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″Tekmovalna sezona 2015 je bila za naju 
zelo uspešna. Začela se sicer ni najbolje, 
vendar sva v sredini sezone dosegli vrh 
pripravljenosti ter tako v mesecu juniju 
prvič stopili na stopničke na svetovnem 
pokalu v Weymouthu ter mesec kasne-
je osvojili najin največji uspeh v karieri – 
zlato medaljo na evropskem prvenstvu 
na Danskem. Nova sezona se je že zače-
la in pred nami je še najin največji izziv: 
Olimpijske igre v Riu, na katere se že cel 
ciklus pripravljava in kjer želiva doseči na-
jin najboljši uspeh. Radi bi se tudi zahvali-
li vsem sponzorjem, donatorjem, trener-
ju, prijateljem, družini in vsem podporni-
kom, ki so in še bodo predstavljali velik 
del najine zgodbe!″

ŠPORTNICI LETA 2015:

TINA MRAK in VERONIKA MACAROL 
(JADRALNI KLUB PIRAT)

JADRANJE/ 470 ŽENSKE
1. mesto EP, Aarhus/ Danska
13. mesto SP, Haifa/ Izrael
3. mesto Svetovni pokal,  
Weymouth/ Anglija
4. mesto Svetovni pokal, Miami/ ZDA
13. mesto Svetovni pokal,  
Hyeres/ Francija
13. mesto Predolimpijska regata  
Rio de Janeiro/ Brazilija
11. mesto Princesa Sofia Regatta, Palma 
de Mallorca/ Španija
1. mesto Evropski pokal Garda,  
Riva de Garda/ Italija
7. mesto ISAF Ranking 2015
Trener: TOMAŽ ČOPI
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EKIPA LETA 2015:

KOŠARKARSKI KLUB  
PORTOROŽ 
KOŠARKA
8. mesto 1. liga TELEMACH za moške v tekmovalni sezoni 2014/2015
1/16 finala Spar Pokal Slovenije 2015
6. mesto 1. liga TELEMACH za moške po prvem delu tekmovalne sezone 
2015/2016
Trener: Konstantin Subotić
Pomočnika trenerja: Gorazd Murovec in Denis Nusdorfer
Igralci: Sašo Ožbolt, Jan Barbarič, Sebastjan Borse, Jure Besedić, Alen 
Katonar, Alen Hodžić, Miha Markič, Jure Močnik, Stipe Modrić, Vjekoslav 
Petrović, Nejc Buda, Dejan Čigoja, Leonard Pegan, Keni Hvalec, Marko 
Zaro, Žiga Končarevič, Sedin Karavdić, Matija Trampuš, Filip Pačarić, 
Aleks Cvetičanin, Nejc Zupan.

Članska ekipa Košarkarskega kluba Porto-
rož je v letu 2015 z uvrstitvijo med najbolj-
ših osem ekip v Sloveniji ponovila uspeh iz 
uvodne sezone med prvoligaši. Četrtfina-
le državnega prvenstva je bil lepa nagrada 
za rezultatsko zelo uspešno sezono, kjer so 
bili cilji znova preseženi. V sezoni 2014/15 
so varovanci trenerja Konstantina Subo-
tića skupaj zbrali zavidljivih 16 zmag. Med 
odmevnejše zagotovo spada tista proti 
večkratnim državnim prvakom KK Krka iz 
Novega mesta v rednem delu prvenstva 
in pa uspeh proti kasnejšim prvakom, KK 
Tajfunu iz Šentjurja, ki je po 20-ih tekmah 
rednega dela prvenstva  le enkrat zapu-
stil parket sklonjenih glav – to se je zgodi-

lo v lucijski športni dvorani. Novo poglav-
je, že tretje med prvoligaši, je članska eki-
pa Košarkarskega kluba Portorož s tekmo-
vanjem začela sredi oktobra. V primerjavi z 

zadnjo sezono brez enega najuspešnejših 
športnikov vseh časov v občini Piran; Sa-
šo Ožbolt je zaključil z igralsko kariero na 
najvišjem nivoju, a ostaja v domačem klu-
bu, potem ko je  prestopil  med trenerje in 
okrepil strokovni štab edinega primorske-
ga prvoligaša. Precej spremenjena, finanč-
no »lažja« ter predvsem pomlajena ekipa 
je sezono 2015/2016 začela v skladu s pri-
čakovanji. Veliko priložnosti za dokazova-
nje so dobili mladi, domači igralci, ki so s 
6. mestom po polovici rednega dela upra-
vičili ponujene minute.
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DOSEŽEK V NEOLIMPIJSKI ŠPORTNI DISCIPLINI 2015:

TOMAŽ ČOPI  
MITJA MARGON  
IZTOK KNAFELC 
(JADRALNI KLUB PIRAT,  
ŠPORTNO DRUŠTVO GO SAILING)

