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»Tekmovalna sezona 2014 je bila za naju 
zelo uspešna. Glavni cilj sva osvojili z nor-
mo za poletne olimpijske igre v Riu de Ja-
neiru 2016. Poleg tega sva se v vseh rega-
tah svetovnega pokala uvrstili v deseteri-
co najboljših ekip v razredu 470 na svetu. 
Po regatah svetovnega pokala je bil na-
jin največji uspeh osvojitev bronaste ko-
lajne na evropskem prvenstvu v Atenah. 
Na najpomembnejši regati sezone, na 
svetovnem prvenstvu v Santanderju, kjer 
se je letos podeljevalo prve vozovnice za 
OI Rio 2016, sva se uvrstili na skupno 5. 
mesto ter osvojili olimpijsko normo. Sko-
zi sezono sva bili uvrščeni na regatah ze-
lo visoko, zato trenutno zasedava 3. me-
sto na svetovni jadralni jakostni lestvici.«

ŠPORTNICI LETA 2014:

TINA MRAK in VERONIKA MACAROL 
(JADRALNI KLUB PIRAT)

JADRANJE/470 ŽENSKE
5. mesto SP, Atene/Grčija
3. mesto EP, Santander/Španija
3. mesto ISAF Ranking 2014
4. mesto Svetovni pokal, Miami/ZDA
6. mesto Svetovni pokal Abu Dhabi/ZAR
7. mesto Svetovni pokal, 
Palma de Mallorca/Španija
7. mesto Svetovni pokal, Hyeres/Francija
1. mesto odprto DP Hrvaška, 
Zadar/Hrvaška
Trener: TOMAŽ ČOPI
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EKIPA LETA 2014:

ROKOMETNI KLUB PIRAN
ROKOMET
7. mesto 1. A državna liga za ženske v tekmovalni sezoni 2013/2014
1/4 finale Pokal Slovenije 2014
3. mesto 1. A državna liga za ženske po prvem delu tekmovalne sezone 2014/2015
Trenerka: DALIJA ERCEG

Članice RK Piran so v tekmovalni sezo-
ni 2013/2014 zasedle 7. mesto v 1.A dr-
žavni rokometni ligi ter se uvrstile v če-
trtfinale tekmovanja za Pokal Slovenije 
2014. Po prvem delu tekmovalne sezo-
ne 2014/2015 je ekipa RK Piran zasedla 
odlično 3. mesto v 1.A državni rokometni 
ligi ter se je že uvrstila v četrtfinale Poka-
la Slovenije 2015. Velja omeniti, da so Pi-
rančanke v prvem delu tekmovalne se-
zone 2014/2015 dosegle osem zmag, en 
neodločen izid in le dva poraza. V Zagorju 
so v 3. krogu dosegle senzacionalno zma-

go proti večkratnim slovenskim podprva-
kinjam RK GEN-I Zagorje. V Ljubljani pa so 
se do 45. minute odlično upirale evrop-
skemu RK Krim Mercator. Premagale so še 
ekipe ŽRK Mlinotest Ajdovščina, ŽRK Krka, 
ŽRK Velenje, ŽURD Koper, ŽRK Branik, RK 
Naklo Peko Tržič in RK Ljubljana. Remizira-
le so proti ŽRK Celje Celjske mesnine, iz-
gubile pa le proti RK Krimu Mercator in RK 
Zelene Doline Žalec. Barve RK Piran so za-
stopale: Valentina Panger, Lea Krajnc, Ne-
venka Milakovič, Amina Jagurdžija, Manu-
ela Hrnjić, Adelina Kraja, Sabrina Spahić, 

Alin Unuk, Anja Mattica, Ana Terčič, Mar-
tina Medič, Valentina Stojilkovič, Katja Ša-
bič, Iva Levačič, Lea Avsec, Nikol Stojano-
vič, Nika Vivoda, Polona Barič, Andreja Ko-
vačič, Yvonne Petek in Marina Katič.
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DOSEŽEK V NEOLIMPIJSKI ŠPORTNI DISCIPLINI 2014:

BRANKO BRČIN
(JADRALNI KLUB PIRAT)

DOSEŽEK V NEOLIMPIJSKI ŠPORTNI DISCIPLINI 2014:

JADRANJE/SWAN 42, X-35, J/70, MELGES 32, MELGES 20
1. mesto Rolex Swan Cup Swan 42, Porto Cervo/Italija (jadrnica Natalia)
1. mesto DP Italija X-35, Scarlino/Italija (jadrnica Lelagain)
1. mesto Copa del Rey X-35, Palma de Mallorca/Španija (jadrnica Lelagain)
1. mesto EP J/70 Riva del Garda/Italija (jadrnica Calvi Network)
1. mesto DP Italija J/70 Riva del Garda/Italija (jadrnica Calvi Network)
2. mesto skupno Melges 32 Italija 2014 (jadrnica Audi Tron)
4. mesto skupno Melges 20 Italija 2014 (jadrnica Raffica)

Branko Brčin je v letu 2014 nadaljeval se-
rijo uspešnih regat na Melgesih 20 in 32, 
J/70 ter drugih priložnostnih nastopih. Z 
ekipo X-35 je prijadral zmago na špan-
skem Kraljevem pokalu Copa del Rey, kjer 
je nastopil na italijanski jadrnici X-35 Lela-
gain krmarja Alessandra Soleria, nastopi-
lo pa je 12 jadrnic iz Italije, Španije, Velike 
Britanije, Finske, Nizozemske in Nemčije. 
Ekipa jadrnice Lelagain se je udeležila tu-
di svetovnega prvenstva v San Remu, ki 
so ga končali na 5. mestu. Na regati za 
Melgese 32 je ekipa jadrnice Audi Tron z 
Brankom na mestu taktika potrdila dobro 

pripravljenost in sezono 2014 ponovno 
zaključila na drugem mestu od šestnaj-
stih ekip. Na 30. jubilejnem Rolex Swan 
Cupu v Porto Cervu je Branko kot taktik 
do zmage pomagal ekipi romunske kr-
marke Natalie Brailoiu na jadrnici Nata-
lia, ki je jadrala v konkurenci dvanajstih 
Swanov 42. Odlično jadranje skozi celo-
tno regato, vmes je pihalo tudi preko 40 
vozlov, jim je zagotovilo veliko prednost 
in zmago že pred zadnjim plovom. Ekipa 
se lahko pohvali še z enim letošnjim do-
sežkom, zmago na evropskem prvenstvu 
v kategoriji ORC.

