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Najuspešnejši 
športniki, trenerji, 
sodniki in društvo 



ABSOLUTNA KATEGORIJA

1. MESTO

SAŠO 
BERTONCELJ
ŠD Narodni dom Ljubljana

3. MESTO

JURE 
PODOBNIK
ŠD Narodni dom Ljubljana

3. MESTO

ANŽE  
HRIBAR
ŠD Sokol Bežigrad

TRENER LETA

SEBASTIJAN 
PILETIČ
ŠD Narodni dom Ljubljana

SODNIK LETA

ENES 
HODŽIĆ LEDERER

MLADINSKA KATEGORIJA

1. MESTO

JURE  
PODOBNIK
ŠD Narodni dom Ljubljana

2. MESTO

ANŽE  
HRIBAR
ŠD Sokol Bežigrad

3. MESTO

GREGOR  
RAKOVIČ
ŠD Center Maribor

TRENER LETA

SEBASTIJAN 
PILETIČ
ŠD Narodni dom Ljubljana

MLAJŠE KATEGORIJE

1. MESTO

MAX  
BIZJAN
Društvo Partizan Vič

2. MESTO

TIMON 
STERNAD HITER
ŠD Ruše

3. MESTO

MATEJ  
MARUŠIČ
ŠD Narodni dom Ljubljana

TRENER LETA

MATIC  
PEČAN
Društvo Partizan Vič

MOŠKA 
ŠPORTNA 
GIMNASTIKA 





ABSOLUTNA KATEGORIJA

1. MESTO

TJAŠA 
KYSSELEF
GD Zelena jama

2. MESTO

LUCIJA 
HRIBAR
GD Zelene jama

3. MESTO

GAJA 
ŽABNIKAR
ŠD Gib Ljubljana Šiška

NAJUSPEŠNEJŠI TRENER

ANDREJ 
MAVRIČ
GD Zelena jama

SODNICA LETA

VESNA  
STARE – CRNJAC
ŠD GIB Ljubljana Šiška

MLADINSKA KATEGORIJA

1. MESTO

ZALA  
TRTNIK
ŠD GIB Ljubljana Šiška

2. MESTO

LUČKA 
RAVNIHAR
ŠD GIB Ljubljana Šiška

3. MESTO

TIA  
PAVLIN 
ZAKOVŠEK
ŠD GIB Ljubljana Šiška

NAJUSPEŠNEJŠI TRENER

URBAN 
SEVER
ŠD GIB Ljubljana Šiška

MLAJŠE KATEGORIJE

1. MESTO

LUNA 
BABIĆ
ŠK Salto Koper

2. MESTO

VITA  
PRIJANOVIČ
GD Zelena jama

3. MESTO

HANA  
REBEC
GD Zelena jama

NAJUSPEŠNEJŠA TRENERKA

VESNA 
STAVREV
ŠK Salto Koper

ŽENSKA 
ŠPORTNA 
GIMNASTIKA





ABSOLUTNA KATEGORIJA

1. MESTO

EKATERINA 
VEDENEEVA
KRG TiM

2. MESTO

ALEKSANDRA 
PODGORŠEK
KRG Narodni dom Ljubljana

3. MESTO

BRIGITA 
KRAŠOVEC
ŠD Moste

NAJUSPEŠNEJŠA TRENERKA

ELENA 
DROZHANOVA
KRG TiM

MLADINSKA KATEGORIJA

1. MESTO

ELA
POLAK
KRG Šiška 

2. MESTO

NIKA
ZAJC
KRG Narodni dom Ljubljana

3. MESTO

KARINA 
GERKAMAN 
SALAUYOVA
KRG Narodni dom Ljubljana

NAJUSPEŠNEJŠA TRENERKA

VIKTORIJA 
RUS
KRG Šiška

MLAJŠE KATEGORIJE

1. MESTO

ALJA 
PONIKVAR
KRG Narodni dom Ljubljana

2. MESTO

TAŠA 
JAGODIČ
ŠK Favorit

3. MESTO

LUNA
GREGORČIČ
ŠD Moste

NAJUSPEŠNEJŠA TRENERKA

ALENA 
YAKUBOUSKAYA
KRG Narodni dom Ljubljana

RITMIČNA 
GIMNASTIKA

SODNICA LETA

ALENA 
YAKUBOUSKAYA
KRG Narodni dom Ljubljana





ABSOLUTNA KATEGORIJA

1. MESTO

LANA 
DOLINAR
ŠK FlipCapris

2. MESTO

PIA 
BAN
ŠD Sokol Bežigrad

3. MESTO

SOČA 
SRŠEN
ŠD Sokol Bežigrad

NAJUSPEŠNEJŠI TRENER

BORIS 
PREGELJ
ŠK FlipCapris

MLADINSKA KATEGORIJA

1. MESTO

SOČA 
SRŠEN
ŠD Sokol Bežigrad

NAJUSPEŠNEJŠI TRENER

JURE 
KERN
ŠD Sokol Bežigrad

MLAJŠE KATEGORIJE

1. MESTO

LANA 
DOLINAR
ŠK FlipCapris

NAJUSPEŠNEJŠI TRENER

BORIS 
PREGELJ
ŠK FlipCapris

VELIKA 
PROŽNA 
PONJAVA
Dekleta





VELIKA 
PROŽNA 
PONJAVA
Dečki

ABSOLUTNA KATEGORIJA

1. MESTO

JAN 
KAVČIČ
ŠK Salto Koper

2. MESTO

ENEJ 
LANGO
ŠD Partizan Renče

3. MESTO

GAŠPER 
MARSETIČ
ŠK Salto Koper

NAJUSPEŠNEJŠI TRENER

GREGOR 
ŠIMAC
ŠK Salto Koper

MLADINSKA KATEGORIJA

1. MESTO

PATRIK 
NEMEC
ŠD Partizan Renče

NAJUSPEŠNEJŠI TRENER

JURIJ
ARČON
ŠD Partizan Renče

MLAJŠE KATEGORIJE

1. MESTO

JAN 
KAVČIČ
ŠK Salto Koper

NAJUSPEŠNEJŠI TRENER

GREGOR 
ŠIMAC
ŠK Salto Koper





GIMNASTIKA 
ZA VSE
Najuspešnejše društvo  
gimnastike za vse v letu 2021 je 
ŠK FLIP PIRAN. 

