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IZVLEČEK 
 
Da bi poznali sedanjost, je največkrat treba pokukati v preteklost.  
 
To velja tudi za Plavalni klub Koper (v nadaljevanju PK Koper). Če želimo spoznati delovanje kluba 
danes, se je treba najprej ozreti nekaj desetletij nazaj, da bi ugotovili, kaj je klub oblikovalo v 
podobo, ki jo poznamo danes. Zgodovina PK Koper, ki sega vse do leta 1954 je zelo pestra – 
zaznamovali so jo tako krizni časi, kot tudi čas velikih uspehov. O nastanku PK Koper in njegovem 
začetnem razvoju ter delovanju, je nekaj sicer že napisanega, a le do leta 1985. Vse do danes, kar je 
skoraj tri desetletja pozneje, se je marsikaj spremenilo. Klub se je spopadal z velikimi finančnimi 
težavami, vendar je kljub temu in kljub skromnim ali pa zelo slabim pogojem za delo, nizal vrhunske 
rezultate z nekaterimi posamezniki. Obenem je PK Koper v vseh teh letih skrbel za oplavanjevanje 
otrok na primorski obali, organiziral tekmovanja na najvišji ravni, skrbel za aktivno preživljanje 
prostega časa otrok in odraslih itd.  
Večji del diplomskega dela je namenjen razvoju ter delovanju PK Koper, velik poudarek je tudi na 
pogojih, ki jih je klub imel za svoje delovanje – predvsem težave s primernimi kopališči. 
Organizacija tekmovanj in drugih rekreativnih prireditev, plavalni tečaji za šolske in predšolske 
otroke ter nenazadnje uspehi posameznih plavalcev PK Koper so poglavja, ki so PK Koper v velik 
ponos. 
Namen in osrednji cilj diplomskega dela je torej predstaviti obdobje PK Koper med letoma 1985 in 
2013.  
 
Za izdelavo tega monografskega dela je bila uporabljena deskriptivna metoda. Pri zbiranju gradiva 
smo si pomagali z nekaterimi tujimi, predvsem pa domačimi viri, pregledali arhiv PK Koper, ki ga 
hrani predsednica kluba Alenka Šarkanj. Obenem smo velikokrat uporabili metodo osebne 
komunikacije (intervju) ter izkoristili lastne izkušnje, ki smo jih delili s PK Koper.  



 6 

Key words: Swimming, Koper Swimming Club, history, Vedran Žagar, successes of the club, 
activities of the club 
HISTORY OF KOPER SWIMMING CLUB FROM 1985 TO 2013 
Maja Kugonič 
University of Ljubljana, Faculty of Sport, 2013 
Sports recreation 
 
Number of pages: 114  Number of pictures: 21          Number of attachments: 8    
 
Number of tables: 52              Number of charts: 20            Number of sources: 37 
 
 
ABSTRACT 
 
In order to know the present it is often necessary to look into the past.  
 
The same can be said for the Koper Swimming Club (hereinafter SC Koper) as well. If we want to 
learn about the operation of the club today, we must first look a few decades back, in order to find 
out what shaped the club into the form that we know today. The history of SC Koper which reaches 
all the way back into 1954 is very rich – it was characterized both by critical times as well as periods 
of great success. The establishment of the PK Koper as well as its initial development and operation 
have already been documented; however, only up to 1985. Nowadays, almost three decades later, 
many things are different. Despite the great financial difficulties as well as limited or very bad 
conditions for work, the club was able to reach top results with a few individuals. In addition, in all 
these years the PK Koper was in charge of the children’s swimming literacy on the Slovenian coast, 
while also organizing competitions at the highest level, providing leisure activities for children and 
adults to enable them to spend their free time actively etc.  
The majority of my thesis is dedicated to the development and operation of the SC Koper, while the 
conditions that the club had for its operation are also emphasized – especially the problems 
connected to swimming pools. The organization of competitions and other recreational events, 
school swimming and last, but not least, the successes of individual SC Koper swimmers are 
chapters that bring great pride to the PK Koper. 
The purpose and main goal of the thesis is therefore to present the Koper swimming in the period 
between 1985 and 2013.  
 
The descriptive method was used in the production of this monograph. When selecting literature, I 
used some foreign, but mostly Slovenian sources, and examined the archive of the Koper swimming 
club kept by the club president, Alenka Šarkanj.  In addition, I frequently used the personal 
communication method (interview) and my own experience shared with the Koper swimming club. 
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1. UVOD 
 
Če je v gibalnem smislu hoja osnovni način gibanja na kopnem, potem je plavanje osnovni način 
gibanja v vodi. Plavanje predstavlja človekovo obvladovanje vode z lastnimi silami, ki mu 
omogočijo varno gibanje v želeni smeri na vodni gladini ali pod njo (Kapus idr., 2002). 
 
Plavanje danes največrat povezujemo s športom - torej tekmovanja, merjenje časa, merjenje razdalje 
in podobno. A plavanje je mnogo več kot to. Nekaterim je znanje plavanja že v začetku človekovega 
razvoja pomenilo preživetje, saj so se ljudje mnogokrat ukvarjali z ribolovom. Obenem je bilo 
prečkanje potokov, rek in drugih voda del njihovega vsakdana. Ob tem pa je bilo zelo pomembno, da 
je človek znal obvladovati svoje telo v vodi, oziroma znal plavati.  
 
Z leti je razvoj plavanja dobival vse večji pomen. Celo pri nekaterih poklicih, je bilo znanje plavanja 
izrednega pomena, saj je za posameznika predstavljalo predvsem varnost pri delu. Med te lahko 
štejemo ribolov, pomorstvo, podvodno gradbeništvo, ipd. 
 
Ne malo športov je takih, ki na videz nimajo veliko povezave s plavanjem, a je prav znanje plavanja 
bistvenega pomena za ukvarjanje s tovrstnimi športi, kot so denimo deskanje na vodi, jadranje, 
potapljanje, vodna aerobika, veslanje ter danes zelo popularna wakeboarding in kiteboarding. 
 
Znanje plavanja je tudi odraz kulture in izobrazbe nekega naroda. Danes sodi plavanje med 
najpomembnejše športne panoge, je zvrst, ki je že od leta 1896 uvrščena v program olimpijskih iger 
moderne dobe, z letom 1912 pa so se v tem športu na Olimpijskih igrah v Stockholmu lahko prvič 
pomerile tudi ženske (Flander, 1977). 
 
Poleg tekmovalnega značaja ima plavanje velik športno-rekreativni značaj, ki gre z roko v roki s 
skrbjo za zdravje posameznika. Plavanje je gibanje, pri katerem se aktivirajo vse glavne mišične 
skupine, zaradi razbremenitve telesa v vodi, pa je to šport, ki je izredno nedovzeten za razne 
poškodbe. Poleg tega pozitivno vpliva na šrčnožilni sistem ter na dihala. Vodoravni položaj telesa v 
vodi ugodno vpliva na razvoj hrbtnih in prsnih mišič, ki so pomembne za pravilno pokončno držo 
človeka. Zaradi vseh naštetih pozitivnih dejavnikov plavanja, se lahko z njim ukvarjajo tako otroci, 
že od najzgodnejših let (poznamo že plavalne programe za dojenčke), kot tudi starejša populacija 
(Avbelj-Stanišič, 1987). 
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1.1.    ZGODOVINA PLAVANJA V SVETU 
 
 
Potreba po znanju plavanja se je pojavila s samim razvojem človeka. Človek je svoje znanje 
plavanja, ki ga je prilagodil svojim potrebam in takratnim pogojem, uporabljal za pridobivanje 
hrane, za lasten obstoj, za obrambo svojih ali pa osvojenih tujih dobrin, skratka za preživetje (Kapus 
idr., 2001). 
 
Prve dokaze o znanju plavanja srečamo še iz časov prazgodovine. Skice jamskega človeka v času 
kamene dobe kažejo na to, da je človek za lov oziroma preživetje uporabljal prsno plavanje in tako 
imenovani »pasji« slog, ki so se ga najverjetneje naučili z opazovanjem živali pri prečkanju rek. 
Kasneje najdemo nekaj izsledkov o plavanju tudi v velikih epskih mojstrovinah, kot so Gilgameš, 
Homerjeva Ilijada in Odisej in nenazadnje tudi v Bibliji, kjer pa ni bila nikoli omenjana nobena 
tehnika oziroma slog plavanja (Prešern in Trbovc, 1980). Prav tako je iz antičnih časov ohranjena 
zgodba o Leandru, mladeniču iz maloazijske strani bosporske ožine, ki je bil zaljubljen v Afroditino 
svečenico Hero z nasprotne strani ožine. Leander je vsako noč plaval k njej, luč v stolpu pa mu je 
kazala pot (Leksikon Antika, 1998). 
 
V dobi Rimskega cesarstva je plavanje doživelo nekakšen vrhunec, saj je poleg svojega osnovnega 
namena (preživetje), ponujalo tudi zadovoljstvo in izražalo moč. V antični Grčiji pa je imelo 
statustni pomen, saj je za polnopravnega meščana veljal le tisti, ki je poleg brati, znal tudi plavati. V 
srednjem veku pa je človek pod vplivom družbenih in cerkvenih norm začel zanemarjati svoje telo in 
se izogibati zadovoljstvu ter radosti, kar je izviralo iz različnih vrednostnih vidikov telesne aktvnosti, 
to je izpostavljanja telesa soncu, zraku in vodi.  
 
Ob prehodu iz 15. v 16. stoletje se je začel preporod človeškega razmišljanja. V ljudeh se je ponovno 
prebudila težnja in želja po telesni aktivnosti. Med te aktivnosti pa je sodilo tudi plavanje. Nemški 
pedagog, športnovzgojni teoretik in praktik Johann Guts-Muths je že v tistih časih opredelil to 
obdobje s pripombo: »Do sedaj je utapljanje bilo v modi, ker plavanje ni bilo v modi!« (Kapus idr., 
2002).  
 
Velik preskok v teoriji plavanja, ki je bil izredno pomemben za praktično učenje, se je zgodil leta 
1538, ko je nemški jezikoslovni profesor Nicolas Wynman napisal prvo knjigo o plavanju z 
naslovom Colymbetes (Kapus idr., 2002). Njegov osrednji namen je bil zmanjšati nevarnost utopitve, 
kar je skušal doseči s takrat dobro dodelano metodiko učenja prsnega plavanja ter uporabo nekaterih 
plavalnih pripomočkov, kot so z zrakom napolnjen kravji mehur, snop iz trstičja ter pas iz plutovine. 
 
V 17. stoletju je nastalo še več del na področju plavanja, med njimi tudi Umetnost plavanja (1696), 
katere avtor je francoz Melchisedech Thevenot. Knjiga je bila prevedena v angleški jezik in je 
predstavljala osnovo za učenje plavanja še mnogo let kasneje. V njej je bila opisana prsna tehnika v 
zelo podobni obliki, kot jo poznamo danes. Leta 1789 je J. Guth-Muths izdal knjigo z naslovom 
Kleines Lehrbuch der Schwimmkunst, v kateri daje napotke za učenje plavanja na prsih in na hrbtu. 
V začetku 18. stoletja so na Kitajskem  razvili tudi prvo skupino reševalcev iz vode, medtem ko 
citirani vir presenetljivo  poudarja, da so leta 1603 na Japonskem dobili prvo nacionalno plavalno 
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organizacijo. Takratni japonski voditelj Go-Yozei naj bi bil mnenja, da bi moral vsak šoloobvezni 
otrok znati plavati. (History of world swimming, 2008 in Flander, 1977). 
 
V času pred prvimi modernimi olimpijskimi igrami je bil v Londonu leta 1867 ustanovljen prvi 
plavalni klub, nekaj let kasneje pa organizirano prvo plavalno tekmovanje na katerem so sodelovali 
plavalci iz Velike Britanije in tedanje Amerike - Indijanci. Oba naroda sta se razlikovala predvsem v 
plavalni tehniki. Britanski aristokrati so uporabljali prsno tehniko, Indijanci pa takrat Britancem še 
ne poznano tehniko, ki je bila bistveno hitrejša od njihove. To je bil prsni kravl. Zaradi načina 
plavanja prsnega kravla, katerega gibanje rok so primerjali z mlinom na veter, noge pa so brcale gor 
in dol, je le ta povzročal veliko špricanja, kar Britanskim gospodom ni ugajalo. Prsni kravl so 
označil kot barbarski oziroma primitivni in »neevropski« slog. Tako so Britanci vse do leta 1873 
nadaljevali le s prsnim slogom. Kasneje so začeli uporabljato še bočno tehniko plavanja, ter 
Trudgenovo tehniko, ki je različica prsnega kravla (Flander, 1977 in Kapus idr., 2002). 
 
Konec 19. stoletja se je začelo obdobje naglega razvoja tekmovalnega plavanja. Prve moderne 
olimpijske igre, ki so bile v Atenah leta 1896, so gostile tudi plavalce (ženske plavalke so se prvič 
smele udeležiti olimpijskih iger šele leta 1912 v Stockholmu). Po želji po vse hitrejšem plavanju so 
se hitro razvijale nove plavalne tehnike, ki so nastale na osnovi prej poznane prsne ali žabje tehnike, 
ter prsnega kravla. Tako je delitev na t.i. aristokratsko plavanje in barbarsko plavanje izgubljalo svoj 
pomen. Osnoven cilj je bil plavati čim učinkoviteje in s tem čim hitreje. Sčasoma so se razvile štiri 
plavalne tehnike, ki jih uporabljamo še danes. To so kravl, prsno, hrbtno in delfin. Nastajali so 
programi učenja in izpopolnjevanja teh plavalnih tehnik ter različni vadbeni programi. Vadbeni 
proces je postal predmet raziskovanj, proučevanj in analiziranj. Proces razvoja je postal načrtovan, 
voden in nadzorovan (Kapus idr., 2002). 
 
Svetovna krovna plavalna organizacija FINA (Federation Internationale de Natation) je bila 
ustanovljena 19. julija 1908 v Londonu. 
 
 

1.2.     ZGODOVINA PLAVANJA V SLOVENIJI 
 
 
Bled je leta 1893 štel kar 19 kopališč, kar je bilo takrat daleč največ v Sloveniji. Vsekakor je blejsko 
jezero za takratne čase ponujalo odlične pogoje za razvoj organiziranega plavanja v Sloveniji. 
Najbolj aktivni plavalci so tam organizirali tudi prvo plavalno tekmovanje, zato ni slučaj, da lahko 
štejemo Bled, zaradi svojih naravnih danosti, za najustreznejše prizorišče za razvoj organiziranega 
plavanja in nenazadnje tudi tekmovalnega plavanja. Leta 1911 je bilo organiziran prvo večje 
plavalno tekmovanje za prvenstvo Bleda, kar je po do sedaj znanih podatkih edino uradno 
organizirano plavalno tekmovanje pred prvo svetovno vojno pri nas. Leta 1920 je bilo prvo uradno 
prvenstvo Slovenije, ki je bilo izpeljano na Ljubljanici v mesecu septembru, leto kasneje pa je bilo 
na Bledu organizirano prvo vsejugoslovansko plavalno tekmovanje (Pavlin, 1997). 
 
Takrat v Sloveniji še ni bilo plavalnih bazenov. Tekmovanja so se odvijala na rekah, v tekoči vodi 
ali pa v jezerih v stoječi vodi. Razdalje so bile na različnih kopališčih različno (nenatančno) 
izmerjene. Zato je bilo merjenje rezultatov oziroma primerjava le-teh otežkočena. 
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16. junija 1922 je slovensko plavanje naredilo velik korak naprej. V Ljubljani je bila ustanovljena 
Ljubljanska plavalna podzveza (LPP), kar ustreza današnji Plavalni zvezi Slovenije (PZS). V zvezo, 
ki je štela okoli 200 članov, so bili vključeni Ljubljanski sportni klub (LSK), Žensko telovadno 
društvo Atena, Ilirija, SK Celje, Primorje in Jadran (Prešern in Trbovc, 1995). 
 
Drugi velik korak pa je nastal na pobudo ing. Stanka Bloudka. Maja, leta 1929 je bil v Sloveniji 
zgrajen prvi olimpijski bazen. Kopališče Ilirija je bila velika pridobitev tako za ljubljanske, kot tudi 
za vse ostale slovenske plavalce. Izgradnja tega bazena je vzpodbudila tudi druge slovenske kraje, da 
so pričeli z gradnjo kopališč. Ljubljani je leta 1933 sledila Radovljica, med drugo svetovno vojno pa 
še Kranj. V nekaj desetletjih je bilo v Sloveniji še 6 drugih večjih kopališč (Pavlin, 1997 in Jekovec, 
2010). 
 
Od leta 1931 pa vse do začetka druge svetovne vojne, je na kopališču Ilirija potekala ena prvih 
jugoslovanskih plavalnih šol. Organizirani so bili tečaji za otroke, mladino, odrasle in invalide ter 
organizirali prve tečaje za učitelje in vaditelje plavanja. Obsegali so 30 učnih ur in so imeli podobno 
vsebino kot danes, in sicer splošno o plavanju, prilagajanje učencev na vodo,  igre v vodi, učenje 
plavalnih tehnik, skoki v vodo, potapljanje, osnove reševanja utopljenca in prva pomoč utopljencu, 
funkcije telesnih organov pri plavanju, higiena pri kopanju, športna masaža in tudi prehrana (Kapus 
idr., 2002). 
 
Prva strokovna publikacija na področju plavanja v slovenščini, z naslovom Kravl, hrbtno in prsno 
plavanje pa je izšla leta 1935. Napisal jo je Drago Ulaga (Prešern in Trbovc, 1995). 
 

Druga svetovna vojna je poskrbela, da je šport nasploh in z njim torej plavanje povsem zamrlo. A po 
končani vojni je nastopilo drugo razvojno obdobje slovenskega plavanja. Klubi, ki so delovali že 
pred vojno, so prvi ponovno oživeli svoje delovanje. Do začetka leta 1948 se je število plavalnih 
klubov že tako povečalo (Ljubljana, Maribor, Kranj, Murska Sobota, Bled, Jesenice, Trbovlje, Celje, 
Guštanj, Radovljica in Tržič), da so 16. maja 1948 ustanovili Plavalno Zvezo Slovenije. Za kaj več, 
kot na primer prodor plavanja v osnovne šole, pa žal ni bilo niti materialnih sredstev kot tudi ne 
kadrovskih pogojev. V tistem času je bilo znanje plavanja slovenske populacije izredno slabo, 
sorazmerno temu pa je bilo število utopljenih ljudi na leto izredno visoko (več kot 130). Prav zaradi 
tega se je leta 1963 na pobudo Zvezne komisije za telesno kulturo pri izvršnem svetu takratne 
Jugoslavije, začela izvajati večletna akcija »Naučimo se plavati«, ki traja že več kot pet desetletij 
(Kapus idr., 2002). 

Oplavanjevanje prebivalcev se je nato nadaljevalo v samostojni Sloveniji. Usklajevalno vlogo je 
prevzel Zavod za šport v Ljubljani z občinskimi zavodi za šport (Kapus idr., 2002). 
 
Danes Plavalna zveza Slovenije šteje 34 klubov in društev, s skupaj več kot 2000 posamezniki. Med 
njimi je tudi PK Koper, ki je neprekinjeno član vse od svoje ustanovitve (PZS). 
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1.3.    PREDMET IN PROBLEM 
 
 
PK Koper, ki je v letu 2013 beležil 55 let svojega delovanja, je v svoji zgodovini preživel številne 
vzpone in padce. Temu so botrovali številni uspehi posameznih plavalcev, obenem pa izredno slabi 
pogoji za delo s katerimi se je klub skozi vsa leta svojega obstoja srečeval. PK Koper, ki je bil 
ustanovljen leta 1958 in uspešno deluje še danes je skozi svoj razvoj nudil široko paleto dejavnosti, v 
katere so se lahko vključevali posamezinki vseh starostnih kategorij. Z leti je klub nekatere 
dejavnosti zaradi nezanimanja ali pomanjkanja pravih pogojev za delo opuščal in skušal ponuditi 
povsem nove dejavnosti, ki bi plavalni šport približale širši množici.  
  

1.3.1. PREGLED RAZVOJA PLAVALNEGA KLUBA KOPER OD 
NJEGOVEGA NASTANKA DO LETA 1985 

 
 
Ustanovitev Plavalnega kluba Koper 

Koper, nekdaj nizek skalnati otok, naj bi prvi naselili že Rimljani. Skozi stoletja je mesto obdajalo 
morje, kar je značilno vplivalo na značaj, kulturo in način življenja njegovih prebivalcev, ki so si 
vsakdanji kruh služili predvsem kot ribiči, solinarji, pomorci itd. Morje pa Koprčanom ni 
predstavljajo le vira preživetja, saj so bile z njim povezane tudi njihove prostočasne dejavnosti. Že 
zelo zgodaj so se na tem delu severnega Jadrana razvile nekatere športne dejavnosti, kot so veslanje, 
jadranje in plavanje, ki v Kopru živijo še danes. 

Leta 1888 je bil ustanovljen Koprski veslaški klub Libertas, ki je veslanju, kasneje dodal tudi druge 
športne panoge, Tako sta se razvili tudi jadralna in plavalna sekcija. Finančno bolj dosegljivo je bilo 
plavanje, kar se je odražalo tudi na množičnosti. Že leta 1919 je Koprčan in član Libertasa – Osvaldo 
Visintini opozoril nase s tremi osvojenimi zmagami na večšportnem dogodku v Opatiji (Pavšič, 
2011). 

V času vojne je bilo zanimanje za šport postavljeno na povsem stranski tir. V tem času je ves šport 
zamrl, po vojni pa je doživel ponoven preporod. Pričel se je nagel razvoj organiziranega športa v 
Sloveniji in drugod.  

Zametki razvoja plavalnega športa v povojnem obdobju v Kopru segajo še v leto 1954, ko je 
Plavalna zveza Hrvaške (Plivački savez Hrvatske) v sodelovanju s Plavalno zvezo Slovenije 
pripravila ustanovitev desetih plavalnih regionalnih lig. V četrti,  istrski ligi naj bi tekmovali plavalni 
klubi Jadran (Pula), Delfin (Rovinj), Galeb (Poreč) in Koper. O udeležbi koprskih plavalcev v istrski 
ligi ni podatkov; obstaja le vest iz leta 1955 o plavalnem programu za pokal »La nostra lotta«. Konec 
leta je prišlo do organizacijskih sprememb. Za območje okrajnega ljudskega odbora Koper je bila 
ustanovljena Okrajna športna zveza Koper, ki je na izredni seji 5. oktobra 1955 sprejela sklep o 
ustanovitvi plavalne podzveze, ki naj bi vzpodbudila razvoj plavalnega športa v koprskem okraju 
(Bertok, 1982). 
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Rezultati prvih vadb koprskih plavalcev so se pokazali na okrajnem prvenstvu v plavanju, ki je bilo 
sredi septembra leta 1957 v portiču (manjše pristanišče, ki služi privezu manjših čolnov) pri 
Žusterni. To je bila takrat prva večja plavalna tekma na Slovenski obali po letu 1945. Okrajno 
prvenstvo je bilo najboljša propaganda za razvoj plavalnega športa, ki se je prav po tej tekmi začel 
hitro razvijati in se sčasoma uvrstil med najbolj množične športe na Obali ter se povzpel na vidnejše 
mesto v slovenskem merilu tudi po doseženih rezultatih (Bertok, 1982). 

Takrat so bile vzpostavljene tudi vse možnosti za ustanovitev Plavalnega kluba Koper (PK Koper). 
Ustanovljen je bil iniciativni odbor za njegovo ustanovitev v sestavi Silvo Dornik, Fredi Vidmar, 
Jože Rajer in Janez Kramar, ki je bil tudi prvi predsednik kluba. Pred ustanovitvijo se je iniciativni 
odbor povezal s Plavalno zvezo Slovenije, ki je z dopisom dne 14. junija 1958 poslala prijavnice za 
vpis v članstvo. Plavalni klub Koper je bil ustanovljen v prostorih Jadro kluba v Taverni 8. julija 
1958. leta. Vendar pa so klub formalno registrirali šele leta 1968 (Bertok, 1982). 

Klub, ki se je od svoje ustanovitve dalje imenoval Plavalni klub Koper, je leta 1977 doživel preobrat. 
Vse od začetka svojega obstoja je bil PK Koper tesno povezan z vaterpolom, saj je poleg plavanja 
gojil tudi ta šport. A trenja med vaterpolisti in plavalci so skozi leta postajala čedalje bolj močna. In 
ravno ta trenja so sprožila težnje po ločitvi, ki so prišle še bolj do izraza, ko se je na zvezni in 
republiški ravni vaterpolo ločil od plavanja ter dobil samostojno zvezo in republiško organizacijo 
(Vaterpolo savez Jugoslavije, Vaterpolo zveza Slovenije). Zelo verjetno bi do ločitve tudi prišlo, če 
le ta ne bi predstavljala velikega finančnega problema. Problem so rešili leta 1977, ko so ločili 
tehnične posle za plavanje in vaterpolo. Materialna baza in finančni viri so ostali isti, klub pa se je 
preimenoval v Plavalni in vaterpolo klub Koper (PVK Koper). To ime je klub nosil vse do leta 1991, 
ko sta se plavalni in vaterpolo klub povsem ločila in sta nastala dva posamezna kluba (Bertok, 1982). 
 
 
Kadri do leta 1985 
 
Finančna kriza s katero se je PK Koper boril od svojega nastanka dalje je pomembno vplivala na 
kvaliteto dela v klubu. Zaradi pomanjkanja denarja si niso mogli privoščiti profesionalnih trenerjev, 
ki bi uspešno vodili tekmovalne skupine. Pri delu so jim pomagali telovadni učitelji koprskih šol, ki 
so v popoldanskem času honorarno vodili vadbo plavalcev. Kasneje so se delu priključili še starejši 
plavalci, ki so kot vaditelji pod vodstvom glavnega trenerja oziroma učitelja, poučevali mlajše 
skupine plavalcev (Šarkanj, 1993). 

V Sloveniji je kvaliteta plavanja naraščala, zato je bilo čedalje bolj čutiti potrebo po profesionalnem 
kadru, ki bi s pomočjo vaditeljev organiziral in vodil celoletno vadbo plavalcev, kakor je bilo to v 
navadi ostalim večjim plavalnim središčem v Sloveniji. Šele leta 1985 je PK Koper prišel do svojega 
prvega trenerja (Šarkanj, 1993). 

 

Pogoji dela 

Težave s kadrom niso bila edina ovira na poti do uspeha mladih plavalcev. Znano je, da v prvih letih 
obstoja kluba, bazena, ki bi služil tako vadbi, kot tudi tekmovanjem, na obali ni bilo. Vadbo so 
prvotno izvajali v starem pristanišču v Bošadragi, kjer sedaj stoji koprska luka, kasneje so se 
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preselili v stari mandrač – na molet pri Žusterni. Kljub pomanjkanju potrebne opreme in prostorov, 
kjer bi se članstvo in organi kluba lahko sestajali ter kar je najpomembnejše, pomanjkanju 
primernega kopališča in s tem tudi bazena, je PK Koper še vedno vztrajal. V prvih letih po izgradnji 
letnega kopališča v Žusterni (leta 1968) je klub včasih »izsilil« kakšen trening v bazenu, vendar so 
bili plavalci stalno preganjani, saj naj bi bazen služil le za potrebe hotelskih gostov. Poleg tega pa 
kopališče ni bilo primerno ograjeno, kar pomeni, da plavalci niso imeli možnosti organiziranih in 
sistematičnih treningov, saj so kopalci, ki so v bazenu imeli prednost pred plavalci, nenehno motili 
potek vadbe (Bertok, 1982). 

Pet let kasneje, leta 1973 so se PK Koper odprla vrata pokritega kopališča v Žusterni (slika 1). A 
prav tako so bile možnosti treninga zelo omejene. Kopališče, ki je bilo zgrajeno v sklopu Hotela 
Triglav, je bilo prvotno namenjeno le hotelskim gostom in občanom. Zaradi tega pa je klub zmanjšal 
število vadečih, tako, da so na vadbo hodili le tisti posamezniki, ki so se pripravljali na zimska 
tekmovanja. Kljub temu je to pomenilo velik napredek za klub in za njegovo delovanje v zimskem 
času, poleg tega pa znižanje stroškov, ki so se pojavljali pred leti, ko so plavalci v zimskem času 
trenirali v Umagu, Kranju in na Ravnah na Koroškem (Bertok, 1982). 

 

 

Slika 1 Zimsko kopališče v Žusterni, del hotelskega kompleksa Hotela Triglav (arhiv PK Koper). 
Na sliki je prikazano zimsko kopališče v Žusterni, kjer je PK Koper od leta 1973 dalje (do leta 1997, 
ko so kopališče zaprli) izvajal svoje programe. 

 

Leta 1968 je PK Koper postal upravljalec letnega kopališča v Žusterni (glej prilogo 1). Kljub analizi 
stroškov, ki se je za klub izkazala kot pozitivna pa to ni rešilo njihovih težav z uporabo bazena. 
Zaradi onesnažene vode je občinska sanitarna inšpekcija večkrat prepovedala uporabo bazena in ga 
kasneje tudi zaprla. Kljub temu, da sta glavno breme nosila Hotel Triglav in Komunalni servis 
Koper, je moral PK Koper sofinancirati sanacijo bazena. Tako so plavalci ponovno ostali »na 
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suhem«. Pred pomembnejšimi tekmovanji so se morali ponovno pripravljati in vaditi v oddaljenih 
krajih, kot so Kranj, Ajdovščina, Ljubljana in Šoštanj (Bertok, 1982). 

Prostorske težave in pomanjkanje primernega kopališča so v PK Koper prebudile težnje po izgradnji 
novega, primernejšega kopališča in s tem bazena, ki bi bil povsem ustrezen za vadbo plavalcev – 
tako letnega, kot tudi zimskega. Bili so narejeni tudi idejni načrti za izgradnjo dveh bazenov - 25 
meterskega pokritega ob novi šoli Antona Ukmarja in 50 meterskega v Žusterni, za katerega so bila 
delno že zagotovljena tudi sredstva. A tedaj je vse ostalo le pri načrtih, do dejanske izvedbe še dolgo 
ni prišlo (Šarkanj, 1993). 

Z naglim razvojem vaterpola v Kopru, ki je v zimskem času prav tako potreboval proste termine v  
pokritem bazenu, so se z zmanjšanjem števila ur vadbe, pogoji za plavalce PK Koper le še 
poslabšali.  

V letnem času bazen na kopališču v Žusterni zaradi slabe vidljivosti in neprimernosti ni bil ustrezen 
za vadbo plavanja. Tako se je z izgradnjo letnega kopališča v Ankaranu, PK Koper začasno preselil 
tja. Hotel Adria Ankaran je klubu omogočal treninge v zgodnjih jutranjih in večernih urah. A tudi 
tam se je pojavila ena težava – voda namreč ni bila ogrevana, zato so se trenerji in plavalci pogosto 
srečevali s problemom premrzle vode v primeru slabega vremena. V Ankaranu so trenirali le tisti 
posamezniki, ki so se pripravljali na državna prvenstva (Šarkanj 1993). 

Na slovenski obali je v tistem času obstajal le PK Koper, kar je bilo za množičen razvoj plavanja 
bistveno premalo. To je med drugim pomenilo, da na obali ni bilo prave konkurence, klub pa ni imel 
možnosti organiziranja tekmovanj na regionalni ravni. Tako so se morali koprski plavalci 
udeleževati tekmovanj v bolj oddaljenih krajih, kar je znatno povišalo njihove stroške (Bertok, 
1982). 

Ob upoštevanju vseh težav, ki jih je klub imel z uporabo bazenov, je bilo število klubskega članstva 
razmeroma zadovoljivo. Po ugotovitvi Zveze telesno kulturnih organizacij je imel PK Koper od vseh 
športnih klubov v Kopru največ aktivnih članov (Bertok, 1982). 

 

Dejavnosti kluba 

V prvih letih obstoja je PK Koper gojil poleg plavanja tudi vaterpolo in skoke v vodo. Največkrat so 
na tekmovanjih nastopali plavalci in vaterpolisti, včasih pa tudi skakalci v vodo. Kasneje so bila 
tekmovanja v plavanju in vaterpolu ločena, skoke v vodo pa so čedalje bolj opuščali, saj za ta šport 
ni bilo pravih pogojev, posledično pa je upadlo tudi zanimanje zanje. Vaterpolo pa je pritegnil veliko 
več pozornosti in zanimanje zanj je iz meseca v mesec naraščalo. Prav zaradi tega je občasno 
prihajalo do nesporazumov med plavalci in vaterpolisti, saj se je kar nekaj plavalcev po večletnem 
ukvarjanju s plavanjem preusmerilo v vaterpolo (Bertok, 1982). 

Glavna skrb PK Koper je bila povečati množičnost. Da bi povečali število aktivnega članstva se je 
klub povezal z vsemi šolskimi ustanovami v Kopru ter okolici. Prvi cilj je bil seveda otroke in 
mladino naučiti plavati, drugi pa navdušiti otroke nad plavanjem in jih s tem privabiti k aktivnemu 
sodelovanju v klub (Bertok, 1982). 
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V kolikor so razmere dopuščale (tako finančno stanje, kot tudi pogoji za delo oziroma 
razpoložljivost bazena) je PK Koper organiziral številne plavalne tečaje za osnovne šole in vrtce. 
Prva leta se je letno naučilo plavati 30 do 40 otrok, iz leta v leto pa je to število naraščalo. Nekaj 
tečajnikov se je nato vpisalo v plavalni klub in pričelo s tekmovalnim plavanjem ali pa se priključilo 
vaterpolo ekipi (Turk, 1985). 

Tekmovalno plavanje se je v PK Koper izredno hitro razvijalo. Število aktivnih plavalcev je iz leta v 
leto naraščalo, naraščalo pa je tudi število koprskih plavalcev, ki so nizali uspehe na državnih in 
republiških prvenstvih. Prav tako je nagel razvoj doživljal tudi vaterpolo, ki je kmalu po začetku 
svojega delovanja dosegel najvišja mesta med slovenskimi vaterpolo klubi. Njegovo članstvo se je 
povečevalo predvsem na račun plavalcev, ki so prestopili iz plavanja v vaterpolo, s popularizacijo 
vaterpola na slovenski obali pa se je temu športu priključilo tudi mnogo drugih otrok iz koprske 
občine in okolice (Turk, 1985).  

 

Organizacija tekmovanj 

Časopis Slovenski Jadran (današnje Primorske novice) je leta 1957 zapisal: »Na slovenski obali smo 
prebili led«. Naslov novice se nanaša na septembrski dan (natančneje 20. septembra 1957), ko je v 
portiču pri Žusterni, ki danes služi kot naveza maloštevilnim čolnom, bilo organizirano prvo večje 
plavalno tekmovanje na slovenski obali po letu 1945. Poleg plavalnih tekmovanj, je PK Koper od 
svoje ustanovitve dalje organiziral tudi tekmovanja v vaterpolu in skokih v vodo. Skoke v vodo so 
kmalu opustili saj ni bilo ustreznih pogojev za vadbo le teh, posledično je tudi zanimanje zanje 
upadlo (Bertok, 1982). 