DEJAN STRUNA
(RIBIŠKO IN POTAPLJAŠKO DRUŠTVO PIRAN)

ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU/LOV S PALICO IZ ČOLNA
3. mesto SP, Weymouth/Anglija
1. mesto DP, Piran

»Na svetovno prvenstvo v Veliko Britani-
jo smo se letos odpravili nekoliko zadrža-
no, saj smo vedeli, da nas tam čakajo izre-
dno ekstremni pogoji. Zelo močnim toko-
vom v Rokavskem prelivu, ki so nenehoma 
spreminjali smer in jakost, je bilo potrebno 
nenehno prilagajati različne strategije in 
tehnike ribolova. In ravno zato, ker je tovr-
stni ribolov tekmovalcem iz severnoevrop-
skih držav veliko bližji kot nam, ima zame 3. 
mesto med 80 tekmovalci toliko večji po-
men. Dobro pripravljenost, ob številnih tre-
ningih, pa sem potrdil tudi doma – s prvim 
mestom na državnem prvenstvu.«
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DOSEŽEK V NEOLIMPIJSKI ŠPORTNI DISCIPLINI 2014:

DANIMIR AZIROVIĆ 
in ILARIA GRIŽON
(ŠPORTNI KLUB FLIP PIRAN)

CHEERLEADING/ČLANSKA REPREZENTANCA SLOVENIJE
2. mesto SP, Orlando/ZDA

CHEERLEADING/PARTNERSKI DVIGI
1. mesto EP ECU Evropske cheerleading zveze, Bonn/Nemčija
1. mesto EP ECA Evropske cheerleading zveze, Manchester/Anglija
1. mesto DP ZNPS, Škofljica
1. mesto DP CZS, Maribor

Danimir Azirović in Ilaria Grižon sta v le-
tu 2014 dosegla zavidljive rezultate na po-
dročjih akrobatike, gimnastike in cheerlea-
dinga. Postala sta dvakratna državna prva-
ka v partnerskih dvigih v obeh slovenskih 
cheerleading zvezah ter prav tako v obeh 
evropskih cheerleading zvezah evropska 
prvaka v Nemčiji in Angliji. Na svetovnem 
prvenstvu v mešani navijaški članski eki-
pi sta z reprezentanco Slovenije v Orlandu, 
ZDA osvojila 2. mesto. Ilaria je osvojila Po-
kal Slovenije v skokih na VPP 2014, s strani 
Gimnastične zveze Slovenije pa je bila pro-
glašena za drugouvrščeno najboljšo tek-
movalko na področju akrobatike (akroba-
tika, VPP, MPP).

OBETAVNI MLADI ŠPORTNIKI 2014: 

KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI PERSPEKTIVNEGA RAZREDA:

ROK VERDERBER 
(Jadralni klub Pirat)

JADRANJE/OPTIMIST
28. mesto ml. SP, Buenos Aires/Argentina
1. mesto ml. DP, Koper
1. mesto odprto ml. DP Švica, 
St. Moritz/Švica
1. mesto ml. MT Malcesine – 
Lago di Garda/Italija
3. mesto ml. MT Dutch Youth Regatta, 
Worcum/Nizozemska 
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OBETAVNI MLADI ŠPORTNIKI 2014:

KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI PERSPEKTIVNEGA RAZREDA:

NINA LOVŠIN 
(Volley club Portorož)

ODBOJKA NA MIVKI
9. mesto st. ml. EP, Cesenatico/Italija
1. mesto ml. čl. DP, Žužemberk

KLEMEN SEMELBAUER 
(Jadralni klub Pirat)

JADRANJE/OPTIMIST
43. mesto ml. SP, Buenos Aires/Argentina
2. mesto ml. MT Dutch Youth Regatta, 
Worcum/Nizozemska 
4. mesto odprto ml. DP Švica, 
St. Moritz/Švica

LIN PLETIKOS 
(Jahtni klub Portorož)

JADRANJE/LASER 4.7
2. mesto ml. EP, Moss/ Norveška
7. mesto ml. SP, Karatsu/Norveška

KIM PLETIKOS  
(Jahtni klub Portorož)

JADRANJE/LASER RADIAL
17. mesto ml. SP, Douarnenez/ Francija
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OBETAVNI MLADI ŠPORTNIKI 2014:

KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI PERSPEKTIVNEGA RAZREDA:

TJAŠA JANČAR 
(Volley club Portorož)

ODBOJKA NA MIVKI
9. mesto st. ml. EP, Cesenatico/Italija
1. mesto ml. čl. DP, Žužemberk

AMINA JAGURDŽIJA  
(Rokometni klub Piran)

ROKOMET
14. mesto ml. SP, Čakovec, Dugo selo,  
Zagreb, Koprivnica/ Hrvaška

NEVENKA MILAKOVIČ 
(Rokometni klub Piran)

ROKOMET
14. mesto ml. SP, Čakovec, 
Dugo selo, Zagreb, Koprivnica/ Hrvaška

DOMEN SEMPRIMOŽNIK 
(Ribiško društvo Oradela Piran)

ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU/LOV  
S PALICO IZ ČOLNA
10. mesto ml. SP, Weymouth/Anglija
1. mesto ml. DP, Strunjan
2. mesto DP, Piran
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KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI MLADINSKEGA RAZREDA: 

MATJAŽ PUH 
(Jadralni klub Pirat)

JADRANJE NA DESKI
25. mesto ml. SP, Tavira/ Portugalska

NICOLO KRAVANJA 
(Športno društvo Piran)

JADRANJE/ OPTIMIST
16. mesto ml. MT Velikonočna regata, 
Portorož
109. mesto ml. SP, Buenos 
Aires/Argentina
5. mesto ml. DP ekipno, Portorož

LUKA FERENCEK 
(Športno društvo Piran) 