JADRANJE/ RC44
1. mesto SP, Cascais/ Portugalska (Team Nika)
1. mesto skupna zmaga v seriji regat razreda RC44

te so se odvijale v našem morju, v orga-
nizaciji Jahtnega kluba Portorož. Ta mo-
notipni razred (vse jadrnice so enake) je 
bil tudi od začetka povezan z našimi ja-
dralci, saj smo imeli že leta 2007 tudi dr-
zno zastavljen projekt Ekipa 44, katerega 
idejna pobudnika sta bila Mitja Margon 

Prestižni jadralni razred RC44 (idejni 
»oče« Russell Coutts je eden najuspe-
šnejših jadralcev vseh časov) je že od sa-
mega začetka povezan s Slovenijo in Por-
torožem. Projektant je Slovenec (Andrej 
Justin), prvi testi jadrnice so bili nareje-
ni v Piranskem zalivu in tudi prve rega-

in Tomaž Čopi. Ekipa 44 se je morala »fi-
nančno predati«, vendar je povezanost z 
razredom ostala. Od leta 2011, ko je na-
stala ekipa »Team Nika«, pa so bili primor-
ski jadralci spet aktivni udeleženci serije 
regat RC44. Po skoraj petih letih sta tako 
Tomaž in Mitja, skupaj s sojadralcem Izto-
kom Knafelc in ostalimi sojadralci svetov-
nega slovesa, postali svetovni prvaki ter 
zmagovalci skupnega seštevka sezone, 
v kateri so v posameznih regatah osvoji-
li 2., 4., 2., 1. in 4. mesto. Pomemben mej-
nik so dosegli tudi s tem, da so v istem 
letu osvojili tako svetovno prvenstvo kot 
serijo regat, kar ni uspelo še nobeni eki-
pi v osemletni zgodovini tekmovanj ra-
zreda. Čeprav pluje jadrnica pod rusko 
zastavo, saj je lastnik iz Rusije, sicer velik 
prijatelj Slovenije, je večina niti projekta v 
rokah Slovencev, saj so poleg »motorja« 
ekipe Nika, ki ga na morju predstavlja na-
grajena trojica, tudi management in teh-
nična skrb za jadrnico v rokah in glavah 
fantov z Obale.
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OBETAVNI MLADI ŠPORTNIKI 2015:

KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI PERSPEKTIVNEGA RAZREDA:

MATEJ PLANINŠIČ 
(Jadralni klub Pirat)

JADRANJE/ OPTIMIST 
2. mesto ml. EP, Pwllheli/ Anglija
1. mesto DP, Koper
1. mesto ekipno DP, Portorož

LIN PLETIKOS 
(Jahtni klub Portorož)

JADRANJE/ LASER 4.7
4. mesto ml. SP, Medemblik/ Nizozemska
11. mesto ml. EP, Gdynia/ Poljska

KLEMEN SEMELBAUER  
(Jahtni klub Portorož)

JADRANJE/ OPTIMIST
6. mesto ekipno ml. SP,  
Dziwnow/ Poljska
3. mesto kriterijska lestvica razreda  
Optimist 2015

JAN BARBARIČ 
(Košarkarski klub Portorož)

KOŠARKA
13. mesto ml. čl. EP,  
Lignano Sabbiadoro/ Italija
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OBETAVNI MLADI ŠPORTNIKI 2015:

KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI PERSPEKTIVNEGA RAZREDA:

NICOLO KRAVANJA 
(Športno društvo Piran 
– sekcija jadranje)

JADRANJE/ LASER 4.7
22. mesto ml. MT, Izola

KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI MLADINSKEGA RAZREDA:

OBETAVNI MLADI ŠPORTNIKI 2015:

KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI PERSPEKTIVNEGA RAZREDA

SABRINA CALCINA 
(Športno društvo Piran  
– sekcija odbojka)

ODBOJKA
12. mesto kad. EP, Varna,  
Plovdiv/ Bolgarija

ZALA STARC  
(Atletsko društvo Piran)

ATLETIKA/ VIŠINA
3. mesto ml. ml. DP, Ptuj

REBEKA GRIŽON 
(Športni klub Flip Piran)

GIMNASTIKA, AKROBATIKA
5. mesto ml. DP skoki na VPP, Ljubljana
3. mesto ml. DP gimnastika, Renče
1. mesto ml. DP akrobatika, Ljubljana
2. mesto ml. DP skoki z MPP, Koper 
4. mesto Pokal Slovenije skoki z MPP,  
Ljubljana
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JAKA ROMIH 
(Jadralni klub Pirat)

JADRANJE/ OPTIMIST 
45. mesto ml. EP, Pwllheli/ Anglija
3. mesto DP, Koper
1. mesto DP ekipno, Portorož

LANA SEMELBAUER 
(Jahtni klub Portorož)

JADRANJE/ OPTIMIST 
16. mesto ml. EP ekipno, 
Lago di Ledro/ Italija
63. mesto ml. EP, Pwllheli/ Anglija

