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»Po svetovnem prvenstvu in izpolnjeni 
olimpijski normi v letu 2011 sva bili se-
veda zelo veseli, da nama je uspelo iz-
polniti veliko željo in se uvrstiti na olim-
pijske igre. Tako sva se lahko nekoliko 
bolj mirno skozi celotno sezono posve-
tili le olimpijskemu nastopu. Tudi s tre-
nerjem Tomažem Čopijem smo se do-
govorili, da se na vseh regatah do olim-
pijade osredotočimo le na jadranje in iz-
boljšanje pomanjkljivosti. Po 2. mestu na 
evropskem prvenstvu na Škotskem sva 
nestrpno pričakovali olimpijski nastop. 
Čeprav je samo jadranje med regato na 
olimpijskih igrah enako kot na vseh osta-
lih regatah, je celotno obstransko vzduš-
je drugačno. Že samo življenje v olimpij-
ski vasi, kjer bivajo vsi jadralci, je drugač-
no kot na preostalih regatah. Poleg tega 
je čutiti, da celoten svet 'diha' s tem do-
godkom. Ker smo z regatami začeli ne-
kaj dni po otvoritvi iger, sva se udeležili 
tudi otvoritvene slovesnosti. Lepo je bi-
lo predstavljati Slovenijo in hoditi za slo-
vensko zastavo s preostalimi slovenskimi 
športniki. Poleg tega lahko poleg sebe 
zagledaš svetovno znane športne zvez-
de, ki jih drugače lahko občuduješ le po 
televiziji. Vendar je bilo potrebno takoj 
po otvoritvi glavo naravnati na tekmo-
valni nivo, saj so se regate vse bolj bli-
žale. Od začetka nama je še kazalo v re-
du. Bile so realne možnosti, da doseževa 
tisto, kar smo si vsi po tihem želeli. Če-
prav sva naredili vse, kar je bilo v naji-
ni moči, rezultat na koncu ni bil po naji-
nih željah. Vsekakor pa nama bodo osta-
le olimpijske igre v Londonu v izjemno 
lepem spominu in velika življenjska izku-
šnja. Ob tej priložnosti se iskreno zahva-
ljujeva vsem, ki ste nam kakorkoli poma-
gali na celotni naši poti, stiskali pesti za 
naju in naju spodbujali. »

ŠPORTNICI LETA 2012:

TINA MRAK in TEJA ČERNE 
(JAdRAlNI Klub PIRAT)

JAdRANJE 470 ŽENSKE
18. mesto Olimpijske igre London 2012
2. mesto EP, Largs/Škotska
18. mesto SP, Barcelona/Španija
14. mesto Svetovni pokal, Hyeres/Francija
20. mesto Svetovni pokal, Palma de Mallorca/Španija 
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EKIPA LETA V INDIVIDUALNIH  
ŠPORTNIH PANOGAH 2012:

ANdREJA VOdEb  
in SIMONA FAbJAN
(VOllEy club PORTOROŽ)

ODBOJKA NA MIVKI
25. mesto EP, Hague/Nizozemska
1. mesto DP, Kranj
17. mesto MASTERS, Baden/Avstrija
25. mesto GRAND SLAM, Gstaad/Švica
33. mesto GRAND SLAM, Berlin/Nemčija
25. mesto GRAND SLAM, Celovec/Avstrija
33. mesto GRAND SLAM, Rim/Italija
33. mesto GRAND SLAM, Stare Jablonki/Poljska
4. mesto SATELIT, Vaduz/Lichtenstein
4. mesto Monako Exhibition/Monako
2. mesto Lille Exhibition/Francija
1. mesto A-cup, Seeboden in Bruck an der Mur/Avstrija
2. mesto A-cup, Wolfurt/Avstrija

»Športno leto 2012 je bilo za naju zelo pe-
stro. Predvsem zato, ker sva kot dolgole-
tni nasprotnici zaigrali skupaj in tako zače-
li ustvarjati novo športno zgodbo, pa tu-
di zato, ker sva jo letos ustvarjali sami, brez 
trenerja in sponzorjev. Sezona je potrdila, 
kar sva si po tihem želeli in naju nagradila z 
naslovom državnih prvakinj in kar 2-kratno 
uvrstitvijo na glavni turnir svetovne serije: 