JADRANJE/ OPTIMIST
14. mesto ml. EP ekipno, Lago di Ledro/ 
Italija
128. mesto ml. EP, Dublin/Irska
32. mesto ml. DP, Koper
5. mesto ml. DP ekipno, Portorož

SANDRA LIPOVEC 
(Jadralni klub Pirat)

JADRANJE/ OPTIMIST
14. mesto ml. EP ekipno, Lago di Ledro/ 
Italija
3. mesto ml. DP, Koper
1. mesto ml. DP ekipno, Portorož 
5. mesto ml. MT Barcolana Young,  
Trst/Italija

OBETAVNI MLADI ŠPORTNIKI 2014:
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KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI MLADINSKEGA RAZREDA: 

VERONIKA PIRJEVEC
(Jadralni klub Pirat)

JADRANJE/ OPTIMIST
59. mesto ml. MT Velikonočna regata, 
Portorož
2. mesto ml. DP, Koper

MATEJ PLANINŠIČ 
(Jadralni klub Pirat)

JADRANJE/OPTIMIST
56. mesto ml. SP, Buenos Aires/Argentina
25. mesto ml. MT Velikonočna regata, 
Portorož
3. mesto ml. MT Barcolana Young, 
Trst/Italija
1. mesto ml. DP ekipno, Portorož

JAKA ROMIH  
(Jadralni klub Pirat)

JADRANJE/OPTIMIST
64. mesto ml. MT Velikonočna regata, 
Portorož
1. mesto ml. DP ekipno, Portorož
3. mesto kad. DP, Koper
2. mesto kad. MT Barcolana Young, 
Trst/Italija

BOŠTJAN BUDIN 
(Društvo za borilne veščine Piran)

KARATE/ŠPORTNE BORBE DO 63 kg
1. mesto kad. DP, Žalec

OBETAVNI MLADI ŠPORTNIKI 2014:
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KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI MLADINSKEGA RAZREDA: 

IGOR TUBIČ 
(Društvo za borilne veščine Piran)

KARATE/ŠPORTNE BORBE NAD 70 kg
2. mesto kad. DP, Žalec

ARDIT RUŠITI 
(Društvo za borilne veščine Piran)

KARATE/ŠPORTNE BORBE DO 76 kg
3. mesto ml. SP, Umag/Hrvaška

SEBASTIAN MEŽNAR 
(Volley club Portorož)

ODBOJKA
1. mesto kad. DP
3. mesto ml. DP

TAJDA LOVŠIN 
(Volley club Portorož)

ODBOJKA NA MIVKI
1. mesto ml. ml. DP, Notranje Gorice 
1. mesto čl. DP, Kranj

OBETAVNI MLADI ŠPORTNIKI 2014:
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KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI MLADINSKEGA RAZREDA:

DAJA GORIŠEK 
(Volley club Portorož)

ODBOJKA NA MIVKI
1. mesto ml. ml. DP, Notranje Gorice 
1. mesto čl. DP, Kranj

NINA ČUK 
(Volley club Portorož)

ODBOJKA NA MIVKI
1. mesto st. ml. DP, Portorož
3. mesto ml. čl. DP, Žužemberk

PIJA STEGEL 
(Volley club Portorož)

ODBOJKA NA MIVKI
1. mesto st. ml. DP, Portorož
3. mesto ml. čl. DP, Žužemberk

ŽIGA KUMER 
(Volley club Portorož)

ODBOJKA NA MIVKI
1. mesto ml. ml. DP, Notranje Gorice

OBETAVNI MLADI ŠPORTNIKI 2014:
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KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI MLADINSKEGA RAZREDA:

ALEKSANDER TEPIČ  
(Volley club Portorož)

ODBOJKA NA MIVKI
1. mesto ml. ml. DP, Notranje Gorice

SABRINA CALCINA 
(Volley club Portorož)

ODBOJKA NA MIVKI
3. mesto ml. ml. DP, Notranje Gorice

ŠPELA MORGAN 
(Volley club Portorož)

ODBOJKA NA MIVKI
3. mesto ml. ml. DP, Notranje Gorice

KATARINA FABJAN 
(Volley club Portorož)

ODBOJKA NA MIVKI
5. mesto st. ml. DP, Portorož

OBETAVNI MLADI ŠPORTNIKI 2014:
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KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI MLADINSKEGA RAZREDA:

MOJCA DEŽELAK 
(Volley club Portorož)

ODBOJKA NA MIVKI
6. mesto ml. ml. DP, Notranje Gorice

PATRICIJA POROVNE ČERNE  
(Volley club Portorož)

ODBOJKA NA MIVKI
6. mesto ml. ml. DP, Notranje Gorice

PIA BAN  
(Športni klub Flip Piran)

GIMNASTIKA – TRAMPOLIN/SKOKI 
NA VPP
3. mesto ml. DP, Renče

LIA LAZAR 
(Strelsko društvo Portorož)

STRELSTVO
1. mesto kad. MT zračna puška 10m, Trzin
2. mesto kad. DP zračno orožje, Laško
2. mesto ml. DP MK puška trojni položaj 50m, Lj.
2. mesto ml. DP MK puška 60 leže, Ljubljana
5. mesto čl. DP match samostrel 10m, Piran
najboljša strelka v kategoriji kadetinj v letu 2014 
2 x državni rekord zračna puška 10m
2 x državni trekord puška 60 leže
2 x državni rekord MK puška 3x20

OBETAVNI MLADI ŠPORTNIKI 2014:
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DANIJEL POKERŠNIK
(Volley club Portorož)
ODBOJKA NA MIVKI/ČLANI

MARCEL PRIMOŽIČ
(Plavalni klub Biser Piran)
PLAVANJE/DEČKI
400m PROSTO
200m PROSTO
100m PROSTO

PATRICK KONCILJA
(Plavalni klub Biser Piran)
PLAVANJE/MLADINCI
200m PRSNO
200m MEŠANO

JURE PETER BEDRAČ
(Volley club Portorož)
ODBOJKA NA MIVKI/ČLANI

TEJA SIMČIČ
(Športni klub SALTO Piran)
ŠPORTNA GIMNASTIKA 6. NIVO/ DEKLICE

DRŽAVNI PRVAKI  

V OLIMPIJSKI  

ŠPORTNI  

DISCIPLINI 2014:

SP  . . . . . . . . . . . . .  svetovno prvenstvo

EP  . . . . . . . . . . . . .  evropsko prvenstvo

DP  . . . . . . . . . . . . .  državno prvenstvo

MT  . . . . . . . . . . . .  mednarodno tekmovanje

PP  . . . . . . . . . . . . .  pokalno tekmovanje

ISAF  . . . . . . . . . .  International Sailing Federation

MK  . . . . . . . . . . . .  malokalibrska

MPP  . . . . . . . . . .  mala prožna ponjava

VPP  . . . . . . . . . . .  velika prožna ponjava

čl.  . . . . . . . . . . . . . .  člansko

ml.  . . . . . . . . . . . .  mladinsko

kad.  . . . . . . . . . . .  kadetsko

ml. čl.  . . . . . . . .  mlajši člani/članice

st. ml.  . . . . . . . .  starejši mladinci/mladinke

ml. ml.  . . . . . .  mlajši mladinci/mladinke

posam.  . . . . .  posamezno

Legenda:
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JAN POROPAT
(Minimoto Klub Obala Racing)
MINIMOTO/ČLANI
4. mesto EP Češka 
2. mesto MT Italija 

VERONIKA BAŽEC
(Športni klub SALTO Piran)
GIMNASTIKA ZA VSE/MLADINKE

NIKA KOGOJ
(Športni klub FLIP Piran)
AKROBATIKA/ČLANICE

BORUT GREGORIČ
(Športni klub SALTO Piran)
SKOKI Z MPP/ČLANI

NEŽA SIMČIČ
(Športni klub FLIP Piran)
SKOKI Z MPP/MLADINKE

ANA JANKO
(Športni klub FLIP Piran)
CHEERLEADING/PARTNERSKI 
DVIGI/ČLANI
GIMNASTIKA ZA VSE/ČLANICE
2. mesto SP članska Slo cheerleading 
reprezentanca, Orlando/ZDA

GAŠPER MARSETIČ
(Športni klub SALTO Piran)
AKROBATIKA/ML. DEČKI
SKOKI Z MPP/ML. DEČKI
GIMNASTIKA ZA VSE/ML. DEČKI
ZMAGOVALEC POKALA SLOVENIJE SKOKI 
Z MPP/ML. DEČKI

DANIEL GOLENAČ
(Športni klub FLIP Piran)
CHEERLEADING/PARTNERSKI 
DVIGI/ČLANI
zmagovalec absolutno akrobatika
2. mesto SP članska Slo cheerleading  
reprezentanca, Orlando/ZDA

DRŽAVNI PRVAKI  

V NEOLIMPIJSKI  

ŠPORTNI  

DISCIPLINI 2014:
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ZALA BRDAR
(Twirling in mažoretni klub Lucija)
TWIRLING/SOLO C1/KADETINJE

META MUŽENIČ
(Športni klub SALTO Piran)
AKROBATIKA/CICIBANKE

LUCAS MARUŠIČ
(Športni klub SALTO Piran)
AKROBATIKA/CICIBANI

REBEKA GRIŽON
(Športni klub FLIP Piran)
SKOKI Z MPP/ST. DEKLICE

MANCA BREZAR
(Športni klub FLIP Piran)
SKOKI Z MPP/CICIBANKE

DAVOR STANIŠIČ 
(Športni klub FLIP Piran)
SKOKI NA VPP/ML. DEČKI

DRŽAVNI PRVAKI V NEOLIMPIJSKI ŠPORTNI DISCIPLINI 2014:

POKALNI ZMAGOVALEC
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ZASLUŽNA ŠPORTNA DELAVKA:

VERA MARASPIN ČARMAN
(JADRALNI KLUB PIRAT)

Dr. Vera Maraspin Čarman se je rodila v 
Piranu, 9. januarja 1952, v družini ribičev 
in pomorščakov. Tu je preživela otroštvo 
in najstniška leta, ko se je, kot marljiva, 
odgovorna in odlična piranska gimna-
zijka, odločila za študij medicine na Me-
dicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Po 
končanem študiju in specializaciji iz in-
terne medicine in infektologije se je vr-
nila v rodni kraj in do leta 1989 delala na 
Infekcijskem oddelku Splošne bolnišni-
ce Izola v Piranu. Od tedaj dela na Klini-
ki za infekcijske bolezni in vročinska sta-
nja v Ljubljani, a ves svoj prosti čas preži-
vlja v Piranu. V Jadralni klub Pirat Porto-
rož se je vključila leta 1986, ko je na jadr-
nici optimist pričela jadrati njena prvoro-
jenka Maša. Kasneje, ko sta pričela jadrati 
še mlajša Tanja in Ivo, je postala vse bolj 
angažirana. Veliko let je bila tudi članica 
izvršnega odbora kluba. Najprej je skupaj 
s starši otrok jadralcev pomagala orga-
nizirati regate za najmlajše, ki jih je vodil 
njen soprog Miro Čarman. Kasneje so pri-
čeli pripravljati tudi regate za mladinske 
razrede. S časom je postala organizacija 
regat vse bolj zahtevna, saj se jih je ude-
leževalo vse več jadralcev, tudi iz tujine, 
zato je bilo potrebno v priprave vključi-
ti vse več ljudi. Ob izkoriščenju svojih or-
ganizacijskih sposobnosti ter sposobno-
sti komunikacije se je dr. Vera Maraspin 
Čarman nekako »specializirala« za orga-
nizacijo regat in uspela pritegniti k delu 
ekipo, ki jo tvorijo ne le člani kluba, am-
pak tudi številni simpatizerji jadranja. Po-
udariti velja, da je delo prostovoljno, re-
zultati pa so plod dobre volje in požrtvo-
valnosti vseh, ki so v delo vključeni. V Ja-
dralnem klubu Pirat Portorož vsako le-
to z njeno pomočjo organizirajo več re-
gat, med njimi pa običajno eno državno 
prvenstvo za posamezni jadralni razred. 
Najpomembnejša regata, ki jo organizi-
ra klub od leta 1992 dalje, je Velikonočna 
regata za razred optimist. Z leti je prera-
sla v pomemben športni dogodek. Glede 
na število udeležencev (okrog 460) iz več 
kot desetih držav se uvršča v sam svetov-