Eno pomembnejših tekmovanj, ki jih je v tistem času PK Koper organiziral je bilo Mladinsko 
državno prvenstvo v plavanju leta 1972, katerega je pohvalil tudi mednarodno priznani plavalni 
strokovnjak Ante Senjanovič: »Zahvaljujem se PK Koper za odlično organizacijo, ki jo redko 
srečamo na naših državnih prvenstvih.«. Posebno priznanje je za dobro organizacijo tekmovanja  PK 
Koper dala tudi Plavalna Zveza Slovenije (PZS), ki je v svojem poročilu za obdobje med letoma 
1969 in 1971 ugotovila: »V obeh sezonah so bila domača plavalna prvenstva izvedena in po 
priporočilih delegatov v glavnem dobro organizirana. Pri organizaciji izstopa PK Koper.«. Klub je 
v sodelovanju z gostiteljem, Zvezo vojaških in vojnih invalidov, v Kopru uspešno organiziral tudi 
mednarodna plavalna tekmovanja invalidov (Bertok, 1982). 

V začetku devetdesetih let je PK Koper še naprej uspešno organiziral več republiških prvenstev za 
različne kategorije. Pogoji za tekmovanja kot tudi pogoji za vadbo so se takrat že nekoliko izboljšali. 
V zimski sezoni so veliko posluha za razvoj plavanja in uspehe PK Koper imeli v hotelu Triglav, 
kjer so jim v zimskem času povečali obseg treningov na 3 do 4 krat tedensko, kar pa je bilo vseeno 
manj, kot v drugih plavalnih središčih v Sloveniji, ter jim nudili kopališče za organizacijo področnih 
in regijskih tekmovanj ter zimskih državnih prvenstev za mlajše kategorije (Šarkanj, 1993). 
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Uspehi kluba 

PK Koper si je v vseh teh letih, od svojega nastanka dalje, prizadeval da bi se prebil med 
najuspešnejše slovenske plavalne klube. Kljub skromnim pogojem in pomanjkanju najnujnejših 
objektov za normalno delovanje in primerno vadbo, so se nekateri plavalci, člani najprej PK Koper, 
nato pa PVK Koper uspeli prebiti med najboljše oziroma najhitrejše plavalce in najuspešnejše 
vaterpoliste v Sloveniji (Turk, 1985). 

Leta 1970 je bil PK Koper med vsemi slovenskimi klubi, tretji najmočnejši klub. Poleg ekipnih 
uspehov, pa je nizal tudi številne posamične, saj je razpolagal z mnogimi mladimi uspešnimi 
palvalci, ki so na državnih prvenstvih dosegali najvišje uvrstitve (Bertok, 1982). 

 

1.3.2.   PRELOMNO LETO 1985 
 
Da je leto 1985 za PK Koper prelomno, pričajo mnoga dejstva – od zaposlitve prvega trenerja 
plavanja, začetka organiziranja in izvedbe plavalnih tečajev za šolske in predšolske otroke, 
povečanja množičnosti, pa vse do začetka organizacije večjih, množičnih prireditev namenjenim 
tako tekmovalcem kot tudi rekreativcem in drugim željim vodnih aktivnosti. Prav vse naštete 
dejavnosti so klubu omogočile nadaljni razvoj in njegov obstanek. Zato je ravno leto 1985 tisto, od 
koder bomo podrobneje pregledali in v diplomskem delu opisali razvoj ter delovanje PK Koper vse 
do danes.  

Pisali bomo o sami organiziranosti PK Koper med letoma 1985 in 2013 ter o dveh osebah, ki sta s 
svojim delovanjem v PK Koper največ prispevala k razvoju in obstoju kluba – predsednica kluba in 
glavni trener. Obenem se bomo dotaknili obdobja krize in reševanja krize plavalnega kluba, ki sta 
posledica slabih pogojev dela. Prav slednji so močno vplivali na kakovost vadbenih procesov in 
izvedbo drugih programov in dejavnosti kluba. PK Koper ima široko paleto dejavnosti, kot so učenje 
plavanja, tekmovalno plavanje, rekreativne dejavnosti ter organizacija raznih prireditev, ki jih bomo 
v diplomskem delu podrobneje predstavili. Izpostavili bomo tudi uspehe kluba ter posameznikov, ki 
so jih dosegali v tem obdobju. 

Glavni cilj diplomskega dela je torej predstavitev in s tem ovekovečenje zgodovine PK Koper med 
letoma 1985 in 2013, saj želimo, da so delovanje in dosežki kluba nekje zapisani in tako dostopni 
tudi širši množici. 



 22 

2.  METODE DELA 
 
 
Pri izdelavi diplomskega dela je bila uporabljena deskriptivna metoda in analiza primarnih virov. 
Primarne vire smo uporabili za opis razvoja in delovanja kluba ter sprememb, ki jih je bil deležen 
vse do danes. Vsi uporabljeni viri so dostopni na spletu, v knjižnični bazi in v arhivu Plavalnega 
kluba Koper. Za podatke, ki jih ni bilo mogoče pridobiti iz obstoječih virov, smo si pomagali z 
lastnimi izkušnjami ter metodo neformalnega intervjuja. 
 
Opravili smo intervju s šestimi osebami - dvema osebama, ki sta najbolj pripomogla k delovanju in 
obstoju PK Koper (Alenka Šarkanj in Vedran Žagar) ter s štirimi plavalci (tremi bivšimi tekmovalci 
in enim aktivnim tekmovalcem), ki so s svojimi uspehi najbolj pripomogli k prepoznavnosti kluba 
doma in po svetu (Fabjan, Melon, Košmrlj in Markič). 
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3.  PLAVALNI KLUB KOPER OD LETA 1985 DO DANES 
 

3.1. ORGANIZIRANOST PLAVALNEGA KLUBA KOPER OD LETA 
1985 DALJE 

 
 
Leta 1985, ko je PVK Koper predsedoval Bogdan Vran, je bil klub sestavljen iz naslednjih organov: 
 Skupščina 
 Upravni odbor 
 Svet staršev 
 Komisije 
 Disciplinska komisija 
 Sodniški zbor 
 Predsednik kluba 

 
 
Za strokovno delo v klubu so bili zadolženi: 
 Dva glavna trenerja, ki sta organizirala in izvajala delo na bazenu ter skrbela za delovanje 

dodatnega kadra in njegovo izobraževanje. 
 Učitelji in vaditelji z veljavnimi licencami za učenje plavanja, ki so pomagali pri izvajanju 

vodenih programov učenja plavanja.  
 Učitelji in vaditelji, ki so bili zadolženi za razvoj in vadbo vaterpola. 

 
Različne klubske organe so sestavljali predvsem starši aktivnih in bivših koprskih plavalcev ter 
nekateri klubski sodelavci (učitelji in vaditelji plavanja). Aktivni so bili prav vsi organi kluba, ki so 
se redno sestajali na letnih skupščinah, ter po potrebi ob organizacijah večjih dogodkov v okviru PK 
Koper. Člani organov kluba so bili stalno prisotni pri organizaciji dela v klubu in skrbeli za 
razvejano razširitev delovanja kluba na področju plavanja (Šarkanj, osebna kominukacija, 2013). 
 
Po letu 1985 so velike zasluge za svoje dolgoletno delovanje v organih kluba prejeli Darij Valentič, 
Gracijan Perič in Stane Miklič. Prav slednji je bil še posebej zaslužen za oživitev sodniške sekcije v 
klubu (Šarkanj, 1993). 
 
V zadnjih letih svojega delovanja je PK Koper sicer še vedno sestavljen iz enakih organov kot 
nekoč, vendar s to razliko, da vsi organi niso aktivni, oziroma se sestajajo po potrebi: 
 Skupščina (je aktivna) 
 Upravni odbor (je aktiven) 
 Svet staršev (neaktiven) 
 Komisije (neaktivne) 
 Disciplinska komisija (neaktivna) 
 Sodniški zbor (aktiven) 
 Predsednik kluba (aktiven) 
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Člani organov kluba so v večji meri štarši aktivnih in bivših plavalcev PK Koper ter nekateri 
strokovni sodelavci (učitelji in vaditelji plavanja). Neaktivni organi kluba (svet staršev, komisije in 
disciplinska komisija) se sestajajo le po potrebi, a po besedah predsednice PK Koper, te potrebe 
zadnjih nekaj let ni bilo. Aktivni organi kluba se sestajajo na rednih skupščinah kluba, ki se v 
zadnjih nekaj letih odvijajo vsako drugo leto, ter ob organizaciji večjih prireditev, ki jih organizira 
PK Koper (Šarkanj, osebna komunikacija, 2013). 
 
Za strokovno delo v klubu so zadolženi: 
 Glavni trener, ki organizira, koordinira in izvaja delo na bazenu ter skrbi za delo dodatnega 

kadra in njegovo izobraževanje. 
 Učitelji in vaditelji z veljavnimi licencami za učenje plavanja, ki pomagajo pri izvajanju 

vodenih programov učenja plavanja. 
 
 
 
Največ zaslug za uspešno delovanje PK Koper po letu 1985 ima dolgoletna predsednica kluba, 
Alenka Šarkanj. Na področju strokovnega dela pa je že več kot trideset let prisoten Vedran Žagar, 
sprva kot vaditelj, kasneje kot trener plavanja, ki uspešno vodi tekmovalno plavanje in organizira 
delo na bazenu. 
 

3.1.1.    PREDSEDNIKI PLAVALNEGA KLUBA KOPER PO LETU 1985 
 
 
Tabela 1  
Seznam predsednikov PVK Koper in kasneje PK Koper med letoma 1985 in 2013 (Poročilo o 55 
letnici delovanja PK Koper 2013, arhiv PK Koper) 
 

Predsedniki PVK in PK Koper po letu 1985  
Leto Klub Predsedniki 

1985 – 1986 Plavalni in vaterpolo klub Koper Bogdan Vran 
1986 – 1991 Plavalni in vaterpolo klub Koper Vlado Vejnovič  

1991 – 1992 Preoblikovanje PVK Koper v Plavalni 
klub Koper (in Vaterpolo klub Koper) Jože Fabjan  

1992 – 2013 Plavalni klub Koper Alenka Šarkanj 
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3.1.1.1. ALENKA ŠARKANJ – 21 LET PREDSEDNICA PLAVALNEGA 
KLUBA KOPER 

 
Alenka Šarkanj je prav gotovo oseba, ki ima poleg glavnega trenerja Vedrana Žagarja, največ zaslug 
za uspešno delovanje PK Koper vse do danes. 
 
Tabela 2   
Funkcije Alenke Šarkanj v Plavalnem klubu Koper od leta 1985 naprej (arhiv PK Koper) 
 
Funkcije Alenke Šarkanj v Plavalnem klubu Koper od leta 1985 dalje 

Leto Funkcija 
1985 Vključena v delo plavalne sekcije PVK Koper 
1986 Vodja plavalne sekcije PVK Koper 
1991 Tajnica 
1992 Predsednica PK Koper 

 
 
Alenka je bila prvič članica PK Koper že leta 1965, ko se je kot 10 letna deklica začela aktivno 
ukvarjat s plavanjem. Njena plavalna kariera, ki je traja 8 let, vse do leta 1972, je njeno življenje 
obogatila s številnimi uspehi na področju plavanja. V tistem času je bila Alenka članica tretjega 
najmočnejšega slovenskega kluba, osvojila je več naslovov državne prvakinje ter bila članica 
državne reprezentance. Še v času aktivnega plavanja je Alenka opravila izpit za sodnika plavanja, si 
pridobila naziv vaditeljice plavanja in kmalu pričela z učenjem najmlajših članov kluba. Svojo 
plavalno pot je prekinila leta 1972, ko je zaradi študijskih obveznosti zapustila Koper in odšla 
študirat v Ljubljano. Leta 1975 je diplomirala na področju ekonomije ter se zaposlila v enem od 
koprskih podjetij. Kljub temu, da od časa študija naprej, Alenka ni bila aktivna na področju plavanja, 
je celo po rojstvu dveh otrok ostajala zasvojena s športom. Oboževala je vse vrste športa, poleg 
plavanja pa je najraje igrala odbojko, rokomet, smučala ter kegljala. V okviru podjetja je organizirala 
mnoga sindikalna tekmovanja, na katerih je tudi aktivno sodelovala. Takrat je tudi odkrila svojo 
nadarjenost za organizacijo dogodkov in iskanja ustrezne vsebine zanje, kar ji je v življenju še 
velikokrat prav prišlo.  
 
Jeseni, leta 1985 se je Alenka, mama dveh otrok vrnila v PK Koper z namenom vpisati otroka v 
plavalno šolo. Že prvo leto jo je izvršilni odbor kluba postavil kot vodjo plavalne sekcije. Leta 1991 
je prevzela funkcijo tajnice kluba in v istem letu bila pobudnica preoblikovanja in delitve Plavalnega 
in vaterpolo kluba (PVK Koper) na dva samostojna kluba. Leta 1992 jo je skupščina kluba 
imenovala za predsednico. Funkcijo je tudi sprejela in jo Alenka opravlja še danes. 
 
S prihodom v PK Koper je spoznala tudi Vedrana, trenerja plavanja, s katerim sta mnoge ure 
presedela v prostorih kluba v iskanju možnih rešitev na področju organizacije dela v klubu. Enaki 
interesi tako na področju plavanja kot tudi v privatnem življenju sta ju združila in nastala je zveza, ki 
traja še danes.  Alenka in Vedran sta tako par, ki sta poleg v življenju, združena tudi na poslovni 
ravni, saj skupaj nosita glavno breme delovanja PK Koper. In ravno ta privatno-poslovna vez med 
njima je pripomogla k temu, da je klub preživel tudi najtežje čase svojega obstoja, ko je bil 
popolnoma brez finančnih sredtev in brez primernega objekta za svoje delovanje.  
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PK Koper se pod vodstvom Alenke Šarkanj lahko pohvali s številnimi uspehi:  
 osvajanje medalj posameznih plavalcev na državnih prvenstvih, mednarodnih tekmovanjih 

ter evropskih prvenstvih. 
 udeležba posameznih plavalcev na evropskih prvenstvih, svetovnih prvenstvih ter olimpijskih 

igrah (Jure Melon, Luka Melon, Katarina Košmrlj, Matjaž Markič). 
 opravljeni plavalni tečaji za več kot 36.000 otrok iz vrtcev in šol MO Koper, Izole, Pirana ter 

iz drugih slovenskih krajev (šole v naravi). 
 izvedba večjih prireditev, namenjenih tako plavalcem tekmovalcem, kot tudi rekreativcem 

vseh starostnih kategorij. 
 

 

        
Slika 2.  Alenka Šarkanj in koprski podžupan Danijel Cep (arhiv Maja Kugonič) 

     Slika 3.  Alenka Šarkanj in zakonca Markič (arhiv Maja Kugonič) 
 
Na sliki 2 je predsednica PK Koper, Alenka Šarkanj ob prejetju posebnega priznanja za dolgoletno 
delovanje kluba, ki ga je prejela od koprskega podžupana Danijela Cepa (na sliki desno). Na sliki 3 
pa je predsednica kluba, Alenka Šarkanj (na sliki levo) v družbi najuspešnejšega plavalca PK Koper, 
Matjaža Markiča (na sliki desno) ter njegovo soprogo, Tino (na sliki v sredini). 
 
 
Alenka je kot predsednica Odbora za množičnost pri Plavalni zvezi Slovenije delovala v okviru 
komisije Ministrstva za šolstvo in šport Slovenije, ki je pripravila program za odpravljanje 
plavalnega neznanja otrok v Sloveniji. Ima tudi zasluge pri ohranjanju programa plavalnih tečajev za 
šolske in predšolske otroke v koprski občini ter širjenju programa v šolskem letu 1998/99 iz 
takratnih 10 na 20 urni program. Med letoma 2002 in 2008 je bila koordinatorka programa 
»Naučimo se plavati« za Obalno-Kraško regijo in za to delo prejela tudi pohvalo Ministrstva za 
šolstvo in šport, kot najuspešnejša koordinatorka programa, saj je dosegla, da je plavalno znanje 
posameznikov v koprski regiji zraslo na 96%, kar je bilo za 4% več kot drugod v Sloveniji.  
 
Nekaj let je tudi honorarno delala kot sekretarka Športne zveze Koper in vodila eno od prvih štirih 
regijskih pisarn Olimpijskega komiteja Slovenije. Takrat je bila tudi članica Odbora za lokalni šport 
pri OKS-ZŠZ. Več mandatov je bila članica izvršnega odbora Plavalne zveze Slovenije, vodila 
Odbor za množičnost pri PZS, od leta 1999 je  članica predsedstva Športne zveze Koper, zadnja tri 
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leta pa tudi predsednica Športne zveze Izola. Ima bogate izkušnje s področja športa, podjetništva in 
financ ter bančništva, vodenja in organizacije dela ter računovodenja. 
 
Ker je bila že od nekdaj velika ljubiteljica plavanja, ji delo predsednice v PK Koper ni bilo nikoli 
odveč. Ko jo vprašamo, kaj se ji je v njenem 21 let trajajočem mandatu najbolj vtisnilo v spomin, 
nam odgovori: »Spominjam se nenehnih težav z bazenom, ki jih ima klub še danes. Imamo pa tudi 
ogromno lepih trenutkov. Zelo sem ponosna na rojstvo Dnevov slovenskega plavanja, ki so se 
odvijali prav v Kopru, s pomočjo našega kluba. Nesebična pomoč staršev in drugih ljubiteljev 
plavanja je pripomogla k temu, da smo skupaj uspeli realizirati množično 3 dnevno prireditev. 
Vsakič znova me navdušujejo tudi najmlajši člani kluba, ki se na domačih tekmovanjih prvič 
pomerijo med sabo v disciplini, ki smo jo v klubu poimenovali »prosto po Prešernu«. To je 
disciplina, pri kateri se otroci po svojih najboljših močeh, ob pomoči starejših plavalcev, v kakršni 
koli tehniki trudijo preplavati svojih prvih 50 metrov. Predvsem pa sem ponosna na velike uspehe 
naših plavalcev. Najbolj sta me s svojimi uspehi razveselila Jure Melon in Matjaž Markič. Matjaževa 
medalja z EP v Trstu se mi je resnično vtisnila v spomin. Ljubitelji plavanja iz vse Slovenije smo se 
povezali in šli skupaj navijat v Trst, kjer smo pred nastopom slovenskih plavalcev in po njem, na 
tribunah uprizorili pravo nogometno vzdušje (glej prilogo 3). Najbolj noro je bilo ob nastopu v 
disciplini 50m prsno, ko smo videli, da je Matjaž v cilj priplaval tretji.« (Alenka Šarkanj, osebna 
komunikacija, 2013). 
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3.1.2.    LOČITEV PLAVALNEGA IN VATERPOLO KLUBA KOPER NA 
DVA SAMOSTOJNA KLUBA 

 
PVK Koper (Plavalni in vaterpolo klub Koper), ki je nosil to ime vse od leta 1977 je v sklopu svojih 
programov izvajal tako plavalno dejavnost, kot tudi vaterpolo. Do trenj med obema sekcijama kluba 
(plavalna sekcija in vaterpolistična sekcija) je prihajalo vse od ustanovitve dalje. Vse močnejše 
težnje po ločitvi obeh sekcij so se pojavljale po letu 1977 z ločitvijo vaterpola od plavanja na zvezni 
in republiški ravni, a so žal finančni problemi preprečili takratno delitev na dva samostojna kluba 
Bertok, 1982). 
 
Nove težnje po preoblikovanju kluba in delitvi obeh sekcij pa so se pojavile v letu 1991 na pobudo 
takratne tajnice PVK Koper, Alenke Šarkanj in predsednika kluba, Jožeta Fabjana. Na skupščini 
PVK Koper, junija leta 1991 sta dokončno bili ločeni obe sekciji in ustanovljena dva samostojna 
kluba – Plavalni klub Koper in Vaterpolo klub Koper. Z ločitvijo se je klub iz PVK Koper 
preimenoval v PK Koper in to ime nosi še danes (Šarkanj, 1993). 
 
 
Delo predsednika kluba je odgovorna funkcija, saj skrbi za razvoj in delovanje kluba, v primeru PK 
Koper pa tudi za obstoj kluba, saj se je ta skozi svoj razvoj mnogokrat srečeval s situacijami, zaradi 
katerih je bil njegov obstoj pod velikim vprašanjem. Temu so botrovali predvsem slabi pogoji za 
delo s katerimi se je PK Koper srečeval. In ravno s temi pogoji dela so se osebno spopadali tudi 
trenerji, učitelji in vaditelji plavanja, ki so svojo vadbo nemalokrat prilagajali danim pogojem. 
Veliko vlogo pri organiziranem delovanju PK Koper so tako igrali ravno strokovni sodelavci s 
svojim delom na bazenu ali ob njem.  
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3.2.    STROKOVNI KADER 
 
Leto 1985 je bilo za PK Koper prav gotovo leto pozitivnih sprememb. Prvič od ustanovitve dalje je 
klubu uspelo zaposliti prvega trenerja plavanja v koprski občini. Poleg izvajanja tekmovalnega 
plavanja so v PVK Koper pričeli z izvajanjem programa učenja plavanja in plavalnih tečajev za 3. 
razrede osnovne šole in predšolske otroke koprske občine, kar je klubu poleg osebnega zadovoljstva, 
predstavljalo tudi boljše finančne pogoje za obstoj kluba in poslednično zaposlitev kar dveh 
trenerjev plavanja, ki sta se pri svojem delu dopolnjevala (Šarkanj, 1993). 

Državne spremembe in nesprejet Nacionalni program športa ter nekateri drugi dejavniki, so med 
letoma 1991 in 1993 povzročili odpust kar devetih trenerjev koprske občine, med njimi tudi obeh 
trenerjev plavanja. PK Koper si je tako v naslednjih letih prizadeval rešiti težave s pomanjkanjem 
ustreznega kadra, saj bi izguba trenerja pomenila velik korak nazaj za razvoj kluba. Ta problem so 
uspešno reševali z organizacijo plavalnih tečajev za vse otroke 3. razredov koprskih osnovnih šol ter 
s širitvijo plavalnih tečajev za šolske in predšolske otroke izolske in piranske občine. S šolskim 
programom oplavanjevanjevanja otrok treh obalnih občin, si je PK Koper zagotovil finančna 
sredstva s katerimi je na lastno pest zaposlil dva trenerja plavanja. Oba trenerja plavanja sta za 
izvedbo klubskih programov potrebovala pomoč številnih učiteljev in vaditeljev plavanja. Učitelji in 
vaditelji, z veljavnimi licencami za učenje plavanja, so običajno bili nekdanji plavalci in člani PK 
Koper (Poročilo o delovanju kluba med letoma 1985 in 1995, arhiv PK Koper). 

Strokovni kader kluba (trenerji, učitelji, vaditelji) je v vseh letih obstoja kluba igral pomembno 
vlogo. Z izvajanjem začetnih in nadaljevalnih tečajev plavanja je skrbel je za oplavanjevanje otrok 
na slovenski obali in širše, koordiniral delo na bazenu ter vodil športno šolo plavanja in tekmovalno 
plavanje. Glavni trenerji so skrbeli za izobraževanje in izpopolnjevanje plavalnega kadra ter skupaj z 
ostalimi sodelavci pomagali pri organizaciji večjih prireditev v okviru PK Koper, kot so tekmovanja 
(Državna prvenstva, Pokal Kopra, klubska tekmovanja), Dnevi slovenskega plavanja, Uživajmo ob 
morju, Plavalni mini maraton in drugi. Predvsem pa je celoten plavalni kolektiv skrbel za dobro 
vzdušje v klubu, ki je pripomoglo k boljšim odnosom med plavalci, trenerji in starši. S tem je tudi 
rasla pripravljenost prostovoljnega dela v klubu, ki ga je ta potreboval ob organizaciji različnih 
množičnih prireditev.  
 
Med letoma 1985, od kar je klub zaposlil svojega prvega trenerja plavanja, pa do danes, se je v tem 
času zamenjala le peščica trenerjev. V vlogi glavnega trenerja sta sprva delovala Fabijan Hrvatin in 
Vedran Žagar. Slednji je še danes, skoraj tri desetletja kasneje, zaposlen v PK Koper v vlogi 
glavnega trenerja. V sezoni 1986/87 je PK Koper z željo po kvalitetnejšem in bolj profesionalnem 
delu, k sodelovanju povabil trenerja Dušana Simonoviča, ki pa je žal, zaradi slabih finančnih 
pogojev kluba zapustil delo glavnega trenerja v PK Koper po eni sezoni. 
 
V vlogi trenerjev so v PK Koper sodelovali še Denis Dretnik (med letoma 1997 in 1999), Andrej 
Mlinar (sezona 2001/2002) in Brigita Omerza (sezona 2002/2003). 
 
Če lahko torej trdimo, da je v PK Koper od leta 1985 dalje delovalo skromno število trenerjev, pa ne 
moremo tega trditi za število učiteljev in vaditeljev. S programom učenja plavanja za šolske in 
predšolske otroke, ki ga PK Koper izvaja vse od leta 1985, je vsako leto pri procesu učenja plavanja 
pod vodstvom glavnega trenerja plavanja, sodelovalo približno 20 učiteljev in vaditeljev plavanja. 
(Žagar, osebna komunikacija, 2013). 
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3.2.1.    GLAVNI TRENERJI PLAVALNEGA KLUBA KOPER PO LETU 1985 
 
 
VEDRAN ŽAGAR, trener od leta 1985 do danes 

Vedran Žagar je pričel s svojim delom v PK Koper že leta 1978 kot vaditelj plavanja. Kmalu je 
napredoval v trenerja in leta 1985 bil prvič zaposlen kot trener. Takrat se je tudi začela Vedranova 
dolgoletna trenerska dejavnost na področju plavanja v okviru PK Koper, ki neprekinjeno traja še 
danes. 

Že kot 3 letni otrok je vsem okoli sebe pokazal, kako zelo uživa v vodi, saj v poletnem času ni bilo 
prostega trenutka, ki ga Vedran ne bi izkoristil za skok v morje. Ta ljubezen do vode in do plavanja 
je z leti le še rasla. Zrasla je do te mere, da se je Vedran Žagar najprej izuril za vaditelja plavanja, 
potem za trenerja, po več kot tridesetih letih delovanja v klubu, pa še vedno vztrajno opravlja delo 
glavnega trenerja PK Koper.  
 
Kot deset letni deček se je leta 1971 vpisal v PK Koper, kjer je aktivno plaval šest let. Zadnji dve leti 
njegovega aktivnega plavanja je klub večkrat imel kadrovske težave. In prav pomanjkanje 
trenerskega kadra je Vedrana spodbudilo k temu, da je kmalu tudi sam postal trener. V vlogi 
nadomestnega »trenerja« je užival že kot aktivni plavalec, ko je ob odsotnosti svojega trenerja 
večkrat zapustil bazen in prevzel vodenje vadbe svojih prijateljev. Že takrat je čutil, da mu je 
trenersko delo pisano na kožo. 
 
Svojo strast do trenerskega dela je nadgradil pri sedemnajstih letih,  ko je opravil tečaj za vaditelja 
plavanja na Visoki šoli za telesno kulturo v Ljubljani. Zaradi študijskih obveznosti je nato bil 
primoran za tri leta opustiti delo vaditelja plavanja v takratnem PVK Koper.  
 
Med študijem si je pridobil naziv trenerja plavanja, tako se je leta 1984 ponovno vrnil v klub in 
nadaljeval s svojim delom. Leto zatem (1985) pa ga je Športna zveza Koper prvič zaposlila kot 
trenerja. Njegova zaposlitev je šla z roko v roki z novim programom učenja plavanja šolskih in 
predšolskih otrok, ki ga je za koprske osnovne šole in vrtce izvajal PK Koper. Cilj programa je bil 
odpravljanje plavalnega neznanja otrok. Program učenja plavanja šolskih in predšolskih otrok, pod 
vodstvom glavnega trenerja Vedrana Žagarja in mnogih drugih učiteljev in vaditeljev plavanja, 
poteka še danes. 
  
Ker ga je delo z mladimi plavalci vedno veselilo, je vsa leta svojega delovanja v klubu vodil delo v 
tekmovalni sekciji. V svoji 30-letni trenerski karieri je poskrbel za razvoj nekaterih vrhunskih 
plavalcev, ki so dosegali izjemne rezultate na državni in mednarodni ravni. Med letoma 1985 in 
1993 je njegov varovanec Borut Fabjan dosegel več naslovov republiškega prvaka in prvaka SFRJ, 
obenem pa bil tudi jugoslovanski rekorder. Kmalu po Fabianovih uspehih sta se pod njegovim 
vodstvom v vrhunska plavalca razvila še brata Melon (Luka in Jure), ki sta blestela na državnih 
prvenstvih, oba pa sta se udeležila tudi Euro iger mladih. Leta 1993 je Vedrana osrečila vest, da je 
Jure Melon na Euro igrah v Valkenswaardu osvojil bronasto medaljo. Naslednji vrhunski plavalec, 
ki je vadil pod okriljem trenerja Vedrana Žagarja, je še danes aktiven Matjaž Markič. Vedran ga je s 
svojim večletnim sistematičnim delom pripeljal do prve medalje na Evropskih prvenstvih, 2. mesto 
na mladinskem Evropskem prvenstvu na Malti.  
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Poleg zgoraj naštetih plavalcev je bilo v klubu še mnogo takih, ki so pod vodstvom Vedrana Žagarja 
posegali po medaljah na državnih prvenstvih in mednarodnih mitingih ter dosegali državne rekorde. 
Vedran je med drugim tudi skrbel, da je vzdušje v klubu bilo vedno pozitivno in prijetno. Velik 
poudarek je dajal na medsebojno druženje, saj mu je bilo dobro počutje otrok izrednega pomena. Po 
končanih tekmovanjih je svoje plavalce nagradil z raznoraznimi nepričakovanimi izleti, kot na 
primer rafting na Soči, vožnja z vlakom iz Bohinja do Mosta na Soči in mnogimi drugimi. Obenem 
je do leta 1998 dvanajst let zapored med zimskimi počitnicami vodil plavalce na zimske priprave v 
Cerkno, kjer so poleg tega, da so 2x dnevno vadili v bazenu, še smučali, se sankali in ob tem 
izjemno zabavali.  
 

 

Slika 4. PK Koper na raftingu na Soči (arhiv PK Koper) 
Slika 4 prikazuje 4 tekmovalce PK Koper (Jure Melon, Luka Melon, Katarina Košmrlj in Matjaž 
Markič) ter njihovega trenerja, Vedrana Žagarja, ki se pripravljajo na adrenalinsko doživetje – 
rafting na Soči. 
 
Vedran ni bil nikoli le trener, ki bi se ukvarjal zgolj s tekmovalnim plavanjem. Bil je tudi idejni oče 
in vodja mnogih drugih projektov: 
 leta 1984 je na njegovo pobudo bil organiziran 1. plavalni mini maraton »Koper« 
 vodil program učenja plavanja šolskih in predšolskih otrok koprske, izolske in piranske 

občine od leta 1985 pa do danes. 
 vse od leta 1985 pa do 2013 je s PK Koper uspešno organiziral mnoga prijateljska plavalna 

tekmovanja. 
 leta 2002 je PK Koper v sodelovnju s Plavalno zvezo Slovenije prvič organiziral Dneve 

slovenskega plavanja, ki so se odvijali v Kopru. 
 bil je vodja akcije »Voda za vse«. 
 bil je vodja akcije »Uživajmo ob morju«. 
 leta 2008 je bil na njegovo pobudo organiziran 1. mednarodni miting za Pokal Kopra. 
 večkrat organiziral tečaje za pridobitev sodniških licenc. 
 vsa leta skrbel za izobraževanje plavalnega kadra. 
 bil upravnik letnega kopališča v Žusterni. 
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Vedran Žagar je trener, ki mu nič ni težko narediti, saj vse kar dela, dela z veseljem in z ljubeznijo 
do plavalnega športa. Je gonilna sila plavalnega kluba, je oseba, ki je verjela v obstanek kluba in v 
svoje delo tudi, ko so nastopili najbolj kritični časi (PK Koper je med letoma 1998 in 2001 ostal brez 
primernega objekta za vadbo, finančno-materialno stanje v klubu je bilo v določenih obdobjih 
izredno slabo ter obstajali so posamezniki iz drugih organizacij, ki so v korist lastne organizacije 
želeli uničiti obstoj PK Koper). Zaradi močne volje trenerja in drugih dolgoletnih sodelavcev kluba 
je PK Koper prestal vse težke preizkušnje in nemoteno deluje še danes. 
 
Vedran Žagar kot trener in kot človek uživa veliko podpore s strani svoje družine. Le tako je lahko 
redno in brez slabe vesti opravljal delo v katerem že desetletja uživa. Trenersko delo ne pozna 
počitnic, vikendi so navadno namenjeni tekmovanjem. Svoje življenje je v večji meri podredil 
plavanju.  
 
Leta 2009, na zimskem absolutnem državnem prvenstvu v Celju so Vedrana nenadoma presenetile 
hude zdravstvene težave, zaradi katerih je kasneje bil primoran začasno opustiti trenersko delo v 
klubu. Po osmih mesecih bolniškega staža se je vrnil na bazen in z delom nadaljeval. Tako Vedran 
še danes opravlja delo glavnega trenerja PK Koper in vodi tekmovalno plavanje, plavalne tečaje, 
organizira tekmovanja in druge prireditve ter skrbi za obilo dobre volje v klubu (Vedran Žagar, 
osebna komunikacija, 2013). 
 

        
Slika 5. Tekmovalna sekcija pod vodstvom trenerja Vedrana Žagarja (arhiv PK Koper) 
Slika 6. Trener Vedran Žagar v družbi trenerja PK Celulozar Krško, Boštjana Bajca (arhiv Maja 
Kugonič)  

 
 
DUŠAN SIMONOVIČ, trener v sezoni 1986/87 
 
Ker je po letu 1985 PK Koper imel kar nekaj obetavnih plavalcev, jim je klub želel zagotoviti 
ustrezen strokovni kader. Zato je klub k sodelovanju povabili priznanega trenerja Dušana 
Simonoviča, ki bi s svojim profesionalnim pristopom skrbel za doseganje vrhunskih rezultatov 
perspektivnih plavalcev in izobraževanje drugih trenerjev PK Koper. Žal pa klub organizacijsko in 
finančno ni bil sposoben zagotoviti Simonoviču ustrezne pogoje za delo, zato je ta delo v klubu 
zapustil po eni sezoni (Šarkanj, 1993). 
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FABIJAN HRVATIN, trener od 1985 do 1997 
 
Dolga leta tudi sam plavalec ter ljubtelj plavanja, se je po končani plavalni karieri odločil, da bo 
svojo športno pot nadaljeval kot trener mladih plavalcev v PK Koper. Prva tri leta je sodeloval 
amatersko, leta 1985 pa ga je, po opravljenem izpitu za trenerja plavanja, Športna zveza Koper 
zaposlila kot trenerja. Vsa leta svojega delovanja, vse do 1997, ko je zaradi selitve v Krško zapustil 
PK Koper, je skrbel za mlajše kategorije in jih pripravljal za prehod na višji nivo in zahtevnejše 
treninge. Tudi njegova zasluga je, da so koprski plavalci dosegali visoke uvrstitve. S svojim delom v 
klubu je dosegel, da so njegovi varovanci posegali po medaljah na državnih prvenstvih: 
 
leto 1992/93  ........... 35 medalj (10 Z)      leto 1995/96 .............. 12 medalj (4Z)              
leto 1993/94  ........... 43 medalj (3 Z) leto 1996/97............... 10 medalj (4Z) 
leto 1994/95  ........... 41 medalj (14 Z) leto 1997/98 ...............  9 medalj (3Z) 
 
Poleg tega je Fabijan dolga leta izvajal tudi program oplavanjevanja šolskih in predšolskih otrok 
obalnih občin (Šarkanj, Poročilo o delu PK Koper ob 40 letnici delovanja, 1998). 
 