Irena Cvetičanin Čendak, 
Sandra David, Mojca Dolšak, 
Melta Fišter, Gina Gržinič,  
Julka Križman, Mojca Seifert, 
Saša Tršar, Ines Vasić- 
Stepančič in Bojana Žnidaršič.
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Skupaj 
za razvoj 
slovenske 
gimnastike!

Zlati sponzor 
Gimnastične zveze Slovenije.
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Reprezentance  
Gimnastične zveze 
Slovenije  

za leto 2022



MLADINSKA KATEGORIJA

GREGOR RAKOVIČ
ŠD Center Maribor

ANŽE HRIBAR
ŠD Sokol Bežigrad

KEVIN GEORGE BUCKLEY
ŠD Narodni dom Ljubljana

TIN ŠTROS
ŠD Center Maribor

JURE PODOBNIK
ŠD Narodni dom Ljubljana

TRENER 
FRANCI ROJC
ŠD Sokol Bežigrad

POMOČNIK
ALJAŽ VOGRINEC
ŠD Center Maribor

ČLANSKA KATEGORIJA

LUKA BOJANC
ŠD Narodni dom Ljubljana

NIKOLAJ BOŽIČ
ŠD Narodni dom Ljubljana

LUKA KIŠEK
Društvo Partizan Vič

BENO KUNST
TD Sokol Brežice

TIM JAMBRIŠKO
TD Sokol Brežice

GREGOR TURK
ŠD Narodni dom Ljubljana

TRENER 
SEBASTIJAN PILETIČ
ŠD Narodni dom Ljubljana

POMOČNIK
FRANCI ROJC
ŠD Sokol Bežigrad

MOŠKA 
ŠPORTNA  
GIMNASTIKA

MLAJŠE KATEGORIJE

TIMON STERNAD HITER
ŠD Ruše

MATEJ MARUŠIČ
ŠD Narodno dom Ljubljana

ANŽE ZALAZNIK
ŠD Narodno dom Ljubljana

MAJ KONDRIČ
ŠD Cener Maribor

MAX BIZJAN
Društvo Partizan Vič

ILAN LEDERER
Društvo Partizan Vič

TRENER 
MATIC PEČAN
Društvo Partizan Vič

POMOČNIK
ALJAŽ VOGRINEC
ŠD Center Maribor



MLADINSKA KATEGORIJA

LUČKA RAVNIHAR
ŠD GIB Ljubljana Šiška

TINKARA KLEMENČIČ
GD Zelena jama

MAŠA KONTREC
GD Zelena jama

TOJA SEDONJA
ŠD Studenci

SARA TOMAŽIN
ŠD GIB Ljubljana Šiška

ANA KORENIKA
ŠK Salto Koper

TRENER 
URBAN SEVER
ŠD GIB Ljubljana Šiška

POMOČNICA 
VESNA STAVREV
ŠK Salto Koper

ČLANSKA KATEGORIJA

TJAŠA KYSSELEF
GD Zelena jama

TEJA BELAK
GD Zelena jama

LUCIJA HRIBAR
GD Zelena jama

ZALA TRTNIK
ŠD GIB Ljubljana Šiška

TRENERKA
NATAŠA RETELJ
GD Zelena jama

POMOČNIK 
URBAN SEVER
ŠD GIB Ljubljana Šiška

ŽENSKA 
ŠPORTNA 
GIMNASTIKA

MLAJŠE KATEGORIJE 

LUNA BABIČ
ŠK Salto Koper

LUANA LUBINIČ
ŠK Salto Koper

VITA PRIJANOVIČ
GD Zelena jama

HANA REBEC
GD Zelena jama

TRENERKA 
VESNA STAVREV
ŠK Salto Koper

POMOČNIK
GORAN DERONJIČ
ŠD GIB Ljubljana Šiška



MLADINSKA KATEGORIJA

ELA POLAK
KRG Šiška 

NIKA ZAJC
KRG Narodi dom Ljubljana

ASJA PUČNIK
ŠK Favorit 

LANA JAVH ARKO
KRG Tim 

MIJA PODVRATNIK
KRG Tim 

TAŠA JAGODIČ
ŠK Favorit

TRENERKE
VIKTORIJA RUS
KRG Šiška
NATAIJA BELKINA
ŠK Favorit
SARA KRAGULJ
KRG TiM

ČLANSKA KATEGORIJA

EKATERINA VEDENEEVA
KRG Tim

ALEKSANDRA PODGORŠEK
KRG Narodi dom Ljubljana

KARINA GERKAMAN  
SALAUYOVA
KRG Narodi dom Ljubljana

BRIGITA KRAŠOVEC
ŠD Moste

TINA HAJDINJAK
KRG Narodni dom Ljubljana

NASTJA PODVRATNIK
KRG Tim

TIANA AKSENTIJEVIČ
KRG Tim

TRENERKE
ELENA DROZHANOVA
KRG TiM
ALENA SALAUYOVA
KRG Narodi dom Ljubljana
ALENA YAKUBOUSKAYA
KRG Narodi dom Ljubljana