ni vrh, njen pomen so zaznali tudi v lo-
kalnem okolju in se vključili pri organiza-
ciji dogodka. V lanskem letu so prvič or-
ganizirali tudi eno izmed regat za Euro-
cup 29, novejši razred jadrnic, namenjen 
mladincem. Bili so zelo uspešni, zato so 
uglašeni ekipi klubskih članov zaupali or-
ganizacijo tovrstne regate tudi v bodo-
če. V jadranje je dr. Vera Maraspin Čar-
man ostala vpeta tudi potem, ko so nje-
ni otroci, sicer uspešni jadralci, že zrasli. 
Organiziranje regat ji pomeni posebni iz-
ziv, uživa v delu z ljudmi, ki so pripravlje-
ni delati z in za mlade. Pomembno se ji 
zdi, da so otroci vključeni v športno de-
javnost, kar jim omogoča boljši telesni in 
duhovni razvoj. Jadranje je namreč šport, 
ki zahteva ne le dobro telesno pripravlje-
nost, temveč tudi potrpežljivost, vzdržlji-
vost, iznajdljivost, borbenost in pogum 
za premagovanje različnih situacij, mar-
sikdaj tudi za kljubovanje neugodnim 
vremenskim razmeram. Za doseganje že-
lenih rezultatov pa je potrebno uporabi-
ti tudi dobro mero »malih sivih celic«. Ne 
nazadnje, aktivno sodelovanje v športu 
omogoča tkanje pristnih prijateljskih ve-
zi, ki ostanejo za vse življenje. Po vseh le-

tih neutrudnega delovanja dr. Vere Ma-
raspin Čarman lahko sklenemo, da je z 
dobro usklajeno ekipo tudi sama pripo-
mogla k vrhunskim športnim uspehom 
mnogih jadralcev ter prepoznavnosti Ja-
dralnega kluba Pirat in našega kraja do-
ma in v tujini. 
Izkušnje kažejo, da se je večina jadralcev 
razvila v poštene, delavne, odgovorne in 
pokončne ljudi, ki jih naša družba še ka-
ko potrebuje. Domačinka, dr. Vera Mara-
spin Čarman dokazuje, da ni le povezana 
z morjem in s svojim rojstnim krajem, v 
katerega se želi vrniti, pač pa plemenito 
uresničuje svoje osebno in profesional-
no poslanstvo ter ga nesebično podarja 
športni dejavnosti mladih in medgenera-
cijskemu sožitju v duhu izreka »Mens sa-
na in corpore sano«.
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»Po gimnaziji sem vpisal študij na Fakulteti 
za šport v Ljubljani (takrat Visoki šoli za te-
lesno vzgojo), leta 1976 diplomiral in pri-
dobil naziv profesor športne vzgoje ter di-
plomirani trener nogometa. Isto leto me-
seca maja sem se zaposlil na OŠ Cirila Ko-
smača Piran. S šolskim letom 1976/1977 
sem oživel in postal mentor Šolskega 
športnega društva Biser. Na začetku moje 
poti so bili le v Piranu pogoji za organiza-
cijo tekmovanj, zato sem vodil in organizi-
ral večino občinskih športnih tekmovanj; 
nogomet, rokomet, košarka, atletika, gi-
mnastika, plavanje, kros, streljanje z zrač-
no puško itd. Z najboljšimi učenci sem se-
stavljal občinsko reprezentanco za razne 
športne panoge za območna, regijska in 
državna tekmovanja. Aktivno sem sodelo-
val z vsemi klubi in društvi v Občini Piran, 
predvsem pa z Nogometnim klubom Pi-
ran. Aktivno sem sodeloval s Športno zve-
zo Piran, bil tudi njen član in član Odbo-
ra za šolski šport v Piranu, ter s Športno 

zvezo Koper, z Zavodom za šolstvo Koper 
in Ministrstvom za šolstvo in šport. V šol-
skem letu 1985/1986 sem kot novost na 
osnovni šoli uvedel interesno dejavnost 
odbojka za dekleta. Rezultat te dejavno-
sti se je pokazal leta 1992, ko je v Občini 
Piran nastalo prvo odbojkarsko društvo in 
uspešno pričelo tekmovanje v 3. slovenski 
ligi. V šolskem letu 1977/1978 sem uvedel 
v razširjeni letni šolski program zimsko šo-
lo v naravi za vse otroke 5.razreda. Od le-
ta 1982 do 1987 sem bil vodja občinskega 
aktiva učiteljev športne vzgoje Občine Pi-
ran. V času od 1982 do 1984 sem sodelo-
val v pripravah učnega načrta za sprejem 
na Strokovnem svetu RS za vzgojo in izo-
braževanje. Leta 1980 v Kopru in 1985 v 
Piranu sem vodil seminar z izpitom za pri-
dobitev naziva Inštruktor nogometa. Od 
leta 1989 do upokojitve leta 2012, sem 
poleg dela športnega pedagoga opravljal 
še delo pomočnika ravnatelja. Kot učitelj 
in trener sem v raznih športnih panogah 

deloval že v času študija, kot športni pe-
dagog v šoli in klubih, pa vse do upoko-
jitve. Če analiziram svojo življenjsko pot, 
lahko rečem, da sem mladim skušal da-
ti čim širše športno znanje, da bi vzljubi-
li šport in pridobljeno znanje uporabljali 
za zdrav način življenja, nekateri so postali 
tudi vrhunski športniki. Tudi po upokojitvi 
ostajam aktiven v Odbojkarskem društvu 
Piran in Volley clubu Portorož.«

ALBIS PETRETIČ
(ŠPORTNO DRUŠTVO PIRAN – ODBOJKA)

ZASLUŽNI ŠPORTNI DELAVEC:
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Volley club Portorož je v sodelovanju z Od-
bojkarsko zvezo Slovenije organiziral med-
narodni turnir za Celinski Pokal (Continen-
tal Cup), ki predstavlja evropsko serijo tur-
nirjev za uvrstitev reprezentanc na pole-
tne olimpijske igre v Riu de Janeiru 2016. 

