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ZLATA PLAKETA 

 

 

ANDREJ MARINIČ      Kegljaški klub Gorica 

Andrej Marinič je v kegljaškem športu, ki ima na goriškem nadvse uspešno 

zgodovino,  aktiven že več kot 40 let. Vrsto let je bil tekmovalec, nato pa je 

postopoma  prevzemal organizacijske in strokovne naloge v organih kluba in pri 

vzgoji mladih športnikov, ki jih je pritegnilo podiranje kegljev. Še kako 

pomembna pa je bila vloga Andreja Mariniča pri zahtevnem projektu izgradnje 

novega sodobnega kegljišča v športnem parku.  Z vsestransko aktivnostjo na 

področju kegljaškega športa, vztrajnostjo in izkazano pripadnostjo klubu je 

Andrej Marinič lahko pravi zgled vsem.   

 

 

MIROSLAV  TOKIĆ            NTK Mahle Šempeter Vrtojba 

Miroslava Tokića je v začetku devetdesetih  vojna vihra  zanesla v Slovenijo, na 

Goriško, kjer je lahko nadaljeval svoje namiznoteniško poslanstvo. In to  z vsem 

strokovnim trenerskim znanjem,  zanosom in zanj značilno veliko zavzetostjo, ki 

so temelj za  vidne dosežke v vrhunskem športu. In teh ni manjkalo, tako na 

klubskem področju pa tudi reprezentančnem, kjer je  tudi deloval. Miro pa je 

seveda še kako zaslužen,  da je  sin Bojan, že vrsto let prvi slovenski lopar in 

dobitnik kolajn na evropskih prvenstvih ter trikratni udeleženec olimpijskih iger. 

Ima pa družina Tokić že novo železo v ognju ......  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SREBRNA PLAKETA 

 

BOGOMIR NEMEC     Nogometno društvo Adria Miren 

Bogomir  je vseskozi  tesno povezan z nogometom, predvsem  mirenskim, ki 

ima že zelo dolgo tradicijo.   V nogometnem društvu Adria je Bogomir Nemec  

opravljal številne naloge, tudi tiste najbolj odgovorne. Devet let je bil 

predsednik društva, veliko zaslug ima tudi za izgradnjo in ureditev klubskih 

prostorov. Trenutno je  član UO društva, član Medobčinske nogometne zveze 

Nova Gorica  in član organov NZS. 

 

SLAVKO PAVLIN                   Namiznoteniški klub Nova Gorica 

Slavko  se je, po dolgoletnem igralskem stažu, aktivno vključil v organizacijsko 

- strokovno delo v klubu. Z delavnostjo, natančnostjo in odločnostjo je kot  član 

vodstva kluba izjemno zaslužen za njegovo učinkovito delovanje. Slavko Pavlin  

naloge opravlja zanesljivo, vestno in z zanosom. V zadnjem obdobju se posveča  

organizaciji krožkov na osnovnih šolah in deluje tudi kot mentor mladim. 

 

TOMAŽ KAVČIČ            Nogometno društvo Gorica 

Tomaž Kavčič je odraščal v Goriških Brdih in zato ni presenečenje, da  je 

njegova nogometna pot še kako prepletena z Goriško. In to v igralski, kot 

kasneje tudi trenerski vlogi.  Bil je zraven, ko so belo modri prvič osvojili  

državni naslov, pa tudi pri zmagi v pokalnem tekmovanju leta 2001. Na Goriško 

se je Tomaž rad vračal, tudi kot uspešen selektor mlade slovenske 

reprezentance, zdaj pa ga čaka še zahtevnejša naloga. Postal je namreč selektor 

članske izbrane vrste. Srečno, Tomaž !!! 

 

SIMON ROSIČ     ŠD SMUKEC in DRUŠTVO DIABETIKOV NG 

Simon Rosič – ''Rosko'' je že od otroštva povsem predan nogometni igri. Zato ne 

preseneča, da je po igralskem obdobju  nove izzive našel v trenerski vlogi. 