RITMIČNA 
GIMNASTIKA 

MLAJŠE KATEGORIJE

ALJA PONIKVAR
KRG Narodi dom Ljubljana

DORA VALANT
KRG Narodi dom Ljubljana

PAULA LABODA
KRG Narodi dom Ljubljana

ZARAJA DREVENŠEK
DŠRG Branik Maribor

URŠA KRAČMAN
KRG Narodni dom Ljubljana

MAŠA DUKARIČ
ŠK Favorit

TRENERKI
SVETLANA LUZANOVA
DŠRG Branik Maribor
ANA KOKALJ
ŠD Moste



MLAJŠE KATEGORIJE

LUNA TEPINA
ŠD Sokol Bežigrad 

IVA ŠABJAN
DŠR Murska Sobota
 
MAJA GUŠTIN
ŠD Sokol Bežigrad 

LANA DOLINAR
ŠK FlipCapris

NASTJA GERM
ŠD Šentilj

KLAVDIA MEI PETROVČIČ
ŠK FlipCapris

TRENERKA
URŠA VRBEC
ŠD Partizan Renče

VELIKA 
PROŽNA 
PONJAVA 
Dekleta

ČLANSKA KATEGORIJA

LARA ERNIŠA
DŠR Murska Sobota

TARIN KULENOVIĆ
ŠD Sokol Bežigrad 

PIA BAN
ŠD Sokol Bežigrad 

SOČA SRŠEN
ŠD Sokol Bežigrad 

PETRA ARČON
ŠD Partizan Renče

TRENER 
JURE KERN
ŠD Sokol Bežigrad

MLADINSKA KATEGORIJA

TAJA REPOVŠ
ŠD Sokol Bežigrad 

LUNA KOČAR
DŠR Murska Sobota

EMA HORVAT
DŠR Murska Sobota

ZALA PERŠIČ
ŠD Sokol Bežigrad 

AJDA PODLIPNIK
ŠD Matrica GYM

MAŠA FARTELJ
DŠR Murska Sobota

TRENERKA 
URŠA VRBEC
ŠD Partizan Renče



ČLANSKA KATEGORIJA

MATJAŽ COTIČ
ŠD Partizan Renče

JAKA ZOREC
ŠD Sokol Bežigrad 

JURE RUPAR
ŠD Partizan Renče

ALEKS HVALA
ŠD Partizan Renče

NEJC MAVEC
ŠD Matrica GYM

MIHA BUČEK
ŠD Narodni dom Ljubljana

TRENER
JURIJ ARČON
ŠD Partizan Renče

VELIKA 
PROŽNA 
PONJAVA 
Dečki

MLADINSKA KATEGORIJA

PATRIK NEMEC
ŠD Partizan Renče

ENEJ LANGO
ŠD Partizan Renče

TRENER
JAN STANKO ČERNE
ŠD Narodni dom Ljubljana

MLAJŠE KATEGORIJE

TIAN BEGANOVIČ
ŠD Narodni dom Ljubljana

MATIC BREMEC
ŠD Partizan Renče

KRISTJAN FERJANČIČ
ŠD Partizan Renče

MARK MARTINUČ
ŠD Partizan Renče

BRIN ŠIRAJ
ŠD Narodni dom Ljubljana

JAN KAVČIČ
ŠK Salto Koper

TRENER
JAN STANKO ČERNE
ŠD Narodni dom Ljubljana
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Ponosni sponzor
slovenske gimnastične

reprezentance





Pot aktivnega 
vrhunskega 
športnika zaključujejo



RITMIČNA 
GIMNASTIKA 



IZA ZOREC
ŠD MOSTE

Iza je bila svojo celo uspešno športno pot 
članica Športnega društva Moste. Že kot 
mlajša deklica je na mednarodnih tekmo-
vanjih osvojila kar nekaj medalj in te je 
pridno nabirala tudi v kategorijah deklic, 
kadetinj, mladink in članic, tako na držav-
nih prvenstvih kot na mednarodnih tekmo-
vanjih. Bila je tudi članica slovenske repre-
zentance in zastopala slovenske barve na 
evropskem in svetovnem prvenstvu ter na 
svetovnih pokalih. Najuspešnejša je bila v 
kategoriji mladink, kjer je bila tudi državna 
prvakinja in športnica leta. 
Kot mladinka se je udeležila tudi Mladin-
skega evropskega prvenstva v Bakuju, kjer 
je le nekaj let kasneje, kot članica, nasto-
pila še na svetovnem prvenstvu. Iza je 
vedno stremela k popolnosti, zato je bila 
na treningih vestna, natančna in vztrajna, 
kar je dobra popotnica za življenje.  

Danes študentka ekonomije, v prostem 
času pa se rada pridruži tudi kakšnemu 
treningu in z nasveti pomaga mlademu 
rodu Moščank. 

LAURA SKOČIR
ŠD MOSTE

Laura je svojo športno pot začela v Klubu 
za ritmično gimnastiko Šiška, a je v športno 
družino Športnega društva Moste pres-
topila že kot deklica. Z vestnim delom v 
dvorani je rasla iz dneva v dan in v članski 
konkurenci postala tudi članica slovenske 
reprezentance v skupinskih vajah, osvojila 
naslov državne prvakinje ter nastopila na 
svetovnih pokalih ter evropskem prvenstvu. 
Opravila je tudi trenerski seminar in svoje 
znanje prenaša na mladi rod ritmičark.

ANA KRAGULJ
ŠD MOSTE

Ana je pot v športno dvorano našla ob 
boku starejše sestre Sare. To, da je rit-
mična gimnastika postala njena ljube-
zen, je bilo hitro jasno. Redni treningi, vse 
boljši rezultati, naslovi državne prvakinje 
in medalje na mednarodnih tekmovanjih 
so jo pripeljali tudi do slovenske reprezen-
tance in leta 2016 je zastopala slovenske 
barve na mladinskem evropskem prven-
stvu. V članski kategoriji se je pridru-
žila ekipi skupinske vaje, osvojila naslov 
državne prvakinje ter nastopila na svetov-
nih pokalih ter evropskem in svetovnem 
prvenstvu. Opravila je tudi trenerski semi-
nar in svoje znanje prenaša na mladi rod 
ritmičark.



