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»Športnik leta Ljubljane 2021« 
 
Prejemniki priznanj amaterskim športnim delavcem za njihovo dolgoletno delo. 
 

10 let dela 
Stanislav Košir 
14 let je član Akademskega atletskega društva Slovan, društvu se je pridružil kot atlet, 
sodeloval v organih društva, bil je sekretar, trenutno pa opravlja funkcijo predsednika. Vedno 
je sodeloval pri različnih aktivnostih društva in pri organizaciji prireditev ter dogodkov. V času 
njegovega delovanja društvo dosega vedno večje uspehe. 
 
Jure Lampe 
Jure je od leta 1997 član Judo kluba Golovec. Je mojster juda 2. DAN in judo manager ter  judo 
inštruktor, diplomant Akademije Svetovne judo zveze (IJF Academy). Je nekdanji mladinski 
reprezentant Slovenije. V društvu kot prostovoljec deluje z otroki in mladimi že prek deset let.  
 
Primož Leban 
Od leta 1994 je član društva Zadvor. Je neprekinjeno dejaven na področjih košarke, 
kolesarjenja in teka. Bil je član izvršnega odbora, pet let predsednik društva, ureja spletno 
stran, sodeluje pri dejavnostih društva.  
 
Luka Vrhunc 
17 let je član strelskega društva Tabor-Ježica. Je član upravnega odbora od 2009, bil je 
dejaven v vseh telesih društva, je državni sodnik športnega strelstva, vodi tekmovanja, 
sodeluje s trenerji pri vadbi otrok in mladine. 
 

20 let dela 
Miha Koprivšek 
Miha je bil od leta 1995 član društva Smučarskega skakalnega kluba Ilirija, kasneje se je 
pridružil NTK Ilirija. Bil je podpredsednik društva, podpredsednik Zbora za skoke in nordijsko 
kombinacijo pri SZS. Kot amaterski funkcionar je bil direktor SSK Ilirija, je član UO ZŠD Ilirija in 
Izvršnega odbora Športne zveze Ljubljana. 
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30 let dela 

Terezika Strmole 
Terezika je v Mestni zvezi upokojencev dejavna v balinanju in kegljanju. Od leta 1978 je 
delovala v kegljanju v društvu Slovan. Od leta 1998 je članica ženske balinarske ekipe Društva 
upokojencev Ljubljana-Moste in tudi predsednica društva. Od leta 2015 deluje kot 
prostovoljka v Društvu Sožitje Ljubljana v programih balinanja in namiznega tenisa za otroke in 
odrasle osebe z zaostankom v duševnem razvoju. 
 
Polona Fink Vukovac  
Je članica judo društva Polyteam, ki sta ga skupaj s soprogom Boštjanom Finkom ustanovila 
leta 1996. Bila je pionirka na področju vadbe juda predšolskih otrok, kot tekmovalka pa je 
utirala pot ženskemu judu pri nas. V društvu je bila trenerka, računovodja in sekretarka, 15 let 
pa tudi predsednica društva.  
 
Boštjan Fink  
Boštjan je skoraj pol stoletja posvetil judu. Vsa ta leta je deloval v telesih Športnega društva 
Polyteam, uspešen je bil pri delu z otroki in mladino. Bil je prvi predsednik ŠD Polyteam, 
deloval je kot sekretar in še vedno je dejaven v organih društva in društvenih dejavnostih 
 