Največje uspehe je dosegel pri vodenju ekip dvoranskega nogometa oziroma 

futsala. Tako na domači sceni, z Gorico je bil državni prvak, kot tudi v tujini. V 

zadnjem obdobju pa uspešno vodi reprezentanco Slovenije Slo Dia v futsalu 

 ( reprezentanca diabetikov Slovenije). 

Sicer pa je Simon Rosič  znan tudi kot zavzet organizator in vodja nogometne 

šole, taborov in prireditev za najmlajše v okviru društva Smukec. 



  
 

ALOJZ ŽERAK                                                                  MNZ NOVA GORICA 

 

Alojz Žerak  prihaja s štajerskega konca, a je njegovo celotno  delovanje, tako 

na poklicnem kot športnem področju, povezano z Goriško. Delo policista je 

namreč vse skozi prepletal z vlogo  nogometnega sodnika. Najprej še v nekdanji 

republiški ligi, nato pa  tudi še  v uvodnih  sezonah državnega prvenstva v 

samostojni Sloveniji.  In zanimivo, ne samo na velikih nogometnih igriščih, 

ampak tudi malih oziroma tistih v dvorani. Trenutno opravlja naloge kontrolorja 

sojenja pri futsalu. Sicer pa je Alojz Žerak s svojo piščalko prisoten tudi na 

številnih dobrodelnih tekmah in akcijah. Ne nazadnje je bil dobro desetletje 

nosilec projekta Za mladost brez drog.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BRONASTE PLAKETE 

 

VENČESLAVA BATAGELJ                                  Atletski klub Gorica 

 

Venčeslava ali še bolj znano Venčka Batagelj je že zelo dolgo, tako rekoč 

družinsko, povezana s kraljico športov -  atletiko. Že več kot desetletje pa je 

izjemno aktivna pri klubskih strukturah, s posebnim občutkom za dobro 

pripravo in izvedbo tekmovanj. 
 

ŠPELA ANZELJC          Kotalkarski klub Perla Solkan 

 

Po uspešni, kar  15 let dolgi, tekmovalni karieri, Špela Anzeljc nadaljuje delo v 

kotalkarskem športu  kot glavna trenerka v solkanskem klubu Perla. Ob tem je 

Špela  uspešna tudi na poklicni poti in kot specialistka ortopedije združuje 

bogate kotalkarske izkušnje z znanjem medicine.  

 

DANIJELA NEDELJKOVIČ   Športnik klub Twist NG 
 

Lahko bi rekli, da je Danijela že vse življenje povezana s športom. Gimnastika 

in ples pa sta njeni največji ljubezni (ko govorimo o športu seveda). In če obe 

združiš potem dobiš, z eno besedo, Twist. Športni klub trenutno združuje več  

kot 300 mladih in če bi hoteli našteti samo njihove največje uspehe na 

tekmovanjih vse od Amerike do Japonske,  potem bi to bil twistov večer. Zato le 

- Danijela Nedeljkovič.   
 

 

 

TOMAŽ MIHELJ                   Namiznoteniški klub  Gorica  NG 

 

Tomaž Mihelj je v novogoriškem namiznoteniškem klubu igral v vseh starostnih 

kategorijah. Kar  15 let tudi v prvi članski vrsti. Le to je, skoraj desetletje tudi 

vodil.  Tomaž Mihelj delo  nadaljuje kot trener in vodja mladih ter kot zelo 

aktiven član vodstva namiznoteniškega kluba Nova Gorica.  
 

DARKO LISJAK      CYCLING Meblo Jogi 

 

Darko Lisjak sodi med ljudi, ki dajejo vsakemu športnemu kolektivu 

zanesljivost in perspektivo. To lahko trdimo na osnovi njegovega 15 letnega 

dela s številnimi generacijami kolesarskih navdušencev na Goriškem. In zato ne 

preseneča, da so v  minulem obdobju iz teh vrst izšli številni dobri kolesarji.  