ZOJA MARIJA IVANČIČ
ŠD MOSTE

Zoja je svojo športno pot začela v Klubu 
za ritmično gimnastiko Narodni dom, nato 
pa jo je pot pripeljala v ŠD Moste, kjer je 
njeno športno srce še danes. Kot tekmo-
valka je bila zelo vestna, svoje znanje pa je 
rada nadgrajevala tudi na treningih pri ruski 
trenerki Eleny Bosykh, kjer še danes sode-
luje kot pomočnica pri športnih taborih in 
pripravah. To znanje prenaša tudi na mladi 
rod Moščank, ki jim z nasveti pomaga pri 
izvajanju elementov. Vsekakor pa ji pri tem 
pomaga tudi to, da je bila uspešna ritmi-
čarka v vseh starostnih kategorijah, se 
uvrščala na stopničke tudi na mednaro-
dnih tekmovanjih in bila del uspešne ekipe 
skupinske vaje od leta 2015 do 2019, ki je 
osvojila naslove državnih prvakinj, nasto-
pila pa je na evropskih in svetovnih prven-
stvih ter Univerziadi, kjer so dosegle zgo-
dovinski rezultat – uvrstitev v finale.

Danes je Zoja v zaključni fazi študija in v 
kratkem bo tudi naša diplomirana fiziote-
rapevtka in svetovalka za preventivo pred 
poškodbami.

MAŠA BIZJAK
ŠD MOSTE

Maša je svojo športno pot začela v Klubu za 
ritmično gimnastiko Šiška, a se je kasneje 
pridružila ekipi Športnega društva Moste, 
kjer je najprej dosegala lepe rezultate v indi-
vidualnem programu, kasneje pa je postala 
tudi članica slovenske reprezentance v sku-
pinskih vajah, kjer je z ekipo nastopala od 
leta 2015 naprej. Nastopila je na evropskem 
in svetovnem prvenstvu ter na svetovnih 
pokalih in tekmovanjih za veliko nagrado.

SARA KRAGULJ
ŠD MOSTE

Sara se je rodila 26. oktobra 1996 v špor-
tni družini, kar je precej zaznamovalo 
njeno otroštvo. Še kot majhno petletno 
deklico jo je mama pripeljala v telovad-
nico Športnega društva Moste, kjer je tudi 
sama trenirala gimnastiko.
Po prvih treningih so prišle tudi prve 
tekme in prvi uspehi. Že v kategoriji mlaj-
ših deklic je skupaj s klubskimi kolegi-
cami začela osvajati medalje. Sara se je od 
malega izkazovala z izjemno zavzetostjo in 
delavnostjo. Željna vedno novega znanja, 
je osvajala vse težje in zahtevnejše ele-
mente. Prav ta njena pozitivna »trma«, zav-
zetost in pripravljenost do dela, nadgra-
jena z njeno nadarjenostjo, odlikuje Saro in 
ji je prineslo uspehe na športni poti tako v 
Sloveniji kot na mednarodnem prizorišču. 
Bila je državna prvakinja v kategoriji deklic 
v letih 2006 in 2007, v kategoriji kadetinj 



2008 in 2009, v kategoriji mladink 2010 
in 2011, v kategoriji članic je vedno stala 
na stopničkah, bila je tudi zmagovalka in 
nosilka medalj iz mnogih mednarodnih 
tekmovanj. Leta 2010 je na mladinskem 
evropskem prvenstvu dosegla izjemen 
rezultat, ko se je z obema sestavama uvr-
stila na 11. mesto in le malenkost jo je ločila 
do zgodovinskega dosežka – uvrstitve v 
finale na MEP. Tudi v kategoriji članic je 
nizala uspehe in bila vedno del slovenske 
ekipe na svetovnih in evropskih prvenstvih. 
Svojo športno pot je v zadnjem obdobju 
posvetila skupinskim sestavam in kot 
kapetan ekipe vodila ekipo na svetovnih in 
evropskih prvenstvih ter Univerziadi, kjer 
so dekleta osvojila zgodovinski rezultat- 
uvrstitev v finale.
V času študija na Fakulteti za šport je bila 
tudi aktivna kot trenerka mlajših deklet v 
ŠD Moste, pod mentorstvom trenerk Ane 
Kokalj, Tine Čas in Olge Mancevič. Sara je 
zdaj že stopila na samostojno pot trenerke 
in želimo ji veliko športnih uspehov tudi  
v tej vlogi.

TAMIA DULCE  
VILLCA ŠEME

ŠD MOSTE

Tamia se je že kot majhna punčka zaljubila 
v ritmično gimnastiko in je v Športnem dru-
štvu Moste iz leta v leto rasla v pravo špor-
tnico in dosegala lepe športne rezultate 
v individualnem programu, od kategorije 
mlajše deklice pa vse do članske katego-
rije, ko se je pridružila ekipi skupinske vaje, 
ki je delovala od 2015 do 2019. Z ekipo je 
osvojila naslove državnih prvakinj, nasto-
pila pa je na evropskih in svetovnih prven-
stvih, svetovnih pokalih in na Univerziadi, 
kjer so dekleta osvojila zgodovinski rezultat 
– uvrstitev v finale.
Tamia je tudi del trenerske ekipe ŠD Moste 
in svoje znanje prenaša na mlajše tekmo-
valke, ki se v njeni družbi dobro počutijo in 
hitro učijo novih elementov. Danes je vse 
bolj vpeta v svojo novo življenjsko strast – 
cirkus, kjer ji vztrajnost, natančnost, giblji-

vost in profesionalnost iz ritmične gimna-
stike omogoča hiter napredek in ponosni 
smo na njen rezultat v oddaji Slovenija ima 
talent 2021, kjer je osvojila 2. mesto in šte-
vilna srca mladih športnikov. Na njeni novi 
poti ji želimo veliko uspehov!

