PODELITEV PRIZNANJ NAJ ŠPORTNICAM, ŠPORTNIKOM IN KLUBOM
KRASA IN BRKINOV ZA LETO 2016
Pred petimi leti je bila sprejeta odločitev, da se izbor najboljšega športnika občine Sežana razširi na štiri
sosednje občine. Športniki občine Divača, občine Hrpelje-Kozina, občine Komen in občine Sežane so se po
štirih letih znova zbrali v Kosovelovem domu, ki je moral zaradi povečanega obiska odpreti tudi zgornjo etažo.
Najštevilčnejše občinstvo je prvi dokaz, da je bila odločitev izpred petih let pravilna, da se ideja dobro razvija,
prireditev pa je že dobro uveljavljena in prepoznavna. Tudi letos je komisija izbirala med številnimi prispelimi
predlogi in podelila preko 20 priznanj in plaket
Prireditev v Sežani je z nastopom v “Pole Dance” (ples ob drogu) popestrila instruktorica vadbe Elena (studio
Pole Dancing Stars), scenografija na odru pa je prikazala ciljno ravnino tradicionalnega 17. Malega kraškega
maratona, ki bo tekače v Sežani pozdravil že to nedeljo dopoldan.
Prejemniki najvišjih priznanj:
NAJBOLJŠA ŠPORTNICA za leto 2016 je postala plezalka

MINA MARKOVIČ,
ki je zasedla 3. mesto na svetovnem prvenstvu ter nanizala še številne druge odmevne uvrstitve na
mednarodnem področju.
NAJBOLJŠI ŠPORTNIK za leto 2016 je postal nogometaš

MIHA MEVLJA,
ki je v letu 2016 dosegel zadetek za reprezentanco Slovenije in z FC Rostov igral v elitni klubski nogometni ligi
prvakov.
NAJBOLJŠI KLUB je postal

KARATE KLUB SAMURAI SEŽANA,
ki si je ta naziv prislužil z naslovom absolutnih pokalnih prvakov v JKA karateju v državi.
Za NAJPERSPEKTIVNEJŠEGA MLADEGA ŠPORTNIKA (do 18. leta starosti)
je bil razglašen rokometaš

DOMEN MAKUC.
Sin nekdanjega odličnega rokometaša Simona Makuca trenutno nastopa za slovenski najboljši rokometni klub
Celje Pivovarno Laško, za katerega nastopa v kadetskem in mladinskem tekmovanju, letos pa kljub svoji
mladosti igra tudi v članski ekipi.

Ostala priznanja so prejeli:
PRIZNANJE ZA ŠPORTNE DOSEŽKE MLADIH NA PODROČJU KRASA IN
BRKINOV - ZA LETO 2016

GAŠPER POVH
za osvojeni naslov svetovnega mladinskega podprvaka v disciplini krog in naslov državnega prvaka v disciplini
hitrostno izbijanje v kategoriji mladincev

KOŠARKARSKA EKIPA MLAJŠIH DEČKOV OSNOVNE ŠOLE SREČKA
KOSOVELA SEŽANA
za osvojeni naslov državnih prvakov osnovnih šol

JAN GUŠTIN
za osvojene 4 medalje na državnem prvenstvu ter naziv balinarja leta v kategoriji U-14

NIKA TOMINC
za osvojeno 1. mesto na državnem prvenstvu v triatlonu, za osvojena naslova državne prvakinje v duatlonu ter
aqvatlonu v kategoriji kadetinj

ZDRUŽENA NOGOMETNA EKIPA JADRAN - ŽELEZNIČAR
za uvrstitev v prvo nogometno ligo zahod v kategoriji U-15

MATEJ ENCIN
za osvojene uspehe na državnem prvenstvu v JKA karateju v kategoriji kadetov ter za udeležbo na evropskem
prvenstvu

ROKOMETNA EKIPA STAREJŠIH DEČKOV OSNOVNE ŠOLE
DRAGOMIRJA BENČIČA–BRKINA HRPELJE
za osvojeni naslov državnih podprvakov osnovnih šol

ERIK ČEH
za osvojeni naslova svetovnega mladinskega prvaka v kategoriji dvojice, osvojitev 4-kratenega mladinskega
državnega prvaka in za naziv balinarja leta v 2016 v kategoriji U-18

PRIZNANJE ŠPORTNIK KRASA IN BRKINOV ZA LETO - ZA LETO 2016

SARA MEDEN
za osvojeno 2. mesto na državnem košarkarskem prvenstvu in 2. mesto v pokalnem tekmovanju z ekipo ŽKK
Triglav Kranj

MIHA TAVČAR
za osvojeni pokal in državno prvenstvo v vožnji dvovpreg ter imenovanje za najboljšega voznika leta na
nacionalni ravni

JURE RIJAVEC
za delo selektorja ženske reprezentance v balinanju ter osvojeni medalji na svetovnem in evropskem
prvenstvu

NIKA FRANK
za osvojeno prvo mesto v pokalnem seštevku JKA karateja ter uvrstitev na mladinsko evropsko prvenstvo na
Irskem

MARJETKA ŠIBELJA
za osvojeni naslov državne podprvakinje v dolgem triatlonu ter državne prvakinje v sprint triatlonu in kros
triatlonu

JUBILEJNA SREBRNA PLAKETA

PRIMOŽ ČEH
za 10 let aktivnega treniranja in delovanja v košarki

JUBILEJNA ZLATA PLAKETA

MARKO PIRC
za 30 let aktivnega delovanja v rokometu

KOŠARKARSKI KLUB SEŽANA
za 60 let aktivnega delovanja na področju košarke

BALINARSKI KLUB PLISKOVICA
za 30 let aktivnega delovanja na področju balinanja

BALINARSKI KLUB BRINJ POVIR
za 40 let aktivnega delovanja

PLAKETA ZA NAJBOLJŠE ŠPORTNE DOSEŽKE KRASA IN BRKINOV - ZA LETO 2016

JOŽE ČEPER
za dosežen državni rekord ter osvojitev mladinskega državnega prvaka v streljanju z malokalibrsko pištolo na
razdalji 25 metrov

JAN LUXA
za osvojeno 1. mesto na članskem atletskem pokalu in državnem prvenstvu v troskoku v letu 2016

AXEL LUXA
za osvojeno 1. mesto na članskem atletskem pokalu in državnem prvenstvu v skoku v višino v letu 2016

TOMAŽ PRINČIČ
za osvojeno 3. mesto na evropskem prvenstvu v karateju v letu 2016

VSEM ISKRENE ČESTITKE.