KAROLINA PEČENKO 
(Jahtni klub Portorož) 

JADRANJE/ OPTIMIST
57. mesto ml. EP, Pwllheli/ Anglija

KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI MLADINSKEGA RAZREDA:

BOŠTJAN BUDIN 
(Društvo za borilne veščine Piran)

KARATE/ BORBE DO 68 KG
1. mesto ml. DP, Žalec

OBETAVNI MLADI ŠPORTNIKI 2015:
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KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI MLADINSKEGA RAZREDA: 

ŠPELA MORGAN 
(Volley club Portorož)

ODBOJKA NA MIVKI
1. mesto ml. čl. DP, Ljubljana

OBETAVNI MLADI ŠPORTNIKI 2015:

ŽIGA KUMER 
(Volley club Portorož)

ODBOJKA NA MIVKI
1. mesto st. ml. DP, Ljubljana

ALEKSANDER TEPIČ 
(Volley club Portorož)

ODBOJKA NA MIVKI
1. mesto st. ml. DP, Ljubljana

TAJDA LOVŠIN 
(Volley club Portorož)

ODBOJKA NA MIVKI
1. mesto ml. čl. DP, Ljubljana
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ALEKSANDER DULAI 
(Volley club Portorož)

ODBOJKA NA MIVKI
3. mesto st. ml. DP, Ljubljana

PATRIK LEVAČIĆ 
(Volley club Portorož)

ODBOJKA NA MIVKI
3. mesto st. ml. DP, Ljubljana

URŠKA MORGAN 
(Volley club Portorož)

ODBOJKA NA MIVKI
3. mesto ml. DP, Ljubljana

KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI MLADINSKEGA RAZREDA:

NINA ČUK  
(Volley club Portorož) 

ODBOJKA NA MIVKI
4. mesto st. ml. DP, Ljubljana

OBETAVNI MLADI ŠPORTNIKI 2015:



Športnik Občine Piran 2015  I  Lo sportivo del Comune di Pirano 2015

10

KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI MLADINSKEGA RAZREDA: 

SEBASTIAN MEŽNAR 
(Volley club Portorož)

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

OBETAVNI MLADI ŠPORTNIKI 2015:

PIJA STEGEL 
(Volley club Portorož)

ODBOJKA NA MIVKI
4. mesto st. ml. DP, Ljubljana

ELIZABET REBERŠEK PRENDIVOJ 
(Volley club Portorož)

ODBOJKA NA MIVKI
5. mesto ml. DP, Ljubljana

PATRICIJA POROVNE ČERNE 
(Volley club Portorož)

ODBOJKA NA MIVKI
5. mesto ml. DP, Ljubljana
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MATEJA ŠVONJA 
(Plavalni klub Biser Piran)

PLAVANJE
5. mesto ml. DP 100m hrbtno, Kranj

MATIC BENČIČ 
(Plavalni klub Biser Piran)

PLAVANJE
4. mesto kad. DP 100m prsno - 25m  
bazen, Ljubljana
12. mesto ml. MT 100m mešano, Kranj

SONIA BAJRAMOVIĆ 
(Plavalni klub Biser Piran)

PLAVANJE
21. mesto ml. MT 200m hrbtno,  
Banja Luka/ BIH

KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI MLADINSKEGA RAZREDA:

MATEJ DEBERNARDI 
(Ribiško društvo Oradela Piran)

ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU/  
LOV Z OBALE
3. mesto ml. ml. DP, Koper

OBETAVNI MLADI ŠPORTNIKI 2015:
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LEON MIKULETIČ 
(Veslaški klub Piran)

VESLANJE
5. mesto ml. ml. MT dvojni dvojec, Bled
1. mesto ml. ml. DP šesteroboj dvojni 
četverec, Maribor
7. mesto ml. ml. DP enojec, Bled
5. mesto ml. ml. DP dvojni dvojec, Bled
3. mesto ml. ml. MT dvojni četverec,  
Beljak/ Avstrija

KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI MLADINSKEGA RAZREDA:

OBETAVNI MLADI ŠPORTNIKI 2015:

ALIN UNUK 
(Rokometni klub Piran)

ROKOMET
2. mesto ml. KVEP, Gabrovo/ Bolgarija

LIA LAZAR (Strelsko društvo Portorož)

STRELSTVO
1. mesto ml. MT zračna puška, Trzin
1. mesto ml. MT zračna puška, Sarajevo/ BIH
1. mesto ml. DP zračna puška,  
Rogla - Slovenske Konjice 
2. mesto ml. DP MK puška 60 leže, Svečina
3. mesto čl. DP MK puška 3x20, Svečina 
12.mesto ml. MT shootting hopes MK puška 
3x20, Plzen/ Češka 
13. mesto ml. MT MK puška 3x20, Suhl/ Nemčija
30. mesto ml. EP MK puška 3x20, Pragersko

DAVID LUCAS AMBROŽIČ  
(Teniški klub Hari) 