ANJA TOMAZIN
KRG NARODNI DOM LJUBLJANA

Anja Tomazin, rojena 6. oktobra 2000, je 
bila dolgoletna slovenska reprezentantka 
v ritmični gimnastiki, večkratna pokalna 
prvakinja Slovenije in dobitnica medalj na 
državnih prvenstvih.
Gimnastično pot je začela pri petih letih 
v Klubu za ritmično gimnastiko Narodni 
dom Ljubljana, leta 2005. Svoje uspehe, 
katere je oblikovala s svojim talentom in 
trdim delom, je delila s trenerkama, Aleno 
Yakubouskayo in Aleno Salauyovo. Žal pa 
nobena športna pot ni samo polna uspe-



hov, treba je premagovati tudi ovire, ki 
jih je Anja z vztrajnostjo uspešno reše-
vala in bila na koncu nagrajena z odličnimi 
dosežki.
Na tekmovalnem tepihu so Anjo odlikovale 
odlične piruete in težke ter atraktivne kom-
pozicije. Vedno je s ponosom zastopala 
barve Slovenije in svoj matični klub, uživala 
pa je tudi v nastopih pred domačimi gle-
dalci in navduševala na mednarodnih tur-
nirjih MTM Narodni dom v Ljubljani.
Tekmovalno kariero je končala pri 19. letih 
z bogato zbirko kolajn z najrazličnejših 
tekmovanj. Nastopila je na evropskem 
prvenstvu v Budimpešti leta 2017, svetov-
nem prvenstvu v Sofiji 2018, sredozemskih 
igrah v Tarragoni 2018, ter številnih svetov-
nih pokalih in tekmah za veliko nagrado. 
Od njenih številnih uspehov je treba pou-
dariti izjemni rezultat na članskem svetov-
nem prvenstvu leta 2018 v Bolgariji, kjer je 
skupaj z ekipo osvojila zgodovinski rezul-
tat, 11. mesto in s tem pridobila tudi status 
kategoriziranega športnika z mednaro-
dnim razredom. 
Na njeni 14 let dolgi športni poti je Anjo 
zelo aktivno podpirala njena družina, 
predvsem mami Tanja, ki je bila močno 
vpeta tudi v delovanje Kluba za ritmično 
gimnastiko Narodni dom in Gimnastične 
zveze Slovenije, kjer je bila članica Izvr-
šnega odbora. Poleg moralne in moti-

vacijske podpore je družina nudila Anji 
tudi finančno podporo, ki ji je omogočala 
udeležbo na večjem številu tekmovanj, 
priprave in dodatne treninge s tujimi tre-
nerji doma in v tujini. 
Zelo pomembno je tudi dejstvo, da je Anja 
odlično usklajevala ritmično gimnastiko in 
šolo. Poleg ogromne količine ur, ki jih je 
preživela v telovadnici, in na tekmovanjih 
ji je uspelo z odliko končati gimnazijo in se 
vpisati na zahteven študij medicine, kjer 
danes obiskuje že tretji letnik. Kljub uspe-
šnemu študiju pa je še vedno povezana z 
ritmično gimnastiko in v matičnem klubu 
pomaga vzgajati mlade športnice, želi pa 
se preizkusiti tudi kot sodnica v ritmični 
gimnastiki. 

IZA GAŠPERŠIČ
KRG TiM

V svet gimnastike je vstopila s prvim razre-
dom osnovne šole v Športnem društvu 
Špica. Sprva je svoj čas delila med špor-
tno in ritmično gimnastiko, kasneje pa se je 
zaradi uspeha odločila le za ritmično gimna-
stiko in se ji posvetila z vsem srcem. Čeprav 
je uradno z resnimi treningi začela precej 
pozno, je to ni oviralo, da bi sledila svojim 
sanjam in dosegla častno mesto v sloven-
ski reprezentanci. Ritmiko in šport je imela 
raje kot kar koli drugega in kot marsikatera 
sotekmovalka, je izjemno hitro napredovala 
ter se pri tem ob težkih treningih tudi zelo 
zabavala in pletla nova prijateljstva. Na svoji 
poti si je z rezultati in delom pritekmovala 
številna odličja na domačih in mednaro-
dnih tekmah, bila je kategorizirana športnica 
pri Olimpijskem komiteju Slovenije in med 
članicami dosegla svoj vrhunec z uvrstitvijo 
v člansko reprezentanco Slovenije. Vedno 



bo hvaležna, da jo je v prvem razredu mami 
vpisala na ritmično gimnastiko, za katero 
bo, kot pravi sama, vedno poseben pros-
tor v njenem srcu. Iza ostaja tesno pove-
zana z ritmiko tudi v prihodnje. Kot trenerka 
bo svojo ljubezen do tega športa predajala 
mlajšim generacijam Kluba za ritmično gim-
nastiko TiM.