 

3.2.2.    VADITELJI IN UČITELJI Z DALJŠIM STAŽEM V PLAVALNEM 
KLUBU KOPER OD LETA 1985 NAPREJ 

 
Zlatan Keškič  
Med letoma 1994 in 2010 je sodeloval pri izvedbi plavalnih tečajev v šolah ter v klubu izvajal 
začetne plavalne tečaje. Z začetkom razvoja vodne košarke v Kopru je bil nekaj let vodja sekcije, 
vodil pa je tudi delo klubskih sodnikov (Keškič, osebna komunikacija, 2013). 
 
Fredi Kotnik in Marko Poklar  
Vaditelja, ki sodelujeta s PK Koper že od leta 1985. Oba sta aktivna še danes: Fredi Kotnik vodi 
vodeno rekreativno vadbo odraslih, Marko Poklar pa dela z mlajšimi kategorijami plavalcev 
(Poročilo o delu PK Koper 2012, arhiv PK Koper). 
 
Poleg vseh naštetih trenerjev, učiteljev in vaditelev, je pri organizaciji plavalnih tečajev in različnih 
programov vadbe sodelovalo še mnogo drugih vaditeljev plavanja, ki so s svojim delom pripomogli 
k boljši kakovosti vadbenega procesa ter večji varnosti. Letno je med letoma 1985 in 2008 s PK 
Koper  sodelovalo med 20 in 25 dugih vaditeljev z veljavnimi licencami za učenje plavanja. Z letom 
2008 se je potreba po dodatnem kadru, zaradi zmanjšanega obsega dejavnosti PK Koper, zmanjšala, 
tako da v zadnjih letih s klubom sodeluje le še približno 10 – 15 vaditeljev in učiteljev plavanja 
(Šarkanj in Žagar, osebna komunikacija, 2013). 
 
Trenerji, učitelji in vaditelji so ena glavnih sestavin kakovostnega in sistematičnega delovanja kluba. 
Niso pa edini pogoj, ki soustvarja napredek in uspehe kluba, ter zagotavlja njegovo kakovost. 
Rezultat dela strokovnega kadra v klubu je v veliki meri odvisen tudi od pogojev, ki jih imajo za 
delo. Kljub strokovnosti in angažiranosti kadra, so pogoji dela mnogokrat otežili vadbeni proces in 
izvajanje različnih programov – včasih celo do te mere, da vadbe sploh ni bilo mogoče izvajati.  
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3.3.     POGOJI DELA 

 
Vsaka organizacija, klub ali društvo potrebuje za svoje delo neke pogoje. Ni pa vedno pravilo, da so 
tej pogoji idealni. Dejstvo pa je, da boljši kot so, večje možnosti ima organizacija, klub ali društvo za 
uspeh ali napredovanje na svojem področju.  
 
Enako velja tudi za PK Koper, ki se je skozi mnoga leta svojega obstoja prav zaradi slabih pogojev 
dela bil primoran boriti za svoj obstanek. Najpomembnejšo vlogo so igrali objekti oziroma 
kopališča, ki jih je PK Koper ne malokrat zamenjal in kar več kot 40 let je trajalo, da je klub dobil 
ustrezno kopališče za svoje delovanje, v okviru katerega je tudi 50 meterski olimpijski bazen v 
Žusterni.  
 
Drugo pomembno vlogo pa je igralo finančno stanje kluba, ki je v skoraj šestih desetletjih njegovega 
delovanja izjemno nihalo in s tem poleg dobrih osnov za delo, postreglo tudi z obdobji krize iz 
katerih pa se je PK Koper z močno voljo predsednice kluba Alenke Šarkanj in glavnega trenerja 
kluba Vedrana Žagarja tudi rešilo. 
 
 

3.3.1.   KOPALIŠČA 
 
Objekt, ki ga vsak plavalni klub na svetu za svoje uspešno delovanje potrebuje je kopališče, v sklopu 
katerega je tudi bazen. Če tega objekta nima, je pod vprašanjem tudi obstoj kluba. Čeprav PK Koper 
beleži že 55 let svojega obstoja, je skozi zgodbo o ustreznih kopališčih, ki jih je imel ali pa celo ni 
imel na razpolago, bil njegov obstoj pod veliko preizkušnjo. A tudi pomanjkanje ustreznega 
kopališča, selitve po raznih obalnih hotelskih bazenih, mrzla, neogrevana in kalna voda ter drugi 
neustrezni pogoji za delo, niso kluba odvrnili od vztrajanja in iskanja rešitev za boljši jutri. Tako je 
klub leta 2001 končno prišel do novega olimpijskega bazena v Žusterni, ki pa je le v določeni meri 
rešil težave z ustreznimi pogoji dela. Žal se mora klub tudi vzadnjih nekaj letih boriti za izvajanje 
vadbe in drugih programov v njemu ustreznem bazenu, a žal se velikokrat zgodi, da naleti na 
posameznike, ki nimajo posluha za razvoj ali obstoj plavalnega športa v koprski občini in širše.  
 

3.3.1.1.  KOPALIŠČA SKOZI RAZLIČNA OBDOBJA 
 
PK Koper je skozi nekatera obdobja svojega delovanja razpolagal z različnimi ustreznimi ali 
neustreznimi kopališči, ki so pomembno vplivala na kakovost vadbe in možnost organiziranja drugih 
dejavnosti v okviru kluba.  
 
Kopališča od 1985 do 1998 – oporečnost bazenov 
 
PK Koper je za izvajanje svojih programov v zimskem času uporabljal hotelski (Hotel Triglav) 
pokriti bazen v Žusterni, ki je bil dolg 25m, voda v njem pa je bila morska. Klub je iz svojih sredstev 
sofinanciral nakup nafte, ki so jo potrebovali za ogrevanje bazena. Pred letom 1998 je snitarna 
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inšpekcija ugotovila, da je bazen oporečen, še pred tem pa se je v hotelu pojavila težnja po prenovi 
bazena. Tako je leta 1998 bazen zaprl svoja vrata vsem plavalcem. Hotelski kompleks in njegovo 
kopališče je prevzelo podjetje Terme Čatež, ki pa se je odločilo uporabljati zimsko kopališče v 
izključno turistično-rekreativne namene. Prostora za PK Koper tam ni bilo (Poročila o delu PK 
Koper med letoma 1993 in 2000, arhiv PK Koper). 
 

 
Slika 7. Zimski pokriti 25m bazen v Žusterni do leta 1998 (arhiv PK Koper) 

 
Na sliki 7 je prikazan 25 meterski zimski bazen, ki je bil del hotelskega kompleksa Hotela Triglav. 
PK Koper je ta bazen uporabljal za vadbo plavalcev ter izvajanje drugih dejavnosti kluba, med 
drugim tudi za organizacijo različnih tekmovanj. Od leta 1998 dalje je bil bazen zaradi oporečnosti 
in kasnejše prenove, zaprt  
 
V poletnem času pa je klub za izvajanje svojih programov uporabljal letno kopališče v Žusterni (glej 
prilogo 1), dolžine 21m x 50m. Bazen je bil postavljen v morje, pravzaprav je bil obzidan del obale. 
Voda v njem je bila morska in neogrevana. Poleg tega je bila tudi kalna, kar je bistveno zmanjšalo 
vidljivost med plavanjem.V vodi tudi ni manjkalo morskih živali in drugih organizmov, kot so razne 
ribice, rakci, alge in podobno. Sanitarna inšpekcija je leta 1997 letni bazen za uporabo prepovedala 
in postavila ureditvene zahteve za nadaljno uporabo bazena (Poročila o delu PK Koper med letoma 
1993 in 2000, arhiv PK Koper). 
 

 
Slika 8. Letno kopališče v Žusterni do leta 1997 (arhiv PK Koper) 
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Na sliki 8 je prikazano letno kopališče v Žusterni, ki ga je PK Koper v poletnem času uporabljal za 
vadbo plavalcev, vse do leta 1997, ko je bazen zaradi oporečnosti in kasnejše prenove bil zaprt. Z 
zaprtjem obeh bazenov v letih 1997 in 1998 je bila pod velikim vprašanjem prihodnost PK Koper ter 
nekaterih drugih klubov, ki so bili vezani na plavalno dejavnost. 
 
Zaradi neustreznih pogojev za delo v obdobju med letoma 1985 in 1998 je PK Koper več let svoje 
varovance vodil na vikend priprave v Krško, kar je znatno povečalo stroške kluba. Za potrebe 
najuspešnejših plavalcev pa so uporabljali tudi 50 meterski letni bazen v Ankaranu, v katerega so 
vložili tudi nekaj sredstev za njegovo prenovo in nabavo opreme namenjene tekmovanjem (plavalne 
proge, držala za proge na robu bazena in drugo). Tudi ta bazen ni bil ogrevan, zato so se plavalci 
večkrat srečevali s problemom premrzle vode, ki pa je bistveno vplivala na kakovost vadbe (Žagar, 
osebna komunikacija, 2013). 
 
V obdobju med letoma 1985 in 1999 pa se je zgodilo nekaj, kar je kasneje bistveno vplivalo na 
nadaljni razvoj plavanja in vaterpola v Kopru. Leta 1994 je Mestna občina Koper postala lastnik 
kopališča v Žusterni, Zakon o športu pa je omogočil, da je s sklepom Mestnega sveta iz leta 1999, 
objekt v Žusterni postal javni športni objekt. Ker je bil PK Koper (skupaj z Vaterpolo klubom 
Koper) od leta 1986 dalje upravljalec kopališča, je Hotel Triglav objekte na kopališču priznal kot 
lastninski delež, ki sta ga oba kluba (plavalni in vaterpolo) uveljavljala v postopku lastninjenja, 
sproženem po Zakonu o športu. S prijavo na razpise sta plavalni in vaterpolo klub Koper večkrat 
pridobila sredstva za pospešitev prenove kopališča, predvsem pa samega bazena, ki sta jih prispevala 
tako Ministrstvo za šolstvo, kulturo in šport, kot tudi Fundacija za šport. Tako je PK Koper čakal le 
še na prenovo tega objekta, za katerega ni bilo več vprašljivo ali se bo tam smelo trenirati ali ne 
(Poročila o delu PK Koper med letoma 1998 in 2000, arhiv PK Koper). 
 
 
Kopališča od 1998 do 2001 – »na suhem« 
 
To je bilo eno od težjih obdobij, ki ga je PK Koper v svoji zgodovini doživljal. Temu obdobju bi 
lahko rekli tudi obdobje »na suhem«, saj PK Koper v vsem tem času ni imel na razpolago ustreznega 
objekta za svoje delovanje – tako letnega kot tudi zimskega bazena. Vadbo v bazenu so plavalci 
nadomestili z vadbo na suhem (tek, poskoki, vaje za moč) ali pa so jo v zimskem času izvajali v 
raznih obalnih bazenih, ki so bili vsi del hotelskega kompleksa: Debeli Rtič, Metropol Portorož, 
Delfin Izola, San Simon Izola in Laguna Bernardin. Voda v teh bazenih je bila prav tako morska, 
največkrat pa pretopla za kakovosten potek vadbe, saj so se plavalci kaj hitro pregreli. Poleg tega so 
se plavalci morali prilagajati gneči v bazenu in mnogim drugim obiskovalcem bazena, ki jih je 
njihovo »špricanje« motilo (Žagar, osebna komunikacija, 2013). 
 
V tem obdobju se je PK Koper tudi odločal, ali bi nadaljeval z vlaganjem sredstev v 50 meterski 
bazen v Ankaranu, ki so ga uporabljali le za pripravo uspešnejših plavalcev na pomembnejša 
tekmovanja ali bi počakal na morebitno prenovo kopališča v Žusterni. Kot je bilo že omenjeno, je 
leta 1999 bilo odločeno, da bo bazen na kopališču v Žusterni prenovljen in bo namenjen športno-
tekmovalni dejavnosti. Tako je PK Koper preusmeril vlaganje svojih sredstev v prenovo letnega 
kopališča in olimpijskega bazena v Žusterni (Šarkanj, osebna komunikacija, 2013). 
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Čeprav se na prvi pogled zdi obdobje med letoma 1998 in 2001 izjemno krizno, saj je neprekinjeno 
prevažanje trenerjev, učiteljev in plavalcev na vadbo v različna obalna hotelska kopališča časovno in 
finančno zelo obremenjevalo vse člane kluba in klub kot celoto, je to obdobje postreglo s prvimi 
velikimi uspehi nekaterih posameznikov, ki niso podlegli slabim pogojem dela. Uspeh koprskega 
plavalca Matjaža Markiča s srebrno medaljo z Evropskga prvenstva na Malti v kategoriji mladincev 
je le prvi v vrsti mnogih uspehov, ki jih je dosegal v večletni plavalni karieri (Pročilo od delu PK 
Koper ob 45 letnici delovanja, 2003; arhiv PK Koper). 
 
Po drugi strani pa je bil zaradi omenjenih pogojev dela, osip plavalcev skoraj neizogiben. Mnogi 
starši in njihovi otroci niso zmogli bremena prevažanja na vadbo po vsej slovenski obali, zato so se 
odločili prenehati s plavalno dejavnostjo. 
 
Medtem ko so se koprski plavalci prevažali iz bazena na bazen, pa so na kopališču v Žusterni že 
potekala obnovitvena dela kopališča in olimpijskega bazena.  
 
 
Kopališča od 2001 do 2013 – Olimpijski bazen 
 
Prenova težko pričakovanega kopališča v Žusterni in olimpijskega bazena je bila leta 2001 končno 
zaključena (glej prilogo 2). Kljub temu, da se je poletna sezona že začela, pa zaradi naknadne 
gradnje strojnice namenjene ogrevanju bazena, ki je v prvotnih projektih ni bilo, bazen še ni imel 
obratovalnega dovoljenja. Ko se je tudi to uredilo, je 2.8.2001 poteklala tudi uradna otvoritev novega 
olimpijskega bazena. V čast novi pridobitvi za koprski šport je PK Koper leta 2001 prvič organiziral 
letno Odprto absolutno in mladinsko prvenstvo Slovenije v plavanju (Pročilo od delu PK Koper ob 
45 letnici delovanja, 2003; arhiv PK Koper). 
 
Potreba po tovrstem objektu v MO Koper je bila velika. Vsa plavalna dejavnost bi brez novega, 
ustreznega kopališča sčasoma zamrla – tako kot plavalci, tudi vaterpolisti niso imeli ustreznih 
pogojev za izvajanje svoje vadbe, obenem pa je bilo oteženo izvajanje plavalnih tečajev za osnovne 
šole in vrtce, ki so poleg svoje pomembnosti oplavanjevanja otrok, bili eden od osnovnih virov 
pridobivanja finančnih sredstev za PK Koper (Pročilo od delu PK Koper ob 45 letnici delovanja, 
2003; arhiv PK Koper). 
 
Upravljalca novega kopališča sta bila PK Koper in VK Koper, ki sta si s pokritjem bazena z balonom 
prizadevala uporabo le tega tudi v zimskem času. V zimski sezoni 2002 so bazen tudi dejansko 
pokrili z balonom in tako je plavalni šport v občini Koper oživel tudi v zimskem času. A prav pozimi 
so se pojavile nove težave. Ker je školjka bazena postavljena v morje, med gradnjo pa ni bilo 
izdelane ustrezne toplotne izolacije, saj po prvotnih projektih bazen ni bil namenjen obratovanju v 
zimskem času, so bili stroški ogrevanja bisteno višji od načrtovanih. Tako so se plavalci PK Koper 
večkrat znašli v mrzli vodi, kar je oteževalo vadbeni proces (Pročilo od delu PK Koper ob 45 letnici 
delovanja, 2003; arhiv PK Koper). 
 
V letu 2003 je prišlo do novih sporov med PK Koper (v sodelovanju z VK Koper) in MO Koper, ki 
je v mesecu maju upravljalcem bazena ukazala odstranitev balona z namenom uporabe bazena v 
turistične namene. To je tudi pomenilo zaprtje bazena, saj plavalni in vaterpolo klub nista imela 
potrebnih sredstev za kritje stroškov ogrevanja bazena v tistem času. Po mesecu dni sta kluba prišla 
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do skupnega jezika z MO Koper in nadaljevala z vadbo v ustrezno ogrevani vodi v olimpijskem 
bazenu v Žusterni. 
 
Do leta 2006 je bil PK Koper skupaj z vaterpolo klubom upravljalec letnega kopališča v Žusterni, 
kar je za klub pomenilo dodaten vir dohodkov. Leta 2006 pa je upravljanje prevzelo zasebno 
podjetje Medadria. Občina je bila mnenja, da kluba nista dovolj dobra gospodarja in da bo privatno 
podjetje bolje zagotavljalo delovanje bazena in pokrivanje stroškov. Tako je klub izgubil pomemben 
del finančnih sredstev, ki ga je uporabljal za svoje delovanje (Pročilo od delu PK Koper ob 50 letnici 
delovanja, 2008; arhiv PK Koper). 
 
Celo desetletje je trajalo obdobje, ko je klub nemoteno izvajal svoje programe in dejavnosti, tako v 
letnem, kot tudi v zimskem času v olimpijskem bazenu v Žusterni. Nato pa je leta 2012 je z MO 
Koper prišel sklep, da zaradi dotrajanosti balona in njegove nevarnosti za otroke in druge uporabnike 
bazena ter prevelikih stroškov vzdrževanja in ogrevanja bazena, v sezoni 2012/2013 balona ne bodo 
postavili. Eden od razlogov MO Koper za odsotnost balona pa je tudi načrtovana prenova letnega 
kopališča Žusterna, ki pa do danes nima niti osnutkov projektov za omenjeno prenovo (Žagar, 
osebna komunikacija, 2013). 
 
PK Koper in vsi ostali klubi, ki so kakorkoli povezani s plavanjem so ponovno ostali brez ustreznega 
bazena za svoje delovanje. Klub je uspel dobiti dovoljenje za izvajanje vadbe v večernih urah v 
zimskem kopališkem kompleksu Aquapark Žusterna, ki je v lasti podjetja Terme Čatež. Voda v 
bazenu je bila morska in temperatura le-te previsoka za kvalitetno izvajanje vadbe. Je pa bila zato 
primernejša za tečajnike in plavalce iz nadaljevalne šole plavanja, ki jih ob višji temperaturi vode, 
med vadbo ni zeblo. Poleg omenjenih pogojev, pa je bilo v bazenu na razpolago premajhno število 
prog za vadbo, posledično je bila v posamezni progi prevelika gneča za izvajanje optimalne vadbe 
plavalcev različnih starostnih kategorij. 
 
Plavalci so vadili v omenjenih pogojih skozi celotno zimsko sezono 2012/2013. In ravno zaradi teh 
pogojev, ki so bili za nekatere posameznike tekmovalnih skupin nevzdržni, je mnogo njih v tem 
obdobju prenehalo s plavanjem (Žagar, osebna komunikacija, 2013). 
 
Osip je bilo možno opaziti tudi v času izvajanja programov v zimskem času v olimpijskem bazenu v 
Žusterni, ko je bil ta pokrit z balonom. Poleg mrzle vode, je tudi temperatura zraka v bazenu bila 
razmeroma nizka (19ºC), zato je tečajnike in najmlajše udeležence nadaljevalne šole plavanja med 
vadbo velikokrat zeblo. Če smo nizki temperaturi dodali še nečistočo celotnega kopališča, predvsem 
pa neustrezno čistočo garderob in sanitarij, je to bil odličen argument, da starši svojih otrok niso 
vpisali v plavalno dejavnost ali pa so jih iz nje izpisali (Žagar, osebna komunikacija, 2013). 
 
V sezoni 2013/2014 se je že v juniju mesecu plavalna dejavnost vrnila v olimpijski bazen Žusterna. 
Jeseni 2013 so bazen na kopališču Žusterna ponovno pokrili in ustrezno opremili za zimsko sezono, 
tako lahko vsi klubi, ki se ukvarjajo s plavalno dejavnostjo, nemoteno trenirajo v ustreznih pogojih. 
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S pridobitvijo olimpijskega bazena v Žusterni leta 2001 je lahko PK Koper poleg treningov, tečajev 
plavanja in drugih oblik vadbe v bazenu, pričel z organiziranjem in izvajanjem večjih tekmovalnih in 
rekreativnih prireditev v okviru plavanja. Med letoma 2001 in 2013 so na kopališču v Žusterni in 
njegovem olimpijskem bazenu, pod organizacijo PK Koper večkrat potekala:  
 Državna prvenstva (za različne kategorije) 
 Mednarodni mitingi za Pokal Kopra in Alpe Adria 
 Turnirji v vodni košarki 
 Državna veteranska prvenstva 
 Otroške športne delavnice v okviru Dnevov slovenskega plavanja 
 Prijateljska tekmovanja Primorskih klubov in klubov hrvaške Istre 

 
 
Pri objektih pa naj še omenimo pomanjkanje ustreznega skladišča, kjer bi PK Koper lahko hranil vse 
potrebne pripomočke in opremo, ki jih uporablja pri organizaciji različnih  prireditev in tekmovanj 
(ozvočenje, plavalni pripomočki, mize, klopi, itd.). Mnogo teh pripomočkov hranijo kar v pisarni 
plavalnega kluba, ki je zaradi tega prenasičena. Ostalo opremo pa s klubskimi kombiniranimi vozili 
pripeljejo in odpeljejo pred in po zaključku vsake prireditve, kar pomeni za klub le še dodatno delo. 
V ta namen je klub nabavil kontejnerje, v katerih hrani vso opremo, ki jo potrebuje za izvajanje 
dejavnosti in tekmovanj. 
 
 

 
Slika 9. Olimpijski bazen na kopališču Žusterna (arhiv PK Koper) 

 
Na sliki 9 je prikazan olimpijski bazen v Žusterni, katerega prenovo so zaključili v letu 2001. S 
pridobitvijo bazena so bile PK Koper dane optimalne možnosti za izvajanje različnih dejavnosti na 
področju plavanja – kot na primer, na sliki razvidne otroške vodne delavnice.  
 
 
 

3.3.2.   FINANČNO STANJE KLUBA 
 
Za optimalno delovanje vsakega kluba ali društva so pomembna tudi finančna sredstva s katerimi ta 
razpolaga. Finančna sredstva se lahko porabijo v mnoge namene: organizacija prireditev, plačevanje 
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najemnine objekta ali prostora v katerem klub ali društvo deluje, nabava opreme, stroški tekmovanj, 
stroški priprav, plačilo trenerjev in še mnogi drugi primeri porabe sredstev. Porabo sredstev pa je 
potrebno nadoknaditi s pridobivanjem sredstev, ki mnogokrat pomenijo vir preživetja kluba ali 
društva. Sredstva se prav tako lahko pridobi na mnoge najrazličnejše načine. Prihodki in odhodki pa 
so odvisni od potreb kluba ali društva in narave njegovega delovanja. 
 

3.3.2.1.   FINANČNO STANJE KLUBA SKOZI RAZLIČNA OBDOBJA 
 
PK Koper je med letoma 1985 in 2013 doživljal obdobja vzponov in padcev. Izmenično so se 
pojavljali časi, ko je klub nemoteno deloval in časi hudih finančnih kriz, ki jih le ta ne bi preživel 
brez strokovno usposobljenega vodstva kluba in njegove močne želje po tem, da bi klub prebrodil 
krizo.  
 
Obdobje med letoma 1985 in 1991 
 
Med letoma 1985 in 1991 je bil PVK Koper upravljalec kopališča v Žusterni. To je za klub pomenilo 
dodaten vir dohodkov v njegovem proračunu. Z letom 1985 so se pričeli izvajati programi učenja 
plavanja šolskih in predšolskih otrok koprskih šol in vrtcev, kar je klubu znatno povečalo obseg dela 
in s tem njegov dohodek. Program učenja plavanja šolskih in predšolskih otrok pa je zahteval 
zaposlitev dveh trenerjev, ki sta tedaj bila zaposlena preko Športne zveze Koper (Šarkanj, 1993). 
 
PK Koper je v tem času izvajal svoje programe (od začetnih tečajev plavanja do tekmovalnega 
plavanja) v 25m zimskem bazenu Hotela Žusterna (Prej hotel Triglav), kjer pa je moral sam 
plačevati del stroškov za nakup nafte, potrebne za ogrevanje bazena. Ker je MO Koper le delno 
sofinancirala ogrevanje bazena je klub aktiviral starše plavalcev za pridobivanje sredstev za nakup 
potrebne nafte (Šarkanj, osebna komunikacija, 2013). 
 
Starši so v tem obdobju za svojega otroka plačevali le 10% stroškov, ki jih je klub porabil za 
udeležbo na raznih tekmovanjih v Sloveniji in drugod, za letne priprave v Krškem ter zimske 
priprave s smučanjem v Cerknem. Koprski plavalci so se udeležili približno 50 tekmovanj letno, kar 
je za klub pomenilo precejšen strošek. PK Koper je po novem uvedel tudi simbolično plavarino, ki 
naj bi služila kot garancija za reden prihod na vadbo, obenem pa dodaten vir dohodka za klub. Velik 
del sredstev pa je klub pridobil s sponzorstvom s strani podjetja Intereuropa in drugih podjetij na 
Obali (Šarkanj, osebna komunikacija, 2013). 
 
Obdobje med letoma 1991 in 2005 – prvi finančni ukrepi 
 
Z osamosvojitvijo Slovenije so se začele razmere spreminjati. Osamosvojila pa sta se tudi prej 
skupna kluba – Plavalni klub Koper in Vaterpolo klub Koper. Po ločitvi obeh klubov, je PK Koper 
razpolagal z natanko 0 (nič) sredstvi, saj si je vaterpolo klub lastil celotno prej skupno finančo bazo 
(Šarkanj, 1993). 
 
Država je namenjala športu čedalje manj sredstev. MO Koper je v tem obdobju realno in nominalno 
zmanjšala delež sredstev namenjenih za klubsko dejavnost, kar skozi celotno obdobje pomeni 
bistveno manjši priliv finančnih sredstev kot prej. Zaradi tega je PK Koper pravočasno našel druge 
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rešitve in ukrepe za nadomestitev izgubljenih virov dohodka s strani države: klub je povišal znesek 
plavarine za plavalce, uvedel partecipacijo staršev k odhodom na tekmovanja in se dogovoril s 
podjetjem Intereuropa kot sponzorjem za postopno povečanje sredstev namenjenih klubski 
dejavnosti (Šarknj, osebna komunikacija, 2013). 
 
Med letoma 1998 in 2001, ko je PK Koper ostal brez ustreznega objekta za svoje delovanje, se je 
naredil hud primankljaj v proračunu, saj klub v tem času ni bil zmožen izvajati vseh načrtovanih 
programov – začetnih plavalnih tečajev za šolske in predšolske otroke koprskih, izolskih in piranskih 
šol in vrtcev. Poleg tega pa je bilo omejeno (zmanjšano) število vadečih v nadaljevalni in športni šoli 
plavanja, saj klub zaradi neustreznih razmer na področju bazena, ni razpolagal z zadostnim številom 
prog za vadbo (Poročilo o delu PK Koper ob 45 letnici delovanja, 2003: arhiv PK Koper). 
 
Leta 2001 je bilo prelomno. Z odprtjem prenovljenega olimpijskega bazena v Žusterni (tudi v 
zimskem času) je v klubu odpadla potreba po odhodu na priprave v druge kraje. Že to je deloma 
znižalo klubske stroške. PK Koper je nato pričel še z lastnim organiziranjem tekmovanj in s tem 
posledično zmanjšal število odhodov na tuja tekmovanja. Poleg tega je s pridobitvijo novega bazena 
imel primerne pogoje za organizacijo večjih, množičnih prireditev (Dnevi slovenskega plavanja, 
Uživajmo ob morju), ki so prinesli v klubsko blagajno ravno dovolj sredstev za njegovo preživetje 
(Šarkaj, osebna komunikacija, 2013).  
 
Obdobje od leta 2005 naprej – obdobje gospodarske krize 
 
V šolskem letu 2004/05 je iz koprskih osnovnih šol prišla informacija, da občina zahteva od 
ravnateljev, da izvedbo plavalnih tečajev koprskih osnovnih šol prevzame AŠD (Akademsko športno 
društvo) Vaterpolo klub Koper. S tem je PK Koper izgubil delo z 12 osnovnimi šolami v MO Koper, 
kar je pomenilo tudi nižji vir prihodkov za klub. Ostali so mu vzgojno-izobraževalni zavodi (vrtci) in 
nekatere šole v izolski in piranski občini (Poročilo o delu PK Koper, 2005: arhiv PK Koper). 
  
Leta 2008 je slovensko in s tem tudi obalno gospodarstvo doživelo kolaps. PK Koper je zaradi 
gospodarske krize izgubil dolgoletnega sponzorja, podjetje Intereuropa, ki je predstavljalo 30% vseh 
virov prihodkov za klubsko dejavnost. Vse to in odvzem izvajanja plavalnih tečajev za koprske 
osnovne šole je povzročilo kolaps klubskih financ. Zato so v klubu pričeli z iskanjem novih rešitev v 
obliki izvajanja raznih projektov za širšo populacijo. Dnevi odprtih vrat, Uživajmo ob morju, 
sodelovanje v projektih Plavalne zveze Slovenije, uvajanje vodne aerobike in vodene plavalne 
rekreacije so le nekateri večji projekti, ki jih je klub izvajal z namenom širjenja množičnosti ter 
pridobivanja sredstev za njegovo delovanje (Šarkanj, osebna komunikacija, 2013). 
 
Kljub prizadevanju PK Koper pri iskanju rešitev za izhod iz krize, se je le te stežka rešil, saj so 
nekateri posamezniki zaposleni v Javnem zavodu za šport Koper v sodelovanju z Vaterpolo klubom 
Koper iskali načine za preprečevanje nadaljnega delovanja PK Koper in s tem njegov propad. 
Razlogi za to so bili osebni. Dejstvo pa je, da je Vaterpolo klub Koper želel imeti prevlado na 
področju vodnih športov na slovenski obali. To pa bi mu uspelo le z uničenjem dolgoletne tradicije 
PK Koper. Tako je v letu 2011 Javni zavod za šport Koper plavalnemu klubu blokiral transakcijski 
(TRR) račun z izvržbo v višini skoraj 5.000eur. 
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Da bi klub rešili iz krize, se je trener Vedran Žagar v sezoni 2011/2012 za nekaj časa odpovedal 
rednim izplačilom, obenem pa sta s predsednico kluba Alenko Šrkanj najela osebni kredit, s katerim 
sta lahko poravnala nekaj obveznosti kluba in s tem zagotovila njegov nadaljni obstoj (Žagar, osebna 
komunikacija, 2013). 
 
PK Koper je v zadnjih letih izvedel nekatere sanacijske ukrepe na področju klubskih financ: 
 Klub je ponovno pridobil status društva, ki deluje v javnem interesu in vsako leto izvede 

akcijo pridobivanja donacij iz dohodnine. 
 S plavarinami pokriva klub del pogodbenih obveznosti do trenerja, učiteljev in vaditeljev. 
 Starši v celoti pokrivajo stroške sodelovanja otrok na tekmovanjih. 
 Z organizacijo tekmovanj in prireditev klub pridobi del prihodkov. 
 Klub izvaja plavalne tečaje za osnovne šole in vrtce in v teh programih zaposluje tudi 

glavnega trenerja. 
 Redno pobiranje vadnine in članarine vseh plavalcev PK Koper. 
 Zmanjšanje ter prilagajanje števila odhodov na tekmovanja v druge kraje finančnim 

zmožnostim kluba in staršev.  
 Organizacija večjega števila tekmovanj v domačem bazenu. 

 
 
Tabela 3   
Viri prihodkov in nameni porabe finančnih sredstev 
 

Prihodki in odhodki v PK Koper 
Prihodki Odhodki 

Upravljanje s kopališčem Za organizacijo večjih prireditev (plavalni mini 
maraton, Uživajmo ob morju, ...) 

Plavarina in članarina Za kader (1 trener ter vaditelji in učitelji) 
Šolsko plavanje Za vzdrževanje 2 kombiniranih vozil 
Donacije iz dohodnine Za stroške administracije 
Dotacije občine Za stroške odhodov na tekmovanja 
Sponzorji  

 
 
PK Koper je tako z uvedbo nekaterih sanacijskih ukrepov ter s pomočjo osebnih virov predsednice 
kluba, uspel najti pot do ponovnega nemotenega delovanja. Žal pa so določena krizna obdobja 
pustila za seboj izpad nekaterih generacij otrok, ki jo bo v naslednjih letih težko nadomestiti. Tako 
bo prej ali slej v koprskem klubu nastopila generacijska »luknja«, ki zaradi izpada plavalcev ne bo 
prinašala nobenih uspešnih plavalnih rezultatov. Sorazmerno temu pa se bodo tudi javna sredstva 
namenjena klubu bistveno zmanjšala.  
 
V vseh letih delovanja kluba je njegovo finančno bazo polnila široka paleta dejavnosti, ki jih le ta 
izvaja - tako na rekreativni, kot tudi tekmovalni ravni. Širša, kot je bila ponudba kluba, večje so bile 
možnosti za dodaten vir prihodkov.  
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3.4.    DEJAVNOSTI PLAVALNEGA KLUBA KOPER 
 
. 
PK Koper se danes lahko pohvali s široko paleto dejavnosti na področju plavanja namenjene 
rekreativcem, otrokom in mladostnikom, vrhunskim plavalcem, veteranom ter ostalim ljubiteljem 
vodnih aktivnosti.  
 
Te dejavnosti lahko razdelimo v štiri skupine: 
 
 Učenje plavanja, ki je tudi najštevilčneje zajema začetne in nadaljevalne plavalne tečaje v 

okviru šol in vrtcev ter v okviru popoldanske klubske dejavnosti. 
 Tekmovalno  plavanje, v katero sodijo nadaljevalna šola plavanja, športna šola plavanja in 

tekmovalne skupine.  
 Dejavnosti namenjene rekreaciji, kamor štejemo rekreativno plavanje in plavanje za veterane, 

vodno aerobiko in vodno košarko. To so tri najpogostejše oblike rekreativne vadbe, ki se 
pojavljajo v okviru PK Koper od leta 2001 naprej 

 Organizacija prireditev tekmovalnega in rekreativnega značaja (Plavalni mini maraton, Dnevi 
slovenskega plavanja, Uživajmo ob morju, mednarodni miting Pokal Kopra, turnir vodne 
košarde in drugo). 

 
Cilji PK Koper niso le naučiti otroka plavati, temveč ga naučiti varno plavati, tako da bo obvladal 
sebe in svoje telo v vodi tudi v najtežjih okoliščinah. Obenem pa ga navdušiti nad plavanjem ali 
plavanju sorodnih dejavnosti, kot obliko kakovostnega preživljanja prostega časa.  
 
Spodnja shema prikazuje povezanost programov učenja plavanja, ki omogoča vključevanje vsakega 
posameznika v njemu primeren program. 

 
Med letoma 1985 in 2001 je bila ponudba različnih dejavnosti PK Koper zaradi danih pogojev dela 
bistveno ožja. Velikost in razpoložljivost bazena sta preprečevala razvoj nekaterih drugih dejavnosti, 

Osnovna Šola 

Nadaljevalna šola 
plavanja 

Priporočila 
zdravnikov 

Tekmovalno plavanje 

Športna šola plavanja 

Vrtci Začetni plavalni 
tečaji 

Naučiti otroka 
osnove plavanja 

Naučiti otroka 
varno plavati 

Plavalno 
izpopolnjevanje 

Plavalna 
specializacija 
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saj so prednost pri vadbi v bazenu imeli predvsem plavalci, ki so se redno udeleževali tekmovanj ter 
tečajniki, ki so predstavljali morebitne nadaljne generacije tekmovalcev. Kljub temu pa je, po 
pripovedovanju trenerja Vedrana Žagarja, PK Koper bil med prvimi klubi v Sloveniji, ki je razvijal 
in izvajal plavanje za veterane (Šarkanj, 1993, Žagar, osebna komunikacija, 2013). 
 