Tekmovanje se je odvijalo na centralni pla-
ži Portorož, 15. junija in 16. junija 2014, na 
njem pa so nastopale reprezentance Nor-
veške, Belgije, Slovenije, Severne Irske in 
Škotske.
Tekmovanje poteka vzporedno na vseh 

kontinentih in daje možnost reprezentan-
cam posameznih držav, da se preko re-
prezentančnih dvobojev uvrstijo na olim-
pijske igre. V tokratni izvedbi tekmova-
nja za Celinski Pokal sodeluje 44 nacional-
nih evropskih odbojkarskih zvez, vključno 
s Slovenijo. Tekmovanje poteka v moški in 
ženski konkurenci in ima tri faze, vsaka faza 
obsega dva kroga. Zmagovalec tekmova-
nja bo znan junija 2016, tik pred pričetkom 
olimpijskih iger. Portoroški turnir je v mo-
ški konkurenci osvojila reprezentanca Bel-
gije, v ženski konkurenci pa reprezentanca 
Norveške. Naša reprezentanca je zasedle 
3. mesto, kar ji je omogočilo nadaljevanje 
tekmovanja v drugem krogu. Volley club 
Portorož je dokazal, da je sposoben orga-
nizirati mednarodni turnir na visoki rav-
ni, ki je slovenskim tekmovalcem omogo-
čil merjenje moči s profesionalnimi ekipa-
mi, publiki pa uživanje ob ogledu vrhun-
skih dvobojev v odbojki na mivki. Za orga-
nizacijo tekmovanja sta Odbojkarska zve-
za Slovenije in Volley club Portorož preje-
la pohvale s strani delegatov evropske od-
bojkarske federacije CEV ter zeleno luč za 
organizacijo mednarodnega dogodka naj-
višjega razreda. Odlično vzdušje pa je pri-
čarala tudi publika, ki je glasno navijala ob 
nastopih naših reprezentantov.

CELINSKI POKAL  
PORTOROŽ 2014
(VOLLEY CLUB PORTOROŽ)

NAJODMEVNEJŠI ŠPORTNI DOGODEK  
V OBČINI PIRAN 2014:
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Društvo Istrski maraton je ob pomoči 500 
prostovoljcev 13. aprila 2014 organiziralo 
Banka Koper 1. Istrski maraton. Na treh te-
kih za odrasle – maratonu, polmaratonu in 
rekreativnem teku – je sodelovalo več kot 
2000 tekačev, s svojo sproščenostjo pa so 
prireditev popestrili še teki generacij, na 
katerih so se merili najmlajši tekači in s svo-
jo življenjsko radostjo na tekaških progah 
povezali vse generacije, tudi najstarejše. 
Na dan premiere Istrskega maratona je po 
istrskih cestah, poteh in stezah teklo sko-
raj 2500 tekačev! Maratonci so po startu v 
Kopru in obisku Izole na območje piranske 
občine prišli po Parencani. Tekli so po Stru-
njanski dolini, po predoru pod Valeto za-
vili proti Luciji, se tam usmerili do morske 
obale in ob njej tekli vse do Fornač pred 
Piranom, kjer so svoj tek začeli še polmara-

tonci. Eni in drugi so se usmerili proti Fiesi. 
Pošteno so se zadihali, ko so morali od Fie-
se do Pacuga premagati 300-metrski »kla-
nec ljubezni« (kot so ga poimenovali teka-
či v pripravah na maraton) s 15-odstotnim 
naklonom. Sledil je spust do Strunjana, od 
koder so se spet po Parencani maratonci 
vračali proti Izoli in Kopru, tam pa je bil tu-
di cilj za polmaratonce. Posebnost Istrske-
ga maratona je, da so starti tekov vsako le-
to drugje. V letu 2015 bodo Istrski maraton 
pripravili 12. aprila, startno mesto bo Izola, 
prihodnje leto pa bomo ponosni gostitelji 
te največje športne prireditve v slovenski 
Istri krajani Lucije, Portoroža, Pirana in Stru-
njana. Ob naši morski obali so lani tekli te-
kači iz vseh koncev Slovenije in iz 17 tu-
jih držav. Spodbujali so jih številni sorodni-
ki, prijatelji, turisti – in domačini, ki so ma-

raton vzeli za svojega. Piranska občina je 
globoko zadihala s športnimi pljuči. Orga-
nizatorji si prav z menjavo startnih mest in 
tras prizadevajo povezati istrska mesta in 
vasice, obalo z zaledjem ter tako tekačem, 
domačinom in obiskovalcem pokazati, da 
lahko v teku uživa prav vsak na svoj način. 
Že ob prvi izvedbi so to spoznali tudi šte-
vilni prostovoljci, ki so prispevali velik de-
lež k uspešnosti maratona, delili svoje zna-
nje in pozitivno energijo. Vabimo vse, da se 
pridružijo ekipi Istrskega maratona!

BANKA KOPER  
1. ISTRSKI MARATON
(DRUŠTVO ISTRSKI MARATON) 

NAJODMEVNEJŠI ŠPORTNI DOGODEK  
V OBČINI PIRAN 2014:
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Miha Bubnič je v državnem prvenstvu v 
motokrosu in pokalnem tekmovanju (PP) 
vozil 125 cm3  dvotaktni motor. Za tekmo-
vanje v DP v kategoriji 125 2takt so vsi mo-
torji enaki, v PP pa se tekmuje z motorji do 
150cm3 dvotaktne izvedbe oziroma do 
250cm3  štiritaktne izvedbe. Kljub temu, 
da zima ni bila najbolj primerna za vadbo, 
se je s treningi v Italiji, kjer so bolj primerne 
temperature in proge, primerno pripravil 
na prihajajočo tekmovalno sezono. Že na 
prvi dirki DP 2014 v aprilu v Prilipah pri Bre-
žicah je z odlično prvo in drugo vožnjo za-
sedel 1. mesto. V nadaljevanju sezone je na 
vseh ostalih dirkah DP osvajal druga me-
sta in tako končal tudi v skupnem seštevku 
vseh dirk na 2. mestu. Od skupno sedmih 
dirk PP je odpeljal šest dirk, saj je zaradi po-