IVONA VUKIĆEVIĆ
KRG TiM

Ivona Vukićević je svojo športno pot 
začela v Gimnastičnem društvu Vrh-
nika, kjer se je kot majhna deklica zalju-
bila v ritmično gimnastiko. Leta 2015 je 
svojo športno pot z željo po več trenin-
gih in s pogledom proti velikim tekmo-
vanjem nadaljevala v Klubu za ritmično 
gimnastiko TiM. Zaradi svoje predanosti 
športu in velike želje je Ivona hitro napre-
dovala in postajala opažena na domačih 

in mednarodnih tekmovanjih. Kmalu se je 
uvrstila v reprezentanco. Na svoji poti je 
osvojila številne medalje, tako doma kot v 
tujini. Kot mladinska reprezentantka se je 
udeležila evropskega prvenstva v Španiji. 
S svojim talentom, pridnostjo in preda-
nostjo temu elegantnemu športu je pot na 
velika tekmovanja nadaljevala tudi v vlogi 
članske reprezentantke in nastopila na 
svetovnih pokalih. Ivoni je načrte prekri-
žala poškodba, zato se je odločila svojo 
športno pot zaključiti. Zdaj svoj prosti čas 
usmerja v zaključek srednje šole in pripravi 
na maturo. 

KAJA PURIĆ
KRG TiM

Z ritmično gimnastiko se je začela ukvar-
jati leta 2004 kot članica Kluba za ritmično 
gimnastiko Šiška. Skozi kariero je zastopala 
klub na številnih domačin in mednarodnih 

tekmovanjih. Kaja bila dolgoletna članica 
slovenske reprezentance. Leta 2015 je iz 
uspešne individualne poti prešla na tekmo-
vanje v skupinskih vajah in bila tekmovalka 
prvotne zasedbe ekipe, ki je v Sloveniji 
ponovno obudila vejo skupinskih sestav. 
Pod taktirko trenerke Olge Mancević se je 
Kaja z ekipo kot slovenska članska repre-
zentantka odpravila na največja svetovna 
tekmovanja; svetovne pokale in evropska 
prvenstva. Uspešen nastop na evropskem 
prvenstvu v Holonu, leta 2016 je zagotovo 
eden izmed njenih največjih dosežkov, kjer 
je z ekipo dosegla 13. mesto. Po nekaj letih 
premora se je Kaja vrnila v dvorano in s 
svojo prvotno ekipo, še zadnjič stopila na 
tekmovalni podij in zastopala Slovenijo na 
Univerzijadi v Napoliju, kjer je s skupinsko 
sestavo v finalih dosegla odlično 5. mesto. 
Kaja je po končani karieri uspešno zaklju-
čila študij fizioterapije, še vedno pa ostaja 
tesno povezana z ritmiko in v Klubu za rit-
mično gimnastiko TiM uspešno predaja 
svoje znanje in izkušnje na mlade tekmo-
valke. 
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JURE PAVLICA
ŠD SOKOL BEŽIGRAD

Jure se je pridružil Športnemu društvu 
Bežigrad leta 1996 in pod vodstvom 
Dejana Jovanoviča začel s treningi moške 
športne gimnastike. Bil je majhen in suh 
fant, zagret za gimnastiko, kar mu je v 
mlajših kategorijah prineslo lepe uspehe. 
Žal je proti koncu osnovne šole za pet 
let opustil gimnastiko in se preizkusil v 
prostem plezanju. Ljubezen do gimna-
stike ga je ponovno pripeljala v dvorano, 
polno gimnastičnega orodja in magnezija, 
med telovadne prijatelje. S trenerjem sta 
treninge usmerila v specializacijo vaj na 
konju z ročaji in brez težav se je uvrstil v 
slovensko kadetsko in člansko reprezen-
tanco v moški športni gimnastiki. Postal je 
večkratni državni prvak in pokalni zmago-
valec na konju. Njegova najboljša rezul-

tata sta 15. mesto na univerzijadi leta 2015 
in 5. mesto na svetovnem pokalu v Kopru, 
leta 2019. V njegovem spominu pa je prav 
posebno mesto našel njegov prvi svetovni 
pokal v članski kategoriji v Cottbusu, leta 
2015, kjer je z vajo na konju z ročaji zase-
del 12. mesto. 



SAŠO BERTONCELJ
ŠD NARODNI DOM LJUBLJANA

Sašo je prvič prestopil prag Študijske 
telovadnice Narodnega doma leta 1991, 
ko ga je na trening pripeljala mama Majda, 
ki je bila že od nekdaj zaljubljena v špor-
tno gimnastiko. Priključil se je skupini, ki 
jo je vodil Sebastijan Piletič. V skupini je 
bil največji in ne bi se moglo reči, da je 
bil posebno nadarjen za gimnastiko. Bil 
je povprečen, a vztrajen. Kot vsi otroci, je 
na treninge prihajal zelo rad in prepričan 
je bil, da z vztrajnim delom lahko doseže 
dobre rezultate. Ker je bil doma v vasi 
Gorenja vas – Reteče pri Škofji Loki, se 
je moral vsakodnevno voziti na treninge 
približno 20 km, kar je v družini pred-
stavljalo precej organizacije, še posebej 
takrat, ko so bili treningi dvakrat na dan. 
Njegova starša sta tako zelo pripomogla 

k uspešni karieri, saj sta dnevno z njim v 
avtu presedela precej kilometrov. Njegovo 
orodje je bil vedno konj z ročaji, na kate-
rem je dosegel vse svoje najboljše rezul-
tate, vendar pa ni vedno treniral samo na 
tem orodju. Z nastopom na parterju, pre-
skoku in bradlji je pogosto pomagal ekipi 
Slovenije k boljšemu ekipnemu rezultatu. 
Njegovo športno pot bi lahko razdelili na 

tri dele. V prvem delu se je učil, garal in 
potrpežljivo čakal na rezultate. Tekmo-
valno ni bil uspešen, bolj pa je bil uspešen 
na treningih, kjer se je učil novih elemen-
tov. V tistem času je tako kot vsi mladi, ki 
se začnejo ukvarjati z gimnastiko treniral 
na vseh šestih orodjih. V drugem delu, ko 
je pri 16 letih prvič tekmoval za člansko 
reprezentanco, so se prvič pokazali tudi 