Med letoma 1985 in 2001 so bile glavne dejavnosti PK Koper: 
 Učenje plavanja, ki zajema začetne in nadaljevalne plavalne tečaje v okviru šol in vrtcev ter v 

okviru popoldanske klubske dejavnosti. 
 Tekmovalno  plavanje, v katero sodijo nadaljevalna šola plavanja, športna šola plvanja in 

tekmovalne skupine. 
 Plavanje za veterane. 
 Organizacija manjših prireditev (področna tekmovanja, zimska državna prvenstva za mlajše 

kategorije, Plavalni mini maraton). 
 
Velika prelomnica na področju dejavnosti PK Koper je bila v letu 2001 s pridobitvijo olimpijskega 
bazena v Žusterni, ki je zaradi svoje velikosti in celotne razpoložljivosti nudil bistveno boljše pogoje 
za razvoj nekaterih drugih dejavnosti, ki jih klub pred tem ni mogel izvajati. Velika razlika med 
obdobjema do leta 2001 in po tem njem je bila predvsem v ponudbi različnih rekreativnih dejavnosti 
za posameznike vseh starostnih kategorij ter v organizaciji prireditev, ki so po letu 2001 dobile 
predvsem množičen značaj. 
 
 

3.4.1. UČENJE PLAVANJA 
 
Učenje plavanja je osnovna dejavnost kluba, ki predstavlja varnost posameznika, saj se z znanjem 
plavanja bistveno zmanjšajo možnosti za utopitev. Obenem pa omogoča posamezniku nadaljno 
ukvarjanje s plavanjem ali drugimi plavalnimi dejavnostmi. 
 
PK Koper izvaja dva programa učenja plavanja: 
 
 Plavalne tečaje 
 Nadaljevalno šolo plavanja 

 
 

3.4.1.1.  Plavalni tečaji 
 
Plavalni tečaji so oblika učenja plavanja, ki je omejena na določeno število ur (5, 10 in 20-urni 
plavalni tečaji). Število ur pa je odvisno od zahtev vzgojno-izobraževalnih zavodov, za katere klub 
izvaja tečaje ter od želja posameznikov, ki svoje otroke prostovoljno vpišejo v posamezne klubske 
tečaje, tej pa navadno potekajo v popoldanskem času. 
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Ločimo začetne in nadaljevalne plavalne tečaje.  
 
Začetnih plavalnih tečajev se udeležujejo otroci od 4. leta dalje, ki nimajo nobenega plavalnega 
predznanja. Cilj začetnega plavalnega tečaja je prilagajanje otroka na vodo skozi igro in učenje z 
različnimi didaktičnimi pripomočki ali brez njih, ter s tem odpravljanje morebitnega strahu pred 
vodo in plavalnega neznanja. 
 
Nadaljevalnih plavalnih tečajev pa se udeležujejo otroci, ki imajo nekaj plavalnega predznanja, a 
svojega telesa v vodi ne obvladujejo do te mere, da bi bilo njihovo plavanje relativno varno. Namen 
in cilj nadaljevalnega plavalnega tečaja je naučiti otroka varnega plavanja v normalnih okoliščinah. 
 
PK Koper izvaja tečajno obliko učenja plavanja v okviru dveh različnih inštitučij:  
 PK Koper je že od leta 1985 izvajalec programa obveznega učenja plavanja za učence prvega 

triletja osnovne šole ter za predšolske otroke vseh koprskih ter nekaterih izolskih in piranskih 
osnovnih šol in vrtcev.  

 Znotraj svojih programov nudi otrokom prostovoljno udeležbo na plavalnih tečajih v 
popoldanskem času. 

 
Izvajanje programa učenja plavanja za šolske in predšolske otroke je za PK Koper izjemnega 
pomena saj poleg osebnega zadovoljstva ob odpravljanju plavalnega neznanja otrok, je izvajanje 
ravno tega programa že leta 1985 omogočilo nadaljno delovanje kluba in njegov obstoj. 
 
Učenje plavanja šolskih in predšolskih otrok med letoma 1985 in 2000 
 
Leta 1985/86 je z zaposlitvijo prvega trenerja plavanja občina Koper končno ustvarila pogoje za 
organiziran pristop k izvajanju plavalnih tečajev za koprske osnovnošolce (3. razredi) in predšolske 
otroke. V PK Koper so kasneje program nadgradili z vključitvijo šol in vrtcev iz izolske in piranske 
občine ter si za cilj zastavili postavitev regionalnega centra učenja plavanja. Spoznanje, da na 
področju tekmovalnega športa nimajo večjih možnosti (odhajanje plavalcev na študij v druga okolja, 
nezanimivost tekmovalnega plavanja za komercialne pristope, ipd.), je plavalne delavce usmerilo v 
razmišljanje o razvijanju množičnega plavanja, v katerega se je PK Koper s svojim kadrom tudi 
aktivneje vključil. Temu gre tudi zahvala, da se je organizirano učenje plavanja razširjalo na obalne 
šole in vrtce ter preživelo tudi v času, ko je Mestna občina Koper vse trenerje odpustila. Kljub temu 
je strokovni kader PK Koper nadaljeval s svojim delom ter s tem zagotovil nadaljno širjenje 
oplavanjevanja otrok na slovenski obali (Šarkanj, 1993). 
 
Sistemsko učenje plavanja: 
 
 Koprske osnovne šole so pričele z izvajanjem 10-urnih plavalnih tečajev za učence 3. razredov 

osnovnih šol v šolskem letu 1985/86, v šolskem letu 1998/99 pa uvedle 20-urne plavalne tečaje 
za učence 2.razredov (v šolskem letu 1999/00 se opušča  10-urne tečaje v 3.razredih). 

 
 V plavalne tečaje je bilo vključenih 12 šol koprske občine. Do leta 2000 je bilo vključenih v 

sistem učenja plavanja 8.202 učencev, 5,6% je bilo zaradi različnih razlogov odsotnih. V tečaje 
so se vključevali, sicer v manjši meri, tudi učenci - neplavalci na višji stopnji. 
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 Izolske šole (2 izolski in podružnica Korte) ter OŠ Lucija (iz občine Piran) so se odločile za 
izvedbo 25-urnih plavalnih tečajev, prvič v šolskem letu 1991/92. Zaradi lažjega prilagajanja 
učnemu programu so šole izvedle 12,5 ur tečajev v 2. razredu in 12,5 ure v 3. razredu. Do leta 
2000 je bilo vključenih v tečaje 1.069 učencev. 6,3% otrok je bilo odsotnih. 

 
 12 vzgojno varstvenih organizacij (vrtcev) MO Koper se je odločilo za 5-urne tečaje plavanja 

(»Zlati sonček«)  za predšolske otroke prvič v šolskem letu 1987/88,  izolski vrtec pa v šolskem 
letu 1997/98. V sistem plavalnih tečajev je bilo do leta 2000 vključenih 7.679 predšolskih otrok, 
14,3% je bilo odsotnih. (Poročilo o opravljenih plavalnih tečajih 2001, arhiv PK Koper) 

 
Med letoma 1985 in 2000 se je sistemskega učenja plavanja v šolah in vrtcih udeležilo skupaj 15.853 
otrok pod organizacijskim vodenjem in izvajanjem trenerjev in vaditeljev PK Koper. Športna zveza 
Koper je pomagala pri administrativnih opravilih ter zagotavljanju dela finančnih sredstev za 
program učenja plavanja šolskih otrok (Poročila o opravljenih plavalnih tečajih med letoma 1985 in 
2000, arhiv PK Koper). 
 
Tabela 4   
Število zavodov in otrok vključenih v program šolskega učenja plavanja med letoma 1985 in 2000 
(arhiv PK Koper) 
 
Število šol, vrtcev in otrok vključenih v šolske plavalne tečaje med letoma 1985 in 2000 

 Število vključenih zavodov Število vključenih otrok 
Občina Koper 12 8.202 

Občina Izola in občina Piran 4 1.069 
Vrtci v MO Koper 12 7.679 

 
 
Učenje plavanja šolskih in predšolskih otrok  danes 
 
V letu 2013 mineva 28 let od kar je PK Koper na pobudo takratnega predsednika kluba Bogdana 
Vrana pričel z načtrnim oplavanjevanjem slovenskih otrok. Glavni trener Vedran Žagar je s številčno 
ekipo trenerjev, učiteljev in vaditeljev v teh letih učil plavanja več kot 36.000 otrok. Podatek o 
plavalnem neznanju iz leta 1985, ki govori, da več kot polovica osnovnošolcev ni znala plavati 
(natančneje 60% otrok) v primerjavi z današnjimi podatki, ko je le še okoli 4% otrok takih, ki ne zna 
plavati, priča o kvalitetnem sistematičnem delu trenerjev, učiteljev, vaditeljev in ostalih organov 
kluba, ki so pripomogli pri projektu oplavanjevanja otrok. PK Koper je skozi program učenja 
plavanja šolskih in predšolskih otrok poskrbel, da je koprska občina nad slovenskim povprečjem po 
znanju plavanja otrok. Letno se v tečaje plavanja vključi približno 1300 šolskih in predšolskih otrok. 
(Poročila o opravljenih plavalnih tečajih med letoma 2001 in 2013, arhiv, PK Koper). 
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3.4.1.2.  Nadaljevalna šola plavanja 
 
Nadaljevalna šola plavanja je oblika učenja plavanja, ki za razliko od plavalnih tečajev, poteka skozi 
vso leto. Namenjena je otrokom (približno od 5. leta dalje), ki imajo nekaj plavalnega predznanja a 
svojega telesa v vodi ne obvladajo do te mere, da bi njihovo plavanje bilo relativno varno. Je oblika 
vadbe, ki ni vezana na šolsko dejavnost in poteka v okviru klubske dejavnosti v popoldanskem času. 
V nadaljevalni šoli plavanja se mladi plavalci seznanijo z vsemi plavalnimi prvinami. Cilj vadbe v 
tej skupini je naučiti otroka varno plavati ter ga toliko izuriti, da se bo v vodi počutil sigurnega. 
 
Nadaljevalna šola plavanja se odvija vsakodnevno (od ponedeljka do petka) med 17:00 in 19:30 po 
skupinah, tako da posamezniki obiščejo vadbo 2 do 4 krat tedensko. Vadba traja 60 minut.  
 
 

3.4.2.    TEKMOVALNO PLAVANJE 
 
S športno tekmovalnega gledišča je plavanje tista panoga, ki med olimpijskimi športi zavzema ob 
atletiki najvišje mesto.Tekmovalno plavanje je osrednja dejavnost PK Koper v okviru katere delujeta 
po starosti dve različni skupini: 
 Športna šola plavanja 
 Tekmovalna sekcija 

 

3.4.2.1. Športna šola plavanja 
 
Športna šola plavanja je usmerjena v tekmovalno plavanje. Namenjena je tistim plavalcem, za katere 
so v nadaljevalni šoli plavanja ugotovili, da so talentirani in imajo dobre predpogoje za doseganje 
dobrih rezultatov. V tej skupini se plavalci kalijo za prva tekmovanja, navajajo se na rednost in 
pogostost vadbe, kolektivnost in drugo. V špotrno šolo plavanja vstopajo otroci od 7. leta dalje. 
Vadba sicer poteka vsakodnevno (od ponedeljka do petka) med 17:00 in 20:30 uro, vadeči pa imajo 
možnost obiskovati vadbo 3 do 5 krat tedensko.Vadba traja 90 minut. (Poročilo o delu PK Koper ob 
50 letnici delovanja, 2008, arhiv PK Koper). 
 

3.4.2.2.  Tekmovalna sekcija 
 
Plavalci tekmovalne sekcije predstavljajo svoj klub doma in po svetu. Sodelujejo tako na tekmah 
državega prvenstva, kot tudi na mnogih mednarodnih mitingih. Tisti najuspešnejši posamezniki pa 
poleg barve kluba, z nastopi v slovenski plavalni reprezentanci, zastopajo Slovenijo na evropskih in 
svetovnih prvenstih različnih kategorij ter na olimpijskih igrah. Tekmovalna sekcija združuje otroke 
različnih let in kategorij. V tej skupini najdemo otroke od 9. leta starosti in posameznike stare tudi 
več kot 30 let, ki imajo za seboj bogato vrhunsko plavalno kariero. Glede na pogoje dela 
(razpoložljivost bazena), vadba oziroma treningi v tej skupini potekajo 5 do 6 krat tedensko v 
večernih urah in trajajo 120 minut. Občasno izvajajo treninge tudi v jutranjih urah.  
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PK Koper je v svojem dolgoletnem delovanju s posameznmi plavalci nizal izjemne uspehe tako na 
državnih, kot tudi na mednarodnih temovanjih. Čeprav tekmovalna sekcija ni bila nikoli izjemno 
številčna, je postregla z nekaterimi vrhunskimi plavalci o katerih bomo pisali v nadaljevanju 
(poglavje o uspehih kluba). Žal pa je tudi osip v tej skupini izjemno velik. Temu botruje več 
dejavnikov –glavni med njimi so odhod koprskih plavalcev na študij v druge kraje, neustrezni pogoji 
dela, ter odsotnost trenerja. V spodnjem grafu je prikazano število registriranih koprskih plavalcev v 
Plavalni zvezi Slovenije od osamosvojitve dalje (za obdobje pred osamosvojitvijo ni bilo mogoče 
dobiti podatkov). 
 
Graf 1.  
Število registriranih plavalcev PK Koper v Plavalni zvezi Slovenije od osamosvojitve Slovenije 
(1991) dalje (vir: Statistična poročila PZS) 
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Število registriranih plavalcev

Iz zgornjega grafa je razvidno nihanje števila plavalcev tekmovalne sekcije PK Koper med letoma 
1991 in 2013. Sprva je njihovo število naraščalo. Prvi večji osip pa je klub doživel po letu 1997, ko 
so se pojavile prve težave na področju pogojev dela oziroma ustreznega bazena za vadbo. Tako je 
število članov tekmovalne sekcije naglo padalo, vse do leta 2001, ko opazimo njihov ponoven 
porast. Temu je botrovala pridobitev novega olimpijskega bazena na kopališču v Žusterni, s katero 
so se pogoji za delo bistveno izboljšali. Na nagel porast članstva je prav gotovo vplivalo tudi 
organiziranje množičnih prireditev v okviru PK Koper, s katerimi si je klub med drugim prizadeval 
povečati množičnost članstva. Od leta 2006 dalje se je število članov ponovno postopoma 
zmanjševalo, za kar so v veliki meri krivi neustrezni higienski in drugi pogoji (nizka temperatura 
vode in zraka) na kopališču v Žusterni. Leta 2010 pa je PK Koper beležil najnižje število članov v 
tekmovalni sekciji. Razlog za to najdemo v več mesečni odsotnosti glavnega trenerja, ki je zaradi 
zdravstvenih težav bil primoran svoje delo začasno prekiniti. Tako so plavalci tekmovalne sekcije 
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ostali brez ustreznega strokovnega kadra. Od leta 2010 naprej pa se število plavalcev ponovno 
povečuje. 
 

 
Slika 10. Tekmovalna sekcija v sezoni 1988 (arhiv PK Koper) 

Na sliki 10 so dekleta tekmovalne sekcije PK Koper s svojim trenerjem Vedranom Žagarjem. 
 
 

 
Slika 11. Tekmovalna sekcija v sezoni 1992/1993 (arhiv PK Koper) 

 
Na sliki 11 je moški del plavalne tekmovalne sekcije PK Koper iz leta 1992, med katerimi sta tudi 
brata, Jure in Luka Melon (3. in 4. na sliki z leve strani). Na sliki je tudi njihov trener, Vedran Žagar. 
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3.4.3.   PLAVANJE ZA VETERANE 
 
Plavanje za veterane je namenjeno vsem bivšim plavalcem nad 25 let, ki vsaj 2 leti niso več 
registrirani  kot tekmovalci pri Plavalni zvezi Slovenije in drugim starejšim plavalcem, ki se želijo 
udejstvovati tovrstne vadbe. Plavanje za veterane velikokrat sovpada z vadbo rekreativnega 
plavanja. To je lahko vodena ali nevodena oblika vadbe. Namen plavanja za veterane je ohranjanje 
telesne pripravljenosti in s tem zdravja ter priprava tekmovalca (veterana) na veteranska tekmovanja 
na državni ali mednarodni ravni. Veteransko plavanje je namenjeno kategorijam od 25 let do pozne 
starosti.  
 
Med veterani PK Koper sta bila zelo uspešna brata Andrej in Aljoša Pribac, ki sta s svetovnega 
veteranskega prvenstva v Melbournu (Australija), leta 2003 prinesla tri medalje ter nove tri s 
svetovnega veteranskega prvenstva v Edmontonu (Kanada, 2005), vse v disciplinah 400m prosto in 
200m prosto (Poročilo od delu PK Koper ob 50 letnici delovanja, 2008, arhiv PK Koper). 
 
Po končani večletni plavalni karieri je kot veteranka barve PK Koper začela predstavljati Maja 
Pahor. Od leta 2007, ko je izpolnila pogoje za vključitev v veteransko sekcijo, je sodelovala  na 
številnih domačih državnih veteranskih prvenstvih ter nekaterih mednarorodnih mitingih v Italiji, 
kjer je z vsakim nastopom v disciplinah 50m delfin in 100m delfin osvojila naslov veteranske 
državne prvakinje. V letu 2011 se je udeležila Svetovnega veteranskega prvenstva, ki se je odvijalo v 
italjanskem mestu Riccione. V izredno številčni in močni zasebdi, v kateri so sodelovale nekatere 
bivše svetovne in olimpijski prvakinje, je v disciploni 50m delfin s časom 0:30,51, zasedla odlično 8. 
mesto.  
 
Med koprskimi veterani je bil aktiven in uspešen tudi nekdajnji plavalec PK Koper, Gregor Šarkanj, 
ki je sodeloval na mnogih državnih veteranskih prvenstvih in osvojil več naslovov veteranskega 
državnega prvaka. Leta 2007 se je udeležil tudi Evropskega veteranskega prvenstva Kranju. V 
izjemno številčni konkurenci je v disciplini 100m prosto je zasedel 13. mesto (Žagar, osebna 
komunikacija). 
 

3.4.4. REKREATIVNO PLAVANJE 
 
Rekreativno plavanje je namenjeno vsem ljubiteljem plavanja, ki si želijo vodene in organizirane 
vadbe pod vodstvom trenerja ali učitelja plavanja, ob tem pa nimajo želje in potrebe po 
tekmovalnem udejstvovanju. Rekreativnega plavanja se lahko udeležijo posamezniki vseh starostnih 
kategorij. Cilj rekreativne vadbe je izboljšanje ali ohranjanje splošne kondicije, redna vadba pa 
pripomore k bolj zdravemu načinu življenja. Rekreativno plavanje je primerno tudi za tiste, ki imajo 
težave s preveliko telesno težo. Vadba v vodi razbremeni težo telesa na kosti, posledično je vadba 
bolj lahkotna in ne povzroča mehanskih poškodb sklepov ali kosti. Vadba poteka 3 krat tedensko in 
traja poljubno do 120 minut (Šarkanj, 2003). 
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3.4.5.   VODNA KOŠARKA 
 
Ko posameznik osvoji osnovna gibanja v vodi, ko se v vodi giblje sproščeno in suvereno, se to 
gibanje zlahka spremeni v igro. Tako je človek s svojim razumom in inovativnostjo razvil različne 
oblike gibanja in iger v vodi. Od najenostavnejših gibanj in igranja z vodo, do vrhunsko izpiljenih 
plavalnih tehnik ter športnih iger. Naj tej poti so na primer tako nastali skoki v vodo, sinhrono 
plavanje, vaterpolo, podvodni hokej in drugi. Pred skoraj dvema desetletjema pa se je prav v 
Sloveniji začela razvijati nova, še neuveljavljena športna panoga, ki se imenuje vodna košarka. 
Začetnika oziroma pobudnika tega povsem novega športa sta bila Kranjčana Tomaž Slavec in 
Matjaž Kodek. Razvoj vodne košarke se je tako pričel leta 1994 v Kranju (Germ, 2007). 
 
Vodna Košarka je hitra in dinamična skupinska igra v vodi, namenjena širšemu krogu ljudi, željnih 
gibanja in zabave. Je atraktivna dejavnost v vodi, saj združuje elemente košarke (organizacija 
napadov in obrambe, preciznost pri metu na koš, moštvena igra) z vodo oziroma gibanjem v vodi – 
plavanjem. Za večjo učinkovitost v igri sta potrebna predvsem dobra fizična pripravljenost in dobro 
predznanje plavanja, obenem pa tudi »mirna roka« oziroma natančnost pri metu na koš. Osnovna 
gibanja v vodni košarki so preplet plavanja, vaterpola in košarke. To je športna panoga s katero se ob 
prilagojenih pravilih in opremi lahko ukvarjajo tako otroci, kot tudi odrasli vse do poznih starostnih 
let (Germ, 2007). 
 
Intenzivnejši razvoj je vodna košarka doživela po letu 2000, ko je Uroš Slavec ta šport predstavil na 
Fakulteti za šport. Katedra za plavanje je idejo o razvoju tega športa izjemno dobro sprejela. Tako so 
že leta 2001 vključili vodno košarko v praktični in teoretični del programa učenja plavanja na 
Fakulteti za šport. Študentje Fakultete za šport so v prvem letniku študijskega programa pri 
predmetu plavanje spoznali osnove tega športa. Nekateri posamezniki iz različnih slovenskih krajev 
so vodno košarko kaj hitro vzljubili in jo prenesli v svoj kraj. Tako se je vodna košarka začela širiti 
po vsej Sloveniji (Germ, 2007). 
 
Danes se z vodno košarko ukvarja 6 slovenskih (Kranj, UDVA Ljubljana, AKVINA Kamnik, 
Velenje, Maribor in Koper) in eno mađarsko društvo (Pecs).  
Vodna košarka se je v Kopru prvič pojavila z organizacijo prireditve Dnevi slovenskega plavanja, ki 
so potekali v Kopru 7. in 8. septembra 2002. V okviru rekreativne dejavnosti je PK Koper zagotovil 
vso potrebno opremo (2 koša, žoge, kapice) za igranje vodne košarke ter z Javnim zavodom za šport 
Koper uskladil termine za potek vadbe, ki je potekala 3x tedensko v večernih urah. Sprva se je vadbe 
udeleževalo majhno število posameznikov. Kasneje se je vest o novem športu na Obali razširila in s 
tem je vodna košarka imela čedalje več privržencev. Sekcijo vodne košarke je sprva vodil član in 
eden od učiteljev plavanja PK Koper, Zlatan Keškič (Bilten Dnevi slovenskega plavanja 2002, arhiv 
PK Koper). 
 
Leta 2003 je PK Koper organiziral prvi prijateljski turnir v vodni košarki, dve leti zatem (2005) pa 1. 
turnir za Pokal Kopra (glej prilogo 4). Leta 2006 je vajeti koprske vodne košarke v večji meri v roke 
prevzela članica PK Koper Maja Pahor, ki se je z vodno košarko aktivno ukvarjala v društvu UDVA 
od leta 2002 pa do zaključka študija na Fakulteti za Šport. Pričela je uvajati nekoliko bolj 
sistematično vadbo, ki je zajemala poznavanje pravil vodne košarke, organizacijo napadov, 
organizacijo obrambe in vadbo metov na koš (Bilteni Dnevi slovenskega plavanja 2002-2013, arhiv 
PK Koper). 
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Slika 12. Logotip sekcije vodne košarke Koper ter turnir v vodni košarki za Pokal Kopra 2007 (arhiv 
Maja Kugonič) 
 
Sekcija vodne košarke je štela povprečno preko 30 članov letno. Med letoma 2006 in 2010 se je 
ekipa Kopra udeležila mnogih turnirjev po Sloveniji in Mađarskem (Prednovoletni turnir v Kranju, 
zimski turnir Pecs, Pokal Vesna, Ljubljana, Pokal za mesto Velenje, Martinov turnir v Mariboru) 
(Poročila o delu PK Koper med letoma 2005 in 2013, arhiv PK Koper). 
 
Ko bi se morala vodna košarka v Kopru še naprej širiti in razvijati, je naletela na prve težave, ki so 
kaj kmalu povzročile razpad sekcije vodne košarke v okviru PK Koper. Žal so v letu 2011 težave 
med PK Koper, Vaterpolo klubom Koper in Javnim zavodom za šport privedle do tega, da je sekcija 
vodne košarke ostala brez terminov za vadbo v pokritem olimpijskem bazenu v Žusterni, saj so 
prednost pri pridobivanju terminov imeli člani vaterpolo kluba. Posledično je vodna košarka v Kopru 
zamrla. V sezoni 2012/2013 je celoten plavalni šport ostal brez ustreznih pogojev za delo, saj Občina 
Koper v tem letu ni bila pripravljena financirati postavitve balona nad olimpijski bazen v Žusterni ter 
vzdrževanja in ogrevanja bazena. Zaradi tega se vodna košarka v Kopru v teh dveh sezonah ni 
izvajala.  
 
Kljub temu pa je Maja Pahor v sodelovanju s PK Koper tudi v teh kriznih letih še naprej organizirala 
turnirje vodne košarke v Kopru. Med letoma 2002 in 2013 je bilo uspešno organiziranih 5 
prijateljskih srečanj ter 9 zaporednih turnirjev za Pokal Kopra (Bilteni 2002-2013, arhiv PK Koper). 
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Tabela 5  
Organizacija turnirjev vodne košarke v Kopru med letoma 2003 in 2013 (Bilteni Dnevi slocenskega 
plavanja 2002-2013, arhiv PK Koper) 

Leto Naziv Prireditev Vodja 
tekmovanja Ekipe Končni vrstni 

red 

2003 Prijateljsko 
srečanje 

2. Dnevi 
slovenskega 

plavanja 
Keškič Zlatan 

5 ekip: 
2x Maribor, 2x Koper, 

UDVA 

1. UDVA 
2. Maribor 
3. Maribor 

2004 Prejateljsko 
srečanje 

3. Dnevi 
slovenskega 

plavanja 
Keškič Zlatan 

6 ekip: 
UDVA, 2x Maribor, 
Koper, KO-PI, VK 

Žusterna 

1. UDVA 
2.KO-PI 
3.VK Žusterna 

2005 1. Pokal 
Kopra 

4. Dnevi 
slovenskega 

plavanja 
Keškič Zlatan 

8 ekip: 
UDVA, Ocean, 2x 

Koper, 2x Maribor, Pecs, 
Kranj 

1. UDVA 
2. Pecs 
3. Maribor 

2006 2. Pokal 
Kopra 

5. Dnevi 
slovenskega 

plavanja 
Keškič Zlatan 

6 ekip: 
Maribor, Velenje, 

UDVA, 2x Koper, Pecs 

1. Maribor 
2. Pecs 
3. Velenje 

2007 3. Pokal 
Kopra Voda za vse Pahor Maja 

8 ekip: 
UDVA, 2x Maribor, 2x 

pecs, Koper, Kranj, 
Kamnik, Velenje 

1. Maribor 
2. Pecs 
3. Velenje 

2008 4. Pokal 
Kopra 

7. Dnevi 
slovenskega 

plavanja 
Pahor Maja 

9 ekip: 
UDVA, Maribor, 

Velenje, Kamnik, Kranj, 
2x Pecs, 2x Koper 

1. Maribor 
2. Pecs 
3. Kranj 

2009 5. Pokal 
Kopra 

Plavalni 
mini 

maraton 
Pahor Maja 

8 ekip: 
UDVA, Maribor, Kranj, 

Kamnik, 2x Koper 
Velenje, Pecs 

1. Maribor 
2. Velenje 
3. Pecs 

2010 6. Pokal 
Kopra 

Uživajmo 
ob morju Pahor Maja 

7 ekip: 
UDVA, Maribor, 

Velenje, Koper, Kranj, 
Kamnik, Pecs 

1. Maribor 
2. Kranj 
3. Koper 

2011 7. Pokal 
Kopra 

9. Dnevi 
slovenskega 

plavanja 
Pahor Maja 

8 ekip: 
Maribor, Velenje, 

UDVA, Kamnik, Kranj, 
Koper, Koper 1, Pecs 

1. Maribor 
2. Pecs 
3. Koper 

2012 8. Pokal 
Kopra 

10. Dnevi 
slovenskega 

plavanja 
Pahor Maja 

7 ekip: 
Maribor, Velenje, 

Kamnik, Kranj, Koper, 
Koper 1, Pesc 

1. Maribor 
2. Pecs 
3. Kranj 

2013 9. Pokal 
Kopra Voda za vse Pahor Maja 

5 ekip: 
Maribor, Velenje, 

Kamnik, Kranj, Pecs 

1. Maribor 
2. Velenje 
3. Pecs 



 54 

3.4.6.    VATERPOLO 
 
Vaterpolo je dejavnost na katero je bil PK Koper vezan predvsem v začetku svojega obstoja. Po letu 
1985 je takrat še PVK Koper beležil vaterpolo kot eno od svojih dejavnosti, čeprav sta plavalna in 
vaterpolo sekcija v tistem času imeli popolnoma ločene tehnične posle. Leta 1991 je prišlo do delitve 
obeh sekcij in nastala sta dva samostojna kluba. Z delitvijo je PK Koper opustil vaterpolo kot svojo 
dejavnost (Šarkanj, 1993). 
 
 

3.4.7.   ORGANIZACIJA PRIREDITEV 
 
PK Koper je skozi leta vedno znova iskal ideje s katerimi bi plavalni šport približal širšemu številu 
populacje. V svoje dejavnosti je želel vklučiti otroke, odrasle in starostnike, sodelovale so lahko tudi 
družine. V ta namen je PK Koper vsako leto organiziral različne prireditve, ki so namenjene prav 
vsem starostnim kategorijam. Te prireditve pa so bile namenjene tako tekmovalcem (prireditve 
tekmovalnega značaja), kot tudi rekreativcem in vsem drugim ljubiteljem vodnih aktivnosti 
(prireditve množičnega rekreativnega značaja). 
 

3.4.7.1. TEKMOVALNE PRIREDITVE  
 
Da bi PK Koper dosegel popularizacijo plavanja in povečal njegovo množičnost je v ta namen 
organiziral številna tekmovanja različnega ranga. Tekmovalne prireditve so namenjene predvsem 
aktivnim plavalcem, ki redno obiskujejo vadbo plavanja. Izjema je Plavalni mini maraton, katerga se 
udeležujejo tako profesionalni plavalci, kot tudi rekreativni plavalci. 
 
Med letoma 1985 in 2001 so bila najštevilčnejša tekmovanja, ki jih je klub organiziral, prijateljski 
mitingi za primorske klube (PK Biser Piran in Koper) in klube hrvaške Istre (Rovinj, Pula) ter 
zamejstva (Bor Trst). Ta tekmovanja so bila pomembna z več vidikov: 
 Prvo srečanje najmlajšijh plavalcev z nastopom na tekmovanju (odpravljanje tekmovalne 

treme). 
 Zmanjšanje stroškov vožnje na tekmovanja v bolj oddaljene kraje. 
 Možnost pridobivanja plavalnih norm za državna prvenstva na domačih tekmah. 

 
V zimskem kopališču Žusterna (med letoma 1985 in 1998) je klub organiziral tudi nekatera zimska 
državna prvenstva za mlajše kategorije ter šprinterska državna prvenstva. 
 
Od leta 2001 dalje so se s pridobitvijo novega olimpijskega bazena PK Koper odprle nove možnosti 
za organizacijo tako regijskih, kot tudi pomembnejših tekmovanj državnega in mednarodnega 
značaja. Tako je klub vsako leto organiziral: 
 Mednarodni miting za Pokal Kopra (od leta 2008 dalje) 
 3 regijska prijateljska tekmovanja na katerih sodelujejo primorski klubi in klubi iz zamejstva 
 Eno od letnih državnih prvenstev 
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Občasno je PK Koper organiziral tudi nekatera druga tekmovanja, kot so veteranska državna 
prvenstva, mednarodni miting Alpe Adria, tekmovanja za plavalce s posebnimi potrebami idr. Med 
pomembne prireditve tekmovalnega značaja, ki pa ni vezana na sam bazen, prav gotovo sodi 
Plavalni mini maraton, ki v PK Koper zavzema mesto prireditve s tradicijo, saj ga klub organizira že 
skoraj 3 desetletja (Poročila o delu PK Koper med letoma 1985 in 2013, arhiv PK Koper). 
 
Najštevilčnejša med vsemi tekmovanji sta mednarodni miting za Pokal Kopra in Plavalni mini 
maraton (Bilteni 2002-2013, arhiv PK Koper). 

3.4.7.1.1.     Mednarodni miting »POKAL KOPRA« 
 
PK Koper, ki je bil ustanovljen 8.7.1958, je leta 2008 slavil 50 let uspešnega delovanja. Tudi po vseh 
teh letih klubu ni zmanjkalo idej in energije za nove podvige. Tako je v čast pol stoletja trajajočega 
obstoja kluba, PK Koper 5.7.2008 prvič organiziral tekmovanje »Pokal Kopra«.  
 
Pokal Kopra, ki poteka neprekinjeno od leta 2008, je skozi leta postalo eno najbolj množičnih 
tekmovanj v Sloveniji (glej prilogo 5). Poleg plavalcev iz slovenskih klubov, so se tekmovanja vsako 
leto udeležili tudi plavalci iz tujih držav, kar je dalo tekmovanju mednarodni značaj (Poročilo o delu 
PK Koper ob 50 letnici delovanja, arhiv PK Koper). 
 
Pokal Kopra je enodnevno tekmovanje, ki ga PK Koper vsakoletno organizira prvo soboto v mesecu 
juliju in na katerem se tekmuje v  9 različnih disciplinah, predvsem šprinterskega značaja: 
 

• 50m prosto 
• 50m hrbtno 
• 50m delfin 
• 50m prsno 
• 100m prosto 
• 100m hrbtno 
• 100m prsno 
• 200m mešano 
• 400m prosto 

 
V klubu so se odločili za zgoraj naštete discipline z namenom omejiti prireditev na samo en dan ter 
tekmovanje narediti čim bolj atraktivno za plavalce in gledalce. Zmagovalec in zmagovalka Pokala 
Koper sta posameznika, ki sta v seštevku točk dveh najboljših rezultatov, dosegla najvišje število 
točk. 
 
Organizacija tovrstne prireditve zahteva od organizatorjev ogromno odgovornost, veliko časa, 
predvsem pa veliko finančnih sredstev. Tako vsako leto »Pokal Kopra« sofinancira tudi MO Koper, 
ter k organizaciji tekmovanja s svojimi sredstvi prispevajo tudi nekateri sponzorji. Pri izvedbi 
tekmovanja si klub pomaga z več kot 50 prostovoljci, ljubitelji plavanja (Šarkanj, osebna 
komunikacija, 2013). 
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Tabela 6.  
Organizacija mednarodnega mitinga Pokal Kopra od leta 2008 dalje (vir: arhiv PK Koper) 
 
Pokal Kopra od leta 2008 do 2013 

Datum Tekmovanje Število klubov 
Št. 

