organizacijske izkušnje so 

tudi delček mozaika v profesionalnem delu kluba. 

 

KENDA Špela (1985) 

Okrog 20 let je članica Karate kluba Olimpija, kjer je trenerka karate I., klubska sekretarka in 

pedagoginja. Je zelo priljubljena med mladimi. Je zanesljiva in vsestranska sodelavka pri 

organizaciji tekmovanj za mlade. Trenutno ob delu pripravlja doktorsko disertacijo iz 

sociologije. 

 

MIGLAR Nastja (1985) 

je članica ŠD Tabor in že 12 let vestno in odgovorno, predvsem pa strokovno opravlja delo 

vaditeljice aerobike. Predana je društvu, sodeluje kot zanesljiva sodelavka pri številnih 

prireditvah društva. 

 

VLAH Petra (1977) 

Članica ŠD Zadvor je skoraj dvajset let, ukvarja se s plesom za otroke in odrasle. Po tekmovalni 

karieri je ostala zvesta plesu.  Prek 15 let skrbi za plesno razgibavanje v društvu. Otrokom, od 

vrtca do mature, posveča vso pozornost. Ob društvenih prireditvah pripravi zanimiv plesni 

program za najmlajše, pa tudi za odrasle. 

 

MARINOVIČ Davor (1966) 

deluje v Društvu za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice. Bil je pobudnik ustanovitve 

nogometne ekipe v društvu. Člani se dobivajo na tedenskih treningih, udeležujejo pa se tudi 

mednarodnih turnirjev, denimo v Italiji in Nemčiji. Davor je gonilna sila nogometašev, za člane 

poskrbi za vstopnice in organiziran ogled nogometnih tekem Olimpije. Sodeluje tudi pri 

organizaciji turnirja v nogometu in izpolnjuje načelo«šport za vse« in spodbuja socialno 

vključenost brezdomcev. 

 

KONCILJA Miha (1981) 

Miha je trener v kolesarskem društvu Rog. Vzgojil je vrsto dobrih kolesarjev, tudi zelo znana 

imena izhajajo od tam. Z njimi se je ukvarjal od najmlajših kategorij do vstopa med 

profesionalce. Uveljavil se je kot organizator tradicionalnih kolesarskih dirk v Komendi, 

Vodicah, pa tudi otroškega in družinskega Maratona Franja v Ljubljani – BTC City. 

 

20 let dela 
 

TOMŠIČ Martina (1976)  

je prek 20 let članica Boksarskega kluba Ljubljana, v katerem deluje predvsem kot tajnica in 

trenerka AIBA. Po končani tekmovalni karieri opravlja tajniška dela, sodeluje pa še pri 

organizaciji državnih prvenstev, ki jih je v letih 2003 do 2008 organiziral klub. Glede njenih 

bogatih tekmovalnih in življenjskih izkušenj, je njeno sodelovanje dejansko neprecenljivo. 

 

 

 

 



VALANT Elvira (1962) 

Elvira prek dvajset let svoj prosti čas podarja Strelskemu društvu Olimpija, v katerem se 

posveča organizaciji strelskih tekmovanj in delu v sodniški organizaciji, ob tem pa vodi še 

tajniške posle v Mestni strelski zvezi Ljubljana. Seveda vse ljubiteljsko. 

 

MESOJEDEC Matjaž (1964) 

je dvajset let član Športnega društvo Turbo M. Svoj prosti čas posveča kolesarjenju, teku in ski 

teku. Redno deluje v raznih društvenih telesih. 

 

30 let dela 
 

MARKOVIČ Aleš (1971) 

Aleš je dolgoletni športni delavec v Športnem društvu Šentvid-Ljubljana. S športom se je 

začel ukvarjati še v Partizanu Šentvid, igral je rokomet, vodil je rekreativce, uril košarkarje, bil 

je med soustanovitelji ženske košarke – vseh kategorij. Zadnja leta ob organizaciji raznih 

tekmovanj, kot so košarkarski in teniški turnirji, organizira državna prvenstva mlajših kategorij 

v košarki. Predstavlja košarkarski šport v osnovnih šolah, je pomožni sodnik, poleti pa vodja 

košarkarskega tabora ob morju. Pozimi se otroci pri njemu lahko tudi naučijo dobro smučati. 

 

HREN Marko (1963) 

S plesom se je spoznal pred okrog 40. leti v ŽKUD Tine Rožanc. Začel je kot ljubiteljski in 

nadaljeval kot profesionalni plesalec. Je priznan koreograf, trener in mednarodni sodnik. S 

soplesalko Anito sta na svetovni plesni parket postavila veliko slovenskih parov, vzgojila sta 

odlično trenersko ekipo, ki nadaljuje njuno delo. Rock n Roll pari Plesnega kluba M so postali 

svetovni, evropski in pokalni prvaki. Pa tudi zmagovalci celoletnega svetovnega pokala. Malo 

športnih panog se lahko pohvali s takimi tekmovalnimi rezultati, za katerimi stojijo ljubiteljski  

delavci. 

 

LOVŠE Janez (1963) 

janez je prek 40 let član Smučarskega kluba Brdo. Tekmoval je do leta 1989, vmes pa uspešno 

delal z mladimi kot pomočnik trenerja. Dvajset let se ukvarja z računovodstvom in vodenjem 

denarnega prometa. Sodeluje v organizacijski skupini, ki je letos izpeljala že 41. Gozdni tek in 

14. Hrčkov tek za najmlajše. Organizira tekaške in biatlonske tekme ter tečaje teka na smučeh. 

Na tekmovanjih je odgovoren za pravilno izračunavanje rezultatov. 

 

MARINČIČ Silvo (1955) 

je skoraj 40 let član Gimnastičnega društva Zelena jama. Vodi otroke in mladino v športni 

gimnastiki. Sicer pa neprekinjeno deluje kot trener, organizator prireditev, ki jih pripravlja 

društvo. Redno pa skrbi za izobraževanje mlajših trenerjev. Že pred leti je vodil seminarje na 

temo športne gimnastike, kasneje je predaval tudi študentom, kasnejšim trenerjem športne 

gimnastike. 

 