tekmovalni rezultati, saj je v zelo močni 
konkurenci na Grand prixu v Glasgowu 
osvojil 9. mesto in finala so mu za las ušla. 
Tretji in tekmovalno najuspešnejši del pa 
se je začel leta 2007, ko je zmagal na uni-
verzijadi v Bangkoku. 
Prvo medaljo na svetovnih pokalih je 
osvojil na svetovnem pokalu v Ostravi 
leta 2008, leta 2010 pa se mu je v Birmin-
ghamu prvič uspelo uvrstiti na stopničke 
na evropskem prvenstvu. To je ponovil 
še leta 2014, ko je bil 3. na evropskem 
prvenstvu v Sofiji in ko si je na evropskem 
prvenstvu leta 2018 v Glasgowu delil 
drugo mesto s svojim dolgoletnim konku-
rentom in prijateljem iz Hrvaške, Rober-
tom Seligmanom. Na Sredozemskih igrah 
v Mersinu je leta 2013 osvojil 1. mesto, 
leta 2015 pa je kot prvi (in edini) Slovenec 
osvojil zlato medaljo na prvih Evropskih 
igrah v Bakuju. 
Dolgo in uspešno kariero so zaznamovala 
mnoga tekmovanja na katerih je sodeloval 
kot slovenski reprezentant. Tekmoval je na 
13. svetovnih prvenstvih in se 4-krat uvrstil 
v finale, na 18. evropskih prvenstvih se mu 
je 7-krat uspelo uvrstiti v finale, od tega je 
3-krat osvojil medaljo, nastopil je na prvih 
evropskih igrah, kjer je osvojil zlato meda-
ljo, ter 2-krat na sredozemskih igrah, kjer 
je osvojil eno zlato medaljo. Sodeloval je 
na treh univerzijadah, kjer je osvojil 1., 3. 

in 4. mesto. Na tekmovanjih za svetovni 
pokal je sodeloval 114 krat, 76 krat se je 
uvrstil v finale, 35 krat je stal na stopnič-
kah, od tega 10 krat na najvišji. 5 krat je 
zmagal v skupni razvrstitvi svetovnega 
pokala. Športno pot je zaključil s 15. mes-
tom na svetovnem prvenstvu leta 2021 v 
Kitakyushu.
V karieri pa ni bil dejaven samo na tekmo-
valnem področju. Pri Gimnastični zvezi 
Slovenije je bi več let predstavnik aktiv-
nih športnikov ter pomembna vez med 
športniki in največjim pokroviteljem GZS, 
družbo BTC.



ROK KLAVORA
ŠD SOKOL BEŽIGRAD

Rok je prišel v telovadnico Športnega 
društva Bežigrad pri svojih šestih letih, to je 
bilo leta 1994. Pripeljala ga je kar vzgojite-
ljica iz vrtca, ki ga je obiskoval in ga predala 
trenerju Dejanu Jovanoviču z besedami: 
»Tu ga imaš, povsod ga je dovolj«. In imel ga 
je, od prvega dne, do dne, ko sta se lansko 
leto na evropskem prvenstvu v moški špor-
tni gimnastiki v Baslu, skupaj poslovila od 
njune skupne športe poti. Skupaj sta odra-
sla in stopila v sam vrh slovenske in nato 
svetovne gimnastike.  
Telovadnica, njegov drugi dom, mu je dala 
nove prijatelje, s katerimi bo vedno pove-
zan, postavila mu je življenjske temelje, ki 
so ga pripeljali do uspehov v športu, šoli in 
osebnem življenju. Ob podpori družine, pre-
dajanju gimnastiki in trdnem delu s trener-
jem so prišli uspehi in članstvo v slovenski 

kadetski, mladinski (2003 – 2006) in članski 
(2007 – 2021) reprezentanci moške špor-
tne gimnastike. Največ uspehov so mu pri-
nesle vaje na parterju. Trikrat je bil rezervni 
tekmovalec na evropskih prvenstvih in prav 
tako na univerzijadi leta 2013. Osvojil je 15. 
mesto na svetovnem prvenstvu leta 2017 
in 3. mesto na sredozemskih igrah leta 
2018. Bil je večkratni zmagovalec skupnega 
seštevka svetovnega pokala in večkratni 
nosilec medalj s svetovnih pokalov.
Aprila 2021 je bilo v Švici evropsko prven-
stvo, že vnaprej planirana zadnja velika 
tekma njegove kariere. A ne na tak način. 
Med ogrevanjem na parterju je začutil 
ostro bolečino v hrbtu, se ulegel na tla in 
se ni mogel več premakniti. Za nekaj časa 
je v negotovosti za njegovo zdravstveno 
stanje pustil vso okolico, a k sreči se je vse 
dobro končalo. Kljub temu je zapustil pot 
aktivnega vrhunskega športnika in zavil na 
pot, ki ga vodi k družini, ženi, hčerki in sinu 
in ustvarjanju njihove nove zgodbe. 



