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»Športnik leta Ljubljane 2021« 
 
Priznanja društvom oz. klubom za njihovo obletnico delovanja. 
 

20 let 
Športno društvo ABC šport Ljubljana 
Društvo že od leta 2001 v Ljubljani deluje predvsem na področju športa otrok in mladine. 
Izvajajo programe telovadbe, nogometa, juda, žogarije, baletne pripravnice in atletike.  
 
Klub za ritmično gimnastiko Špica 
Klub, ki bogati športno življenje mladih v Ljubljani. Izvajajo programe vadbe ritmične gimnastike 
na rekreativnem in tekmovalnem nivoju. Vedno dajejo poudarek ekipnemu duhu in vrstniškemu 
prijateljstvu s ciljem osmišljanja dolgoročne rekreativne vadbe za celo življenje.  
 

30 let 
Odbojkarsko društvo Vital Ljubljana 
Na področju Ljubljane je klub že vrsto let najbolj množična odbojkarska sredina in hkrati tudi 
najuspešnejša. Rezultat načrtnega dela so osvojene številne medalje v vseh starostnih 
kategorijah, iz vrst Vitala je izšlo kar nekaj vrhunskih igralk. Vizija kluba ves čas temelji na vzgoji 
športnic v odgovorne in zrele osebe, ob hkratnem zagotavljanju pogojev za maksimalni razvoj 
individualnih in ekipnih potencialov. 
 
Triatlonski klub Ljubljana  
Triatlonski klub Ljubljana je bil med prvimi klubi s triatlonsko dejavnostjo v Sloveniji. Ima jasno 
vizijo vzgajati mlade športnike in športnice, omogočati odlične delovne pogoje rekreativcem in 
imeti tekmovalno ekipo.  Klub je stična točka in vir informacij o panogi triatlona v Sloveniji.  
 
Klub za ritmično gimnastiko Narodni dom Ljubljana  
Klub za ritmično gimnastiko Narodni dom Ljubljana je eden izmed športnih klubov z najdaljšo 
tradicijo ne le v Sloveniji temveč tudi v širšem prostoru. Izvor društva NARODNI DOM 
LJUBLJANA sega daleč nazaj v leto 1863 z neprekinjenim nizom uspehov v gimnastiki. Klub za 
ritmično gimnastiko NARODNI DOM LJUBLJANA pa  nadaljuje to tradicijo in usmeritve. Uspešno 
delovanje kluba vsako leto potrjujejo tudi številna priznanja trenerkam, sodnicam in 
tekmovalkam.  
 
Slovensko društvo Tai ji quan  
Prvi tečaj veščine TAI JI QUAN so v Sloveniji izvedli že leta 1987. Po nekajletnem delovanju 
posameznikov in skupin na področju prakticiranja oblik veščine je bilo leta 1990 ustanovljeno 
Slovensko društvo Tai ji quan kot prvo društvo za veščino TAI JI QUAN v Sloveniji. Društvo je 
sodelovalo pri nastanku nekaterih drugih društev za to veščino. Ta društva so se leta 2000 
povezala v nacionalno panožno organizacijo Zveza WUSHU-TAIJIQUAN Slovenije" je uradni 
predstavnik te športne panoge v Sloveniji. 
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40 let 
Športno društvo Zadvor  
Športno društvo Zadvor je na področju športa in rekreacije prisotno že 40 let. Vseskozi si 
prizadevajo za promocijo zdravega, aktivnega, življenjskega sloga ZA VSE in skozi rekreativno 
vadbo predstavljajo pomen športa - zdravo počutje in življenje ter pozitiven pogled na svet. 
 

60 let 
Športno društvo Zarja  
V začetku delovanja je bilo društvo usmerjeno predvsem v športne aktivnosti, v zadnjih 7 letih 
pa društvo veliko pozornosti namenja socialnimi izzivom. Posebej je potrebno omeniti, da so 
aktivnosti društva obogatene z  uspešnim vključevanjem oseb s posebnimi potrebami. Športne 
aktivnosti balinanja in petanke pa predstavljajo tudi zainteresiranim občanom. 
 
Namiznoteniški klub Ilirija  
Namizni tenis se je pod imenom Ilirija igral že pred drugo svetovno vojno, današnji NTK Ilirija je 
bil ustanovljen leta 1961. Igralke in igralci kluba so osvojili veliko ekipnih državnih naslovov v 
mlajših kategorijah, množico uspehov pa so igralke in igralci Ilirije dosegli tudi pri posameznikih 
in dvojicah. Ne smemo pozabiti tudi na uspešno delo trenerjev. Klub trenutno trenažni proces 
izvaja v vseh petih starostnih kategorijah, veliko pozornosti se namenja predstavitvi panoge in 
vključitvi čim večjega števila otrok v vadbene skupine namiznega tenisa. V klubu si še naprej 
prizadevajo ohranjati izjemno plodno in dragoceno tradicijo namiznoteniškega športa, ki jo 
predstavlja NTK Ilirija 
 

70 let 
Smučarski klub Olimpija  
Alpski smučarski klub Olimpija ima dolgoletno tradicijo. Vzgojili so mnoge tekmovalce in 
tekmovalke, ki segajo vse do svetovnega vrha. Posebno pozornost posvečajo vzgoji mladih 
smučarjev in mladih tekmovalcev. Smo eden redkih klubov v Sloveniji, ki nudi vadbo za čisto vse 
starostne skupine, tako v telovadnicah, kot na smučiščih. V klubu delujejo številni učitelji in 
trenerji alpskega smučanja, pomagajo pa mnogi prostovoljci, ki dajejo klubu poseben pomen. 
 

90 let 
Kajak kanu klub Ljubljana  
Kajak klub Ljubljana je bil ustanovljen 20. oktobra 1931 in je najstarejši kajakaški klub v Sloveniji. 
Leta 1936 je bila ustanovljena Kajakaška zveza Jugoslavije in njen ustanovni član je bil tudi Kajak 
klub Ljubljana. Temeljni šport je kajak kanu slalom, ki po kategorizaciji Olimpijskega komiteja 
Slovenije spada med športne panoge 1. kategorije in je olimpijski šport, tako kot kajak na mirnih 
vodah. Klub se ponaša z največ medaljami s kajak in kanu tekmovanj vseh disciplin, člani kluba 
pa so udeleženci vseh nivojev tekmovanj, vključno s svetovnimi prvenstvi in olimpijskimi igrami.  
Za tekmovalnimi uspehi ni zaostajalo niti klubsko življenje.  
 
Kajak kanu kljub Ljubljana vzgaja mlade kajak kanu atlete vso osnovnošolsko, mladinsko in 
člansko dobo. Ob tem klub goji rekreativno vadbo kajak kanuja. 
 