TENIS
2. mesto dvojice DP U16, Maribor
1. mesto dvojice zimsko DP U16, Otočec
četrtfinale DP U16 posamezno, Maribor
četrtfinale zimsko DP U16 posamezno, Otočec 
polfinale zimsko DP U18 dvojice,  
Rogaška Slatina
četrtfinale zimsko DP U18 dvojice, Maribor
2. mesto končna lestvica Slovenije U16
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KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI MLADINSKEGA RAZREDA:

SARA STANKOVIĆ 
(Veslaški klub Piran)

VESLANJE
18. mesto ml. ml. MT enojec, Zagreb/ 
Hrvaška
3. mesto ml. DP dvojni dvojec, Bled
6. mesto ml. ml. DP enojec, Bled

OBETAVNI MLADI ŠPORTNIKI 2015:

ANA SKARLOVNIK
(Volley club Portorož)
ODBOJKA NA MIVKI/ ČLANICE

TILEN TUDIJA
(Boks klub Portorož)
BOKS DO 62 KG/ ML. KADETI 
9. mesto ml. kad. EP, Anpa/ Rusija
1. mesto MT Pokal Koprivnice,  
Koprivnica/ Hrvaška
1. mesto Pokal Pivovarne Kozel, Vitomarci
1. mesto MT Monfort Fight Night, Portorož
1.mesto MT Pokal Kranja, Kranj
4 zmage v slovenski boksarski ligi

ALEX GUZEJ
(Boks klub Portorož)
BOKS DO 52 KG/ KADETI
1. mesto MT Monfort Fight Night. Portorož
4 zmage v slovenski boksarski ligi

JELENA PEŠIĆ
(Volley club Portorož)
ODBOJKA NA MIVKI/ ČLANICE

MARCEL PRIMOŽIČ
(Plavalni klub Biser Piran)
PLAVANJE 200m PROSTO/ KADETI
PLAVANJE 1500m PROSTO/ KADETI
kadetski reprezentant Slovenije

DRŽAVNI PRVAKI  

V OLIMPIJSKI ŠPORTNI 

DISCIPLINI 2015:
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MLADEN RAILIĆ
(Društvo za borilne veščine Piran)
KARATE/ BORBE DO 67 KG/ ČLANI
3. mesto Balkansko prvenstvo, Čačak/ Srbija

5. mesto Svetovna liga Karate1 Premier League, 

Salzburg/ Avstrija

3. mesto MT Trbovlje open, Trbovlje

IGOR TUBIČ
(Društvo za borilne veščine Piran)
KARATE/ BORBE NAD 76 KG/ MLADINCI

NIKA KOGOJ
(Športni klub Flip Piran)
GIMNASTIKA ZA VSE/ ČLANICE

JAN POROPAT
(Minimoto klub Obala Racing)
MINIMOTO/ ČLANI

JUNI MISLEJ 
(Twirling in mažoretni klub Lucija)
TWIRLING/ SOLO C1/ KADETINJE

BRINA KLEMENČIČ
(Športni klub Flip Piran)
AKROBATIKA/ STAREJŠE ČLANICE

ROK PUVAR
(Športno društvo KEKA Piran)
SUPANJE/ ČLANI
POKAL SLOVENIJE SUP/ ČLANI

PIA BAN
(Športni klub Flip Piran)
SKOKI Z MPP/ ČLANICE
POKAL SLOVENIJE SKOKI NA VPP/  
ČLANICE

DRŽAVNI PRVAKI  

V NEOLIMPIJSKI  

ŠPORTNI  

DISCIPLINI 2015:
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GAŠPER MARSETIČ 
(Športni klub Salto Piran)
AKROBATIKA, GIMNASTIKA  
ZA VSE/ STAREJŠI DEČKI
POKAL SLOVENIJE V SKOKIH Z MPP/  
STAREJŠI DEČKI

ZANA SABADIN 
(Športni klub Salto Piran)
AKROBATIKA, GIMNASTIKA  
ZA VSE/ STAREJŠE DEKLICE
POKAL SLOVENIJE V GIMNASTIKI  
ZA VSE/ STAREJŠE DEKLICE

ANA KORENIKA 
(Športni klub Salto Piran)
GIMNASTIKA ZA VSE/ CICIBANKE

TAYRA MADŽAROVIČ
(Športni klub Flip Piran)
AKROBATIKA/ CICIBANKE

ANDREJA PANGER 
(Športni klub Flip Piran)
CHEERLEADING/ PEEWEE CHEER/  
CICIBANKE

KATJA JANEŽIČ 
(Športni klub Salto Piran)
GIMNASTIKA ZA VSE/ MLAJŠE DEKLICE

DMITRY SUBOCH 
(Športni klub Salto Piran)
GIMNASTIKA ZA VSE/ MLAJŠI DEČKI
POKAL SLOVENIJE V GIMNASTIKI  
ZA VSE/ MLAJŠI DEČKI

TEJA PRODAN 
(Športni klub Salto Piran)
AKROBATIKA/ MLAJŠE DEKLICE

DRŽAVNI PRVAKI  

V NEOLIMPIJSKI  

ŠPORTNI  

DISCIPLINI 2015:
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ZASLUŽNA ŠPORTNA DELAVKA:

VANDA VLAČIČ, prof. šp. vzgoje

Vanda Vlačič se je rodila 19.2.1951 v Me-
žici družini s posluhom za šport. Že v ča-
su, ko je obiskovala srednjo šolo za fiz-
kulturo v Mariboru, je svoj prosti čas po-
svetila delovanju v Telovadnem društvu 
Partizan. Predanost pedagoškemu pro-
cesu je tako postala njena strast in del 
življenja. Po končani srednji šoli je uči-
teljski poklic otvorila v OŠ Ravne na Ko-
roškem in štiri leta poučevala športno 
vzgojo. Naslednja, pa tudi zadnja posta-
ja učiteljice športne vzgoje je bila OŠ Ed-
varda Kardelja Lucija. Nekdanji državni 

podprvakinji Jugoslavije na gredi v gim-
nastiki je tako postal nov pedagoški izziv 
obarvan z novimi športi. Zanjo so najve-
čji dosežki v športu bili zmotivirati mla-
de, da so svoje popoldneve preživeli na 
športnih igriščih. Zanimanje za šolska, 
medšolska, regijska ter državna tekmo-
vanja je postalo tako veliko, da je zmanj-
kovalo prostora za udeležbo. Rokomet, 
atletika, kasneje pa kondicijsko trenira-
nje so postali stalnica Lucijskih popol-
dnevov in vikendov celih 28 let, ko je 
pedagoški proces nadgradila v specia-

lizirano treniranje. Novo štirinajstletno 
poglavje je predstavljal projekt Yoyo fi-
tness center, kjer je svoje športno zna-
nje še naprej delila tudi med sokrajani, 
športniki ter vrhunskimi tekmovalci. Te-
niški klub Portorož, Rokometni klub Pi-
ran, Slovenska rokometna reprezentan-
ca, Slovenska košarkarska reprezentan-
ca, Slovenska smučarska reprezentanca, 
Japonska smučarska reprezentanca, in 
še bi lahko naštevali - so bili vrsto let de-
ležni strokovne podpore na področju fi-
zične priprave športnikov. S svojo odloč-
no in strogo držo, predvsem pa s svojim 
strokovnim pristopom do vsakega posa-
meznika je bila navdih tako otrokom v 
šoli kot športnikom, ki so na svoji špor-
tni poti želeli doseči najboljše rezultate. 
Za njen doprinos v športu se ji iskreno 
zahvaljujemo.

ILARIA GRIŽON
(Športni klub Flip Piran)
GIMNASTIKA ZA VSE/ ČLANICE

ELA SABADIN
(Športni klub Flip Piran)
GIMNASTIKA ZA VSE/ MLADINKE

POKALNA  

ZMAGOVALKA 2015:
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POSEBNO PRIZNANJE 2015:

ROK VERDERBER
(JAHTNI KLUB PORTOROŽ)

JADRANJE/ OPTIMIST
1. mesto ml. SP, Dziwnow/ Poljska
1. mesto MT Energa Sailing Cup, Dziwnow/ Poljska
5. mesto MT Dutch Youth Regatta, Workum/ Nizozemska
5. mesto odprto DP Nemčije, Ammersee/ Nemčija
1. mesto kriterijska lestvica razreda Optimist 2015
kategoriziran športnik perspektivnega razreda
Trener: Siniša Hrvatin

Rok Verderber je zaključil svojo športno 
pot v razredu optimist na najlepši možen 
način. Postal je svetovni prvak v razredu 
Optimist in tako tudi prvi Slovenec s tem 
naslovom. Z jadranjem je pričel v 6. letu 
starosti. Po opravljenem tečaju v Jadral-
nem klubu Pirat ga je za ta šport navdu-
šil njegov takratni trener Rian Pilepič, ki 
je v Roku videl velik talent. Danes vemo, 
da je imel Rian prav, zato se mu ob tej 
priložnosti tudi zahvaljujemo za njegovo 
energijo, s katero nas je vse prepričal, da 
naj Roku omogočimo športno pot, ki je 
sledila. Rokov naslednji trener je bil David 
Poljšak. David je Roku ponudil izredno tr-
dne temelje, ki so mu več kot pomagali 
pri njegovi uspešni športni poti. Poleg ja-
dralskih veščin ga je naučil predvsem re-
dnega in vztrajnega dela, brez katerega 
do takih rezultatov ne bi prišel. Zasnoval 
je okvir treningov in priprav, ki se jih dr-
žimo še danes. David, najlepša hvala za 
tvoj doprinos k Rokovim uspehom, ki so 
potem sledili. Zgodba, ki se je odvijala za-
tem pa je skoraj pravljična. Rok je osvojil 
skoraj vse, kar se osvojiti da: naslov držav-
nega prvaka, 1. mesto kriterijske lestvice, 
2. mesto na evropskem prvenstvu, veliko 
zmag doma in v tujini in za zaključek še 
češnjo na vrhu smetane – NASLOV SVE-
TOVNEGA PRVAKA. Prvenstvo v Dziwno-
wu na Poljskem se je začelo burno s pre-
stavitvijo regatnega polja iz sladkovo-
dnega jezera na odprto Baltsko morje, s 
povsem drugačnimi karakteristikami. Ro-
ku se je skoraj svet podrl. Celotne pripra-
ve in opremo smo tempirali na jezerske 
pogoje. Trenirali smo na jezerih, dvakrat 
obiskali prvotno prizorišče svetovnega 
prvenstva, kjer je tudi suvereno zmagal 
pripravljalno regato in si s tem potrdil, da 

je dobro pripravljen in tako tudi eden fa-
voritov za zmago. Šok je bil velik, a oči-
tno tudi dovolj velik, da je v Roku zbudil 
še tisti kanček jeze in odločnosti, s kate-
rima se je podal na prvenstvo. Izžareval 
je neverjetno odločnost in na trenutke 
že kar malce motečo samozavest, ven-
dar danes, po osvojenem naslovu, vsi ti-
sti, ki smo sodelovali pri njegovem uspe-
hu, vemo, da je bila ravno ta njegova od-
ločnost tista, ki ga je do naslova tudi pri-
peljala. Vsak dan, ko se je odpravljal na 
morje, je znal trenerju in spremljevalcem 
povedati: »Tudi danes grem zmagati ». In 
tako vse do konca prvenstva. Rok je pre-
močno vodil že po kvalifikacijskem de-

lu in kasneje z 28 točkami naskoka tudi 
zmagal. Toda zmagal ni le Rok Verderber. 
Zmagal je tudi njegov prijatelj in trener 
Siniša Hrvatin. Rok brez Siniše ne bi po-
stal svetovni prvak. Mi, ki z njim delimo 
vsak njegov korak, vemo, da je temu ta-
ko, zato trdimo, da imamo v Sloveniji dva 
svetovna prvaka v razredu optimist: Roka 
Verderberja in Sinišo Hrvatina. Že nasle-
dnji dan po svetovnem prvenstvu so se 
Rok Verderber, Klemen Semelbauer in Si-
niša Hrvatin podali novemu cilju naproti, 
tj. postati svetovni prvaki v razredu 29er. 
Zaželimo jim veliko športne sreče, uspe-
hov in dosego zastavljenega cilja.
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POSEBNO PRIZNANJE 2015:

BALINARSKI KLUB ANTENA 
PORTOROŽ
BALINANJE
6. mesto 1. liga SUPER državna liga za moške v tekmovalni sezoni 2014/2015
3. mesto 1. liga SUPER državna liga za moške po prvem delu tekmovalne sezone 
2015/2016
7. mesto DP dvojice, Planina pri Ajdovščini

Igralci: Damjan Šuligoj – vodja ekipe, Robert Kontič – kapetan, Tadej Kontič, 
Nikola Đorđevič, Marino Carpenetti, Matjaž Zakrajšek, Ivo Goljuf, Marko 
Škerjanc, Sandi Černe, Loris Novak, Dario Milič, Damjan Beržan.

Balinarski klub Antena Portorož je v dru-
gem letu tekmovanja v najvišji državni li-
gi – Super ligi Balinarske Zveze Sloveni-
je osvojila 6. mesto. V tekmovalno sezono 
2015/2016 so igralci ob podpori vodstva 
kluba stopili z smelejšimi načrti in sicer z 
željo, da se uvrstijo na zaključni turnir za pr-
vaka super lige. Po prvem delu tekmoval-
ne sezone 2015/2016 ta načrt uresničuje-
jo in so uvrščeni na visokem 3. mestu. Tudi 
na državnem prvenstvu v igri dvojic v Pla-
nini pri Ajdovščini sta člana BK Antene Ni-
kola Đorđevič in Matjaž Zakrajšek uspešno 
nastopala in osvojila 7. mesto od 32 prija-
vljenih dvojic. Doseženi uspehi ekipe so to-
liko večji ob ugotovitvi, da člansko ekipo 
sestavljajo igralci vzgojeni v lastnem klubu 
ob podpori štirih igralcev iz bližnjih krajev 
Obale. V prvi del tekmovalne sezone Super 
lige 2015/2016, ki se je pričela 17. oktobra 
2015 so igralci vstopili z veliko mero zagna-
nosti in pripravljenosti, saj so s treningi pri-
čeli že konec meseca avgusta. To se jim je 
v veliki meri obrestovalo z zmago v Košani 
in z osvojenimi 11 točkami, le z enim po-
razom in visoko uvrstitvijo – 3. mestom po 
prvem delu lige. Tudi na območnih prven-
stvih se igralci lahko pohvalijo z  štirimi na-
slovi prvakov in dvema naslovoma pod pr-
vakov območnih prvenstev OBZ Sloven-
ske Istre; v igri v krog je postal prvak Ro-
bert Kontič, pod prvak Sandi Černe, v igri 
dvojic Robi Kontič in Ivo Goljuf, podprvaka 
Nikola Đorđevič in Matjaž Zakrajšek, v hi-
trostnem zbijanju Nikola Đorđevič, v štafe-
tnem zbijanju Sandi Černe in Nikola Đorđe-
vič. Prav tako so se na zaključni masters tur-
nir najboljših osmih igralcev v OBZ Sloven-
ska Istra uvrstili kar štirje igralci kluba: Robi 
Kontič, Sandi Černe, Nikola Đorđevič in Ma-

tjaž Zakrajšek, visoko 2. mesto pa je osvojil 
Robi Kontič. Tudi na mednarodnih turnirjih 
na Hrvaškem in v Sloveniji je ekipa osvojila 
trikrat 1. mesto. 
BK Antena že od ustanovitve leta 1978 skr-
bi za razvoj balinarskega športa na podro-
čju dela z mladimi, z tekmovanjem v držav-
nih ligah in na državnih prvenstvih ter za 
rekreacijo starejših članov in članic. V klubu 
skrbijo tudi za rekreativno tekmovanje čla-
nov in članic in z ekipama nastopajo v li-
gah OBZ Slovenska Istra. Moška rekreativ-
na ekipa BK Antena-2 je bila že štiri leta za-
poredoma prvak rekreativne lige OBZ. Tudi 
ženska ekipa uspešno nastopa v ženski  ligi 
in je bila v letih 2012, 2013 in 2014 zapore-
doma prvak ženske lige OBZ. V klubu skrbi-
jo tudi za usposabljanje strokovnega kadra 
in imajo dva trenerja balinanja, dva inštruk-
torja balinanja in mentorja balinanja ter 
dva državna balinarska sodnika I. kategori-
je. Vsi ti uspehi niso slučajni, ampak so plod 
zagnanega, vztrajnega in trdega dela z ve-

liko mero odrekanja ter prostovoljnega de-
la članov in članic kluba, ob nesebični po-
moči prijateljev in donatorjev, ob pomo-
či Občine Piran in ŠIMC Piran. Za uspešno 
delovanje kluba je zaslužno vodstvo kluba, 
ki skrbi za finančne in materialne pogoje, 
igralci, ki igrajo brez plačila za svojo dušo v 
pravem amaterskem duhu.
Zahvala za dosežen uspeh gre igralcem, 
vsem članom in članicam kluba, vsem pri-
jateljem in simpatizerjem balinanja, vsem 
dosedanjim predsednikom; Romanu Kon-
tič, Marjanu Jeretič, Lučanu Grozič, Mila-
nu Todorovič, Slavku Ivančić, dolgoletne-
mu tajniku Zdravku Taškar, Občini Piran in 
Športnemu in mladinskemu centru Piran, 
Balinarski zvezi Slovenije, vsem donator-
jem in sponzorjem (Aikea Portorož, Beton 
Lucija, Gostilna Beli Križ, Semenarna Vanja 
Lucija idr., katerih seznam za naštevanje bi 
bil zelo dolg), ki so s finančno pomočjo po-
magali klubu pri njegovem 38- letnem de-
lovanju.
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Igor Pertot je aktualni državni prvak v 
članski kategoriji do 56 kg in član slo-
venske boksarske reprezentance. V lan-
skem letu je Slovenijo zastopal na kar ne-
kaj mednarodnih turnirjih in tekmova-
njih, kjer je dosegel tudi zavidljive rezul-
tate. Na aprilskem tradicionalnem med-
narodnem turnirju Beogradski pobednik 
v Srbiji je v borbi za srebrno medaljo iz-
gubil proti izkušenemu Moldavcu Vjen-
česlavu Gojanu, kateri je v preteklosti že 
osvojil  bron na OI ter zlato medaljo na 
Evropskih prvenstvih. V Vrnjački Banji na 
turnirju Zlatna rukavica v Srbiji je svoj na-
stop prav tako končal na 3. mestu, v te-

žnostni kategoriji višje, v Sloveniji še ve-
dno ostaja neporažen v zadnjih dveh le-
tih. V letu 2015 je bilo vloženega veliko 
trdega dela in volje ter pozitivnega od-
nosa, kar je očitno prineslo dobre rezul-
tate. Je pa Igor imel prav tako nekaj smo-
le, saj ob velikih naporih so pogoste tu-
di poškodbe in prav zaradi njih je mo-
ral izpustiti tudi kakšen turnir.  Cilji in pri-
čakovanja za prihajajoče mesece so nad-
vse visoki, poleg nastopov na domačih in 
mednarodnih turnirjih sta v načrtu tudi 
kvalifikacijska turnirja za Olimpijske igre, 
ki se bosta odvijala v turškem Samsunu 
ter Bakuju v Azerbajdžanu.

snem polfinalnem dvoboju se je pome-
ril s prvakom Afrike, kjer mu je Tunizijec 
Montassar El Boali v odlični borbi izma-
knil srebro. Svojo zasluženo 1. mesto pa 
si je priboril na mednarodni tekmi v Fo-
glianu v Italiji, saj je premagal nič manj 
kot aktualnega državnega prvaka Italije v 
kategoriji do 56 kg. Poleg mednarodnih 
dosežkov pa je Igor slavil tudi na doma-
čih tleh, čez leto je pridno nabiral svoje 
zlato na številnih domačih tekmovanjih 
pod okriljem Boksarske zveze Slovenije 
ter različnih boksarskih revijah tako do-
ma kot tudi v sosednji Italiji. Ne glede na 
to, da Igor včasih boksa tudi do dve te-

POSEBNO PRIZNANJE 2015:

IGOR PERTOT
(BOKS KLUB PORTOROŽ)
BOKS DO 60 KG/ ČLANI
1. mesto DP posamezno, Ptuj
3. mesto MT Beogradski pobednik, Beograd/ Srbija
1. mesto MT Boxe a Sagrado, Gorica/ Italija
1. mesto Pokal Pivovarne Kozel, Vitomarci 
1. mesto MT Trofeo Fogliano boxe, Redipulja/ Italija
3. mesto MT Zlatna Rukavica Srbije, Vrnjačka Banja/ Srbija
1. mesto MT Zlata rokavica Slovenje, Ptuj
1. mesto MT Trofeo Enrico Simoni, Mestre/ Italija
Trener: Nikola Juretič
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NAJODMEVNEJŠI ŠPORTNI DOGODEK  
V OBČINI PIRAN 2015:

VELIKONOČNA REGATA 2015
(JADRALNI KLUB PIRAT PORTOROŽ)
Nominacije:
• XIX. POKAL ORADELA (RIBIŠKO DRUŠTVO ORADELA PIRAN)
• MONFORT FIGHT NIGHT 2015 MEDNARODNO BOKSARSKO TEKMOVANJE 
  (BOKS KLUB PORTOROŽ)
• BISEROV PLAVALNI MARATON 2015 (PLAVALNI KLUB BISER PIRAN)
• PIRANJA 2015 (JADRALNI KLUB PIRAT PORTOROŽ)

Jadralni klub Pirat iz Portoroža je tudi le-
ta 2015 uspešno izpeljal največji jadral-
ski dogodek za razred optimist – 23. Ve-
likonočno regato, ki sodi po številu ude-
ležencev v sam svetovni vrh. Okrog 170 
jadralcev je v spremstvu staršev in tre-

nerjev pripotovalo v Jadralni klub Pirat 
že teden pred dogodkom, saj so v veči-
ni evropskih držav v tem času velikonoč-
ne počitnice. V teh dneh so pridno treni-
rali in se privajali na razmere v našem za-
livu. Na tridnevni regati, ki se je odvija-
la od 3. do 5. aprila, se je pomerilo 455 
jadralcev iz enajstih držav. Najštevilnejši 
udeleženci so bili Nemci in Italijani, sle-
dili so Avstrijci, Madžari, Čehi, Poljaki, Slo-
vaki, Hrvati, Švicarji, Maltežani in Sloven-
ci. Boji na morju so bili zanimivi, saj je bi-
la regata izbirna ne le za Slovence, am-
pak tudi za Nemce in Avstrijce. Jadral-
ni klub Pirat je za mlade jadralce pripra-
vil tudi nekaj spremljajočih dejavnosti za 
popestritev regatnih dni: zabava z risa-
njem in ustvarjanjem v šotoru ter nagra-
dno žrebanje zanimivih in uporabnih na-
grad. V šotoru smo gostili zanimivo foto-

grafsko literarno razstavo »Čez soline«, ki 
sta jo pripravila fotograf Ubald Trnkoczy 
ter pesnik, pisatelj in režiser Vinko Mo-
derndorfer. Velikonočno regato 2015 je 
prvič obiskala tudi podpredsednica IO-
DE (International Optimist Dinghy Asso-
ciation), mednarodne zveze razreda op-
timist, gospa Carla Stanley. Pomembna 
predstavnica IODE je bila nad številčno 
udeležbo jadralcev in organizacije rega-
te navdušena! Velikonočna regata, v či-
gar organizacijo je vpetih okrog 50 po-
žrtvovalnih članov Jadralnega kluba Pirat 
Portorož, se je z leti razvila v pomemben 
športni dogodek. Jadralci, njihovi starši in 
spremljevalci se zadržujejo v našem kra-
ju ves teden in popestrijo njen turistični 
utrip. Člani JK Pirat z veseljem ugotavlja-
mo, da dogodek vse bolj podpira tudi lo-
kalna skupnost.