Grand Slam v Gstaatu (Švica) in v Celov-
cu (Avstrija), zmagali sva tudi dva avstrijska 
turnirja najvišjega razreda in bili povabljeni 
na tri ekshibicijske turnirje, kjer sva v Fran-
ciji igrali celo v finalu. Vsekakor leto polno 
potovanj, novih izkušenj in znanj, ki nama 
dajejo motivacijo in voljo, da v odbojki na 
mivki vztrajava tudi v letu 2013, seveda z 
upanjem na še boljše rezultate.«
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EKIPA LETA V KOLEKTIVNIH   
ŠPORTNIH PANOGAH 2012:

ROKOMETNI Klub PIRAN 
MARINA PORTOROŽ

DOSEŽEK V NEOLIMPIJSKI ŠPORTNI PANOGI 2012:

PETER POduNAVAc
(JAhTNI Klub PORTOROŽ)

ROKOMET
5. mesto 1. A državna liga za ženske v tekmovalni sezoni 2012/2013
6. mesto 1. A državna liga za ženske v tekmovalni sezoni 2011/2012
1/4 finala Pokal Slovenije 2012

Članice: SANDRA SREĆKOVIĆ, POLONA BARIČ, MANUELA HRNJIĆ, SUZANA 
ATANASOVA, VALENTINA PANGER, SARA TUTNJIČ, AMRA ČEHIĆ, LEA KRAJNC, ELENA 
GOBBO, AMINA JAGURDŽIJA, NINA BUŽEKIJAN, IVANA OREJAŠ, ANDREJA KOVAČIČ, 
ADELINA KRAJA, NEVENKA MILAKOVIČ, ROBIN ŠINK, MARINA KATIČ, ALIN UNUK
Trenerka: DALIJA ERCEG

JADRANJE
1. mesto SP 12´DINGHY, Portorož
1. mesto DP SEA SCAPE 18, Portorož
2. mesto DP ORC, Izola

Rokometni klub Piran je za tekmoval-
no sezono 2012/2013 pridobil zlate-
ga sponzorja za člansko ekipo in sicer 
je to turistično podjetje MARINA POR-
TOROŽ. Velika zahvala gre poleg Marini 
Portorož d.d. še Občini Piran in Splošni 
plovbi d.o.o. ter vsem ostalim donator-
jem, ki so pripomogli k realizaciji roko-
metnih programov.

Peter Podunavac je v jadranju že od ma-
lih nog in mu priznanj za številne odlič-
ne rezultate ne manjka. A tudi v letu 
2012 je dosegel kar tri odlične uvrstitve. 
Najprestižnejša med njimi je zagotovo 
naslov zmagovalca svetovnega prven-
stva v modernem dinghyju, ki ga je pri-
jadral poleti v Portorožu. Peter je prvi dr-
žavni prvak razreda Seascape 18, z jadr-
nico Shark državni podprvak v handicap 
jadranju po sistemu ORC, na jadrnici Ca-
sali pa je kot taktik oziroma krmar skupaj 
z ekipo dosegel tudi skupno zmago v 
Pokalu Slovenije v razredu open. 
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DOSEŽEK V NEOLIMPIJSKI ŠPORTNI PANOGI 2012:

dEJAN STRuNA
(RIbIšKO IN POTAPlJAšKO dRušTVO PIRAN)

DOSEŽEK V NEOLIMPIJSKI  ŠPORTNI PANOGI 2012:

bRANKO bRČIN
(JAhTNI Klub PORTOROŽ)

ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU/RIBOLOV S PALICO IZ ČOLNA
8. mesto SP, La Rochelle/Francija
5. mesto ekipno SP, La Rochelle/Francija
1. mesto DP, Piran

JADRANJE
3. mesto EP MELGES 32, Porto Cervo/Italija
3. mesto SP X-35, Badalona/Španija
9. mesto SP MELGES 32, Newport/ZDA
1. mesto skupni seštevek evropske serije 
regat MELGES 20 v sezoni 2012
1. mesto Viareggio Cup MELGES 20, 
Viareggio/Italija
2. mesto Gold Cup (neuradno SP) MELGES 
20, Neapelj/Italija
1. mesto Evropski pokal MELGES 20, 
Malcesine/Italija
2. mesto Volvo cup skupno MELGES 24
2. mesto Barcolana (jadrnica Maxi Jena), 
Trst/Italija

»Svetovno prvenstvo v Franciji, La Ro-
chelle 2012 je bilo zame pred odho-
dom še popolna neznanka in prav tako 
za mnoge ostale reprezentance. Čeprav 
smo na tem delu oceana že tekmovali, 
so bili pogoji zame popolnoma drugačni 
in novi, potrebno jih je bilo osvojiti v ne-
kaj dneh treninga in med tridnevno tek-
mo. Kljub temu se mi je uspelo prebiti 
mimo vseh reprezentantov trinajstih dr-
žav, štirje Francozi in trije Angleži pa so le 
bili prevelik zalogaj in tako sem zasedel 
8. mesto. Jeseni pa sem zmagal na držav-
nem prvenstvu.«

Njegov seznam dosežkov na mednaro-
dnih regatah na večjih jadrnicah je res 
zavidljiv. 
Profesionalno jadra kot taktik, krmar in 
trimer glavnega jadra. Svoje izkušnje 
deli ob pripravi in nastavitvah jadrnice, 
izbiri jader in optimizacije jadranja na 
tekmovanjih. Na regatah velja za trdega 
in nepopustljivega nasprotnika. Dosež-
ki v jadranju izgledajo kakor brez kon-
ca: državni prvak, svetovna prvenstva, 
match race, sredozemska prvenstva in 
druge regate, spisek je tako zajeten, da 
bi mu lahko pripisali vzdevek »univerza-
len jadralec«. 
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LUKA PANGOS 
(Veslaški klub Piran)
VESLANJE/DVOJNI DVOJEC
9. mesto ml. SP, Plovdiv/Bolgarija

DOMEN SEMPRIMOŽNIK 
(Ribiško društvo Oradela)
ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU/LOV
S PALICO IZ ČOLNA
1. mesto ekipno, SP U21, Igalo/Črna gora
7. mesto SP U21, Igalo/Črna gora
1. mesto DP, Koper
1. mesto MT st. mladinci, Milje/Italija
2. mesto MT U16-U21, Piran
2. mesto ekipno MT U16-U21, Piran
1. mesto DP LOV Z OBALE st. mladinci, 

Koper

ANDREJ DJURIČ 
(Ribiško društvo Oradela)
ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU/LOV  
S PALICO IZ ČOLNA
1. mesto ekipno, SP U21, Igalo/Črna gora
31. mesto SP U21, Igalo/Črna gora
2. mesto ekipno MT U16-U21, Piran
3. mesto DP LOV Z OBALE st. mladinci, 
Koper

OBETAVNI MLADI ŠPORTNIKI 2012: 

KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI PERSPEKTIVNEGA RAZREDA:
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MATIJA ROMIH 
(Jadralni klub Pirat)
JADRANJE/470
35. mesto ml. EP, Riva del Garda/Italija

MATJAŽ PUH 
(Jadralni klub Pirat)
JADRANJE/470
35. mesto ml. EP, Riva del Garda/Italija

STAŠ TOREJ 
(Športno društvo Piran)
JADRANJE/OPTIMIST
45. mesto ml. EP, Lignano/Italija

TABEA KOLENC 
(Jadralni klub Pirat)
JADRANJE/OPTIMIST
88. mesto ml. MT, Riva del Garda/Italija 

KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI MLADINSKEGA RAZREDA:
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ROBERT VUJANIČ 
(Košarkarski klub  
SPLOŠNA PLOVBA PORTOROŽ)
KOŠARKA
14. mesto kad. EP divizije A, Ogre,  
Siauliai/Latvija

NEJC ZUPAN 
(Košarkarski klub  
SPLOŠNA PLOVBA PORTOROŽ)
KOŠARKA
14. mesto kad. EP divizije A, Ogre,  
Siauliai/Latvija

SARA SAKOVIČ 
(Volley club Portorož)
ODBOJKA NA MIVKI
1. mesto ml. čl. DP, Preddvor

TJAŠA JANČAR 
(Volley club Portorož)
ODBOJKA NA MIVKI
1. mesto st. ml. DP, Ankaran
1. mesto ml. ml. DP, Ankaran
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KAJA TURK 
(Volley club Portorož)
ODBOJKA NA MIVKI
1. mesto st. ml. DP, Ankaran

LUKA GRIŽON 
(Veslaški klub Piran)
VESLANJE/ENOJEC
3. mesto ml. ml. MT, Brno/Češka

EVA ZUPAN 
(Volley club Portorož)
ODBOJKA NA MIVKI
1. mesto ml. čl. DP, Preddvor 

TIM FERRAN 
(Veslaški klub Piran)
VESLANJE/DVOJEC BREZ KRMARJA
6. mesto ml. MT, Brno/Češka
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MATEJ GRČAR 
(Veslaški klub Piran)
VESLANJE/DVOJEC BREZ KRMARJA
6. mesto ml. MT, Brno/Češka

TIM MAHNE 
(Veslaški klub Piran)
VESLANJE/DVOJNI DVOJEC
9. mesto ml. ml. MT, Brno/Češka

TOMAŽ ŠULIGOJ 
(Veslaški klub Piran)
VESLANJE/DVOJNI DVOJEC
9. mesto ml. ml. MT, Brno/Češka

GREGOR VOJVODA 
(Veslaški klub Piran)
VESLANJE/DVOJNI ČETVEREC 
20. mesto ml. SP, Plovdiv/Bolgarija
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ROBIN ŠINK 
(Rokometni klub Piran)
ROKOMET
2 . mesto ml. DP

AIDA JUSUPOVIČ 
(Rokometni klub Piran)
ROKOMET
2 . mesto ml. DP

NINA BUŽEKIJAN 
(Rokometni klub Piran)
ROKOMET
2 . mesto ml. DP

NIKOL STOJANOVIČ 
(Rokometni klub Piran)
ROKOMET
2 . mesto ml. DP

MARINA KATIČ 
(Rokometni klub Piran)
ROKOMET
2 . mesto ml. DP

KATJA ŠABIČ 
(Rokometni klub Piran)
ROKOMET
2 . mesto ml. DP

AMINA JAGURDŽIJA 
(Rokometni klub Piran)
ROKOMET
2 . mesto ml. DP

Mladinke rokoMetni klub Piran
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ANJA MATTICA 
(Rokometni klub Piran)
ROKOMET
2 . mesto ml. DP

VERONIKA MALAČIČ 
(Rokometni klub Piran)
ROKOMET
2 . mesto ml. DP

IVANA OREJAŠ 
(Rokometni klub Piran)
ROKOMET
2 . mesto ml. DP

LEA KRAJNC 
(Rokometni klub Piran)
ROKOMET
2 . mesto ml. DP

MAJA MARUŠKO 
(Rokometni klub Piran)
ROKOMET
2 . mesto ml. DP

ADELINA KRAJA 
(Rokometni klub Piran)
ROKOMET
2 . mesto ml. DP

IVA LEVAČIČ 
(Rokometni klub Piran)
ROKOMET
2 . mesto ml. DP

NEVENKA MILAKOVIČ 
(Rokometni klub Piran)
ROKOMET
2 . mesto ml. DP

ANDREJA KOVAČIČ 
(Rokometni klub Piran)
ROKOMET
2 . mesto ml. DP
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KLEMEN SEMELBAUER
(Jadralni klub Pirat) 
JADRANJE/OPTIMIST
22. mesto ml. EP, Lignano/Italija

POSEBEN DOSEŽEK 2012:

MAJ PIRIH 
(Strelsko društvo Portorož)
STRELSTVO/STANDARDNA ZRAČNA  
PUŠKA/MLADINCI

KATARINA KERŠEVAN
(Jahtni klub Portorož)
JADRANJE/MATCH RACE/ČLANICE

SARA HODŽIČ
(Volley club Portorož) 
ODBOJKA NA MIVKI/ 
MLAJŠE MLADINKE

VESNA DEKLEVA PAOLI 
(Jahtni klub Portorož)
JADRANJE/MATCH RACE/ČLANICE

DRŽAVNI PRVAKI V OLIMPIJSKI  

ŠPORTNI PANOGI 2012: 
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ROK PUVAR
(Športno društvo KEKA) 
JADRANJE NA DESKI/KONA/ČLANI

