
Bertoncelj Majda, trenerka gimnastike  

 

Bertoncelj Majda je otroštvo preživela v Puštalu, v delavski družini štirih 

otrok. Že v otroških letih je začela vaditi v telovadnem društvu 

Partizan.Velika želja, da bi se včlanila v  telovadno društvo v Ljubljani, je 

ostala neizpolnjena,  zato pa je kasneje še z večjim žarom začela opravljati 

trenersko delo z najmlajšimi v škofjeloškem Partizanu, kjer je otroke učila 

osnovne motorike. Po zaposlitvi v Šeširju se je vpisala na študij športa na 

FŠ , istočasno pa je postala mamica sinu Sašu. Ob tem je opravljala 

različna trenerska dela v Škofji Loki in v Kranju.                                             

Njen študij  na FŠ je bil krona vsega dotedanjega trenerskega dela, po 

končanem študiju pa je dobila prvo službo učitelja športa na osnovni šoli na 

Trati. Številnih dejavnosti ni opustila, nasprotno, še več si jih je naložila, saj 

je v delu z otroki našla veliko zadovoljstva.                                                      

Poseben izziv ji je bil pouk zdravstvene športne vzgoje,  ki jo je šola na 

Trati izvajala med prvimi v Sloveniji. Ta pouk je bil namenjen 

hendikepiranim otrokom, ki so sicer pri športni vzgoji zaostajali za 

vrstniki, delo pa je bilo zelo individualno.                                                                

Leta 1999 je  Majda Bertoncelj na osnovni šoli na Trati  ustanovila 

gimnastično skupino Cvetke, ki je po vzoru podobnih skupin v ZDA  

postala navijaška gimnastična skupina. Vključila se je v  ŠKL in v tem 

tekmovanju zmagovala vsa nadaljnja leta. Tekmovalni program skupine 

obsega predvsem  elemente gimnastike, pri pripravi skupine pa Majdi 

Bertoncelj pomaga  tudi sin Sašo. Skupina Cvetke je ime osnovne šole 

Cvetka Golarja ponesla po vsej Sloveniji, večkrat je nastopila tudi v tujini.                                                                                                                     

Majda Bertoncelj je imela ključno vlogo tudi  kot mama vrhunskega 

telovadca Saša. Že kot otroka ga je pripeljala v  telovadno društvo Narodni 

dom v Ljubljani, kjer je dobil strokovno vodstvo. Sašo v  otroški in 

mladinski kategoriji z rezultati  ni izstopal, vseeno pa ga je mama 

vzpodbujala, saj je v njegovem športnem udejstvovanju videla predvsem 

kakovostno vzgojo otroka. Sašo je bil vztrajen in marljiv v vadbi, zato so 

postopoma prišli tudi rezultati, ki niso bili sad talenta, ampak izključno 

plod trdega dela.                                                                                                

Majda Bertoncelj je leta 2016 skupaj s sinom Sašom in njegovo partnerko 

Nino  ustanovila Športno društvo Matrica. Društvo ima zelo obsežen 

program vadbe – gimnastika za otroke in odrasle, fitnes, aerobika, ples, 

pilates, hiphop, salsa, bodybuilding, gimnastika za starejše.  

Zapisal Marjan Luževič po pogovoru z Majdo Bertoncelj v letu 2017   