Plaval-
cev 

Skupno 
število 
štartov 

Zmagovalec 
moški 

Zmagovalka 
Ženska 

5.7. 
2008 1. Pokal Kopra Ni podatka 

Ni 
podatk

a 

Ni 
podatka 

Jahušaitisu 
Vytautas 

 
Litva 

Nina Sovinek 
 

PK Olimpija 

4.7. 
2009 2. Pokal Kopra 

19 slovenskih in 
reprezentanti Češke, 

Latvije, Litve 
217 696 

Matjaž 
Markič 

 
PK Koper 

Tanja Šmid 
 

PK Zvezda 
Kranj 

3.7. 
2010 2. Pokal Kopra 

25 
Slovenija, Italija, 

Češka, Hrvaška, Belgija 
368 1.163 

Matjaž 
Markič 

 
PK Koper 

Nina Sovinek 
 

PK Olimpija 

9.7. 
2011 4. Pokal Kopra 

19 
Slovenija, Hrvaška, 

Italija, Bosna in 
Hercegovina 

313 1.051 

Matjaž 
Markič 

 
PK Koper 

Sara Isakovič 
 

PK GB 
Radovljica 

30.6. 
2012 5. Pokal Kopra 

24 
Slovenija, 

Italija 
Avstrija, 

Makedonija, 
Bosna in Hercegovina 

333 964 

Matjaž 
Markič 

 
PK Koper 

Tjaša Vozel 
 

PK Zvezda 
Kranj 

3.7. 
2013 6. Pokal Kopra 

20 
Slovenija, Italija, 

Španija 
293 949 

Robert 
Žbogar 

 
PK GB 

Radovljica 

Tjaša Vozel 
 

PK Zvezda 
Kranj 
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Slika 13. Ekipa članov PK Koper in prostovoljcev, ki so pomagali pri organizaciji plavalnega 
mitinga za Pokal Kopra (arhiv PK Koper) 

 

 
Slika 14. Plakat PK Koper za mednarodni plavalni miting Pokal kopra 2013 (arhiv PK Koper) 
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3.4.7.1.2.   Plavalni mini maraton Koper 
 
Plavalni mini maraton je prireditev s tradicijo, saj ga člani PK Koper organizirajo že 29 let zapored. 
Idejo o prvi izvedbi maratona je razvil današnji trener PK Koper, Vedran Žagar, ki se je leta 1984 in 
nekaj let pred tem v poletnem času s prijatelji večkrat odpravil na sladoled s kopališča v Žusterni v 
center Kopra. A ne po kopnem, temveč preko zaliva. Tako se je nekega dne odločil, da bi ravno to 
plavanje preko zaliva lahko postala tradicionalna klubska prireditev. In leta 1984 je PK Koper za 
svoje plavalce ozganiziral 1. Plavalni mini maraton »Koper«. Prva leta so se maratona udeleževali 
plavalci obalnih klubov ter plavalci PK Celulozar iz Krškega (Žagar, osebna komunikacija, 2013).  
 
Plavalni mini maraton je skozi vsa ta leta postajal čedalje bolj množična prireditev, katerega so se 
udeleževali tako profesionalni plavalci, kot tudi rekreativci vseh starostnih kategorij. Osrednji cilj 
prireditve so druženje, zabava in rekreacija, a ne moremo mimo dejstva, da ima Plavalni mini 
maraton tudi tekmovalni pridih saj vsako leto tam poteka napeta tekma za najboljša mesta. 
 
Organizacija tovrstne prireditve zahteva od organizatorjev veliko odgovornost: zavarovanje trase 
proge, skrb za varnost plavalcev med plavanjem, prevoz osebne opreme plavalcev, skrb za plavalce 
ob prihodu na cilj, pravilno beleženje rezultatov, zbiranje finančnih sredstev in vseh potrebnih 
dovoljenj za izpeljavo plavalnega mini maratona, prijava tekmovalcev, razglasitev rezultatov itd. so 
le nekateri zahtevki, ki so nujni ob organizaciji tovrstne prireditve. Vsako leto pri organizaciji 
plavalnega mini maratona sodeluje več kot 100 prostovoljcev.  
 

 
Slika 15. Štart Plavalnega mini maratona (arhiv Maja Kugonič) 

 
Na sliki 14 je prikazan štart Plavalnega mini maratona leta 2012, ki je potekal na koprskem 
kopališču Mokra Mačka. 
 
Trasa plavalnega mini maratona, ki je bila do leta 2003 dolga 800m, je potekala med glavnim 
koprskim pomolom in kopališčem Žusterna. Leta 2004 so štart zaradi večje varnosti prestavili na 
koprsko kopališče “Mokra mačka”, cilj pa je ostal isti. Dolžina proge je merila 1100m. 
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Tabela 7. Organizacija Plavalnega mini maratona od leta 1984 dalje (vir: arhiv PK Koper) 

 

PL. 
M 
M 

Datum 
Število 
udelež-
encev 

M Ž 1. mesto M 
(čas) 

1. mesto Ž 
(čas) 

Dolžina 
proge Opombe 

1. 1984 89 77 12   800m 
V arhivu 
ni vseh 

podatkov 

2. 27.71985 89 77 12 Turk Franci Vran Mojca 800m  

3. 3.8.1986    
Metekovič 

Andrej 
(0:13:37) 

Rastovac 
Inez 

(0:13:39) 
800m 

V arhivu 
ni vseh 

podatkov 

4. 1987 49   Švara Matjaž 
(0:14:03) 

Vran Mojca 
(0:14:06) 800m 

V arhivu 
ni vseh 

podatkov 

5. 1988      800m 
V arhivu 

ni 
podatkov 

6. 1989 49 43 6 Turk Franci 
(0:12:27) 

Repec 
Natalija 

(0:14:20) 
800m  

7. 1.9.1990 79 53 26 Fabjan Borut 
(0:10:59) 

Repec 
Natalija 

(0:12:09) 
800m  

8. 7.9.1991    Fabjan Borut Repec 
Natalja 800m 

V arhivu 
ni vseh 

podatkov 

9. 5.9.1992 136 101 35 Zekanovič 
Robi 

Gradišek 
Sergeja 800m  

10. 4.9.1993 11 79 32 Melon Luka 
(0:10:45) 

Repec 
Natalija 

(0:11:35) 
800m  

11. 3.9.1994 / / / / / 800m 

Odpadel 
zaradi 

morskega 
psa 

12. 1995      800m 
V arhivu 

ni 
podatkov  

13. 7.9.1996 84 66 20 Šarkanj Gregor 
(0:12:05) 

Košmrlj 
Katarina 
(0:12:30) 

800m  
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PL. 
M 
M 

Datum 
Število 
udelež-
encev 

M Ž 1. mesto M 
(čas) 

1. mesto Ž 
(čas) 

Dolžina 
proge Opombe 

14. 19.7.1997 93 73 21 Majdič Tomaž 
(0:12:07) 

Pribošič 
Nika 

(0:13:15) 
800m  

 
15. 

 
5.9.1998 

 
104 

 
74 

 
30 

 
Majcen Igor 

(0:10:23) 

 
Košmrlj 
Katarina 
(0:11:43) 

 
800m  

16. 4.9.1999 123 88 35 Majcen Nace 
(0:09:27) 

Košmrlj 
Katarina 
(0:10:53) 

800m  

17. 9.9.2000 156 105 51 Majcen Nace 
(0:09:04) 

Čarman Anja 
(0:09:57) 800m  

18. 8.9.2001 140 89 51 Bučar Jure 
(0:10:18) 

Kozamernik 
Nika 

(0:11:26) 
800m  

19. 7.9.2002 193 112 81 Bučar Jure 
(0:09:20) 

Kozamernik 
Nika 

(0:11:12) 
800m  

20. 6.9.2003 260 147 113 Turk Luka 
(0:10:14) 

Kozamernik 
Nika 

(0:10:45) 
800m  

21. 4.9.2004 304 184 120 Kerin Rok 
(0:13:03) 

Kozamernik 
Nika 

(0:13:25) 
1100m 

Premestili 
štart na 
drugo 

lokacijo 

22. 9.9.2005 259 173 86 Turk Luka 
(0:13:22) 

Kozamernin 
Nka 

(0:13:47) 
1100m  

23. 9.9.2006 360 220 140 Veličkovič Juš 
(0:12:32) 

Cesar Maja 
(0:13:29) 1100m 

Rekord 
proge M 

in Ž 

24. 8.9.2007 174 109 65 Petrič Jan 
Karel (0:14:20) 

Kozamernik 
Nika 

(0:14:41) 
1100m  
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Legenda: PL. MM – Plavalni mini maraton; M – moški; Ž – ženske                (Vir: Arhiv PK Koper) 
 
Graf 2. Ševilo udeležencev Plavalnega mini maratona od leta 1985 naprej  (vir: Arhiv PK Koper) 
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Zgornji graf prikazuje število udeležencev na Plavalnem mini maratonu od leta 1985 dalje. Sprva je 
bilo število udeležencev nizko, saj so se prireditve v večini udeleževali le plavalci obalnih klubov in 
PK Celulozar iz Krškega. Kasneje je Plavalni mini maraton pridobival na množičnosti, saj so se ga 
udeleževali številni slovenski klubi ter mnogi rekreativni plavalci ter ljubitelji vodnih dejavnosti. V 
letu 2006 je Plavalni mini maraton beležil rekordno udeležbo (glej prilogo 6), po tem letu pa je 
udeležba padala predvsem na račun nezainteresiranosti nekaterih slovenskih klubov po tovrstnih 
prireditvah. Udeležba je med letoma 1985 in 2013 bila velikokrat odvisna tudi od naravnih 
vremenskih pogojev. 

PL. 
M 
M 

Datum 
Število 
udelež-
encev 

M Ž 1. mesto M 
(čas) 

1. mesto Ž 
(čas) 

Dolžina 
proge Opombe 

25. 6.9.2008 319 204 115 Petrič Jan 
Karel (0:14:00) 

Škufca Neja 
(0:14:42) 1100m  

26. 5.9.2009 0 0 0 / / 1100m 
Odpadel 
zaradi 
burje 

26. 11.9.2010 141 92 49 Veličkovič Juš 
(0:14:02) 

Zupan Teja 
(0:14:17) 1100m  

27. 10.9.2011 232 126 106 Mihovec Rok 
(0:14:35) 

Vozel Tjaša 
(0:15:00) 1100m  

28. 8.9.2012 178 111 67 Pogačar Žan 
(0:14:00) 

Perše Špela 
(0:14:16) 1100m  

29. 7.9.2013 153 100 53 Mihovec Rok 
(0:13:48) 

Vozel Tjaša 
(0:14:57) 1100m  
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3.4.7.2.   REKREATIVNE PRIREDITVE  
 
 
Rekreativne prireditve so tiste prireditve, pri katerih ni v ospredju tekmovanje, temveč zabava, 
sproščanje ter kakovostno preživljanje prostega časa. Tovrstne prireditve so namenjene širši 
populaciji in služijo povečanju množičnosti plavalnega športa. Udeležujejo se jih lahko prav vse 
starostne kategorije – otroci in mladostniki, odrasli in starostniki in nenazadnje lahko tudi celotne 
družine.  
 
Do leta 2001 si klub zaradi slabih pogojev dela (pomanjkanje ustreznega kopališča), žal ni mogel 
privoščiti in realizirati večje prireditve. Po letu 2001 pa so se s pridobitvijo novega olimpijskega 
bazena v Žusterni, pogoji bistveno spremenili. Od takrat naprej si je klub močno prizadeval 
organizirati različne množične rekreativne prireditve, ki bi plavalni šport približale večjemu številu 
posameznikov. Tako so že leta 2002 nastali prvi projekti, ki jih je PK Koper tudi izvedel.  
 
Med najpomembnejše prireditve, ki jih organizira in izvaja PK Koper štejemo: 
 Dneve slovenskega plavanja 
 Uživajmo ob morju 
 Voda za vse 

 
Med rekreativne prireditve bi lahko šteli tudi (v prejšnjem poglavju omenjen) Plavalni mini maraton, 
saj se ga vsako leto udeležuje čedalje več rekreativnih plavalcev, a smo ga zaradi izredne 
tekmovalnosti aktivnih plavalcev šteli med tekmovalne prireditve (Žagar, osebna komunikacija, 
2013). 
 

3.4.7.2.1.    Dnevi slovenskega plavanja 
 
V letu 2002 se je v PK Koper rodil nov projekt z imenom »Dnevi slovenskega plavanja«. Pravzaprav 
je to skupen projekt Plavalne zveze Slovenije v sodelovanju s PK Koper, katerega ideja je nastala že 
kako leto prej. Trener PK Koper Vedran Žagar in Boro Štrumbelj, takrat predsednik strokovnega 
sveta Plavalne zveze Slovenije ter asistent na Fakulteti za šport sta razmišljala o projektu, ki bi 
populariziral plavalno dejavnost v Sloveniji. Organizacija dogodka je sovpadala s pridobitvijo 
novega olimpijskega bazena v Kopru. Nov objekt je ponujal odličen prireditveni prostor, bližina 
morja pa je ustvarja posebno atmosfero, obenem pa omogoča predstavitev vseh vodnih športov. 
Tako je PK Koper imel odlične pogoje za izpeljavo 1. Dnevov slovenskega plavanja (Bilten Dnevi 
slovenskega plavanja 2002, arhiv PK Koper). 
 
Dnevi slovenskega plavanja so prireditev, ki združuje vrhunski šport z rekreacijo in vzgajanjem 
ljubezni do aktivnosti v vodi. Njegov namen so:  
 popularizacija plavanja in drugih vodnih dejavnosti, ki jih izvaja Plavalna zveza Slovenije, 

tako na Obali kot drugod po Sloveniji. Vodnih dejavnosti je veliko (vadba nosečnic, vadba 
dojenčkov, vodna aerobika, začetna in nadaljevalna šola plavanja, vadba za starejše in 
rekreativno plavanje, idr.) in zajemajo prav vse starostne kategorije. 

 Promocija plavanja na Obali 
 Srečanje mladih športnikov z vrhunskimi športniki (Matjaž Markič, Gašper Vinčec in drugi) 
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 Prvo srečanje plavalcev v novi sezoni 
 Druženje vseh trenerjev, plavalcev, veteranov in drugih ljubiteljev vodnih športov. 

 
Vsebino dogodka Dnevi slovenskega plavanja lahko razdelimo na tri podskupine: 
 Vodne športne delavnice za otroke 
 Tekmovalni del (plavalni mini maraton, veteransko državno prvenstvo, državno prvenstvo v 

daljinskem plavanju, turnir v mini vaterpolu in turnir v vodni košarki) 
 Družabni del 

 
Poleg predstavitve različnih vodnih športov, kot so plavanje, jadranje, veslanje, kajak / kanu, 
potapljanje, vaterpolo, vodna košarka in drugi, je Plavalni klub Koper vsakoletno otrokom obalnih 
šol omogočil obilo zabave v bazenu, morju in ob njem.  
 

 
Slika 16. Otroške vodne špotrne delavnice (arhiv PK Koper) 

Na sliki 15 so prikazane različne vodne športne delavnice v okviru prireditve Dnevi slovenskega 
plavanja, ki so otrokom popestrile dan. Med njimi lahko vidimo vodni trampoline, plavajočo 
preprogo ter druge napihljive pripomočke za v vodo. 
 
Vsako leto so se v okviru prireditve Dnevi slovenskega plavanja vrstila tudi nekatera tekmovanja. 
Najpomembnejše med njimi je prav gotovo tradicionalni Plavalni mini maraton »Koper«, ki ga je 
PK Koper še pred prvimi Dnevi slovenskega plavanja organiziral že 18 krat zapored. Organizirali so 
tudi veteranska državna prvenstva, državna prvenstva v daljinskem plavanju ter turnir v vodni 
košarki (Bilteni Dnevi slovenskega plavanja 2002-2013, arhiv PK Koper). 
 
Ker organizacija tovrstne prireditve zahteva izredno velik organizacijski in finančni zalogaj, je to 
skoraj nemogoče organizirati brez pomoči javnih zavodov (MO Koper, Fundacija za šport, Plavalna 
zveza Slovenije) ter sponzorjev in donatorjev. V veliko pomoč so priskočili dolgoletni partnerji PK 
Koper – Intereuropa, Luka Koper, Banka Koper ter številni drugi sponzorji. 
 
Veliko prepoznavno noto daje dogodku tudi večletna maskota »Trdonja«, ki jo je za Dneve 
slovenskega plavanja narisal Miki Muster, predsednica PK Koper Alenka Šarkanj, pa je maskoto 
oživela, s tem ko je leta 2002 naročila njeno šivanje v podjetju Mehano. Vse do danes je Trdonja s 
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svojo pojavo narisal nasmeh na mnogih obrazih mladih plavalcev (glej prilogi 7 in 8) (Šarkanj, 
osebna komunikacija, 2013). 

 
 1. DNEVI SLOVENSKEGA PLAVANJA, 7. in 8. september, 2002 

 
350 aktivnih udeležencev iz 17 različnih organizacij, med njimi 13 slovenskih plavalnih klubov, 1 
zamejski (Bor Trst), člani vaterpolo kluba koper, ekipa Fakultete za šport, 430. mornariška divizija, 
bivši plavalci in drugi ljubitelji plavanja so se udeležili dvodnevne prireditve v Kopru, katere 
pokroviteljstvo je prevzel župan MO Koper g. Dino Pucer. PK Koper je pa prevzel organizacijo 
projekta Plavalne zveze Slovenije, ki je bil podprt tudi s strani Fundacije za šport. 
 
Prireditev se je začela v soboto dopoldan s štartom 19. tradicionalnega Plavalnega mini maratona 
»Koper 2012«. Po zaključenem maratonu so se nadaljevale številne druge dejavnosti, ki jih Plavalna 
zveza Slovenje izvaja na področju množičnega plavanja, kot na primer vadba seniorjev v vodi, vadba 
nosečnic v vodi, vodna aerobika, vodni fitness. Dan so popestrili še z mnogimi drugimi 
raznovrstnimi dejavnostmi, kot so potapljanje, reševanje iz vode, jadranje na deski, jadranje, 
veslanje, kajak ter razstava podvodnih fotografij. Sledila je še svečana otvoritev prvih Dnevov 
slovenskega plavanja, takoj po otvoritvi pa se je pričelo Državno veteransko prvenstvo v plavanju, 
katerega se je udeležilo 50 bivših plavalcev iz vse Slovenije.  
 
V nedeljo je bilo na sporedu Odprto državno prvenstvo v daljinskem plavanju, ki se ga je na 5km 
dolgi trasi med Žusterno in semedelskim mandračem, udeležilo 23 plavalcev. Zmago sta si 
priplavala Jure Bučar in Nika Kozamernik.  
 
Istočasno so se v bazenu nadaljevale nekatere druge dejavnosti. Prvič je bil na Obali s prijateljsko 
tekmo predstavljen povsem nov šport, ki se je razvil v prav v Sloveniji – vodna košarka (Bilten 
2002, arhiv PK Koper). 
 
 

 2. DNEVI SLOVENSKEGA PLAVANJA, 5.-7. september, 2003 
 
Od petka do nedelje, kolikor je trajala prireditev, se je različnih aktivnosti udeležilo več kot 1000 
športnikov, rekreativcev, otrok in drugih ljubiteljev vodnih športov. Kar pomeni, da je PK Koper v 
sodelovanju s Plavalno zvezo Slovenije dosegel svoj cilj, da bi plavanje in druge vodne aktivnosti 
predstavili širši množici z namenom popularizacije le teh.  
 
Prvi dan programa so več kot 300 otrokom obalnih osnovnih šol in vrtcev, pod vodstvom izkušenih 
vaditeljev predstavili različne dejavnosti v vodi: mini vaterpolo, vodno košarko in druge igre v vodi. 
Potapljači Slovenske vojske so otrokom pokazali in predstavili vso potapljaško opremo ter opisali, 
kako poteka njihovo delo. Otroci so imeli možnost spoznati Matjaža Markiča.  
 
Poleg predstavitvenega značaja, so bili Dnevi slovenskega plavanja tudi tekmovalno obarvani. V 
petek je potekal turnir v mini vaterpolu, v soboto štart jubilejnega 20. tradicionalnega  plavalnega 
mini maratona »Koper 2003«, popoldan pa še veteransko državno prvenstvo v plavanju. V nedeljo 
sta bili na sporedu še dve tekmovanji, državno prvenstvo v daljinskem plavanju na 5 km in 
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prijateljski turnir v vodni košarki. Sobotne večerne ure so bile namenjene druženju vseh, ki so 
kakorkoli sodelovali na Dnevih slovenskega plavanja (Bilten, 2003, arhiv PK Koper). 
 
 

 3. DNEVI SLOVENSKEGA PLAVANJA, 3. in 4. september 2004 
 
Prvi dopoldan prireditve je bil že drugo leto zapored namenjen obalnim osnovnim šolam. Odziv k 
vabilu na prireditev je bil izjemno dober, na kar kaže podatek, da se je na kopališču v Žusterni zbralo 
več kot 500 otrok in okoli 30 njihovih spremljevalcev.  
 
Otroci so imeli možnost spoznati mnoge različne dejavnosti v vodi, ki jih v svojem okviru izvaja 
tudi Plavalna zveza Slovenije. Pomerili so se v mini vaterpolu in vodni košarki, preizkusili vodno 
aerobiko in se seznanili z nekaj osnovami reševanja iz vode. Tisti posamezniki, ki še niso znali 
plavati, so imeli možnost pod vodstvom izkušenih vaditeljev, spoznati in preizkusiti različne 
pripomočke za učenje plavanja in se naučiti prvih zavesljajev. V morju pa so se nekateri celo prvič 
sečali s športi, kot so vožnja z rafti, jadranje na deski, jadranje, kajak in kanu. 430. mornariški 
divizion je otrokom predstavil potapljaško opremo in jih poučil o delu potapljačev. Prijetno 
presenečenje so otroci doživeli, ko sta jih obiskala 2 vrhunska športnika – plavalec Matjaž Markič in 
jadralec Gašper Vinčec. 
 
V programu Dnevov slovenskega plavanja ni manjkalo tekmovanj. Prvi je bil na sporedu turnir v 
mini vaterpolu. V soboto mu je sledil 21. tradiocionalni mini maraton, po maratonu pa je v bazenu 
potekal prijateljski turnir v vodni košarki za »Pokal Kopra«. Na koncu je klub izvedel še veteransko 
državno prvenstvo v plavanju, ki se ga je udeležilo 68 plavalcev in plavalk iz vse Slovenije. Sobotno 
popoldne je bilo namenjeno druženju vseh trenerjev, tekmovalcev, rekreativcev, organizatorjev, 
prostovoljcev in drugih ljubiteljev vodnih športov (Bilten, 2004, arhiv PK Koper). 
 
 
 4. DNEVI SLOVENSKEGA PLAVANJA, 9. in 10. september 2005 

 
Plavalna zveza Slovenije je v letu 2005 še četrtič zapored zaupala organizacijo Dnevov slovenskega 
plavanja PK Koper.  
 
PK Koper je tako že četrtič organiziral petkovo športno dopoldne za učence obalnih osnovnih šol. 
Na kopališču v Žusterni se je zbralo 430 otrok iz koprskih šol in vrtcev. Poleg osnov učenja plavanja 
in plavalnih tehnik so spoznali še druge vodne aktivnosti – vaterpolo, vodno košarko, jadranje, 
veslanje, rafting, kajak, reševanje iz vode ter potapljanje.  
 
Sobotno dopoldne je dogajanje popestril osrednji del Dnevov slovenskega plavanja, 22. tradicionalni 
plavalni mini maraton. Popoldan pa se je na bazenu v Žusterni odvijal 1. turnir v vodni košarki za 
»Pokal Kopra« (Bilten 2005, arhiv PK Koper). 
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 5. DNEVI SLOVENSKEGA PLAVANJA, 8 in 9. september 2006 
 
PK Koper je že petič organiziral petkovo športno dopoldne za učence obalnih osnovnih šol. Na 
kopališču v Žusterni se je zbralo več kot 500 otrok iz koprskih šol in vrtcev. Vsebina športnih 
delavnic je bila enaka kot leta poprej.  
 
Sobotno dopoldne je dogajanje popestril osrednji del Dnevov slovenskega plavanja, 23. tradicionalni 
plavalni mini maraton, ki je prav v tem letu beležil rekordno število prijavljenih. Popoldan pa sta se  
na bazenu v Žusterni odvijala najprej veteransko državno prvenstvo v plavanju, nato pa še turnir v 
vodni košarki za »Pokal Kopra« (Bilten 2006, arhiv PK Koper). 
 
 
 S ŠPORTOM JE ŽIVLJENJE LEPŠE - VODA ZA VSE 2007 

 
S to akcijo je PK Koper, tokrat v sodelovanju s Sokolsko zvezo Slovenije in Fitness zvezo Slovenije, 
že šestič organiziral petkovo športno dopoldne za učence obalnih osnovnih šol. Tokratno geslo 
prireditve je bilo »s športom je življenje lepše - voda za vse«.  
 
Kot vsako leto doslej, so tudi na tej prireditvi učitelji in vaditelji PK Koper in ostali pripravili pester 
in poučni program za otroke. Na kopališču v Žusterni se je zbralo okoli 250 otrok, ki so tekom 
delavnic spoznavali osnove učenja plavanja in teknike plavanja, plavalne pripomočke in številne 
vodne športe (veslanje, jadranje, kajak, potapljanje). Otrokom sta svoje delo predstavila tudi 
predstavnika Poklicne gasilske brigade Koper in jim demonstrirala uporabo gasilne cevi za gašenje. 
 
Prav tako kot prejšnja leta, je tudi ta prireditev vsebovala tekmovalen del programa. V soboto je bil 
na sporedu 24. tradicionalni Plavalni mini maraton, po maratonu pa se je na bazenu pričel 
mednarodni turnir v vodni košarki za Pokal Kopra (Bilten 2007, arhiv PK Koper). 
 
Sobotno popoldne je bilo namenjeno druženju vseh trenerjev, tekmovalcev, rekreativcev, 
organizatorjev, prostovoljcev in drugih ljubiteljev vodnih športov. 
 
 
 7. DNEVI SLOVENSKEGA PLAVANJA, 5. in 6. september 2008 

 
Plavalna zveza Slovenije je v letu 2008 ponovno zaupala organizacijo Dnevov slovenskega plavanja 
PK Koper.  
 
Na bazenu v Žusterni so se v organizaciji PK Koper že sedmič odvijale delavnice vodnih aktivnosti 
za osnovnošolce. Dopoldan se je na kopališču in v bazenu zbralo 648 otrok iz 9 obalnih osnovnih 
šol. Otroci so poleg učenja plavanja in plavalnih teknihk, ki so ga vodili učitelji in vaditelji PK 
Koper, lahko skakali v vodo in se prosto igrali.Učitelji in vaditelji so jim predstavili tudi nekatere 
druge vodne športe, kot so vaterpolo, vodna košarka, jadranj ter veslanje v kajaku, kanuju in raftu. 
Za varnost otrok so poskrbeli tudi reševalci iz vode. Obenem so otrokom predstavili svoje delo, 
demonstrirali nekaj reševalnih prijemov in jih podučili o obnašanju v vodi in ob njej. Svoje delo so 
demonstrirali tudi gasilci koprske brigade in otroke zabavali s špricanjem z gasilno cevjo. 
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Sobotni dopoldan v Kopru je spet minil v znamenju mini plavalnega maratona, ki je bil najbolj 
atraktiven del Dnevov slovenskega plavanja. PK Koper ga je izpeljal uspešno že petindvajsetič. 
Plavalnemu mini maratonu sta sledili še 2 tekmovanji. Prvo je Državno veteransko prvenstvo v 
plavanju, katerega se je udeležilo 70 bivših aktivnih plavalcev in tekmovalcev ter nekaj rekreativcev 
iz vse Slovenije. Drugo pa se je 5. turnir v vodni košarki za Pokal Kopra, ki je potekal v nedeljo. 
 
V počastitev 50 letnice delovanja kluba je v soboto potekala tudi zabava s torto velikanko in 
druženje vseh, ki so kakorkoli sodelovali pri organizaciji in izvedbi Dnevov slovenskega plavanja ter 
tekmovalcev različnih tekmovanj te prireditve (Bilten 2008, arhiv PK Koper). 
 
 
 PLAVALNI MINI MARATON »KOPER 2009«, 5. september 2009 

 
Plavalna zveza Slovenije v letu 2009 ni uspela pridobiti sredstev Fundacije za šport Slovenije za 
prireditev Dnevi slovenskega plavanja. To in pa dejstvo, da se je bistveno zmanjšala možnost 
pridobivanja sredstev s strani sponzorjev, je bil razlog, da je PK Koper bil primorani prilagoditi 
prireditev razpoložljivim sredstvom. Istočasno se je klub odločil promovirati osrednje tekmovanje 
preteklih Dnevov slovenskega plavanja – Plavalni mini maraton, saj se je prav zaradi maratona 
uspela razviti sicer večdnevna prireditev, ki pa je brez izdatnejših virov sredstev, klub žal ne more 
organizirati. Tako je tega leta organiziral 26. plavalni mini maraton, turnir v vodni košarki za "Pokal 
Kopra" in vodne igre v bazenu. 
 
Žal je močna burja razburkala morje do te mere, da je bila varnost plavalcev ogrožena. Zato se je 
organizacijski odbor plavalnega mini maratona PK Koper odločil, da maraton odpove. Kljub temu je 
za 150 prijavljenih udeležencev in približno 100 prostovoljcev klub organiziral druženje ter nekatere 
vodne igre (Bilten 2009, arhiv PK Koper). 
 
Vreme pa ni preprečilo izvedbe 6. turnirja v vodni košarki za »Pokal Kopra«.  
 
 
 UŽIVAJMO OB MORJU 2010, 10. in 11. september 2010 

 
Prireditev, ki jo sofinancirajo Luka Koper, MO Koper in Fundacija za šport je v letu 2010 potekala v 
septembru in je v svoj program zajela le organizacijo in izvedbo 26. tradicionalnega plavalnega mini 
maratona in turnir v vodni košarki. Zaradi pomanjkanja sredstev, v tem letu ni bilo organizirano 
petkovo športno dopoldne in njihove delavnice za otroke koprskih šol (Bilten 2010, arhiv PK 
Koper). 
 
 
 9. DNEVI SLOVENSKEGA PLAVANJA, 9. in 10. september 2011 

 
PK Koper je že devetič organiziral petkovo športno dopoldne za učence obalnih osnovnih šol. Po 
dvoletnem premoru je prereditev ponovno potekala v okviru Dnevov slovenskega plavanja. Na 
kopališču v Žusterni se je zbralo 215 otrok iz koprskih šol in vrtcev. Poleg osnov učenja plavanja in 
plavalnih tehnik so spoznali še druge vodne aktivnosti – vaterpolo, vodno košarko, jadranje, 
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veslanje, rafting, kajak, reševanje iz vode ter potapljanje. Otrokom sta se na bazenu priključila 
koprska olimpijca, kajakašica Špela Pomomarenko in domači plavalec Matjaž Markič.  
 
V okviru Dnevov slovenskega plavanja sta potekali še 2 tekmovanji. Prvo je že 27. tradiocionalni 
Plavalni mini maraton »Koper 2011«, drugo pa 7. Pokal mesta Koper v vodni košarki (Bilten 2011, 
arhiv PK Koper). 
 
 10. DNEVI SLOVENSKEGA PLAVANJA, 7. in 8. september 2012 

 
Plavalna zveza Slovenije je s strani Fundacije za šport ponovno pridobila sredstva namenjena 
organizaciji Dnevov slovenskega plavanja. Tako je PZS, kot že kot mnoga leta prej, PK Koper 
zaupala izvedbo le teh.  
 
Na bazenu v Žusterni so se v organizaciji PK Koper že desetič odvijale delavnice vodnih aktivnosti 
za osnovnošolce. Dopoldan se je na kopališču in v bazenu zbralo 250 otrok iz obalnih šol in 
vrtcev.Program vodnih delavnic je bil enak kot prejšnja leta.. 
 
V soboto sta bila na sporedu še 28. tradicionalni plavalni mini maraton, ki se ga je udeležilo 173 
plavalcev in rekreativcev ter 8. turnir v vodni košarki za Pokal Kopra na katerem je sodelovalo 7 
ekip. Preostanek dneva je bil namenjen podelitvi nagrad najboljšim ter druženju vseh sodelujočih 
trenerjev, plavalcev, rekreativcev, košarkašev, prostovoljcev, organizatorjev dogodka in drugih 
ljubiteljev vodnih športov (Bilten 2012, arhiv PK Koper). 
 
 VODA ZA VSE 2013, 6. in 7. september 2013 

 
V letu 2013 Plavalna zveza Slovenije ni odobrila finančnih sredstev za ponovno organizacijo 
Dnevov slovenskega plavanja. Tako je PK koper na lastno pest nadaljeval s programom 
popularizacije vodnih športov in plavanja na slovenski obali. Pod geslom »Voda za vse« je v okviru 
prireditve organiziral vodne delavnice za otroke, 29. plavalni mini maraton, turnir v vodni košarki 
ter poskrbel za prijetno druženje vseh sodelujočih. 
 
Že v petek dopoldan je PK Koper na bazenu v Žusterni podaril 250 otrokom obalnih šol vodne 
delavnice z veliko zabave.  Učenci so se v bazenu lahko pod skrbnim varstvom učiteljev in 
vaditeljev plavanja prosto kopali, skakali ali plavali ter se učili osnovnih plavalnih tehnik. Med 
drugim so jim trenerji in vaditelji PK Koper predstavili tudi druge vodne športe, kot so vaterpolo in 
vodna košarka, jadranje v optimistu in veslanje v kajaku in kanuju. Najbolj je šolarje prevzel tepih 
na vodi, po katerem so tekli, delali prevale in se kotalili. Preizkusili so se lahko tudi na SUP-u (stand 
up paddling-veslanje stoje na deski), ki je v zadnjem letu postalo zelo popularno širom Slovenije. 
Dan sta popestrili še vodna aerobika in ples v ritmu zumbe. Svojo opremo in delo so predstavili tudi 
predstavniki 430. mornariškega divizijona slovenske vojske iz Ankarana. 
 
Sobotni del je bil namenjen 29. plavanemu mini maratonu, podelitvi nagrad najboljšim ter druženju 
vseh sodelujočih. V nedeljo pa je bil na sporedu še turnir v vodni košarki za Pokal Kopra. 
 
Pri organizaciji vseh naštetih prireditev je sodelovalo več kot 100 prostovoljcev, ljubiteljev plavanja 
in drugih vodnih športov (Bilten 2013, arhiv PK Koper). 
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3.5. USPEHI PLAVALNEGA KLUBA KOPER 
 

3.5.1. PRIZNANJA ČLANOM PLAVALNEGA KLUBA KOPER IN 
NJEGOVIM STROKOVNIM SODELAVCEM 

 
Uspešno zgodovino PK Koper so gradili mnogi posamezni plavaci. A tudi tej plavalci ne bi bili tako 
uspešni, če se z njimi ne bi ukvarjali koprski strokovni delavci na področju plavanja, kot so vaditelji, 
učitelji in predvsem trenerji. Za svoj prispevek klubu so tako plavalci, kot tudi trenerji in učitelji ter 
nenazadnje vodstvo kluba, prejeli številna občinska in državna priznanja. 
 