MLADEN RAILIĆ 
(Društvo za borilne veščine Piran)
KARATE/ŠPORTNE BORBE/ČLANI

MORENO MATIJAŠIČ 
(Ribiško in potapljaško društvo Piran)
PODVODNI RIBOLOV/ČLANI

DRŽAVNI PRVAKI V NEOLIMPIJSKI ŠPORTNI PANOGI 2012:

DANIEL GOLENAČ 
(Športni klub Flip Piran)
SKOKI Z MPP/ČLANI

ANA JANKO
(Športni klub Flip Piran)
AKROBATIKA/ČLANICE
CHEERLEADING/PARTNERSKI DVIGI/ČLANI

DANIMIR AZIROVIČ
(Športni klub Flip Piran) 
CHEERLEADING/PARTNERSKI DVIGI/ČLANI

ILARIA GRIŽON 
(Športni klub Flip Piran)
AKROBATIKA/MLADINKE
SKOKI Z MPP/MLADINKE
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REBEKA GRIŽON
(Športni klub Flip Piran) 
AKROBATIKA/ST. DEKLICE

KRISTINA VATOVEC 
(Športni klub Flip Piran)
GIMNASTIKA/ML. DEKLICE

TONJA SENČAR
(Gimnazija Piran)
ŠŠT/AKROBATIKA/DIJAKINJE
ŠŠT/MPP/DIJAKINJE

KATJUŠA SIMČIČ 
(Športni klub Flip Piran)
SKOKI Z MPP/ML. DEKLICE

ROK VERDERBER
(Jadralni klub Pirat)
JADRANJE/OPTIMIST/KADETI

LAURA BABNIK
(Športno društvo Piran) 
JADRANJE/OPTIMIST/KADETINJE
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Janez Sukič je svojo športno kegljaško pot 
začel leta 1977 kot mladinec v Kegljaškem 
klubu Adria Ankaran. Kot član tega klu-
ba je tekmoval v prvi slovenski ligi do le-
ta 1986. Kar nekaj let zapored (1983,1984, 
1985) je bil primorski prvak. Ker si je leta 
1986 ustvaril družino v Piranu,  je presto-
pil v Kegljaški klub Izola. Kasneje je z ne-
kaj prijatelji - somišljeniki leta 1992 usta-
novil Kegljaški klub Portorož in prevzel nje-
govo vodenje. Vodi ga še danes. Klub je 
tedaj štel 15 članov, trenirali so na keglji-
šču Metropol v Luciji. Tekmovali so v tre-
tji ligi in dosegali dobre uvrstitve. Žal so 
se vedno spopadali s finančnimi težava-
mi, saj je bil pogosto edini finančni vir čla-
narina članov in pa lastna sredstva, ko je 
bilo potrebno poravnati potne stroške za 
tekme in turnirje, pa tudi za športno opre-
mo. Zato so nekateri člani raje odšli v dru-
ge klube. To seveda ni omajalo Janezove 
volje, da je vztrajal in vabil nove igralce v 
klub. Večkrat je organiziral kegljaške špor-
tne igre, na katerih so sodelovala različna 
podjetja iz Slovenije. Leta 2004 je ustano-
vil  mladinsko ekipo in vodil njihove trenin-
ge. Opravil je sodniški izpit in je član Sodni-
ške organizacije Slovenije. Zaradi dotraja-
nosti je leta 2006 prišlo do zaprtja keglji-
šča Metropol. Janez Sukič je nekaj časa is-
kal možnosti oziroma lokacije za izgradnjo 

novega kegljišča v občini Piran, vendar je 
bil to prezahteven in predrag projekt. Od 
takrat dalje člani Kegljaškega kluba Porto-
rož trenirajo v Izoli. Pridružilo se jim je tu-
di nekaj članic, ki na turnirjih uspešno za-
stopajo barve kluba. S svojim imenom pa 
vsi člani promovirajo kraj in občino Piran 
po Sloveniji in Evropi. Že pet let zapored 
se namreč uspešno udeležujejo mednaro-
dnih veteranskih prvenstev (Kranj, Apatin-
-Srbija, Liberec-Češka, Praga-Češka, Bečej- 
Srbija). Kegljanje je morda malo zaposta-
vljen šport, ker mnogi ne poznajo njegove 
očarljivosti. Kegljač je lahko športno akti-

ven od prvih osnovnošolskih let do pozne 
starosti, v vseh letnih časih lahko s trenin-
gom skrbi za svoje zdravje in dobro voljo. 
Zato je velika škoda, da je v naši okolici kar 
nekaj opuščenih ali zapuščenih kegljišč.

JANEZ SuKIČ 
(KEglJAšKI Klub PIRAN)

ZASLUŽNI ŠPORTNI DELAVEC:

»S smučanjem sem se začel ukvarjati po 
20. letu starosti na prigovarjanje prijate-
ljev, kateri so bili moji prvi učitelji smuča-
nja. Okoli leta 1984 sem se včlanil v Smu-
čarski klub Portorož, kjer sem začel hodi-
ti na smučarske izlete, organizirane ob so-
botah. To so bili po večini družinski izle-
ti. Po začetnem spoznavanju so me pre-
dlagali v upravni odbor kot gospodar-
ja kluba. Leta 1988 je klub organiziral iz-

obraževanje za sodnike alpskega smuča-
nja, katerega sem se udeležil in ga uspe-
šno opravil. To mi je dalo novi  elan za bolj 
aktivno delo v klubu. Pri temu me je gnal 
tudi moj sin Matej, ki je začel dokaj zgo-
daj smučati in posledično tudi  tekmovati 
za klub. Po nekaj  zelenih zimah smo po-
novno začeli z organizacijo izletov, na ka-
terih smo uvedli  slovensko šolo smuča-
nja in deskanja na snegu. Vsako leto or-

MIRO MušIČ
(SMuČARSKI Klub PORTOROŽ)

ZASLUŽNI ŠPORTNI DELAVEC:
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NAJODMEVNEJŠI ŠPORTNI DOGODEK  
V OBČINI PIRAN 2012:

20. MEdNAROdNA VESlAšKA  
REgATA PORTOROŽ 2012
(VESlAšKI Klub PIRAN)
Nominiranci:
12´DINGHY WORLD CUP PORTOROŽ 2012 (Jahtni klub Portorož)
VELIKONOČNA REGATA 2012 (Jadralni klub Pirat)

»Pred 20-imi leti, ko so se ljubitelji veslanja 
odločili, da ponovno oživijo Veslaški klub 
Piran, se je rodila tudi ideja o organizaci-
ji mednarodne veslaške regate v Portoro-
škem zalivu. Tako smo letos izpeljali že 20. 
in obenem obeležili 125. obletnico ustano-
vitve Veslaškega kluba Piran. Vsako leto se 
člani kluba, ob pomoči lokalnih sponzorjev 

in Občine Piran, potrudijo pripraviti za tek-
movalce in gledalce zanimivo in gostoljub-
no prireditev. Na klasični 2000m dolgi pro-
gi med Marino Portorož in Bernardinom 
svoje tekmovalno znanje in pripravljenost 
preizkusi več kot 200 veslačev vseh staro-
stnih kategorij iz vseh slovenskih klubov in 
iz klubov sosednje Hrvaške in Italije. Ob do-

bri organizaciji in tudi zaradi široko odpr-
tih vrat za vse starostne kategorije je rega-
ta znana kot najbolj množična veslaška pri-
reditev v severnem Jadranu. Na njeno pri-
ljubljenost pa vsekakor vpliva tudi čudovit 
ambient Piranskega zaliva. Priprave se zač-
nejo že dober mesec pred regato, ko vklju-
čimo vse člane in si razdelimo delovne na-
loge. Najzahtevnejše opravilo je priprava 
2000m dolge proge ter vleka in namesti-
tev splavov. Urediti je potrebno vsa dovo-
ljenja in poskrbeti za varno izvedbo tekmo-
vanja. Ženski del članstva poskrbi za nabi-
ranja lovorja in pletenje lovorjevih vencev, 
v zadnjih letih pa tudi za stojnico s sladki-
mi dobrotami. Pirančani smo namreč edi-
ni, ki po stari tradiciji zmagovalcem pode-
ljujemo tudi lovorjeve vence. Zahtevna or-
ganizacija te prireditve in nešteto opravlje-
nih prostovoljnih ur naših članov zbližu-
je ljudi vseh generacij. Regata je v teh le-
tih postala pomemben dogodek tudi zu-
naj veslaških krogov in upamo si trditi, da 
ogromno prispeva turistični prepoznavno-
sti našega kraja. »

ganiziramo predelave za učitelje, zimova-
nja, razne tekme in tradicionalne dogod-
ke kot je sejem rabljene smučarske opre-
me in zaključni piknik ob koncu sezone. 
Vse te aktivnosti izpeljemo z veliko mero 
dobre volje in požrtvovalnosti. 
Seveda pa pri temu nisem sam, saj pri 
vseh teh dogodkih sodelujejo tudi ostali 
člani  upravnega odbora: Tone, Robi, Vla-
do, Franc, Doša ter mnogi drugi simpati-
zerji našega kluba. Vse te aktivnosti opra-
vljam več kot petindvajset let in sicer v 
moje veliko zadovoljstvo ter zadovoljstvo 
članstva, ki je iz leta v leto večje, kar po-
meni, da delamo dobro. Rad bi pouda-
ril, da je za moje delo in ure, ki jih vložim 
v delo kluba, zaslužna tudi moja žena, ki 
me podpira in predvsem razume mojo 
pripadnost klubu. Zaključil bom s stav-
kom iz knjige 30 let zimske pravljice Smu-

čarskega kluba Portorož, ki jo je napisal 
naš Zdenko Vozlič:  »To delam z veseljem, 
ki je vidno, ko se zaključi izlet, ko se kon-
ča piknik, ko se veseli vrnemo iz Kapruna, 

ko je videti, da članstvo vztraja, ko šola te-
če. Zadovoljni obrazi so plačilo za trud, pa 
tudi kakšen lep zavoj, še posebej, če si v 
prijetni družbi prijateljev. »
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»Športni klub FLIP Piran, ki je lani prazno-
val 60-letnico delovanja (TVD Partizan in 
Flip Piran), v svoje vrste vključuje preko 
200 članov od četrtega do devetnajste-
ga leta starosti ter skupino senior. Klub se 
ukvarja s plesom, gimnastiko, skoki z ma-
le prožne ponjave in akrobatiko, kar v tu-
jini, kjer je ta zvrst izredno razvita, imenu-
jejo Gimnastika za vse. Na vseh teh po-
dročjih je vsako leto večkratni državni pr-
vak, člani Flipa pa so v skokih z male pro-

žne ponjave zmagovalci Pokala Slovenije 
v letu 2012. Flip vsako leto osvoji tudi pre-
hodni pokal v posameznih disciplinah. V 
letu 2012 je osvojil celo vse tri prehodne 
pokale v gimnastiki, akrobatiki in skokih 
z MPP. Klub zastopa Gimnastično zvezo 
Slovenije in Slovenijo na gimnastičnih fe-
stivalih, Eurogymih in Svetovnih gymna-
estradah po Evropi, Kanadi in Ameriki in 
je junija letos povabljen, kot predstavnik 
Evrope, na Ameriški gimnastični festival 

v Universal Studios v Los Angeles. Poleg 
tega se klub ukvarja tudi s Cheerleader-
stvom, kjer je bil večkrat evropski prvak 
ter svetovni viceprvak. Preko Gledališke 
skupine Flip Piran se ukvarja tudi z gleda-
liško igro, musicalom in recitalom, saj že-
limo, da bi se otrok kompleksno razvijal, 
tako gibalno kot tudi izrazno. Kot zanimi-
vost pa naj povemo še to, da so izdali tu-
di že enajst zgoščenk, na katerih so pesmi 
trenerke Mojke Mehora Lavrič, ki jih po-
jejo Flipovi člani. Od leta 2002 je Flip le-
tos že desetič proglašen za najboljši klub 
v Gimnastiki za vse v Sloveniji na podla-
gi zmag na državnih prvenstvih in po-
kalu Slovenije ter uspehih na svetovni in 
evropski gymnaestradi. »

šPORTNI Klub FlIP PIRAN
POSEBNO PRIZNANJE 2012:

Legenda:

SP svetovno prvenstvo
EP evropsko prvenstvo
DP državno prvenstvo
MT mednarodno tekmovanje
ml. mladinsko

kad. kadetsko
ml. čl.  mlajši člani/članice
st. ml. starejši mladinci/mladinke
ml. ml. mlajši mladinci/mladinke
MPP mala prožna ponjava
ŠŠT šolska športna tekmovanja
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