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OBVESTILO ŠT. 2 
 
Spoštovane članice in člani društva, spoštovani starši, 
 
Obveščam Vas, da bo v ponedeljek, 29. februarja 2016, v Areni Bonifika v 
Kopru potekala slovesna podelitev priznanj najuspešnejšim športnikom, športnim 
ekipam in športnim delavcem Mestne občine Koper za leto 2015. Prireditev se bo 
pričela ob 18. uri.  
 
Priznanja bodo podeljena na osnovi prijavljenih dosežkov posameznih članov ter 
po kriterijih in sklepu strokovnega sveta Športne zveze Koper. 
Priznanja bodo prejeli sledeči naši člani: 
  
 Brina Božič  bronasto pisno priznanje za športni dosežek (3.m. na DP) 
 Mia Velkova bronasto pisno priznanje za športni dosežek (3.m. na DP) 
 Sanja Tevž  zlato pisno priznanje za športni dosežek (1.m. na DP) 
 Robert Luštrek priznanje za vrhunski dosežek (1.m. člani na DP) 
 Irena Rosa  posebno priznanje – plaketa za organizacijo EP Koper 
ter ANA UMER, ki je izbrana za NAJ ŠPORTNICO KOPRA za leto 2015  

v neolimpijski disciplini.  
 
Ane sicer na podelitev ne bo, ker je takrat že na poti na nastop na dvoranskem 
svetovnem prvenstvu v Turčiji, zato bo nagrado prevzela njena sestra Martina 
Umer. Priznanje bo prejel tudi njen trener Den Habjan, ki pa ga tudi ne bo, ker 
imajo istočasno prireditev tudi v Kamniku. 
 
Pozivam predvsem dobitnike priznanj, da se prireditve udeležite in osebno 
prevzamete priznanja, hkrati pa na prireditev vabim tudi starše dobitnikov priznanj 
ter druge člane kluba, ki boste na prireditvi lahko zaploskali vsem nagrajencem. 
 
Hkrati izrabljam tudi priliko, da povem, da se je 6 naših mladih lokostrelcev 13.2. 
udeležilo šolskega DP v Šempetru v Savinjski dolini in da so kar trije osvojili zlato 
medaljo (Ana Muženič, Mia Velkova, Sanja Tevž), OŠ Prade pa je ekipno med 40 
sodelujočimi ekipami osvojila odlično 2. mesto (Ana Muženič, Ema Muženič, Mia 
Velkova).  
 
Na dvoranskem državnem prvenstvu LZS dne 20. in 21.2.2016 je nastopilo kar 10 
naših članov, ki so skupaj osvojili 13 medalj. Med njimi sta zlato medaljo osvojili 
Ana Umer in Ana Muženič, srebrno Brina Božič, Sanja Tevž in Mia Velkova ter 
bronasto Ema Muženič. Dvakrat zlate so bile tudi članice ekipno v sestavi: Ana 
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Umer, Brina Božič in Sanja Tevž. Ana Umer je postala tudi absolutna državna 
prvakinja pri članicah UL. 
 
Iskrene čestitke vsem! 
 
Priloga: Vabilo na slovesno podelitev priznanj najuspešnejšim športnikom, 
športnik ekipam in športnim delavcem Mestne občine Koper za leto 2015 
 
 
  
 

Predsednica LK Ankaran 
 Irena Rosa 

 
 
 
Koper, 26.02.2016 