škodbe moral eno dirko izpustiti. Rezultati 
v DP in zagrižene dirke v PP, kjer ni mogel 
enakovredno konkurirat močnejšim mo-
torjem in starejšim tekmovalcem, so ga 
pripeljali do uvrstitve v ekipo, ki je odšla na 
mladinsko svetovno prvenstvo v  moto-
krosu v Belgijo. Tam je bil v svoji kategoriji 
najboljši od Slovencev; v kvalifikacijski sku-
pini A je dosegel 37. mesto, kar je zadosto-
valo za prehod v »last chance«. Kljub sve-
tovni eliti in nemogočem vremenskim raz-
meram je osvojil 33. mesto. Sezono je na-
daljeval z mednarodnimi dirkami na Ma-
džarskem, Hrvaškem, ki niso vpisane v ko-
ledar dirk, so pa odlične z vidika treningov, 
saj velja, da »najboljši trening je dirka«. Dir-
kanje se je konec avgusta nadaljevalo na 
Češkem, kjer se je odvijalo ekipno Evrop-

sko prvenstvo v motokrosu za Pokal na-
rodov. Slovenci so s svojo ekipo zasedli 
5. mesto. Miha se že aktivno pripravlja za 
prihajajočo tekmovalno sezono 2015. Cil 
je postati državni prvak v kategoriji 125 
2takt in nastopiti na mladinskem SP. V tej 
sezoni bo po pridobitvi italijanske vozni-
ške licence nastopal tudi v tekmovanju 
motokrosa v koledarju Triveneto (Top ri-
der). Zaveda se, da brez podpore družine 
in sponzorjev, ki so žal maloštevilni, ne bi 
dosegal takšnih rezultatov in ne bi izpolj-
njeval zadanih ciljev.

MIHA BUBNIČ
(DRUŠTVO AMD BELI KAMEN)
MOTOKROS
2. mesto ml. DP
33. mesto ml. SP, Lierneux/Belgija
20. mesto ml. EP, Pacov/Češka
5. mesto skupno ml. EP, Pacov/Češka 

POSEBNO PRIZNANJE 2014:
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Košarkarski klub Portorož je v letu 2014 
več kot uspešno nadaljeval z nastopa-
njem v prvoligaški druščini in si z do-
brimi predstavami priigral nastop v če-
trtfinalu državnega prvenstva in uvrsti-
tev med najboljših osem ekip v Sloveniji. 
Pot do četrtfinala je bila zahtevna, odlo-
čitev pa je padla v zadnjem krogu druge-
ga dela prvenstva, ko so se Portorožani z 
zahtevnega gostovanja v Grosuplju vrni-
li z zmago in potrdili mesto med najbolj-
šimi. S tem uspehom so bila presežena 
vsa pričakovanja, dvanajst zmag za no-
vinca v prvi slovenski košarkarski ligi pa 
je zavidanja vreden dosežek. Nasprotnik 
v četrtfinalu državnega prvenstva je bila 
Krka, ki je kasneje osvojila tudi naslov dr-
žavnega prvaka. Novomeščani so upra-

vičili vlogo favorita, a so se Portorožani 
predvsem na domači tekmi dobro upira-
li in ob polčasu celo vodili. To je bil pra-
vi košarkarski praznik pred polnimi tribu-
nami lucijske športne dvorane in najve-
čji uspeh v zgodovini Košarkarskega klu-
ba Portorož. Ostati med elito je bil cilj, ki 
je bil presežen. 
Nova zgodba med prvoligaši pa se je za-
čela v sredini oktobra, z domačo tekmo 
proti Heliosu iz Domžal. V Portorož je pri-
šlo nekaj novih obrazov, trenerski par Su-
botić-Murovec je sezono začel s spreme-
njeno postavo in novim izzivom. V sezo-
ni 2014/2015 so barve KK Portorož zasto-
pali: Sašo Ožbolt – kapetan, Miha Mar-
kič, Dejan Čigoja, Nejc Buda, Alen Hod-
žić, Alen Katonar, Stipe Modrić, Vjekoslav 

Petrović, Jure Močnik, Jure Besedić, Jan 
Barbarič, Sebastjan Borse, Marko Zaro, Ži-
ga Končarevič, Keni Hvalec. Izkazalo se je, 
da so ekipe tako izenačene kot že dolgo 
ne in to dela prvenstvo še toliko bolj za-
nimivo. Portorožani so do zaključka ko-
ledarskega leta 2014 zabeležili tri zma-
ge, z nekaj več sreče bi teh lahko bilo še 
več. Zmaga na tretji tekmi drugega de-
la prvenstva proti vodilni in še neporaže-
ni ekipi Lige Telemach Tajfun iz Šentjurja, 
pomeni potrditev, da je ekipa v vzponu 
in na pravi poti.

KOŠARKARSKI KLUB  
PORTOROŽ
KOŠARKA
8. mesto 1. liga TELEMACH za moške v tekmovalni sezoni 2013/2014
1/16 finala Spar Pokal Slovenije 2014
9. mesto 1. liga TELEMACH za moške po prvem delu tekmovalne sezone 2014/2015

POSEBNO PRIZNANJE 2014:
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Balinarski klub Antena Portorož je pr-
vo leto tekmovanja, tekmovalno sezo-
no 2013/2014, v najvišji državni balinar-
ski ligi – Super ligi Balinarske zveze Slove-
nije (BZS) zaključil na 5. mestu. S to uvr-
stitvijo je bil uresničen in presežen cilj 
– zagotovitev obstanka v ligi. Ta rezul-
tat so dosegli  igralci: Robert Kontič – ka-
petan, Tadej Kontič, Nikola Đorđević, Da-
mjan Šuligoj, Marino Capernetti, Matjaž 
Zakrajšek, Damjan Beržan, Ivo Goljuf, Voj-
ko Šuc in Tomaž Šuligoj. V tekmovalni se-
zoni 2014/2015 se ekipa ni bistveno spre-
menila, glavnina igralcev je ostala, priklju-
čil se jim je perspektivni mlajši igrlec San-
di Černe. Z večino doma vzgojenega ka-
dra so uspešno zakorakali v  tekmoval-
no sezono Super lige 2014/2015 in priče-