ALEN DIMIC
ŠD NARODNI DOM LJUBJANA

Alen je začel svojo športno pot v ŠD Par-
tizan Vič leta 1991, skupaj z bratom dvojč-
kom Mariom. Trenirala sta v isti skupini pri 
Franzu Herzmanskemu (Juretu) in čeprav 
sta si bila precej različna, sta oba kazala 
veliko nadarjenost za športno gimna-
stiko. V mlajših kategorijah sta se na večini 
domačih tekmovanj izmenjavala na prvih 
mestih, uspešna pa sta bila tudi na med-
narodnih turnirjih v tujini. Leta 2000 sta 
zamenjala klub in prešla v ŠD Narodni dom 
Ljubljana, kjer sta trenirala pod vodstvom 
Edija Kolarja. Mario je zaradi ponavljajo-
čih se poškodb kmalu zaključil s kariero, 
Alen pa je uspešno vztrajal do leta 2019. 
V njegovi karieri je bilo največ poudarka 
na mnogoboju, saj je bil odličen tekmova-
lec prav na vseh orodjih. Preko mnogoboja 
se je večkrat poskušal uvrstiti na Olimpij-

ske igre, vendar mu to žal nikoli ni uspelo. 
Za člansko reprezentanco je tekmoval od 
leta 2001, ko je prav tega leta prvič nasto-
pal na svetovnem prvenstvu. Skupaj je na 
svetovnih prvenstvih tekmoval 8 krat, na 
evropskih prvenstvih 11 krat ter 2 krat na 
sredozemskih igrah, kjer je bil leta 2013 
tudi 5. na bradlji. Na svetovnih pokalih je na 
bradlji in drogu nastopil 67 krat, od tega je 
13 krat stal na stopničkah, 3 krat pa je zma-

gal (2 krat na drogu in 1 krat na bradlji). Leta 
2014 je bil v skupnem seštevku svetovnega 
pokala na bradlji drugi.



LUKA TRBOVŠEK
ŠD SOKOL BEŽIGRAD

Delaven, vztrajen, trmast, pošten so besede, 
katere najbolje opišejo Luko Terbovška, 
zdaj sveže »upokojenega« telovadca Sokola 
Bežigrad in člana Slovenske reprezentance.
Z Luko sva začela sodelovati leta 2013, ko 
smo se iz stare študijske dvorane preselili 
v Šiško. K meni je prišel iz rekreativne sku-
pine, z željo po napredovanju v svoje telo-
vadnem znanju. S kolegom Dejanom Jova-
novičem sva se kar nekaj časa odločala za 
katero orodje bi ga »specializirala«.  Sprva 
sva Luki izbrala kroge, vendar sva kaj hitro 
ugotovila da ima za to orodje izrazito preve-
like obsege nog, zato sem se odločil da se 
posvetiva izključno akrobatskima orodjema, 
parterju in preskoku, kasneje sva preskok 
kar hitro opustila in se posvetila samo par-
terju. Prvi dve leti sva delala samo osnove, 
stoje, premete, salte. Ker sem ugotovil da je 

Luka zelo delaven in da ima veliko željo po 
napredovanju, sem se odločil da povečava 
obseg treninga, to se nama je zelo hitro 
obrestovalo saj je Luka že leta 2017 prvič 
nastopil na domačem Svetovnem pokalu v 
Kopru. V štirih letih »resnega« treninga je 
Luka tekmoval proti najboljšim telovadcem 
na svetu, kar mislim da je edinstven primer 
v gimnastičnem svetu. 
Svoj največji uspeh je dosegel leta 2019 na 
Sredozemskih igrah v Španski Tarragoni, 
kjer je na parterju dosegel 5.mesto. Istega 
leta je dosegel tudi svoj največji uspeh na 
tekmi za Svetovni pokal v Osijeku na Hrva-
škem in sicer 4.mesto na parterju z svojo 
najvišjo prejeto oceno na mednarodnem 
tekmovanju 13,933.  Bil je tudi državni in 
pokalni prvak Slovenije .Kot član državne 
reprezentance se je udeležil vseh velikih 
tekmovanj Univerzijade, Svetovnih pokalov, 
Sredozemskih iger, Evropskega in Svetov-
nega prvenstva, na kar je v svoji izjemno 
kratki karieri lahko zelo ponosen, tako kot 
sem na njegove dosežke ponosen jaz kot 
njegov trener. Luko sem vedno spodbujal in 
podpiral, no včasih tudi kar konkretno gnal 
in težil tako da sem mu šel že pošteno na 
živce, vendar sva kljub temu ostala v zelo 
dobrih odnosih, le da se je ta odnos tekmo-
valec-trener spremenil v prijateljski odnos. 
Po mojem mnenju se je mnogo prehitro 
odločil končati svojo športno pot, vendar 

ga pri tem razumem in popolnoma podpi-
ram.  Kot svojemu bivšemu tekmovalcu mu 
želim da bojo vse njegove življenjske poti 
vsaj približno tako uspešne kot gimnastična 
in da ostane tak kot je skromen, delaven in 
priden kot mravljica. Luka srečno!



ŽIGA ŠILC
ŠD NARODNI DOM LJUBLJANA

Žiga se je s športno gimnastiko začel 
ukvarjati leta 1996, ko se je v ŠD Narodni 
dom Ljubljana priključil skupini, ki jo je 
vodil Miha Marinšek. Leta 2002 se je po 
zaključenem študiju v Ljubljani Miha vrnil 
v Maribor, Žigov trener pa je postal Seba-
stijan Piletič. Vsakodnevni tranzit iz Men-
gša v Ljubljano mu nikoli ni bil ovira, da ne 
bi redno obiskoval treningov. 
Žiga je do leta 2012 treniral in tekmoval 
na vseh orodjih, najuspešnejši pa je bil na 
parterju. Kljub temu pa je svoj prvi vidnejši 
rezultat dosegel na preskoku, ko je leta 
2006 osvojil srebrno medaljo na svetov-
nem pokalu v Mariboru.
Žiga je zastopal barve Slovenije na sve-
tovnem prvenstvu v Nanningu leta 2014. 
Na evropskih prvenstvih je tekmoval 6 
krat, 50 krat pa je tekmoval na tekmova-

njih za svetovni pokal, kjer je 3 krat osvojil 
2. mesto in 2 krat tretje. Leta 2015 je na 
parterju osvojil prvo mesto v skupnem 
seštevku svetovnega pokala. 
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