3.5.1.1. PRIZNANJA PLAVALCEM 
 
MATJAŽ MARKIĆ  
 
 Je prejemnik Bloudkove plakete za pomemben tekmovalni dosežek v športu  Prejel jo je v 

letu 2006 (bronasta medalja na EP v disciplini 50m prsno v Budimpešti). To je dosedaj 
najvišje prejeto priznanje člana PK Koper v času obstoja kluba. Je tudi edini koprski 
plavalec, ki se je  udeležil Olimpijskih iger (Peking, 2008). 

 Naziv »Plavalec leta 2009«, ki jo je prejel od Plavalne zveze Slovenije 
 Športnik Primorske 2009 
 Prejemnik Srebrne značke OKS, ki mu ga je Olimpijski komite Slovenije podelil v letu 2006 
 Prejemnik številnih Plaket Športne zveze Koper za športne dosežke 
 Drugi najboljši športnik občine Koper v letu 2003 (Športna zveza Koper) 
 Najboljši športnik Primorske (2006) in drugi najboljši portnik Primorske (2009) sta naziva, ki 

ju je Matjažu podelilo Društvo športnih novinarjev 
 Prejemnik plakete in posebnega priznanja za evropski rekord (Športna zveza koper 2010) 

 
JURE MELON  
 
Je leta 1994 sta za svoje plavalne dosežke (3. mesto na Euro igrah mladih na Nizozemsem) prejel 
naziv »Športnik leta občine Koper«. 
 
 

3.5.1.2.   PRIZNANJA ZA STROKOVNO DELO 
 
Za svoje strokovno delo v PK Koper so priznanja prejeli tudi učitelji in trenerji plavanja, ter 
predsednica PK Koper: 
 
Zlatan Keškič, učitelj plavanja je leta 2004 prejel priznanje za 10 let dela na področju plavanja. 
 
Ivan Poklar (tajnik PK Koper pred letom 1885) in Vlado Vejnovič (nekdanji predsednik PVK 
Koper) sta v letih 1988 in 1989 prejela Bloudkovo srebrno značko za 20 let dela v plavalnem športu. 
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Marko Poklar, učitelj plavanja je leta 2009 od Športne zveze Koper prejel priznanje za 20-letno 
delovanje v plavalnem športu. 

 
VEDRAN ŽAGAR – trener je prejel:  

 
 Bronasto Bloudkovo značko za dolgoletno uspešno delo na področju športa (TKS občine 

Koper,1993) 
 Plaketa Defin ob 30 letnici akcije »Naučimo se plavati« (Ministrstvo za šolstvo in šport, 

1993) 
 Priznanje za dosežke plavalca Matjaža Markiča in za oganizacijsko ter trenersko delo v 

klubu in šolskem športu (Športna zveza Koper, 2005/06) 
 Priznanje za 30 let trenerskega dela na področju plavalnja (Športna zveza Koper, 2009) 
 Priznanja za uspehe plavalca Matjaža Markiča ter Zlatnik in Srebrnik Leona Štuklja 

(PZS) 
 Priznanje za dolgoletno uspešno delo v plavanju (PZS, 2011) 

 
ALENKA ŠARKANJ – predsednica Plavalnega Kluba Koper je prejela: 

 
 Srebrno Bloudkovo značko za dolgoletno uspešno delo na področju športa (1992) 
 Priznanje PZS za dolgoletno uspešno vodenje Plavalnega kluba Koper in organizacijo 

Dnevov slovenskega plavanja (PZS, 2004) 
 Priznanje Športne zveze Koper za 20 let dela na področju plavanja (2005) 
 Priznanje Športne zveze Koper za 30 letno delovanje v plavalnem športu (2009) 

 
 

PLAVALNI KLUB KOPER je prejel: 
 

 Priznanje za izredne zasluge v letu 1988 (ZTKO in TKS, 1989) 
 Priznanje Športne zveze Koper za 45 let delovanja kluba (2004) 
 Zlata plaketa Mestne občina Koper za 45 let delovanja kluba (MO Koper, 2008) 
 Prznanje za več kot 50 let delovanja na območju Krajevne skupnosti Žusterna (Krajevna 

skupnost Žusterna, 2010) 
 Priznanje Mestne občine Koper za 55 let delovanja kluba (MO Koper, 2013) 

 
Kot enega največjih uspehov PK Koper pa lahko štejemo dejstvo, da se je v skoraj tridesetih letih 
dela na področju šolskega plavanja, pod strokovnim delom številčne ekipe učiteljev, vaditeljev in 
trenerjev plavanja, naučilo plavati več kot 36.000 šolskih in predšolskih otrok. S tem se je plavalno 
znanje otrok obalnih občin dvignilo na kar 96%, kar je nad povprečjem drugih slovenskih krajev 
(arhiv PK Koper). 
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3.5.2. USPEHI PLAVALCEV 
 
V obdobju med letoma 1985 in 2013 je bilo v koprskem klubu kar nekaj posameznikov, ki so na 
republiških in državnih prvenstvih posegali po medaljah. Le nekaj pa je takšnih, ki so s svojimi 
nastopi pomembno prispevali k prepoznavnosti PK Koper doma in po svetu. Obdobje takoj po letu 
1985 je postreglo z vrhunskimi nastopi takrat še mladih a izredno perspektivnih plavalcev. To 
obdobje uspehov so zaznamovali predvsem Borut Fabjan, sestri Vran, Mateja Terčelj in Ana 
Morgan. Ko se je Borut Fabjan ravno poslavljal od plavanja, sta po najvišjih stopničkah že posegala 
brata Melon (Luka in Jure), ki sta s svojo medsebojno tekmovalnostjo drug drugega spodbujala pri 
doseganju vrhunskih rezultatov. Kmalu jima je sledil nov, mlajši rod, ki je sčasoma postregel z 
vrhunskimi plavalnimi rezultati v svetovnem merilu. Zasluge za to gredo Matjažu Markiču.  

Zgodovino uspehov PK Koper so v največji meri soustvarjali 4 plavalci. Borut Fabjan, večkratni 
prvak in rekorder SFRJ, Melon Jure, dobitnik bronaste medalje na Euro igrah mladih, Katarina 
Košmrlj, najboljša med koprskimi dekleti ter Matjaž Markič, evropski prvak.  

3.5.2.1. ŠTIRJE NAJUSPEŠNEJŠI PLAVALCI PLAVALNEGA KLUBA KOPER 
 
Borut Fabjan (letnik 1974) 
 
Do drugega razreda osnovne šole je bil Borutov glavni hobi posedanje pred televizijskimi ekrani. 
Svoj prosti čas je namenjal gledanju oddaj in risanih filmov. Starša, ki sta najprej to dopuščala, sta 
kasneje končno prišla do spoznanja, da takšen način življenja njunega sina ter nekoristno 
preživljanje prostega časa ne vodita nikamor. Preusmeritev iz strastnega gledalca televizijskih 
programov v športnika je bila zagotovo pravilna odločitev staršev. 

Ko je Borut obiskoval drugi razred osnovne šole (leta 1983) je na šolo prispel razpis PK Koper, ki si 
je tako kot vsako leto, prizadeval pridobiti nove člane. Ker se je v tistem času s plavanjem ukvarjal 
tudi njegov najboljši prijatelj, Andrej Velec, se je Borut odločil, da se bo tudi sam preizkusil v 
plavanju.  

Na preizkusu plavalnih sposobnosti je Borut dokazal, da ima dober občutek za vodo ter dober slog, 
in prav zato se je odločil, da bo z vadbo tudi nadaljeval. A bolj kot samo znanje plavanja, ga je pri 
plavanju navduševala dobra družba ter prijateljstva, ki so se spletla med soplavalci v času treningov. 

Tri mesece po vpisu v PK Koper je Borut že dosegel svoje prve stopničke. Bron, ki ga je osvojil v 
disciplini 100m prosto na četveroboju med plavalnimi klubi Piran, Radovljica, Velenje in Koper leta 
1983, je le začetek krajše a predvsem uspešne plavalne kariere.  

Leta 1986 je začel tekmovati na pomembnejših tekmovanjih. Udeleževal se vseh republiških 
prvenstev, prvenstev Jugoslavije ter nekaterih mednarodnih mitingov doma in v tujini. Že kot mlajši 
pionir je pokazal, da je talentiran ter, da stremi k zmagam. Na zimskem prvenstvu SRS v Celju, 
februarja 1986 ter mesec kasneje na Prvenstvu Jugoslavije do 12 let je Borut opozoril nase s tem, ko 
je dosegel več drugih in tretjih mest v hrbtnem in prostem slogu, a na najvišjo stopničko še ni stopil. 
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Junija 1986 je na republiškem tekmovanju v Celju Borut osvojil svoj prvi naslov državnega prvaka. 
Z vsakim nastopom stopnjeval svojo formo in izboljševal svoje rezultate. Tako si je decembra, leta 
1986 na mednarodnem mitingu v Beogradu, v disciploni 100m prosto priplaval svoj prvi rekord 
Slovenije (kategorija mlajših pionirjev). Leta 1988 je v konkurenci starejših pionirjev na 
republiškem tekmovanju v Celju dosegel 3 naslove državnega prvaka ter drugo in tretje mesto. Tudi 
v naslednjih letih je Borut na republiških ter Jugoslovanskih prvenstvih dosegal odlične rezultate ter 
posegal po najvišjih mestih. Na absolutnem prvenstvu SRS v Kranju, julija 1988 je ponovno pokazal 
odlično formo in v disciplini 50m prosto, s časom 27,18 odplaval nov rekord Slovenije (v kategoriji 
starejših pionirjev). Le mesec kasneje je na prvenstvu Jugoslavije za pionirje do 14 let, ki se je 
odvijalo v srbskem Obrenovacu, izboljšal svoj rekord za 6 desetink ter za 11 stotink izboljšal rekord 
SFRJ v kategoriji starejših pionirjev.  

V letu 1989 je nastopal v kadetski kategoriji, kjer je z izvrstim plavanjem v disciplinah 50m in 100m 
prosto še naprej dosegal nove rekorde Republike Slovenije.V mladinski kategoriji ni bilo bistveno 
drugače. Osvojil je 2 naslova državnega prvaka in 2 naslova prvaka SFRJ, ki jih je podkrepil z 
državnimi rekordi. Zaradi vseh naštetih uspehov, so leta 1991 Boruta razglasili kot Športnika občine 
Koper. 

Borut je med leti 1988 in 1991 večkrat nastopil za Slovensko reprezentanco ter reprezentanco SFRJ. 
Udeleževal se je skupnih priprav ter sodeloval z reprezentancama na več mednarodnih mitingih po 
Evropi – Mladinsko Balkansko prvenstvo leta 1990, Mladinsko Evropsko prvenstvo leta 1991, 
Prvenstvo Alpe Adria, Mednarodni miting Austria, Mednarodni miting Budimpešta in mnoga druga. 

Leta 1992 pa je, kljub zelo dobrim rezultatom, doživel osebnostno krizo. Spoznal je, da vrhunski 
rezultati zahtevajo veliko časa in ogromno odrekanja, na kar ni bil pripravljen. Poleg tega vzdušje v 
plavalnem klubu ni bilo več enako. Velika večina sovrstnikov je s plavanjem prenehala že prej, kar 
je v Borutu vzbudilo občutek osamljenosti. Treningi so bili naporni ter v pomanjkanju prave družbe 
brez pravega pomena v. K odločitvi so botrovali tudi zelo slabi pogoji za treninge. V letu 1991 je PK 
Koper ostal brez bazena za kar nekaj mesecev. Brez tehtnega razmisleka se je kasneje odločil, da bo 
prekinil  plavalno športno pot. V letu 1993 se je sicer vrnil med aktivne plavalce, tokrat pod okriljem 
PK Biser iz Pirana, a kaj kmalu je ugotovil, da mu primanjkuje potrebne motivacije, da bi nadaljeval 
s tekmovalnim plavanjem. Tako se je za vedno poslovil od aktivnega tekmovalnega plavanja.  

10 letna plavalna kariera je obetala mnogo, a je Borutovo mladostniško obdobje in počutje preveč 
vplivalo na njegovo končno odločitev. Talentiran plavalec z izjemnim občutkom za vodo se je tako 
po desetih letih neprekinjenih uspehov poslovil od plavanja. Ostali so mu le prekrasni spomini 
zabavnega druženja, osvajanja prvih uspehov ter ponos ob doseganju republiških in državnih 
rekordov. Trenerja Vedran Žagar ter Duško Simonovič sta mu kljub zelo slabim pogojem za treninge 
skušala predati kar največ njunega znanja in izkušenj. Delo, ki sta ga vložila vanj se je z rezultati 
kmalu tudi obrestovalo. 
Borutovi najlepši spomini segajo v leto 1991: » Najbolj mi je ostalo v spominu zimsko republiško 
tekmovanje v Mariboru leta 1991. Bazen v Žusterni je bil večino leta zaprt zaradi popravila,  tako da 
smo bili primorani vaditi na suhem. Nastop  na republiškem tekmovanju je bil vprašljiv. Pred samim 
nastopom sva se s trenerjem hudo sprla in ni veliko manjkalo, da bi me poslal domov s prvim 
avtobusom. Na tem prvenstvu sem osvojil 3 medaljev mladinski kategoriji  (dve zlati in eno srebrno),  
3 medalje v članski kategoriji (dve srebrni in eno bronasto) ter republiški rekord za mladince v 
disciplini 50m prosto.« (Borut Fabjan, osebna komunikacija, 2013). 
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Državni rekordi: 

SFRJ 

• Obrenovac 1988, starejši pionirji - 50m prosto (26,59) 

SRS (skupno 8 rekordov) 

• Miting Beograd, december 1986, mlajši pionirji – 100m prosto (1:03,0) 
• Kranj, julij 1988, absolutno prvenstvo SRS za starejše pionirje – 50m prosto (27,18) 
• Obrenovac 1988, prvenstvo SFRJ za starejše pionirje - 50m prosto (26,59) 
• Ljubljana, 1989, kadetsko prvenstvo SRS – 50m prosto (26, 37) 
• Maribor, 1989, kadetsko prvenstvo SRS – 100m prosto (54,98) 
• Maribor, 1990, mladinsko prvenstvo SRS – 50m prosto (24,64) 
• Hercegnovi 1990, mladinsko prvenstvo SFRJ – 100m delfin (24,42) 
• Hercegnovi 1990, mladinsko prvenstvo SFRJ – 50m prosto (58,09) 

Statistika kolajn 

Tabela 8 
Število osvojenih kolajn Borura Fabjana na različnih tekmovanjih (arhiv, Fabjan B.) 

Tekmovanja Zlate Srebrne Bronaste 
Mladinske Balkanske igre / 1 1 
Prvenstva SFRJ 7 10 4 
Republiška prvenstva SRS 17 17 8 
Mednarodni mitingi višjega ranga / 2 1 
Mitingi 27 17 6 
Ostalo 17 4 1 

 

Uvrstitve Boruta Fabjana med prve tri na prvenstvih Republike Slovenije in SFRJ po letih 
 
 
Leto 1986 – kategorija mlajših pionirjev 

Tabela 9 Uvrstitve Boruta Fabjana med prve tri na Republiških prvenstvih Slovenije in prvenstvih 
SFRJ, 1986 (arhiv Fabjan B.) 

Prvenstvo Kraj in leto Disciplina Čas Uvrstitev 

Zimsko Republiško 
prvenstvo Slovenije za 

mlajše pionirje 
Celje 1986 

100m prosto 1:05,6 2. mesto 
200m prosto 2:20,09 3. mesto 
200m hrbtno 2:38,1 2. mesto 
100m hrbtno 1:14,2 1. mesto 

Zimsko prvenstvo SFRJ za 
mlajše pionirje 

Zrenjanin 
1986 

100m hrbtno 1:14,02 2. mesto 
200m hrbtno 2:37,69 2. mesto 
100m prosto 1:04,59 3. mesto 
200m prosto 2:19,75 3. mesto 
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Letno Republiško prvenstvo 
Slovenije za mlajše pionirje Celje 1986 

100m hrbtno 1:14,0 1. mesto 
200m hrbtno 2:38,0 1. mesto 
100m prosto 1:06,0 2. mesto 

Letno prvenstvo SFRJ za 
mlajše pionirje Reka 1986 

100m prosto 1:04,2 2. mesto 
100m hrbtno 1:13,6 2. mesto 
200m hrbtno 2:35,5 2 mesto 

 

Leto 1987 – kategorija štarejših pionirjev 

Tabela 10  
Uvrstitve Boruta Fabjana med prve tri na Republiških prvenstvih Slovenije in prvenstvih SFRJ, 1987 
(arhiv Fabjan B.) 

Prvenstvo Kraj in leto Disciplina Čas Uvrstitev 
Zimsko Republiško 

prvenstvo Slovenije za 
starejše pionirje 

Celje 1987 
100m prosto 0:59,0 3. mesto 

200m prosto 2:08,9 2. mesto 

Zimsko prvenstvo SFRJ za 
starejše pionirje Celje 1987 200m prosto 2:07,2 3. mesto 

400m prosto 4:28,8 3. mesto 
 
 
Leto 1988 – kategorija starejših pionirjev 
 
Tabela 11  
Uvrstitve Boruta Fabjana med prve tri na Republiških prvenstvih Slovenije in prvenstvih SFRJ, 1988 
(arhiv Fabjan B.) 

Prvenstvo Kraj in leto Disciplina Čas Uvrstitev 

Zimsko Republjiško 
prvenstvo Slovenije za 

starejše pionirje 
Celje 1988 

50m prosto 0:26,33 1. mesto 
100m prosto 0:56,71 1. mesto 
200m prosto 2:05,56 3. mesto 
100m delfin 1:05,3 2. mesto 
100m hrbtno 1:09,4 2. mesto 

Zimsko prvenstvo SFRJ za 
starejše pionirje Zrenjanin 1988 

50m prosto 0:26,23 1. mesto 
100m prosto 0:57,39 2. mesto 
200m prosto 2:06,2 3. mesto 

Letno Republiško 
prvenstvo Slovenije za 

starejše pionirje 
Kranj 1988 

50m prosto 0:27,18 
(Rekord SRS) 1. mesto 

100m prosto 0:58,72 1. mesto 
100m delfin 1:06,24 1. mesto 

Letno prvenstvo SFRJ za 
starejše pionirje Obrenovac 1988 50m prosto 26,59 

(Rekord SFRJ) 1. mesto 

100m prosto 58,23 1. mesto 
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Leto 1989 – kategorija kadetov 
 
Tabela 12  
Uvrstitve Boruta Fabjana med prve tri na Republiških prvenstvih Slovenije in prvenstvih SFRJ, 1989 
(arhiv Fabjan B.) 

Prvenstvo Kraj in leto Disciplina Čas Uvrstitev 

Zimsko kadetsko 
Republiško prvenstvo 

Slovenije 
Maribor 1989 

50m prosto 0:25,41 1. mesto 

100m prosto 0:54,98 
(Rekord SRS) 1. mesto 

200 prosto 2:00,73 1. mesto 
100m delfin 1:02,12 1. mesto 

200m mešano 2:22,14 2. mesto 
Zimsko kadetsko prvenstvo 

SFRJ Split 1989 100m prosto 0:55,02 1. mesto 
200m prosto 1:59,5 1. mesto 

Letno kadetsko Republiško 
prvenstvo Slovenije Ljubljana 1989 

50m prosto 0:26,37 
(Rekord SRS) 1. mesto 

100m prosto 0:57,79 1. mesto 
100m delfin 1:02,7 1. mesto 

Letno kadetsko prvenstvo 
SFRJ Kruševac 1989 100m delfin 1:01,9 1. mesto 

100m prosto 0:57,13 2. mesto 
 
 
Sezona 1990/1991 – kategorija mladincev 
 
Tabela 13  
Uvrstitve Boruta Fabjana med prve tri na Republiških prvenstvih Slovenije in prvenstvih SFRJ, 
1990/1991(Arhiv Fabjan B.) 

Prvenstvo Kraj in leto Disciplina Čas Uvrstitev 
Letno mladinsko prvenstvo 

SFRJ Zagreb 1990 100m delfin 0:59,87 2. mesto 

Zimsko mladinsko 
Republiško prvenstvo 

Slovenije 
Maribor 1991 

50m prosto 
 

0:24,64 
(Rekord SRS) 

1. mesto 
2. absolutno 

100m prosto 0:53,84 1. mesto 
2. absolutno 

100m delfin 0:58,88 2. mesto 
3. absolutno 

Zimsko mladinsko 
prvenstvo SFRJ 

Hercegnovi 
1991 

50m prosto 0:24,42 
(Rekord SRS) 1. mesto 

100m delfin 0:58,09 1. mesto 
100m prosto 0:53,77 2. mesto 
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Sezona 1992/1993 – absolutna kategorija 
 
Tabela 14  
Uvrstitve Boruta Fabjana med prve tri na državnih  prvenstvih Slovenije , 1992/1993 (arhiv Fabjan 
B.) 

Prvenstvo Kraj in leto Disciplina Čas Uvrstitev 
Absolutno zimsko 

šprintersko prvenstvo 
Slovenije 

Ljubljana 1992 50m delfin 0:26,32 2. mesto 

Absolutno zimsko prvenstvo 
Slovenije Ljubljana 1993 50m prosto 0:24,60 3. mesto 

100m delfin 0:58,22 2. mesto 
 
 

Jure Melon (letnik 1978) 
 
Danes ponosni očka ter priznani arhitekt, nekoč predan plavalec. 25 let trajajoča plavalna kariera, ki 
na nek način traja še danes, je Juretu prinesla veliko lepih trenutkov, pozitivnih izkušenj ter obilo 
uspehov tako na državni, kot tudi na mednarodni ravni. A poslovna kariera in kasneje tudi družina 
sta botrovali  k temu, da se je Juretova plavalna pot po več kot četrt stoletja približala koncu.  

Kot triletni deček je suvereno osvojil gibanje v vodi in preplaval svoje prve samostojne metre. Sin 
ambicioznega vaterpolista, se je pri šestih letih na željo očeta (skupaj z bratom Luko) začel ukvarjati 
s plavanjem v PK Koper. Želja očeta je bila, da bi sinova v plavalni šoli najprej osvojila znanje 
plavanja, ki bi jima kasneje koristila pri kvalitetnejšemu igranju vaterpola. A kaj kmalu se je 
izkazalo, da očetove želje sinova ne bosta uresničila, saj sta ostala zvesta plavalnemu športu. 

Jure, rojen kravlist, je svoje plavalne sposobnosti kaj kmalu pokazal. Pri desetih letih so se pričela 
prva pomembnejša tekmovanja in Jure je že postopal po zmagovalnih stopničkah. Sprva je bil 
uspešen v več disciplinah, kasneje pa se je glede na njegove šprinterske sposobnosti ter na pobudo 
trenerja omejil na kravl. Od tedaj naprej se je Juretova forma le še stopnjevala. Naslovi državnega 
prvaka so se kar vrstili eden za drugim. Ni popuščal, želel je biti najboljši in s trdim delom mu je to 
iz leta v leto tudi uspevalo. Naslove državnega prvaka v disciplinah 50m prosto, 100m prosto in 
200m prosto je okronal še z državnimi rekordi.  

Pod okriljem slovenske državne reprezentance je tekmoval 5 let. Nastopal je na več mednarodnih 
mitingih po vsej Evropi, kjer je kljub močni konkurenci dokazoval svoj talent. Kot svoja največja 
uspeha zagotovo šteje 3. mesto v disciplini 100m prosto na II. Euro igrah mladih, ki se je odvijalo od 
3.-8. julija 1993 v Valkenswaardu na Nizozemskem, ter 14. mesto na mladinskem EP v Istanbulu v 
isti disciplini. Z omenjenimi dosežki si je Jure prislužil naziv športnika Občine Koper za leto 1993. 

 



 77 

 

Slika 17. Sprejem Jureta Melona po osvojenem 3. mestu na Euro igrah mladih, 1993 (arhiv PK 
Koper) 
 
Pot do uspeha so soustvarjali številni trenerji. Prve prave zavesljaje ga je naučil trener Fabjan 
Hrvatin, kasneje, ko je prerastel šolo plavanja pa se je priključil tekmovalni skupini, ki jo je vodil 
trener Vedran Žagar. Zanimivi, drugačni in zabavni treningi so Juretu vlivali dodatno motivacijo in 
želja po uspehu je iz dneva v dan bolj rasla. A kljub temu je kaj kmalu nastopila prva mladostniška 
kriza. Pri dvanajstih letih se Jure, kljub odličnim rezultatom, nenadoma ni več želel ukvarjati s 
plavanjem. A pogovor s starši ter trenerjem so pripomogli k pravi odločitvi in nadaljevanju uspešne 
kariere. Od tedaj je Jure še bolj zagrizeno treniral, da bi pozabil na vse najstniške tegobe. In prav to 
premagovanje osebnostne krize je Juretu prineslo še več uspehov na področju plavanja. Pri 
osemnajstih letih je nastopil čas študija. Jure se je zaradi študijskih obveznosti preselil v Ljubljano in 
posledično zamenjal plavalni klub. Svojo plavalno kariero je nadaljeval v ljubljanskem klubu Ilirija 
Ljubljana. Kmalu se je zavedal, da nič več ni tako, kot je bilo prej. Pomanjkanje časa zaradi 
študijskih obveznosti ter pogrešanje starih prijateljev ter dobre družbe na treningih, ga je potisnilo v 
ponovno krizo. A v takšnih trenutkih je najbolj pogrešal trenerja ter prijatelja Vedrana Žagarja, ki 
mu je znal svetovati ter znal vliti novih moči za nadaljevanje njegove uspešne športe kariere. Jure se 
je po pogovoru s trenerjem in po tehtnem razmisleku odločil tako kot pred leti - ponovno je še bolj 
zagrizeno treniral in naprej osvajal naslove državnega prvaka. V Plavalnem klubu Ilirija Ljubljana je 
najprej treniral pod vodstvom trenerja Miša Sladoje, kasneje pa so trenersko vlogo prevzeli še 
trenerji Dimitrij Mancevič, Gregor Kit in Aleš Poljak.  

Juretovi najlepši spomini segajo v čas, ko je treniral v PK Koper. Spominja se množičnosti, velike 
skupine plavalcev, ki so med drugim bili tudi prijatelji. Nestrpno so čakali posamezna tekmovanja, 
saj so vedeli, da se bodo neskončno zabavali. Z leti je množičnost v klubu upadala, kar se je deloma 
poznalo tudi na vzdušju med plavalci, a so na vrsto prišli drugi posebni trenutki v plavalni karieri 
posameznika, uspehi. Osvojitev naslova državnega prvaka oziroma osvojitev državnega rekorda in 
vest, da lahko premagaš ostale kvalitetne plavalce so se za vedno usidrali v Juretov spomin (Melon, 
osebna komunikacija, 2013). 
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Najboljše uvrstitve: 

 3. mesto na Euro igrah mladih 1993, Valkenswaard (Nizozemska) 

 14. mesto na mladinskem evproskem prvenstvu 1993, Istanbul (Turčija) 

 13 posamičnih naslovov državnega prvaka, 18 drugih mest in 6 tretjih na državnih prvenstvih 
Slovenije 

 

Slika 18. Jure Melon pred štartom Plavalnega mini maratona v Kopru, leta 2012 (arhiv Maja 
Kugonič) 
 

Katarina Košmrlj (letnik 1982) 
 
Preprosta deklica, ki pri treh letih ni več marala rokavčkov, zato pa si je svoje nekajmetrske izlete 
znala olajšati s plavutkami, je vzljubila plavanje prav s temi svojimi prvimi samostojnimi zavesljaji. 
Mama, ki je v trenutku prepoznala njeno navdušenje nad vodo in lahkotno gibanje v njej, jo je leto 
kasneje vpisala v plavalni tečaj, ki ga je organiziral PK Koper. Kaj kmalu je Katarina ponosno 
preplavala svojih prvih 25 metrov »žabice« v spremstvu učitelja. 

Dobra družba, nova prijateljstva, zabavno učenje in uživanje v vodi so glavni dejavniki, ki so 
Katarini utrli pot v nadaljevalno šolo plavanja. Njena plavalna kariera, ki je vsega skupaj trajala 14 
let in se potem zaključila zaradi neozdravljivih zdravstvenih težav, je polna prijetnih trenutkov, lepih 
spominov, uspehov, novih izkušenj ter novih poznanstev.  

Svoje prve občutke opisuje z besedami »zanimivo«, »pestro«, »zabavno«, pa čeprav na trenutke 
naporno. Katarini so treningi predstavljali predvsem prijetno druženje s prijatelji in koristno 
preživljanje prostega časa. Šele kasneje so treningi postali obveznost a kljub temu se jih je vsakič 
znova z veseljem udeleževala. Spominja se svojih začetkov, ko so si vadbo popestrili s skoki v vodo 
in drugimi vragolijami. A kljub temu je treninge jemala zelo resno. Znanje plavanja je bilo iz dneva 
v dan boljše, a pravi pokazatelj plavalnega znanja in plavalne forme so bila tekmovanja. Klubsko 
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tekmovanje, ki ga je leta 1989 organiziral domači plavalni klub v kopališču Žusterna v Kopru, je bil 
za Katarino prvi pomembnejši dogodek na področju plavanja. Takrat se je v njej prebudila želja po 
novih in pomembnejših tekmovanjih. 

S prvimi tekmovanji pa pridejo tudi prvi uspehi. Krško, junija 1991, državno prvenstvo za mlajše 
deklice in dečke je Katarini prineslo prve zmagovalne stopničke (zmaga v disciplini 50m hrbtno ter 
drugo mesto v disciplini 50m delfin). »Prvič sem na pravi tekmi šla na podelitev in dobila take 
velike zelenkaste diplome. « (Katarina Košmrlj, osebna komunikacija). 

Uspehi so se nadaljevali. Leto kasneje je v kategoriji deklic osvojila prvo mesto na 400m prosto. A 
kot prelomnico, oziroma kot svoj prvi večji uspeh pa šteje nekaj osvojenih drugih in tretjih mest na 
zimskem kadetskem državnem prvenstvu v Mariboru leta 1995. V poletni sezoni je svoje dosežke še 
nadgradila, saj je v svoji kategoriji osvojila več naslovov državne prvakinje. Kljub posamičnim 
uspehom pa jo je najbolj razveselila in navdušila zmaga štafete deklet PK Koper na državnem 
prvenstvu v Krškem leta 1998 v disciplini 4x100m mešano (Košmrlj, Jevnikar, Miklič, Kocjančič). 

Katarina je vse od kadetske kategorije dalje osvajala naslove državne prvakinje. Najbolj uspešna je 
bila v prostem slogu in sicer na daljše razdalje – 400m in 800m prosto. Kot svoje največje uspeh 
šteje naslov absolutne državne prvakinje na 800m prosto, dvakrat 3. mesto na močnem 
mednarodnem mitingu na Dunaju, kjer je nastopila na 400m in 800m prosto, 11. mesto na Evropskih 
olimpijskih igrah mladih, 1997 in 4. mesto na igrah Alpe-Adria v istem letu. Preizkusila se je tudi v 
daljinskem plavanju. Na državnem prvenstvu v maratonu Pharos na Hvaru si je po desetih kilometrih 
priplavala 2. mesto. Omenjeni rezultati so Katarini že kot kadetinji odprli vrata v slovensko 
reprezentanco, s katero je nastopila na več mednarodnih tekmovanjih po Evropi (Euro igre mladih, 
pokal Alpe-Adria, mednarodni miting Dunaj, idr.). 

Prve zavesljaje je Katarino naučil Fabijan Hrvatin, kasneje pa je prešla pod budno oko trenerja 
Vedrana Žagarja. Vedran zanjo ni predstavljal le trenerja, temveč tudi prijatelja, razumevajočega 
sogovornika, motivatorja, včasih celo psihologa. Pri petnajstih letih je Katarina doživljala osebno 
krizo, ki je puščala posledice tudi v plavanju. Rezultatsko nazadovanje kljub kvalitetnim treningom 
in posledično izpad motivacije je Katarino potrlo. S trenerjem Vedranom Žagarjem sta se veliko 
pogovarjala in nazadnje uspela najti rešitev, ki je Katarino popeljala nazaj na pot uspeha. V zadnjem 
letu Katarinine plavalne kariere, pa je nastopila še ena kriza, ki je pomenila dokončno prenehanje 
ukvarjanja s tekmovalnim plavanjem. Vzdušja v klubu, katerega je bila vajena vsa ta leta, ni bilo 
več, soplavalcev čedalje manj ter veselo pričakovanje tekmovanj je izginilo.  

Kljub zaključku plavalne kariere se Katarina ni nikoli povsem odpovedala plavanju. Rekreativno se 
ukvarja s plavanjem še danes, poleg tega pa je pomagala pri poučevanju plavanja otrok, sodelovala 
pri organizaciji klubskih tekmovanj in ostalih dogodkov pod okriljem PK Koper (Košmrlj, osebna 
komunikacija, 2013). 

Najboljše uvrstitve: 

 11. mesto na Euro igrah mladih 1997, Lisbona (Portugalska) 
 Dve 3. mesti na mednarodnem mitingu na Dunaju 
 6 posamičnih naslovov državne prvakinje, 6 drugih mest in 5 tretjih mest na državnih 

prvenstvih Slovenije 
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Matjaž Markič (letnik 1983) 
 
Poleti leta 1987, v morju, par deset metrov stran od obale, je takrat komaj 4 letni deček prav po 
nesreči ugotovil, da zna plavati. Namreč, ko je sredi morja ugotovil, da sta oba rokavčka, ki sta mu 
do tistega trenutka pomagala pri plavanju, bila predrta, mu ni preostalo drugega, kot da brez njihove 
pomoči priplava nazaj do obale. Tako je torej Matjaž opravil svoje prve samostojne metre in od 
takrat dalje v vodi postajal čedalje bolj suveren. 
 
Starša sta že od malih nog Matjaža vzgajala v športnem duhu. Tako je kaj kmalu postal velik ljubitelj 
športa. Predvsem je rad igral moštvene igre z žogo, kot so nogomet in košarka. A ni dolgo trajalo, ko 
je po priporočilih zdravnikov, zaradi svoje hitre rasti, spoznal svojo novo ljubezen – plavanje. 
 
Pri sedmih leti so ga starši vpisali v PK Koper, z namenom, da bi se Matjaževa hrbtenica pravilno 
razvijala. A pri Matjažu ni šlo le za pravilen razvoj telesa – s prvim skokom v bazen je začel pisati 
zgodbo uspeha.  
 
V PK Koper je bilo vzdušje vedno izjemno pozitivno. Dobra družba, navezovanje novih prijateljstev, 
tekmovalnost, zabava in seveda uživanje v vodi so stvari, ki so v Matjažu hitro začele prebujati strast 
do tega športa. Kasneje so te občutke dopolnjevali še nestrpno pričakovanje novih tekmovanj in 
odlični rezultati, ki jih je dosegal. Matjaž si je že ob prvi tekmi pripravil beležko, v katero je beležil 
svoje rezultate in uvrstitve. Beležka, ki jo hrani še danes, ga je skozi vsa ta leta motovirala, da je 
vedno znova dosegal nove rekorde, ki jih je kasneje lahko vpisal vanjo. 
 
Njegov prvi trener je bil Fabjan Hrvatin, ki je kaj kmalu opazil Matjažev odličen občutek za vodo. 
Hitro je spregledal, da ja Matjaž rojen za prsno tekniko. To je dokazal že na prvih klubskih 
tekmovanjih, kjer je bil hitrejši od vseh konkurentov (prijateljev).. 
 
Pod budnim očesom trenerja Vedrana Žagarja je začel trenirati z nekoliko resnejšim pristopom. Ko 
je trener videl, kako zelo je Matjaž motiviran in željan dobrih rezultatov, je tudi sam začel veliko 
vlagati v njega. Tako si je že kot mlajši deček, Matjaž priplaval svoj prvi naslov državnega prvaka v 
disciplini 50m prsno, ki je skozi njegov razvoj postala tudi njegova paradna disciplina, obenem pa 
postal državni rekorder v svoji kategoriji.   
 
Šele 9 let je bil star, ko je natanko vedel kaj želi: »Tudi jaz bom evropski in svetovni prvak!«. Prav 
gotovo želja vsakega športnika, a le redkim se ta želja uresniči. Matjaž se je že takrat zavedal, da 
naslov evropskega ali svetovnega prvaka ne pride kar tako, sam od sebe, ampak da je zanj potrebno 
še kako garati. »Jaz sem cilj« pravi Matjaž. »Če vidiš svoj cilj, če ga čutiš v sebi, ga boš prej ali slej 
tudi dosegel. Vsako delo in vsak trud se poplača. Moji cilji so bili jasni: prvo zmagati na vseh 
klubskih tekmah, nato zmagati na vseh mitingih, kasneje je bil moj cilj postati državni prvak.«. Vsak 
naslov državnega prvaka pa je moral biti podkrepljen z državnim rekordom. »Medtem, ko mi je vse 
to uspevalo, sem že razmišljal o naslednjih ciljih: nastop na mladinskem Evropskem prvenstvu 
(MEP) in tudi medalja z MEP, nastop na Evropskem prvenstvu (EP) in prav tako medalja z EP. 
Naslednji je bil nastop na Svetovnem prvenstvu. Edini cilj, ki ga do sedaj še nisem uresničil je ta, da 
bi postal svetovni prvak. Svojevrsten čar pa je imelo sodelovanje na Olimpijskih igrah v Pekingu.« je 
o svojih ciljih povedal Matjaž. 
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Od kategorije mlajšega dečka dalje, pa vse do absolutne konkurence je Matjaž nizal izjemne 
rezultate. Večkratni naslovi državnega prvaka so mu že pri 16 letih odprla vrata (kadetske) državne 
reprezentance. Prvič je barve Slovenije zastopal na Olimpijskih igrah mladih na Danskem leta 1999, 
kjer je dosegel 11. mesto v disciplini 100m prsno. Prvi pravi odmevnejši rezultat pa je dosegel na 
mednarodnem mitingu v Trentu leta 1999, ko si je z odličnim rezultatom na 100m prsno (1:06,22)  v 
močni mednarodni koncurenci priplaval zmago. Tistega leta si je med drugim tudi zagotovil nastop 
na svojem prvem (mladinskem) Evropskem prvenstvu, ki je bilo leta 2000 v francoskem 
Dunkequeju. 
 
Tako se je nadaljevala oziroma zares začela era velikih uspehov. Leto po prvem nastopu na MEP se 
je ponovno udeležil tekmovanja enakega ranga in sicer MEP na Malti leta 2001, kjer se je z drugim 
mestom pridružil najboljšim na zmagovalnih stopničkah. Istega leta je nastopil tudi na EP v Belgiji 
in v letu 2004 prvič posegel po kolajni (3. mesto) na EP v španskem Madridu. Svetovnega prvenstva 
se je prvič udeležil Leta 2003 v Barceloni.   
 
EP v Madridu, leta 2004 je bilo prelomno tudi za slovensko plavanje. S 3. mestom v disciplini 50m 
prsno je Matjaž poskrbel, da je po 11 letih slovensko moško plavanje dobilo medaljo z večjih 
tekmovanj. Leto 2004 pa je med drugim postreglo tudi z grenko vestjo. Kjub temu, da je Matjaž 2 
meseca pred Olimpijskimi Igrami v Atenah, na EP v Madridu uspel v disciplini 100m prsno 
odplavati olimpijsko normo (1:02,45) za nastop na igrah, se le-teh ni udeležil. Z nekoliko boljšim 
rezltatom je mesto prsača na OI pripadal Emilu Tahiroviču iz Plavalnega kluba Triglav Kranj. 
Gledanje OI v Atenah s televizijskih ekranov ga ni potrlo, temveč mu je dalo nov zagon za dodatno 
delo. Vedel je, da mu bodo želja po uspehu, trma, trdo delo in trud omogočili nastop na OI v 
Pekingu leta 2008. 
  
V letu 2005 je nadaljeval z izvrstno formo. To je tudi potrdil z nastopoma v disciplini 50m prsno na 
Sredozemskih igrah mladih v Španiji ter na EP v Trstu (Italija). Na obeh tekmovanjih je dosegel 
izvrstno tretje mesto. Enak uspeh je v isti disciplini ponovil leto kasneje (2006) na EP v Budimpešti 
(Mađarska). 
 
V letu 2008 sta nastopila dva trenutka na katera je Matjaž čakal in za katera je garal 16 let. Naslov 
evropskega prvaka in nastop na Olimpijskih igrah. Dva življenjska cilja sta bila izpolnjena. 
Evropsko prvenstvo je potekalo v Rijeki na Hrvaškem. Z izjemno veliko mero motivacije je Matjaž 
nastopil v svoji paradni disciplini 50m prsno in v napetem finalu kot prvi priplaval do cilja s časom 
0:26,46.  

 
Slika 19. Veselje Matjaža Markiča (levo) in Emila Tahiroviča po finalnem nastopu na 50m prsno v 
Rijeki (Arhiv PK Koper) 
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Seznam disciplin na Olimpijskih igrah žal ne vključuje Matjaževe najuspešnejše discipline (50m 
prsno). O vključitvi šprinterskih disciplin (50m prsno, 50m hrbtno, 50m delfin) v olimpijski program 
je bilo že pred leti veliko govora, a je pri tem tudi ostalo. Tako se je Matjaž  Olimpijskih iger 
udeležil z disciplino 100m prsno. Sam sebi je dejal, da ne bo čakal na morebitne spremembe MOK-a 
glede vključitve šprinterskih disciplin v program OI in s tem izgubil priložnost za nastop na igrah. 
Tako je več let izpopolnjeval tudi 100 metersko razdaljo v prsnem slogu. Na Olimpijskih igrah v 
Pekingu se je uvrstil na 24. mesto.  
 
Leto 2009 je predstavljalo leto polno emocij. V mesecu juliju je Matjaž postal oče, le nekaj dni 
zatem pa je na Svetovnem prvenstvu v Rimu, v disciplini 50m prsno dosegel rezultat o katerem je 
razmišljal vse od leta 2002, ko je ukrajinski plavalec Oleg Lisogor na EP v Berlinu (Nemčija) v 
finalu krepko premagal vso konkurenco in postavil nov evropski rekord. Ko je Matjaž ta nastop 
spremljal, si je postavil nov cilj: »Ta rezultat želim izboljšati!«. Tako je 7 let trajajoči evropski 
rekord v prvi polfinalni skupini svetovnega prvenstva končno bil premagan, ko se je kot prvi roba 
bazena, s časom 0:27,16, dotaknil prav Matjaž  Markič. Evropski rekord je posvetil sinu Timu. 
Lastnik rekorda je bil le dobre 4 minute saj je v naslednji polfinalni skupini nastopil Južnoafričan 
Cameron Van der Burgh, ki je plaval 40 stotink hitreje kot Matjaž in s tem postavil nov svetovni 
rekord, ter Nemec Hendrik Feldwehr, edini Evropejec hitrejši od Matjaža, ki je s časom 0:26,83 
prevzel nekaj minut trajajoči evropski rekord.  
 

 
Slika 20. Matjaž Markič med nastopom na Svetovnem prvenstu v Rimu, 2009 (arhiv PK Koper) 
 
Na EP v Budimpešti, leta 2010 so slovenski plavalci že v kvalifikacijah v disciplini 50m prsno 
poskrbeli za veliko navdušenje slovenskih navijačev. Prva tri mesta po končanih kvalifikacijah so 
zasedli trije Slovenci: Damir Dugonjič, Emil Tahirovič in kot tretji Matjaž Markič. Žal zaradi pravila 
o nastopu največ dveh plavalcev enega naroda v polfinalu ali finalu je Matjaž Markič, kljub tretjemu 
času kvalifikacij (27,67) izpadel iz nadaljnega tekmovanja.  
 
Zadnje pomembnejše tekmovanje, ki se ga je Matjaž udeležil, je bilo EP v Debrecenu na Mađarskem 
leta 2012, kjer so ga le 3 stotinke ločile od medalje. V močno izenačeni konkurenci je zasedel 5. 
mesto. 
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Trenerji 
 
Ob vseh teh uspehih gre velika zahvala trenerjem, ki so ga spremljali skozi celoten njegov plavalni 
in osebnostni razvoj. Kot prvi je njegov talent opazil Fabjan Hrvatin, ko pa je Matjaž prestopil v 
športno šolo plavanja in kasneje v tekmovalno skupino je trenersko vlogo prevzel Vedran Žagar. 
Žagar je kot prvi pričel s sistematičnim delom namenjenemu doseganju vrhunskim rezultatom. Kljub 
izredno slabim pogojem za treninge v koprskem klubu (pomanjkanje ustreznega objekta, med leti 
1998 in 2001 so koprski plavalci trenirali v različnih hotelskih bazenih po slovenski obali, v katerih 
je bila neprimerna temperatura za treniranje ter prevelika gneča) Matjaž ni izgubil volje in je še 
naprej dosegal čedalje boljše rezultate na državnih prvenstvih in mednarodnih mitingih. V letu 2001 
si je prislužil svojo prvo medaljo z evropskih prvenstev (v mladinski konkurenci).  
 
Težnja po napredovanju ter odhod na študij (Fakulteta za šport) v Ljubljano sta botrovala k temu, da 
je Matjaž med leti 2001 in 2005 treniral pod vodstvom Dimitrija Manceviča, trenerja takrat 
najuspešnejšega slovenskega plavalca, Petra Mankoča. Matjaž je tako postal del uspešne ekipe, kjer 
je treniral skupaj z Blažem Medveškom, Miho Korenom in Petrom Mankočem. Močna ekipa je bila 
odličen recept za dvig motivacije na treningih, kar je Matjaž v Kopru močno pogrešal. Poleg tega mu 
je trener Dimitrij Mancevič priskrbel vse, kar potrebuje vrhunski športnik – Psihologinjo (Tanja 
Kajtna), kondicijskega trenerja, prehrambenega strokovnjaka in druge primerne pogoje za treniranje, 
kot so bazen, fitnes, priprave v tujini in višinske priprave.  
Po OI v Atenah (2004) in Svetovnem prvenstvu v Montrealu (2005), se je trener Dimitrij Mancevič 
odločil, da bo za 2 meseca prekinil trenažni proces z namenom regeneracije plavalcev, ki so 
sodelovali na teh prvenstvih. Ta počitek pa Matjažu, ki se teh tekmovanj ni udeležil, ni niti malo 
ustrezal. Ker se z dvomesečnim počitkom ni strinjal, je to v njem sprožilo težnjo po menjavi trenerja.  
 
Tako je leta 2005 trenenersko vlogo prevzel kranjski trener in selektor slovenske reprezentance, 
Roni Pikec. Treniranje s kranjskim plavalcem Emilom Tahirovičem je bila za Matjaža odlična 
poteza. Končo je imel (na začetku boljšega, kasneje pa enakovrednega) partnerja s katerim sta se 
medsebojno gnala in podpirala pri doseganju vrhunskih rezultatov. To je bilo obdobje (2005-2011), 
ko je Matjaž dosegal najboljše rezultate na velikih tekmovanjih.  
 
Leta 2011 se je Matjaž vrnil na Slovensko obalo, kjer je trenerja Ronija Pikca nadomestil Jure 
Košak, leto zatem pa ga je teniral bivši plavalni kolega Miha Koren.   
 
Kljub selitvam in menjavam trenerjev je Matjaž eden od redkih plavalcev, ki je ostal zvest svojim 
koreninam – svojemu klubu, PK Koper. Ko ga vprašamo, zakaj je tako, nam preprosto odgovori: 
»Saj veste kakšni smo bili mi Koprčani. Nismo imeli nič! Vedno smo imeli stare trenirke, nismo imeli 
klubskih kap, torb in ne vem še česa. Pač nismo bili »frajerji«. Bili smo tam, ker smo radi plavali. 
Poleg tega pa sem se vedno zavedal dejstva, da celotna slovenska obala nima enega zares uspešnega 
kluba ali pa vsaj posameznika, ki bi prinašal uspehe, zato sem se odločil, da bom to počel jaz.«   
 
23 let trajajoča plavalna kariera, ki se nadaljuje še danes, je postregla z nemalo vrhunskimi rezultati. 
Matjaž, ponos PK Koper in ponos cele Slovenije še vedno goji do plavanja enaka čustva kot na 
začektu. Plavanje je vzljubil takoj in strast do tega športa se je z leti le še povečevala. Plavanje je za 
njega način življenja. Kljub temu, da na prvi pogled deluje izredno zabavljaški, se v bazenu prelevi v 
resnega in marljivega plavalca. Trdo delo in garanje v bazenu mu nista tuja. Sam vedno pravi: »Če 
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želiš biti v plavanju uspešen, moraš živeti zamo za njega.« Kljub temu pa v vseh teh letih ni nikoli 
čutil, da bi se zaradi športa čemurkoli odrekal. V bazenu je imel prijatelje, ob njem pa navijače in 
družino, ki so ga skozi celoten njegov razvoj podpirali. Veliko zahvalo za svoje uspehe pripisuje v 
prvi vrsti sebi in svoji trmi, ki ga je pripeljala do željenih ciljev. Vsekakor so za njegove uspehe 
zaslužni tudi trenerji Fabjan Hrvatin, Vedran Žagar, Dimitrij Mancevič, Roni Pikec, Jure Košak in 
Miha Koren. Veliko potrpljenja je imelo tudi njegovo dekle Tina, ki je leta 2011 postala njegova 
žena. Brez njene podore Matjaž ne bi bil to kar je. Finančne pogoje za treniranje so mu omogočili 
poleg matičnega kluba, Plavalnega kluba Triglav Kranj in Plavalne zveze Slovenije tudi nekateri 
sponzorji. Najpomembnejši med njimi so Intereuropa, Luka Koper ter Istra Avto Koper. (Markič 
osebna komunikacija, 2013). 
 

 
Slika 21. Matjaž Markič Evropski prvak (arhiv PK Koper) 
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Graf 3.  
Razvoj rezultatov Matjaža Markiča v 25m bazenih v disciplini 100m prsno med letoma 1995 in  2013 
po točkah FINA 2012  (vir: PZS-ana) 
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Graf 4.  
Razvoj rezultatov Matjaža Markiča v 50m bazenih v disciplini 100m prsno med letoma 1995 in  2013 
po točkah FINA 2012  (vir: PZS-ana) 
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Graf 5.  
Razvoj rezultatov Matjaža Markiča v 50m bazenih v disciplini 50m prsno med letoma 1995 in  2013 
po točkah FINA 2012  (vir: PZS-ana) 
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Graf 6.  
Razvoj rezultatov Matjaža Markiča v 50m bazenih v disciplini 50m prsno med letoma 1995 in  2013 
po točkah FINA 2012  (vir: PZS-ana) 
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Tabela 15  
Uvrstitve Matjaža Markiča na največjih tekmovanjih (vir: markicmatjaz.com, 2013) 

 
Leto Tekmovanje Kraj Uvrstitev 
1999 Olimpijske igre mladih Esbjerg Esbjerg, Danska 11. mesto 
2000 Mladinsko Evropsko prvenstvo Dunkerque, Francija 10. mesto 
2001 Mladinsko Evropsko prvenstvo Valletta, Malta 2. mesto 

 Evropsko prvenstvo Antwerpen, Belgija 18. mesto 
2002 Evropsko prvenstvo Berlin, Nemčija 18. mesto 

 Evropsko prvenstvo Riesa, Nemčija 10. mesto 
2003 Svetovno prvenstvo Barcelona, Španija 12. mesto 

 Evropsko prvenstvo Dublin, Irska 7. mesto 
2004 Evropsko prvenstvo Madrid, Španija 3. mesto 

 Svetovno prvenstvo Indianapolis, ZDA 8. mesto 
 Evropsko prvenstvo Dunaj, Avstrija 4. mesto 

2005 Sredozemske igre Almerija, Španija 3. mesto 
 Svetovno prvenstvo Montreal, Kanada 10. mesto 
 Evropsko prvenstvo Trst, Italija 3. mesto 

2006 Svetovni pokal Berlin, Nemčija 4. mesto 
 Svetovni pokal Moskva, Rusija 4. mesto 
 Evropsko prvenstvo Budimpešta, Mađarska 3. mesto 

2007 Svetovno prvenstvo Melbourn, Australija 15. mesto 
 Evropsko prvenstvo Debrecen, Mađarska 4. mesto 

2008 Evropsko prvenstvo Eindhoven, Nizozemska 5. mesto 
 Olimpijske igre Peking, Kitajska 24. mesto 
 Evropsko prvenstvo Rijeka, Hrvaška 1. mesto 

2009 Sredozemske igre Pescara, Italija 4. mesto 
 Svetovno prvenstvo Rim, Italija 6. mesto 
 Evropsko prvvenstvo Istanbul, Turčija 5. mesto 

2010 Evropsko prvenstvo Budimpešta, Mađarska 3. mesto* 
 Evropsko prvenstvo Eindhoven, Nizozemska 7. mesto 

2011 Svetovno prvenstvo Šangaj, Kitajska 10. mesto 
 Evropsko prvenstvo Szczecin, Poljska 11. mesto 

2012 Evropsko prvenstvo Debrecen, Mađarska 5. mesto 
 
*Tretje mesto v kvalifikacijah. Zaradi tekmovalnega sistema in pravila največ 2 tekmovalcev iz iste 
države v nadaljnem tekmovanju (polfinalu), je Matjaž končal svoj nastop v kvalifikacijah, saj sta 
pred njim bila še dva Slovenca – Emil Tahirovič in Damir Dugonjič. 
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3.5.2.2. USPEHI POSAMEZNIH PLAVALK OD LETA 1985 DO OSAMOSVOJITVE 
SLOVENIJE (1991) 

 
Poleg Boruta Fabjana, o katerem smo že veliko napisali in našteli vse njegove najboljše uvrstitve, so 
med letoma 1985 in 1991 bila uspešna tudi nekatera dekleta: Mojca Vran, Branka Vran, Mateja 
Terčelj, ter Morgan Ana  
 
Sestri Vran, Branka in Mojca sta na državnem nivoju bili uspešni predvsem v mlajših kategorijah – 
mlajše in starejše pionirke, nekatere uspehe sta dosegli tudi v mladinski kategoriji. (Šarkanj, 1993). 
 
Mojca Vran (letnik 1972) 
 

Tabela 16  
Najboljše uvrstitve Mojce Vran (Šarkanj, 1993) 

Prvenstvo Disciplina Čas Kategorija Uvrstitev 
Zimsko prvenstvo Slovenije za 

starejše pionirje 
Celje, marec 1985 

 
100m delfin 

 
1:11,20 

 
Starejša pionirka 

 
3. mesto 

Letno prvenstvo Slovenije za 
starejše pionirje 
Kranj, julij 1985 

 
100m delfin 

 
1:12,65 

 
Starejša pionirka 

 
3. mesto 

Zimsko prvenstvo Slovenije za 
starejše pionirje 

Kranj, februar 186 

100m delfin 1:10,80 Starejša pionirka 2. mesto 
100m prosto 1:04,23 Starejša pionirka 3. mesto 

Letno prvenstvo Slovenije za 
starejše pionirje 

Ljubljanja, julij 1986 

 
100m prosto 

 
1:05,08 

 
Starejša pionirka 

 
3. mesto 

 
 
Branka Vran (letnik 1971) 
 

Tabela 17  
Najboljše uvrstitve Branke Vran (Šarkanj, 1993) 

Prvenstvo Disciplina Čas Kategorija Uvrstitev 
Letno prvenstvo Slovenije za 
starejše pionirje, Kranj 1985 

100m prosto 1:06,19 Starejša pionirka 3. mesto 
100m hrbtno 1:14,45 Starejša pionirka 2. mesto 

Zimsko mladinsko prvenstvo 
Slovenije, Ravne na Koroškem 

1986 

100m prosto 1:02,98 Mladinka 3. mesto 

100m hrbtno 1:13,05 Mladinka 3. mesto 
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Mateja Terčelj (letnik 1977) 
 
Leta 1989 je v kategorijo pionirk vstopila Terčelj Mateja, ki je že na prvem prvenstvu pokazala, da 
je nadarjena za plavanje. S svojimi uspehi je nadaljevala tudi v kadetski kategoriji (od leta 1991 
dalje). 
 

Tabela 18 
Najboljše uvrstitve Mateje Terčelj (Šarkanj, 1993) 

Prvenstvo Disciplina Čas Kategorija Uvrstitev 
 

Zimsko prvenstvo Slovenije 
za pionirje 

Cerkno, marec 1989 

50m prosto 0:30,92 Pionirka 2. mesto 
100m prosto 1:07,51 Pionirka 2. mesto 
200m prosto 2:25,02 Pionirka 2. mesto 
400m prosto 5:04,16 Pionirka 2. mesto 
800m prosto 10:22,22 Pionirka 2. mesto 

Zimsko prvenstvo SFRJ za 
kadete 

Split, marec 1990 

50m prosto 0:29,60 Kadetinja 2. mesto 
400m prosto 4:41,53 Kadetinja 3. mesto 
800m prosto 9:44,39 Kadetinja 3. mesto 

 
Zimsko prvenstvo Slovenije 

za kadete 
Maribor, februar 1990 

50m prosto 0:29,99 Kadetinja 3. mesto 
100m prosto 1:05,03 Kadetinja 3. mesto 
200m prosto 2:16,64 Kadetinja 1. mesto 
400m prosto 4:44,58 Kadetinja 1. mesto 
800m prosto 9:47,22 Kadetinja 2. mesto 

 
Ana Morgan (letnik 1980) 
 
Med dekleti je bila uspešna tudi Morgan Ana, ki je v letu 1990 zastopala reprezentanco na Pokalu 
bratstva in enotnosti v Banja Luki (7.4.1990). Morgan Ana je bila hirta že v najmlajših kategorijah, s 
plavanjem pa je nadaljevala tudi v kadetski in mladinski kategoriji (glej rezultate po letu 1991). 
 

Tabela 19  
Najboljše uvrstitve Ane Morgan (Šarkanj, 1993) 

Prvenstvo Disciplina Čas Kategorija Uvrstitev 

 
Zimsko prvenstvo slovenije za 

mlajše pionirje 
Kranj, marec 1990 

50m prosto 0:34,41 Mlajša piomirka 3. mesto 
50m hrbtno 0:40,34 Mlajša pionirka 2. mesto 
100m hrbtno 1:28,99 Mlajša pionirka 2. mesto 
200m hrbtno 3:08,96 Mlajša pionirka 2. mesto 
100m mešano 1:26,20 Mlajša pionirka 3. mesto 

Letno prvenstvo Slovenije za 
mlajše pionirje 

1990 

50m prosto 0:33,45 Mlajša pionirka 2. mesto 
100m prosto 1:15,57 Mlajša pionirka 3. mesto 
400m prosto 5:27,69 Mlajša pionirka 3. mesto 
50m hrbtno 0:40,10 Mlajša pionirka 2. mesto 
100m hrbtno 1:25,50 Mlajša pionirka 2. mesto 
200m hrbtno 3:03,51 Mlajša pionirka 3. mesto 
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3.5.2.3.  UVRSTITVE PLAVALCEV PK KOPER DO 3. MESTA NA DRŽAVNIH 
PRVENSTVIH OD OSAMOSVOJITVE NAPREJ (1991-2013) 

 
Od leta 1985 do 1991 je PK Koper v svojih vrstah imel le peščico uspešnih plavalcev, zato je bilo 
njihove uspehe lažje zapisati pod osebne uspehe. Z leti pa je plavanje na slovenski obali postajalo 
čedalje bolj popularno. V svojih dejavnostih je PK Koper beležil vse več članov, ki so se kasneje 
vklučili v tekmovalno plavanje. Tako je tekmovalna sekcija kluba od leta 1991 postajala iz leta v 
leto številčnejša in postregla s številnimi uspešnimi plavalci, ki so dosegali vidnejše uvrstitve na 
državnih prvenstih in nekaterih mednarodnih mitingih. V nadaljevanju bomo našteli uvrstitve vseh 
plavalcev PK Koper na posameznih Državnih prvenstvih Slovenije, ki so se po letu 1991 uvrstili 
med najboljše tri plavalce.  

Leto 1991 
 

Tabela 20  
Uvrstitve plavalcev PK Koper med prve3 na zimskih in letnih prvenstvih Slovenije, 1991 (vir: 
Statistična poročila PZS, 1991) 

Prvenstvo Priimek Ime Disciplina Čas Kategorija Uvrstitev 
 
Zimsko absolutno 

DP 
Maribor, 

 8.-12-2-1991 

Fabjan Borut 50m prosto 0:24,64 Absolutno 
Mladinci 

2. mesto 
1. mesto 

Fabjan Borut 100m prosto 0:53,84 Absolutno 
Mladinci 

3. mesto 
1. mesto 

Fabjan Borut 100m delfin 0:58,88 Absolutno 
Mladinci 

2. mesto 
2. mesto 

Velec Andrej 100m hrbtno 1:04,14 Absolutno 
Mladinci 

3. mesto 
2. mesto 

Velec Andrej 200m hrbtno 2:22,83 Mladinci 3. mesto 
Letno DP za 

pionirje 
Krško, 2.-4.8.1991 

 
Morgan Ana 

 
100m prosto 

 
1:08,47 

 
Pionirka 

 
3.mesto 

 
Odprto prvenstvo 

SLO 
Kranj,  

26.-28.7.1991 

Melon Luka 50m prosto 0:27.39 Kadeti 3. mesto 
Fabjan Borut 50m prosto 0:25,94 Mladinci 2. mesto 
Fabjan Borut 100m prosto 0:57,91 Mladinci 3. mesto 
Velec Andrej 200m delfin 2:24,63 Mladinci 3. mesto 
Velec Andrej 100m hrbtno 1:05,84 Mladinci 1. mesto 
Velec Andrej 200m hrbtno 2:22,71 Mladinci 1. mesto 

 
Letno mladinsko 
in kadetsko DP 

Kranj, 
26.-28.7.1991 

Melon Luka 50m prosto 0:27,39 Kadeti 3. mesto 
Fabjan Borut 50m prosto 0:25,94 Mladinci 2. mesto 
Fabjan Borut 100m prosto 0:57,91 Mladinci 3. mesto 
Fabjan Borut 100m delfin 1:01,38 Mladinci 3. mesto 
Velec Andrej 100m hrbtno 1:05,84 Mladinci 1. mesto 
Velec Andrej 200m hrbtno 2:22,71 Mladinci 1. mesto 
Velec Andrej 200m delfin 2:24,63 Mladinci 3. mesto 
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Leto 1992 
 

Tabela 21.  
Uvrstitve plavalcev PK Koper med prve 3 na zimskih in letnih prvenstvih Slovenije, 1992 (vir: 
Statistična poročila PZS, 1992) 

Prvenstvo Priimek Ime Disciplina Čas Kategorija Uvrstitev 
Letno DP za 

pionirje 
Kranj, 31.7.1992 

Morgan Ana 100m prosto 1:06,24 Pionirke 2. mesto 

Letno DP za 
mladince in kadete 

Trbovlje, 
24.-26.7.1992 

Melon Luka 50m prosto 0:25,98 Kadeti 2. mesto 
Melon Luka 100m prosto 0:56,30 Kadeti 2. mesto 
Melon Luka 200m prosto 2:04,51 Kadeti 2. mesto 

Šprintersko DP 
Krško, 4.7.1992 

Morgan Ana 50m prosto 0:30,24 Pionirke 3. mesto 
Melon Luka 50m prosto 0:26,44 Kadeti 3. mesto 

Zimsko DP za 
pionirje 

Maribor,  
28.2.-1.3.1992 

Morgan Ana 100m prosto 1:06, 18 Pionirke 2. mesto 
Falatov Uroš 100m prosto 1:01,85 Pionirji 3. mesto 

Zimsko šprintersko 
DP za pionirje 

Koper, 18.4.1992 

Falatov Uroš 50m prosto 0:27,82 Pionirji 3. mesto 
Falatov Uroš 50m hrbtno 0:33,20 Pionirji 3. mesto 

Zimsko šprintersko 
DP 

Ljubljana, 
18.4.1992 

Melon Luka 50m prosto 0:25,10 Kadeti 2. mesto 
Falatov Uroš 50m prosto 0:27,82 Kadeti 3. mesto 
Falatov Uroš 50m hrbtno 0:33, 20 Kadeti 3. mesto 

 

Leto 1993 
 
Tabela 22.  
Uvrstitve plavalcev PK Koper med prve 3 na zimskih  prvenstvih Slovenije, 1993  (vir: 
Statistična poročila PZS, 1993) 

Prvenstvo Priimek Ime Disciplina Čas Kategorija Uvrstitev 
Zimsko šprintersko 

DP 
Trbovlje, 13.3.1993 

Melon Jure 50m prosto 0:25,36 Kadeti 1. mesto 
Melon Jure 50m hrbtno 0:30,51 Kadeti 3. mesto 

Moška štafeta 
Lonič, 

Katarinčič, 
Falatov, Melon 

 
4x50m prosto 

 
1:47,92 

 
Kadeti 

 
2. mesto 

Zimsko DP za 
kadete in mladince 

Ljubljana, 
26.-28.2.1993 

Melon Luka 50m prosto 0:24,95 Mladnici 2. mesto 
Melon Jure 50m prosto 0:24,99 Kadeti 1. mesto 
Melon Jure 100m prosto 0:55,07 Kaderi 1. mesto 
Melon Jure 200m prosto 2:02,91 Kadeti 3. mesto 
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Tabela 23   
Uvrstitve plavalcev PK Koper med prve 3 na letnih prvenstvih Slovenije, 1993  (vir: Statistična 
poročila PZS, 1993) 

Prvenstvo Priimek Ime Disciplina Čas Kategorija Uvrstitev 
 
 

Šprintersko DP za 
mladince in 

kadete 
Maribor, 
31.7.1993 

 

Moška štafeta 
Melon, 

Katarinčič, 
Lonič, Falatov 

 
4x50m prosto 

 
1:49,3 

 
Kadeti 

 
3. mesto 

Melon Luka 50m prosto 25,52 Mladinci 2. mesto 
Melon Jure 50m prosto 0:25,28 Kadeti 1. mesto 
Melon Jure 50m hrbtno 0:30,51 Kadeti 3. mesro 

 
 
 

Letno DP za 
mladince in 

kadete 
Trbovlje, 

23.-25.7.1993 

Morgan Ana 100m prosto 1:05,82 Kadetinja 2. mesto 
Moška štafeta 

Kocjančič, 
Falatov, Melon, 

Katarinčič 

 
4x100m 
prosto 

 
4:03,03 

 
Kadeti 

 
3. mesto 

Melon Jure 50m prosto 0:25,37 Kadeti 1. mesto 
Melon Jure 100m prosto 0:54,72 Kadeti 1. mesto 
Melon Jure 200m prosto 2:01,20 Kadeti 2. mesto 
Melon Luka 50m prosto 0:25,20 Mladinci 2. mesto 
Melon Luka 100m prosto 0:55,39 Mladinci 2. mesto 
Melon Luka 200m prosto 2:00,55 Mladinci 2. mesto 
Melon Luka 400m prosto 4:19,56 Mladinci 2. mesto 
Melon Luka 1500m prosto 17:57,93 Mladinci 3. mesto 

Leto 1994 
 

Tabela 24   
Uvrstitve plavalcev PK Koper med prve 3 na zimskih  prvenstvih  Slovenije, 1994  (vir: 
Statistična poročila PZS, 1994) 

Prvenstvo Priimek Ime Disciplina Čas Kategorija Uvrstitev 
 

Odprto DP,  
Celje,  

1.-4.4.1994 

Melon Jure 50m prosto 0:24,16 Mladinci 2. mesto 
Moška štafeta 
Melon, Melon, 

Falatov, Medved 

 
4x100m 
prosto 

 
3:36,33 

Mladninci 
Absolutno 

1. mesto 
3. mesto 

 
 
 

Šprintersko 
prvenstvo 

 
Ljubljana, 
16.4.1994 

Moška štafeta 
Melon, Melon, 

Falatov, Medved 

 
4x50m prosto 

 
1:39,10 

 
Mladinci 

 
2. mesto 

Melon Jure 50m prosto 0:24,03 Mladninci 2. mesto 
Melon Luka 50m prosto 0:24,63 Mladinci 3. mesto 

Medved Kostja 50m prsno 0:32,73 Mladinci 3. mesto 
Jevnikar Zala 50m prsno 0:38,28 Deklice 1. mesto 
Falatov Uroš 50m prosto 0:25,60 Kadeti 2. mesto 

Medved Kostja 50m prsno 0:32,73 Kadeti 3. mesto 
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Tabela 25   
Uvrstitve plavalcev PK Koper med prve 3 na zimskih  prvenstvih Slovenije, 1994 (vir: Statistična 
poročila PZS, 1994) 

Prvenstvo Priimek Ime Disciplina Čas Kategorija Uvrstitev 

DP za dečke / 
deklice 
Cerkno,  

25.-27.3.1994 

Miklič Snežka 100m prosto 1:07,49 Deklice 3. mesto 

Miklič Snežka 400m prosto 5:03,21 Deklice 3. mesto 

 
 
 
 
 
 

DP za mladince 
in 

kadete 
Velenje,  

18.-20.3.1994 

Moška Štafeta 
Melon, Melon, 

Medved, 
Kocjančič 

 
4x100m 
prosto 

 
3:42,31 

 
Mladinci 

 
2. mesto 

Moška Štafeta 
Melon, Melon, 

Medved, 
Kocjančič 

 
4x200m 
prosto 

 
8:12,99 

 
Mladinci 

 
2. mesto 

Melon Luka 50m prosto 0:24,68 Mladinci 3. mesto 
Melon Luka 100m prosto 0:53,58 Mladinci 3. mesto 
Melon Jure 50m prosto 0:24,33 Mladinci 2. mesto 
Melon Jure 100m prosto 0:53,03 Mladinci 2. mesto 
Melon Jure 200m prosto 1:56,00 Mladinci 2. mesto 

Moška štafeta 
(Katarinčič. 

Falatov, Tasič, 
Valentič) 

 
4x100m 
mešano 

 
3:49,86 

 
Kadeti 

 
1. mesto 

Falatov Uroš 50m prosto 0:25,58 Kadeti 1. mesto 
Falatov Uroš 100m prosto 0:55,81 Kadeti 2. mesto 
Falatov Uroš 200m prosto 2:03,57 Kadeti 2. mesto 
Moška štafeta 

Tasič, Valentič, 
Falatov, 

Katarinčič 

 
4x100m 
prosto 

 
3:56,02 

 
Kadeti 

 
2. mesto 

Moška Štafeta 
Tasič, Falatov, 

Valentič, 
Katarinčič 

 
4x200m 
prosto 

 
8:38,99 

 
Kadeti 

 
2. mesto 

Morgan Ana 100m prosto 1:02,75 Kadetinje 3. mesto 
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Tabela 26   
Uvrstitve plavalcev PK Koper med prve 3 na letnih  prvenstvih Slovenije, 1994 (vir: Statistična 
poročila PZS, 1994) 

Prvenstvo Priimek Ime Disciplina Čas Kategorija Uvrstitev 
 
 

DP za dečke / 
deklice 
Kranj,  

29.-31.7.1994 

Košmrlj 
Katarina 800m prosto 10:21,70 Deklice 3. mesto 

Miklič Snežka 100m prosto 1:07,49 Deklice 3. mesto 

Miklič Snežka 200m prosto 2:24,37 Deklice 3. mesto 

 
 
 

DP za kadete in 
mladince 
Krško,  

22.-24.7.1994 

Moška štafeta 4x100m 
prosto 3:54,95 Mladinci 2. mesto 

Moška štafeta 4x200m 
prosto 8:39,59 Mladinci 2. mesto 

Melon Jure 50m prosto 0:25,24 Mladinci 2. mesto 
Melon Jure 100m prosto 0:55,43 Mladinci 2. mesto 

Žeželj Sandra 100m prosto 1:04,31 Kadetinje 3. mesto 
Falatov Uroš 50 m prosto 0:26,57 Kadeti 3. mesto 
Falafov Uroš 100m prosto 0:57,54 Kadeti 1. mesto 
Falatov Uroš 200m prosto 2:07,24 Kadeti 2. mesto 

Medved Kostja 100m prsno 1:15,55 Kadeti 2. mesto 
Absolutno DP 

Radovljica 
12.-14.8.1994 

Melon Jure 100m prosto 0:55:02 Absolutno 3. mesto 

Melon Jure 50m prosto 0:24,74 Absolutno 1. mesto 

 
 

Šprintersko 
prvenstvo 
Kamnik, 

avgust 1994 

Južnič Zonta Z. 50m prosto 0:29,00 Dečki  
Falatov Uroš 50m prosto 0:26,36 Kadeti 2. mesto 
Moška štafeta 
Melon, Melon, 

Falatov, Medved 

4x50m 
prosto 

 
1:43,31 

 
Absolutno 

 
3. mesto 

 
Melon Jure 

 
50m prosto 

 
0:24,60 

Mladinci 
Absolutno 

2. mesto 
2. mesto 

DP za dečke in 
delice 

Kranj, 2.8.1994 

Košmrlj 
Katarina 800m prosto 10:21,70 Deklice 3. mesto 

Miklič Snežka 100m prosto 1:07,49 Deklice 3. mesto 
Miklič Snežka 200m prosto 2:24,37 Deklice 3. mesto 

DP za mlajše dečke 
/ deklice 

Ljubljana 
16.7.1994 

 
Markič Matjaž 

 
50m prsno 

 
0:40,92 

 
Ml. Dečki 

 
3. mesto 
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Leto 1995 
 

Tabela 27   
Uvrstitve plavalcev PK Koper med prve 3 na zimskih prvenstvih Slovenije, 1995 (vir: Statistična 
poročila PZS, 1995) 

Prvenstvo Priimek Ime Disciplina Čas Kategorija Uvrstitev 

 
 
 
 

Zimsko 
šprintersko DP 

Ljubljana, 
24.3.1995 

 

Kološič Bojana 50m prosto 0:29,84 Kadetinje 3. mesto 

Velec Andrej 50m hrbtno 0:29,62 Absolutno 3. mesto 

Melon Jure 50m prosto 0:24,14 
0:23,73 

Absolutno 
Mladinci 

3. mesto 
1. mesto 

Moška štafeta 
Falatov, Melon, 
Melon, Velec 

4x50m 
mešano 

 
1:56,00 

 
Absolutno 

 
3. mesto 

Moška štafeta 
Falatov, 

Melo,Melon, 
Velec 

 
4x50m prosto 

 
1:39,13 

 
Absolutno 

 
2. mesto 

 
 
 
 
 
 
 

DP za mladince 
in kadete 
Maribor, 

17. – 19.2. 1995 

Melon Jure 50m prosto 0:23,53 Mladinci 1. mesto 

Melon Jure 100m prosto 0:51,51 Mladinci 1. mesto 

Melon Jure 200m prosto 1:53,99 Mladinci 2. mesto 
Ženska štafeta 

Košmrlj, 
Jevnikar, Miklič, 

Kocjančič 

 
4x100 prosto 

 
4:36,12 

 
Kadetinje 

 
2. mesto 

Kološič Bojana 100m prosto 1:03,28 Kadetinje 1. mesto 

Kološič Bojana 100m delfin 1:10,85 Kadetinje 1. mesto 

Košmrlj Katarina 100m prosto 1:04, 10 Kadetinje 2. mesto 

Košmrlj Katarina 200m prosto 2:18, 56 Kadetinje 2. mesto 

Košmrlj Katarina 400m prosto 4:48,66 Kadetinje 3. mesto 

Košmrlj Katarina 800m prosto 9:50,12 Kadetinje 3. mesto 

Miklič Snežka 50m prosto 0:29,78 Kadetinje 2. mesto 

Miklič Snežka 100m prosto 1:04,47 Kadetinje 3. mesto 
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Tabela 28   
Uvrstitve plavalcev PK Koper med prve 3 na letnih prvenstvih Slovenije, 1995 (vir: Statistična 
poročila PZS, 1995) 

Prvenstvo Priimek Ime Disciplina Čas Kategorija Uvrstitev 

 
 

Šprintersko DP 
Kamnik, 26.5.1995 

Kološič Bojana 50m delfin 0:32,97 Kadetinja 2. mesto 
Millič Sneška 50m prosto 0:30,16 Kadetinje 3. mesto 
Moška štafeta 
Melon, Melon, 
Šarkanj, Velec 

4x50m 
prosto 

 
1:44,02 

 
Absolutno 

 
3. mesto 

Melon Jure 50m delfin 0:27,16 Mladinvi 2. mesto 

Melon Jure 50m prosto 0:24,23 
0:24,25 

Absolutno 
Mladinci 

2. mesto 
1. mesto 

 
Absolutno DP 

Trbovlje, 4.8.1995 

Melon Jure 50m prosto 0:24,46 Absolutno 2. mesto 

Melon Jure 100m prosto 0:54, 58 Absolutno 3. mesto 

 
 

DP za mladince in 
kadete 
Krško,  

28.-30.7.1995 

Ženska štafeta 
 

Miklič, Kološič, 
Košmrlj, Jevnikar 

 
4x100m 
prosto 

 
4:30,18 

 
Kadetinje 

 
1. mesto 

Ženska Štafeta 
 

Miklič, Kološič, 
Košmrlj, Jevnikar 

 
4x100m 
mešano 

 
5:06,87 

 
Kadetinje 

 
2. mesto 

Zenska štarefa 
 

Miklič, Kološič, 
Košmrlj, Jevnikar 

 
4x200m 
prosto 

 
9:51,06 

 
Kadetinje 

 
3. mesto 

Melon Jure 50m prosto 0:24,90 Mladinci 2. mesto 

Melon Jure 100m prosto 0:53,61 Mladinci 1. mesto 

Melon Jure 200m prosto 2:00,40 Mladinci 2. mesto 

Kološič Bojana 100m delfin 1:14,13 Kadetinje 3. mesto 

Košmrlj Katarina 100m prosto 1:04,19 Kadetinje 1. mesto 

Košmrlj Katarina 200m prosto 2:16,69 Kadetinje 1. mesto 

Košmrlj Katarina 400m prosto 4:41,87 Kadetinje 1. mesto 

Košmrlj Katarina 800m prosto 9:38,15 Kadetinje 1. mesto 

Miklič Snežka 50m prosto 0:30,36 Kadetinje 1. mesto 

Miklič Snežka 100m prosto 1:05,20 Kadetinje 3. mesto 
DP za mlajše dečke / 

deklice 
Ljubljana, 22.7.1995 

Gregorčič Davor 100m delfin 1:24,54 Ml. Dečki 2. mesto 
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Leto 1996 
 

Tabela 29   
Uvrstitve plavalcev PK Koper med prve 3 na zimskih prvenstvih Slovenije, 1996 (vir: Statistična 
poročila PZS, 1996) 

Prvenstvo Priimek Ime Disciplina Čas Kategorija Uvrstitev 
Absolutno DP 

Ljubljana,  
16.-18.2.1996 

Melon Jure 50m prosto 0:23,51 Absolutno 2. mesto 

Melon Jure 100m prosto 0:51,40 Absolutno 2. mesto 

 
Zimko šprintersko 

DP 
Ljubljana,  

9.3.1996 

Južnič Zonta 50m prosto 0:26,98 Kadeti 3. mesto 

Melon Jure 100m mešano 1:01:85 Absolutno 2. mesto 

Melon Jure 50m prosto 0:23,79 Absolutno 1. mesto 

Markič Matjaž 50m prsno 0:33,30 Dečki 1. mesto 

DP za mladince in 
kadete 

Maribor,  
9.-11.2.1996 

Južnič Zonta 
Živko 100m prosto 0:57,39 Kadeti 2. mesto 

 
 

Tabela 30   
Uvrstitve plavalcev PK Koper med prve 3 na letnih prvenstvih Slovenije, 1996 (vir: Statistična 
poročila PZS, 1996) 

Prvenstvo Priimek Ime Disciplina Čas Kategorija Uvrstitev 

 
Absolutno DP 

Radovljica,  
2.8.1996 

Melon Jure 50m prosto 0:24,79 Absolutno 2. mesto 

Melon Jure 100m prosto 0:53,68 Absolutno 2. mesto 

Melon Jure 100m delfin 0:59,67 Absolutno 3. mesto 

Šprintersko DP 
Kamnik, maj 1996 Markič Matjaž 50m prsno 

 
0:34,67 

 
Dečki 1. mesto 

DP za dečke / deklice 
Ljubljana,  

19.-21.7.1996 

Markič Matjaž 100m prsno 1:17,19 Dečki 1. mesto 

Markič Matjaž 200m prno 2:51,43 Dečki 2. mesto 

 
 
 



 98 

Leto 1997 
 

Tabela 31  
Uvrstitve plavalcev PK Koper med prve 3 na zimskih in letnih  prvenstvih  Slovenije, 1997 (vir: 
Statistična poročila PZS, 1997) 

Prvenstvo Priimek Ime Disciplina Čas Kategorija Uvrstitev 

 
Šprintersko DP 

Ljubljana, 
30.11.-1.12.1996 

Leban Matjaž 50m prsno 0:32,91 Kadeti 2. mesto 

Markič Matjaž 50m prosto 0:27,38 Dečki 3. mesto 

Markič Matjaž 50m Prsno 0:33,30 Dečki 1. mesto 
Šprintersko DP 
Kranj, 7.6.1997 Markič Matjaž 50m prsno 0:32,93 Dečki 1. mesto 

Absolutno DP 
Kamnik, 8.-10.8.1997 Košmrlj Katarina 800m prosto 9:21,33 Absolutno 2. mesto 

 
DP za dečke / deklice 
Ljubljana, 1.-3.8.1997 

Krmac Samo 400m prosto 4:38,23 Dečki 2. mesto 

Markič Matjaž 100m prsno 1:13,85 Dečki 1. mesto 

Markič Matjaž 200m prsno 2:48,40 Dečki 3. mesto 
DP za mladince in 

kadete 
Kamnik, 

25.-27.7.1997 

Košmrlj Katarina 400m prosto 4:39,63 Mladinke 2. mesto 

Košmrlj Katarina 800m rosto 9:25,37 Mladinke 1. mesto 

 

Leto 1998 
 

Tabela 32   
Uvrstitve plavalcev PK Koper med prve 3 na zimskih prvenstvih  Slovenije, 1998 (vir: Statistična 
poročila PZS, 1998) 

Prvenstvo Priimek Ime Disciplina Čas Kategorija Uvrstitev 
Šprintersko DP 

Kranj, 10.12.1997 Markič Matjaž 50m prsno 0:31,35 Kadet 1. mesto 

 
 

DP za mladince in 
kadete 

Kranj, 6.-8.2.1998 

Košmrlj Katarina 400m prosto 4:32,88 Mladinke 3. mesto 
Košmrlj Katarina 800m prosto 9:21,07 Mladinke 1. mesto 

Markič Matjaž 50m prosto 0:25,39 Kadeti 1. mesto 
Markič Mazjaž 100m prosto 0:57,40 Kadeti 3. mesto 
Markič Matjaž 100m prsno 1:09,62 Kadeti 3. mesto 

Šprintersko 
prvenstvo Kranj, 

19.-20.12.1998 

Matjaž Markič 50m prosto 0:25,12 Kadeti 1. mesto 

Matjaž Markič 50m prsno 0:30,54 Kadeti 1. mesto 
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Tabela 33    
Uvrstitve plavalcev PK Koper med prve 3 na letnih prvenstvih Slovenije, 1998 (vir: Statistična 
poročila PZS, 1998) 

Prvenstvo Priimek Ime Disciplina Čas Kategorija Uvrstitev 

DP za mladince in 
kadete 

Maribor,  
24.-26.7.1998 

Košmrlj Katarina 400m prosto 4:42,99 Mladinke 3. mesto 

Košmrlj Katarina 800m prosto 9:30,21 Mladinke 2. mesto 

Markič Matjaž 100m prsno 1:12,17 Kadeti 3. mesto 

DP za dečke / 
deklice 
Kranj,  

17.-19.7.1998 

Gregorčič Davor 100m delfin 1:10,90 Dečki 1. mesto 

Gregorčič Davor 200m delfin 2:38,74 Dečki 1. mesto 

Sprintersko prv. 
Slovenije 
Krško,  

27.-28.7.1998 

Markič Matjaž 5o m prsno 0:32,03 Kadeti 1. mesto 

 

Leto 1999 
 

Tabela 34    
Uvrstitve plavalcev PK Koper med prve 3 na letnih prvenstvih Slovenije, 1999 (vir: PZS-ana) 

Prvenstvo Priimek Ime Disciplina Čas Kategorija Uvrstitev 

Absolutno DP 
Radovljica, 
6.-8.8.1999 

 
Košmrlj Katarina 

 
800m prosto 

 
9:47,55 

 
Absoluto 

 
3. mesto 

Šprintersko DP 
Ljubljana, 22.5.1999 Markič Matjaž 50m prsno 0:31,22 Kadeti 1. mesto 

 
Kadetsko DP 

Maribor, 
30.7. – 1.8.1999 

Gregorčič Davor 100m delfin 1:03,05 Kadeti 3. mesto 

Gregorčič Davor 200m delfin 2:22,19 Kadeti 3. mesto 

Markič Matjaž 100m prsno 1:!0,08 Kadeti 1. mesto 
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Leto 2000 
 

Tabela 35    
Uvrstitve plavalcev PK Koper med prve 3 na zimskih  prvenstvih Slovenije, 2000 (vir: PZS-ana) 

Prvenstvo Priimek Ime Disciplina Čas Kategorija Uvrstitev 

 
DP za mladince n 

kadete 
Kranj, 18.-20.2.2000 

Gregorčič Davor 50m delfin 0:27,85 Kadeti 2. mesto 

Gregorčič Davor 100m delfin 1:01,69 Kadeti 3. mesto 

Markič Matjaž 50m prsno 0:29,80 Mladinci 1. mesto 

Markič Matjaž 100m prsno 1:06,09 Mladinci 2. mesto 
DP za dečke in 

deklice 
Maribor,  

11.-13.2.2000 

Mihalič Karja 50m prosto 0:31,70 Deklice 3. mesto 

Mihalič Katja 100m prosto 1:08,52 Deklice 2. mesto 

 
Tabela 36    
Uvrstitve plavalcev PK Koper med prve 3 na letnih  prvenstvih Slovenije, 2000 (vir: PZS-ana) 

Prvenstvo Priimek Ime Disciplina Čas Kategorija Uvrstitev 
 

DP za mladince in 
kadete 

Kamnik, 4.-6.8.2000 

Gregorčič Davor 50m delfin 0:27,78 Kadeti 2. mesto 

Gregorčič Davor 200m delfin 2:18,27 Kadeti 3. mesto 

Markič Matjaž 50m prsno 0:30,60 Mladinci 3. mesto 

 

Leto 2001 
 

Tabela 37   
Uvrstitve plavalcev PK Kopermed prve 3 na zimskih prvenstvih Slovenije, 2001 (vir: PZS-ana) 

Prvenstvo Priimek Ime Disciplina Čas Kategorija Uvrstitev 
 
 
 

DP za mladince in 
kadete 

Kranj, 16.-18.2.2001 

Gregorčič Davor 50m delfin 0:26,36 Mladinci 3. mesto 

Gregorčič Davor 100m delfin 0:57,33 Mladinci 3. mesto 

Gregorčič Davor 200m delfin 2:07,88 Mladinci 1. mesto 

Markič Matjaž 50m prosto 0:24,18 Maldinci 1. mesto 

Markič Matjaž 50m prsno 0:29,19 Maldainci 1. mesto 

Markič Matjaž 100m prsno 1:04,24 Maldinci 2. mesto 
Absolutno DP 

Ljubljana,  
8.-11.2.2001 

Gregorič Davor 200m delfin 2:09,49 Absolutno 3. mesto 
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Tabela 38    
Uvrstitve plavalcev PK Koper med prve 3 na letnih prvenstvih Slovenije, 2001 (vir: PZS-ana) 

Prvenstvo Priimek Ime Disciplina Čas Kategorija Uvrstitev 

Absolutno in 
mladinsko DP 

Koper, 2.-5.8.2001 

Markič Matjaž 50m prosto 0:25,01 Mladinci 2. mesto 

Markič Matjaž 50m prsno 0:29,17 Absolutno 
Mladinci 

1. mesto 
1. mesto 

Markič Matjaž 100m prsno 1:06,44 Absolutno 
Mladinci 

3. mesto 
1. mesto 

 

Leto 2002 
 

Tabela 39    
Uvrstitve plavalcev PK Koper med prve 3 na zimskih prvenstvih Slovenije 2002 (vir:PZS-ana) 

Prvenstvo Priimek Ime Disciplina Čas Kategorija Uvrstite
v 

 
 

 
 

Združeno 
prvenstvo 
Slovenije 

(Absolutno,  
mladinci, kadeti) 

 
Celje,  

7.2.-10.2.2002 

Gregorčič Davor 200m prosto 1:57,71 Mladinci 3. mesto 

Gregorčič Davor 50m delfin 0:26,79 Mladinci 2. mesto 

Gregorčič Davor 100m delfin 0:57,89 Mladinci 2. mesto 

Gregorčič Davor 200m delfin 2:08, 96 Mladinci 1. mesto 

Gregorčič Davor 200m delfin 2:08,96 Absolutno 3. mesto 

Gregorčič Davor 100m mešano 1:02,46 Mladinci 2. mesto 

Gregorčič Davor 100m mešano 1:02, 62 Absolutno 3. mesto 

Matjaž Markič 50m prosto 0:23,89 Mladinci 2. mesto 

Matjaž Markič 50m prsno 0:28,65 Mladinci 1. mesto 

Matjaž Markič 50m prsno 0:28,67 Absolutno 1. mesto 

Matjaž Markič 100m prsno 1:02,46 Mladinci 1. mesto 

Matjaž Markič 100m prsno 1:02,62 Absolutno 2. mesto 

 
 
Tabela 40   
Uvrstitve plavalcev PK Kopermed prve 3  na letnih  prvenstvih Slovenije, 2002 (vir: PZS-ana) 

Prvenstvo Priimek Ime Disciplina Čas Kategorija Uvrstitev 
Absolutno DP 

Radovljica,  
7.-10.8.2002 

Gregorič Davor 400m mešano 4:59,39 Absolutno 2. mesto 

Markič Matjaž 50m prsno 0:29,02 Absolutno 2. mesto 
DP za dečke in 

deklice 
Kranj, 26.-28.7.2002 

Fabjančič 
Katjuša 400m prosto 5:14,14 Deklice 3. mesto 
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Leto 2003 
 

Tabela 41    
Uvrstitve plavalcev PK Koper med prve 3  na zimskih prvenstvih Slovenije, 2003 (vir: PZS-ana) 

Prvenstvo Priimek Ime Disciplina Čas Kategorija Uvrstitev 

Združeno DP (Kadeti, 
mladinci, absolutno) 

Maribor, 6.2.-9.2.2003 

 
Markič Matjaž 

 
50m prsno 

 
0:29,22 

 
Absolutno 

 
2. mesto 

 
Tabela 42    
Uvrstitve plavalcev PK Koper med prve 3 na letnih prvenstvih Slovenije, 2003 (vir: PZS-ana) 

Prvenstvo Priimek Ime Disciplina Čas Kategorija Uvrstitev 

 
Absolutno DP 

Kranj, 5.-8.8.2003 

Markič Matjaž 50m prosto 0:23,95 Absolutno 2. mesto 

Markič Matjaž 50m prsno 0:28,64 Absolutno 2. mesto 

Markič Matjaž 100m prsno 1:04,74 Absolutno 3. mesto 

 

Leto 2004 
 

Tabela 43    
Uvrstitve plavalcev PK Koper med prve 3  na zimskih prvenstvih Slovenije, 2004 (vir: PZS-ana) 

Prvenstvo Priimek Ime Disciplina Čas Kategorija Uvrstitev 
DP za dečke in 

deklice 
Kranj, 13.-15.2.2004 

Žagar Žan 50m hrbtno 0:36,55 Dečki 2. mesto 

 
Absolutno DP 

5.-8.2.2004 Celje 

Markič Matjaž 50m prsno 0:29,17 Absolutno 2. mesto 

Markič Matjaž 100m prsno 1:04,67 Absolutno 2. mesto 
 

Tabela 44    
Uvrstitve plavalcev PK Koper med prve 3 na letnih prvenstvih Slovenije, 2004 (vir: PZS-ana) 

Prvenstvo Priimek Ime Disciplina Čas Kategorija Uvrstitev 
DP za dečke in 

deklice 
Maribor, 

30.7.-1.8.2004 

Štihovič Tjaš 50m prosto 0:29:62 Deček 3. mesto 

 
Štihovič Tjaš 

 
100m delfin 

 
1:15,55 Deček 2. mesto 

Odprto absolutno 
DP 

Kranj, 21.-24.7.2004 
 

Markič Matjaž 50m prsno 0:28,50 Absolutno 1. mesto 

Markič Matjaž 100m prsno 1:04,13 Absolutno 2. mesto 
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Leto 2005 
 

Tabela 45    
Uvrstitve plavalcev PK Koper med prve 3 na zimskih in letnih prvenstvh Slovenije, 2005 (Vir: 
PZS-ana) 

Prvenstvo Priimek Ime Disciplina Čas Kategorija Uvrstitev 
 

Zimsko Absolutno 
DP 

Celje, 5.-8.2.2005 

Markič Matjaž 50m prosto 0:23,87 Absolutno 3. mesto 

Markič Matjaž 50m prsno 0:28,74 Absolutno 2. mesto 

 
Zimsko DP 

dečkov in deklic 
Kranj, 

18.-20.2.2005 

Štihovič Tjaš 50m prosto 0:27,28 Dečki 3. mesto 

Štihovič Tjaš 100m prosto 0:59,08 Dečki 3. mesto 

Štihovič Tjaš 100m delfin 1:08,99 Dečki 3.mesto 
 
 

Letno odprto 
prvenstvo 
Slovenije 

Radovljica,  
4.-8.8.2005 

Gregorčič Davor 50m delfin 0:25,98 Absolutno 3. mesto 

Markič Matjaž 50m prsno 0:28, 59 Absolutno 2. mesto 

Markič Matjaž 100m prsno 1:03, 58 Absolutno 2. mesto 

Šuber Matej 200m prsno 2:52,93 Kadeti 3. mesto 

 
 

Letno DP dečkov 
in deklic 
Ravne na 

Koroškem,  
29.-31.7.2005 

Štihovič Tjaš 50m prosto 0:27,30 Dečki 3. mesto 

Štihovič Tjaš 100m prosto 0:58,72 Dečki 2. mesto 

Štihovič Tjaš 200m prosto 2:09,49 Dečki 1. mesto 

Sumić Eugen 50m prosto 0:28,58 Dečki 3. mesto 

Sumič Eugen 100m prosto 1:02,62 Dečki 2. mesto 

Sumič Eugen 200m prosto 2:21,74 Dečki 3. mesto 
 
 

Leto 2006  
 

Tabela 46    
Uvrstitve plavalcev PK Kopermed prve 3  na zimskih prvenstvih Slovenije, 2006 (Vir: PZS-ana) 

Prvenstvo Priimek Ime Disciplina Čas Kategorija Uvrstitev 

Zimsko abslolutno 
DP 

Kranj, 31.1.-5.2.2006 

Markič Matjaž 50m prsno 0:27,83 Absolutno 2. mesto 

Markič Matjaž 100m prsno 1:01,51 Absolutno 2. mesto 
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Leto 2007 
 

Tabela 47    
Uvrstitve plavalcev PK Koper med prve 3 na zimskih in letnih prvenstvih Slovenije, 2007 (vir: 
PZS-ana) 

Prvenstvo Priimek Ime Disciplina Čas Kategorija Uvrstitev 

 
Zimsko združeno 

prvenstvo Slovenije 
Maribor, 

 1.-4.2.2007 

Štihovič Tjaš 50m prosto 0:25,22 Kadeti 3. mesto 

Štihovič Tjaš 50m delfin 0:27,78 Kadeti 2. mesto 

Gregorič Davor 50m delfin 0:25,28 Absolutno 2. mesto 

 
Letno odprto 

prvenstvo Slovenije 
Ljubljana,  

28.-31.7.2007 

Štihovič Tjaš 50m prosto 0:25,99 Kadeti 3. mesto 

Štihovič Tjaš 100m prosto 0:55,66 Kadeti 2. mesto 

Štihovič Tjaš 50m delfin 0:27,36 Kadeti 1. mesto 

Štihovič Tjaš 100m delfin 1:01,48 Kadeti 3. mesto 

Markič Martjaž 100m prsno 1:02,44 Absolutno 1. mesto 

 
 

Leto 2008 
 

Tabela 48    
Uvrstitve plavalcev PK Koper med prve 3 na zimskih in letnih prvenstvih Slovenije 2008 (vir: 
PZS-ana) 

Prvenstvo Priimek Ime Disciplina Čas Kategorija Uvrstitev 

Zimsko DP za kadete 
Maribor, 

31.1.-3.2.2008 
Sumić Eugen 50m prosto 0:25,04 Kadeti 3. mesto 

Letno DP za kadete 
Ravne na Koroškem, 

31.7.-3.8.2008 

Sumić Eugen 50m prosto 0:25,17 Kadeti 3. mesto 

Sumić Eugen 100m prosto 0:55,05 Kadeti 2. mesto 
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Leto 2009 
 

Tabela 49     
Uvrstitve plavalcev PK Koper med prve 3  na zimskih in letnih prvenstvih Slovenije, 2009 (vir: 
PZS-ana) 

Prvenstvo Priimek Ime Disciplina Čas Kategorija Uvrstitev 

 
Zimsko združeno 

DP 
Celje, 

29.1.-1.2.2009 

Markič Matjaž 50m prosto 0:23,26 Absolutno 2. mesto 

Markič Matjaž 100m prosto 0:51,36 Absolutno 3. mesto 

Markič Matjaž 50m delfin 0:25,31 Absolutno 3. mesto 

Sumić Eugen 50m prosto 0:24,23 Kadeti 2. mesto 

Sumić Eugen 100m prosto 0:53,18 Kadeti 3. mesto 

 
Letno združeno 

DP 
Radovljica, 
6.-9.8.2009 

Sumić Eugen 50m prosto 0:24,50 Kadeti 3. mesto 

Sumić Eugen 100m prosto 0:53,96 Kadeti 3. mesto 

 

Leto 2010 
 

Tabela 50  
Uvrstitve plavalcev PK Koper med prve 3 na zimskih in letnih prvenstvih Slovenije, 2010 (vir: 
PZS-ana) 

Prvenstvo Priimek Ime Disciplina Čas Kategorija Uvrstitev 

Zimsko združeno 
DP 

Celje, 28.-31.1.2010 

Markič Matjaž 50m prsno 0:28,45 Absolutno 1. mesto 

Markič Matjaž 100m prsno 1:03,43 Absolutno 2. mesto 

Letno absolutno DP 
Ravne na 

Koroškem,  
22.-25.7.2010 

Markič Matjaž 50m prsno 0:28,22 Absolutno 3. mesto 
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Leto 2011 
 

Tabela 51 
Uvrstitve plavalcev PK Koper med prve 3 na zimskih in letnih prvenstvih Slovenije, 2011 (vir: 
PZS-ana) 

Prvenstvo Priimek Ime Disciplina Čas Kategorija Uvrstitev 

Zimsko združeno DP 
Ljubljanja, 
3.-6.2.2011 

Markič Matjaž 100m prsno 1:01,22 Absolutno 2. mesto 

Markič Matjaž 200m prsno 2:19,18 Absolutno 2. mesto 

Letno združeno DP 
Radovljica, 
4.-7.8.2011 

 
Bužan Gaja 

 
200m prsno 

 
3:13,19 

 
Mladinka 

 
3. mesto 

 
 

Leto 2012  
 

Tabela 52 
Uvrstitve plavalcev PK Koper med prve 3 na zimskih in letnih prvenstvih Slovenije, 2012 (vir: 
PZS-ana) 

Prvenstvo Priimek Ime Disciplina Čas Kategorija Uvrstitev 

Zimsko DP za 
dečke in deklice 

Kranj,  
10.-12.2.2012 

Dovidija Jennifer 200m prosto 2:25,51 Deklica 3. mesto 

Dovidija Jennifer 400m prosto 5:10,85 Deklica 3. mesto 

Dovidija Jennifer 800m prosto 10:34,62 Deklica 2. mesto 

Absolutno DP 
Koper,  

26.-29.7.2012 

Markič Matjaž 50m prosto 0:24,55 Absolutno 1. mesto 

Markič Matjaž 50m delfin 0:26,73 Absolutno 3. mesto 

 

 
V letu 2013 se nihče od plavalcev PK Koper ni uvrstil med prve 3 na državnih prvenstvih Slovenije 
za različne kategorije. 
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4. SKLEP 
 
PK Koper, ki obstaja vse od leta 1958 ima izjemno bogato zgodovino. Če bi jo strnili, bi lahko 
dejali: od borbe za preživetje do evropskega prvaka. Monogo je bilo dogodkov in ljudi ki so 
soustvarjali zgodovino kluba skozi vsa njegova leta razvoja. V tem času je klub doživljal hude, 
predvsem finančne in prostorske krize, ki so pomembno vplivali na razvoj kluba, obenem pa obdobja 
velikih uspehov nekaterih posameznih plavalcev ter uspehe na področju oplavanjevanja otrok.  
 
Leta 1985 je takrat še PVK, kasneje PK Koper pričel z izvajanjem programa učenja plavanja šolskih 
in predšolskih otrok. Takrat je nova dejavnost kluba pomenila tudi njegovo preživetje, saj si je s 
plavalnimi tečaji za osnovne šole in vrtce zagotovil zaposlitev ustreznega kadra – dveh trenerjev 
plavanja. Učenje plavanja šolskih in predšolskih otrok, ki ga klub izvaja že 28 let zapored, je še 
danes ena najpomembnejših klubskih dejavnosti, saj predstavlja pomemben finančni vir dohodkov 
za delovanje kluba. Obenem pa je to dejavnost na katero je klub izjemno ponosen, saj je v vseh letih 
izvajanja programa skupaj s svojimi strokovnimi sodelavci (trenerji, učitelji in vaditelji) naučil 
plavati več kot 36.000 otrok in s tem pripomogel k večjemu plavalnemi znanju otrok.  
 
Člani PK Koper pa niso ponosni le na program učenja plavanja šolskih in predšolskih otrok, temveč 
tudi na uspehe kluba in njegovih posameznih plavalcev v različnih obdobjih obstoja kluba. K 
prepoznavnosti PK Koper doma in po svetu so najbolj pripomogli uspehi Boruta Fabjana, Jureta 
Melona, Luke Melona, Katarine Košmrlj in Matjaža Markiča. Slednji je v času največje krize kluba 
dosegel prvi izmed mnogih večjih uspehov – srebrno medaljo na mladinskem Evropskem prvenstvu 
na Malti 2001. Matjaž Markič, ki je vse do danes ostal zvest svojemu klubu, je kot slovenski 
reprezentant zastopal državo na mnogih mednarodnih tekmovanjih, med njimi tudi Olimpijske igre. 
Njegova največja uspeha, pa sta prav gotovo naslov evropskega prvaka in evropski rekord v 
disciplini 50m prsno. 
 
PK Koper se je, kljub temu, da je imel kopico izjemno uspešnih plavalcev in dobro organizirane 
programe za otroke, moral večkrat boriti za svoj obstanek. Večji del težav je predstavljalo 
pomanjkanje ustreznega kopališča in z njim bazena za vadbo. Sprva je klub svoje dejavnosti izvajal 
v pokritem bazenu v Žusterni, ki je bil del hotelskega kompleksa, v letnem času pa na kopališču 
Žusterna. Leta 1998 je klub zaradi neustreznosti sanitarnih pogojev obeh bazenov, ostal brez 
najpomembnejšega pogoja za izvajanje plavalne dejavnosti - bazena. Tako so se morali vse do leta 
2001, ko je bil v Žusterni zgrajen nov olimpijski bazen, voziti na vadbo v druge kraje, kar je med 
drugim  pomenilo tudi veliko finančno breme. 
 
Pridobitev novega olimpijskega bazena, ki so ga ustrezno opremili tudi za zimske sezone, saj je bil 
ogrevan in pokrit z balonom, je veliko pripomogla k razvoju plavalnega športa v občini Koper. PK 
Koper je tako imel ustrezne pogoje za svoje delovanje, ter za organizacijo večjih plavalnih 
tekmovanj in prireditev. Z organizacijo raznih prireditev pa je klub želel približati plavalno 
dejavnost širši populaciji ter s tem povečati njegovo množičnost.  
 
Kljub vsem težavam, in kriznim obdobjem, ki jih je klub doživljal, pa ta živi še danes. Zasluge za 
njegov obstoj in dolgoletno uspešno delovanje gredo v največji meri dolgoletni predsednici kluba 
Alenki Šarkanj in dolgoletnemu trenerju Vedranu Žagarju, ki sta z močno voljo in trdim delom 
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premagala vse ovire, ki so se pokazale na poti do uspeha. Upravičeno se lahko vprašamo, kako bo 
klub deloval po odhodu predsednice Alenke Šarkanj in trenerja Žagarja, saj v tem trenutku ni 
ustreznega kadra, ki bi s tolikšno mero zagnanosti prevzel delo v klubu. Poleg tega se še naprej 
pojavljajo težave s kopališči. Na kopališču Žusterna naj bi kmalu potekala obnovitvena dela zaradi 
katerih pa bi bil bazen dlje časa zaprt. V tem primeru bi klub ponovno izgubil osnoven pogoj za 
njegovo delovanje – bazen.  
 
Pri pisanju diplomskega dela sta bila v veliko pomoč predsednica kluba Alenka Šarkanj in trener 
Vedran Žagar, ki sta z osebno komunikacijo predstavila obsežen del zgodovine PK Koper. Poleg 
tega, sta izročila večji del potrebnega gradiva za pisanje diplomskega dela, ki izvira iz arhiva kluba 
in ga hranita v lastnih prostorih. Žal pa je bil v preteklosti del gradiva uničen, zato se je nekajkrat 
zgodilo, da do željenih informacij ni bilo moč priti. Podatke za diplomsko delo smo zbirali tudi v 
nekaterih drugih virih, kot so literatura, časopisni članki in spletne strani. Podatke o rezultatih 
plavalcev smo zbrali iz statističnih poročil PZS, ki so do leta 1999 v tiskani obliki, od leta 2000 
naprej pa jih najdemo na spletni strani Plavalne zveze Slovenije.  
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