li z uspešnimi nastopi. Po polovici tekmo-
vanja oziroma po sedmih odigranih kro-
gih so zasedali visoko 4. mesto in so v igri 
za igranje v končnici. Na območnem tek-
movanju Območne zveze Slovenska Istra 
(OBZ) so igralci BK Antena: Robi Kontič, 
Tadej Kontič, Marino Carpenetti, Nikola 
Đorđevič in Vojko Šuc suvereno premaga-
li svoje nasprotnike ter osvojili 1. mesto, s 
tem pa priborili nastop na pokalnem tek-
movanju Balinarske zveze Slovenije. Igralci 
ekipe so se izkazali tudi na območnih pr-
venstvih: Marko Škerjanc je zasedel 1. me-
sto v natančnem zbijanju in 3. mesto v igri 
posamezno, dvojica Tadej Kontič in Mari-
no Carpenetti je osvojila 3. mesto. BK An-
tena že 37 let uspešno deluje in goji tek-
movalno, rekreativno balinanje in delo z  

mladimi. Njihovi člani in članice tekmu-
jejo v Super ligi BZS, rekreacijski veteran-
ski ligi OBZ in ženski ligi OBZ. Na občnem 
zboru so člani in članice kluba v mesecu 
aprilu 2014 izvolili novo vodstvo in pred-
sednik kluba je postal g. Slavko Ivančić. Ob 
pomoči donatorja Aikea d.o.o. so prišli do 
nove opreme (trenirke in dresi) in s tem 
do novega videza. Klub, ki deluje izključ-
no na amaterski bazi, je odvisen od lastnih 
sredstev, pridobljenih od članov kluba, od 
pomoči donatorjev in sponzorjev ter od fi-
nančne pomoči Občine Piran. Vsem dona-
torjem in sponzorjem, ki so do sedaj s fi-
nančno pomočjo pomagali klubu pri nje-
govem 37-letnem delovanju se zahvalju-
jejo in obljubljajo, da jih bodo še dolgo 
razveseljevali s svojimi rezultati.

BALINARSKI KLUB  
ANTENA PORTOROŽ
BALINANJE
5. mesto 1. SUPER državna liga za moške v tekmovalni sezoni 2013/2014
1. mesto Pokal Območne zveze Slovenska Istra 2014
4. mesto 1. SUPER državna liga za moške po prvem
delu tekmovalne sezone 2014/2015

POSEBNO PRIZNANJE 2014:
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»Zaključilo se je še eno uspešno leto čla-
nov Športnega kluba Flip Piran. Pričelo se 
je takoj v januarju 2014 z več zmagami na 
državnem prvenstvu v skokih z MPP, kjer 
smo prejeli tudi prehodni pokal. Uspehi 
so se nadaljevali na tekmah na VPP, Poka-
lu Slovenije v skokih z MPP, na DP v gim-
nastiki in na DP v cheerleadingu, kjer smo 
zasedli več prvih in drugih mest posame-
zno, naša mlajša navijaška ekipa, ki je prvič 
tekmovala, pa je bila tretja. Največji uspeh 
sta dosegla naša trenerja in tekmovalca 
Danimir Azirović in Ilarija Grižon, ki sta po-
stala dvakratna državna prvaka v partner-
skih dvigih, v mesecu aprilu in maju pa 
tudi dvakratna evropska prvaka v Angli-
ji in Nemčiji. 
V aprilu je sedem Flipovih tekmovalcev 
sodelovalo v reprezentanci Slovenije, ki 
je v ZDA osvojila 2. in 5. mesto na sve-
tovnem prvenstvu v cheerleadingu. Juli-

ja smo s petdesetimi člani odpotovali na 
Eurogym v Helsingborg na Švedsko, kjer 
smo bili na tekmovanju srebrni. V novem-
bru smo bili organizatorji DP v akrobatiki, 
ki smo ga izvedli v dvorani Bonifika v Ko-
pru s preko 400 tekmovalci v vseh staro-
stnih kategorijah. Flip je v to število pri-
speval preko osemdeset svojih tekmoval-
cev, ki so uspešno zastopali klub in se na 
zaključku tekme postavili pred fotoaparat 
s številnimi medaljami in enajstimi pokali, 
med katerimi smo bili najbolj ponosni na 
prehodni pokal. Tekmovalno leto smo za-
ključili z dvema tekmama v decembru. V 
Renčah smo uspešno odskakali na VPP, iz 
Nemčije pa se je enajst naših tekmovalcev 
v cheerleadingu vrnilo domov s štirimi 
pokali za prvo, dve drugi in eno tretje me-
sto. Trenerji Danimir Azirović, Stasja Meho-
ra, Ilaria Grižon, Nika Kogoj, Gregor Šimac, 
Daniel Golenač, Maja Flego in vaditelji so 

že pripravljali načrte za tekmovalno sezo-
no 2015. Od Gimnastične zveze Slovenije 
smo ponovno prejeli priznanje za najbolj-
ši klub v Gimnastiki za vse za leto 2014. 
Danimir Azirović je postal trener leta, Da-
niel  Golenač zmagovalec absolutne kate-
gorije v akrobatiki, Ilaria Grižon pa je osvo-
jila v isti kategoriji 2. mesto. Brez pomo-
či seveda ne gre. Brez prijateljev, ki klubu 
stojijo ob strani in jim pomagajo, da lah-
ko Slovenijo tako uspešno zastopajo tudi 
v tujini, bi težko dosegli vse cilje, ki so si jih 
zastavili: Odbor kluba s predsednico Jer-
nejo Tratnik Lacovich, Gimnastična zveza 
Slovenije, Občina Piran, Omnis in Verbum 
8 iz Kopra, Medis Ljubljana, Sokolska zveza 
Slovenije, Tintter, RID in  Kavarna Kapitani-
ja iz Kopra, Avditorij Portorož, Pizzeria San-
talucia, Slaščičarna Maja in Elmarkt iz Por-
toroža, Vinarstvo Černe Ankaran, Dubrav-
ko Marčeta in drugi.«

ŠPORTNI KLUB  
FLIP PIRAN
NAJBOLJŠI KLUB 
V GIMNASTIKI ZA VSE ZA LETO 2014

POSEBNO PRIZNANJE 2014:


