
NAGRADA ŠPORT IN ŠOLA

Jamlje, večnamenska dvorana AŠKD Kremenjak, 16. novembra 2022 (18.00)

1)   Alissia Birri

šola: Državni izobraževalni zavod Trubar-Gregorčič v Gorici

učni uspeh: 96/100

športna panoga: odbojka ŠZ Soča 

športni uspehi: 

 nastopala v deželnem članskem prvenstvu D lige

2)   Falzari Beatrice

šola: Državni izobraževalni zavod Trubar-Gregorčič v Gorici

učni uspeh: 9,21

športna panoga: odbojka ŠZ Soča 

športni uspehi: 

 nastopala v deželnem članskem prvenstvu D lige

3)   Flosperger Zala

šola: Državni izobraževalni zavod Trubar-Gregorčič v Gorici

učni uspeh: 9,69

športna panoga: odbojka ŠZ Soča 

športni uspehi: 

 nastopala v deželnem članskem prvenstvu D lige

4)   Komic Camilla

šola: Državni izobraževalni zavod Trubar-Gregorčič v Gorici

učni uspeh: 8,54

športna panoga: odbojka AŠZ Soča 

športni uspehi: 

 nastopala v deželnem članskem prvenstvu D lige

 4. mesto v medpokrajinskem prvenstvu U18

druge izvenšolske dejavnosti:

 pomožna trenerka odbojke pri ŠZ Soča

5)   Kovic Karin

šola: Državni izobraževalni zavod Trubar-Gregorčič v Gorici



učni uspeh: 87/100

športna panoga: odbojka ŠZ Soča 

športni uspehi: 

 nastopala v deželnem članskem prvenstvu D lige

druge izvenšolske dejavnosti:

 pomožna trenerka odbojke pri AŠD Mavrica

6)   Cotič Andrej

šola: Državni izobraževalni zavod Trubar-Gregorčič v Gorici

učni uspeh: 9,00

športna panoga: odbojka ŠZ Soča in Sloga Tabor

športni uspehi: 

 nastopal v deželnem članskem prvenstvu C lige

 deželni prvak U19 in nastop v državni fazi

 4. mesto v deželnem prvenstvu U17

druge izvenšolske dejavnosti: 

 član Slovenske zamejske skavtske organizacije

7)   Černic Nikolaj

šola: Državni izobraževalni zavod Trubar-Gregorčič v Gorici

učni uspeh: 9

športna panoga: odbojka ŠZ Soča in Sloga Tabor

športni uspehi: 

 nastopal v deželnem članskem prvenstvu C lige

 deželni prvak U19 in nastop v državni fazi

druge izvenšolske dejavnosti: 

 član Slovenske zamejske skavtske organizacije

 pomožni trener odbojke pri ŠZ Soča

8)   Feri Jan

šola: Državni izobraževalni zavod Trubar-Gregorčič v Gorici

učni uspeh: 9

športna panoga: odbojka CCR Il Pozzo in Sloga Tabor

športni uspehi: 

 nastopal v državnem članskem prvenstvu B lige

 deželni prvak U19 in nastop v državni fazi

 vpoklican v državno reprezentanco U19



9)   Smeraldi Erik

šola: Državni izobraževalni zavod Jožef Stefan

učni uspeh: 92/100

športna panoga: odbojka AŠD Sloga Tabor

športni uspehi: 

 nastopal v deželnem članskem prvenstvu C lige

 deželni prvak U19 in nastop v državni fazi

10) Stefani Denis

šola: Državni izobraževalni zavod Jožef Stefan

učni uspeh: 92/100

športna panoga: odbojka  AŠD Sloga Tabor

športni uspehi: 

 nastopal v deželnem članskem prvenstvu C lige

 deželni prvak U19 in nastop v državni fazi

druge izvenšolske dejavnosti: 

 obiskuje tačaj angleščine

11) Belettini Luca

šola: Državni znanstveni licej France Prešeren v Trstu 

učni uspeh: 9,31

športna panoga: košarka – AŠZ Jadran

športni uspehi:

 3. mesto v medpokrajinskem prvenstvu U17

 nastopal v deželnem prvenstvu U19

druge izvenšolske dejavnosti:

 obiskuje tečaj prečne flavte pri Glasbeni matici

 udeleženec deželnega ekipnega tekmovanja iz matematike „Coppa Aurea“

12) Čebulec Erik

šola: Državni znanstveni licej France Prešeren v Trstu 

učni uspeh: 8,92

športna panoga: košarka – AŠZ Jadran

športni uspehi:

 3. mesto v medpokrajinskem prvenstvu U17

druge izvenšolske dejavnosti:

 član tabornikov RMV

 član OMK – openskega mladinskega krožka

13) Glavina Jan



šola: Državni znanstveni licej France Prešeren v Trstu 

učni uspeh: 8,46

športna panoga: košarka – AŠZ Jadran

športni uspehi:

 3. mesto v medpokrajinskem prvenstvu U17

druge izvenšolske dejavnosti:

 pomožni trener pri športni šoli Polet-Kontovel

 član tabornikov RMV

 član OMK – openskega mladinskega krožka

14) Race Aljaž

šola: Državni znanstveni licej France Prešeren v Trstu 

učni uspeh: 9,31

športna panoga: košarka – AŠZ Jadran

športni uspehi:

 3. mesto v medpokrajinskem prvenstvu U17

druge izvenšolske dejavnosti:

 član vodstva tabornikov RMV

 član OMK – openskega mladinskega krožka

 v prostem času igra kitaro

15) Semen Viktor

šola: Državni znanstveni licej France Prešeren v Trstu 

učni uspeh: 8,38

športna panoga: košarka – AŠZ Jadran

športni uspehi:

 3. mesto v medpokrajinskem prvenstvu U17

druge izvenšolske dejavnosti:

 V poletnih mesecih obiskuje tečaje jezikov

16) Vecchiet Niko

šola: Državni znanstveni licej France Prešeren v Trstu 

učni uspeh: 8,54

športna panoga: košarka – AŠZ Jadran

športni uspehi:

 3. mesto v medpokrajinskem prvenstvu U17



17) Grilanc Maja 

šola: Državni izobraževalni zavod Jožef Stefan

učni uspeh: 100/100

športna panoga: odbojka AŠZ Sloga Zalet

športni uspehi: 

 nastopala v deželnem članskem prvenstvu C lige

druge izvenšolske dejavnosti:

 članica tabornikov RMV

18) Gulich Petra

šola: Državni znanstveni licej France Prešeren v Trstu 

učni uspeh: 8,08

športna panoga: odbojka AŠZ Sloga Zalet

športni uspehi: 

 nastopala v deželnem članskem prvenstvu C lige

 nastopala v prvenstvu 1. divizije 

 3. mesto v medpokrajinskem prvenstvu U18

 3. mesto v medpokrajinskem prvenstvu U16

19) Gulich Mateja 

šola: Državni znanstveni licej France Prešeren v Trstu

učni uspeh: 8,69

športna panoga: odbojka AŠZ Sloga Zalet

športni uspehi: 

 nastopala v deželnem članskem prvenstvu C lige

 nastopala v  prvenstvu 1. divizije 

 3. mesto v medpokrajinskem prvenstvu U18 

druge izvenšolske dejavnosti:

 pomožna trenerka minivolleya pri AŠD Sokol

 vzgojiteljica v poletnih središčih

20) Marochini Veronika

šola: Državni znanstveni licej France Prešeren v Trstu

učni uspeh: 8,46

športna panoga: odbojka AŠZ Sloga Zalet

športni uspehi: 

 nastopala v deželnem članskem prvenstvu C lige

 nastopala v  prvenstvu 1. divizije 

 3. mesto v medpokrajinskem prvenstvu U18 

druge izvenšolske dejavnosti:



 tritedenske študijske počitnice v Oxfordu

 s šolo F. Prešerna je sodelovala na olimpiadi naravnih znanosti

21) Rapotec Alena

šola: Državni znanstveni licej France Prešeren v Trstu

učni uspeh: 8,67

športna panoga: odbojka AŠZ Sloga Zalet

športni uspehi: 

 nastopala v deželnem članskem prvenstvu C lige

 nastopala v  prvenstvu 1. divizije 

 3. mesto v medpokrajinskem prvenstvu U18 

druge izvenšolske dejavnosti:

 obiskuje tečaj violine

22) Vidoni Tinkara

šola: Državni znanstveni licej France Prešeren v Trstu

učni uspeh: 8,86

športna panoga: odbojka AŠZ Sloga Zalet

športni uspehi: 

 nastopala v deželnem članskem prvenstvu C lige

 nastopala v  prvenstvu 1. divizije 

 3. mesto v medpokrajinskem prvenstvu U18 

druge izvenšolske dejavnosti:

 poje pri dekliškem pevskem zboru „Igo Gruden“

23) Battilana Anja

šola: Državni izobraževalni zavod Jožef Stefan

učni uspeh: 9,92

športna panoga: košarka - Interclub Muggia

športni uspehi: 

 1. mesto v deželenem članskem prvenstvu C lige

 nastopala v  prvenstvu B lige

24) Bearzi Lara

šola: Državni znanstveni licej France Prešeren v Trstu

učni uspeh: 9,40

športna panoga: atletika – AŠZ Bor

športni uspehi: 

 3. mesto na državnem prvenstvu v metu kopja U18



 več dobrih uvrstitev na deželenih in državnih tekmovanjih

druge izvenšolske dejavnosti: 

 poje pri dekliškem pevskem zboru „Igo Gruden“

 članica Slovenske zamejske skavtske organizacije

 obiskuje tečaj klavirja na glasbeni šoli članica DMK

25) Busan Oliver

šola: Državni znanstveni licej France Prešeren v Trstu 

učni uspeh: 95/100

športna panoga: košarka – AŠZ Jadran

športni uspehi:

 3. mesto v deželnem prvenstvu U19

 treniral in igral s člansko ekipo Kontovela v D ligi

druge izvenšolske dejavnosti:

 obiskuje tečaj  solo petje

 obiskuje tečaj angleščine

 aktivni član Slovenskega kulturnega kluba

26) Civardi Tea

šola: Državni znanstveni licej France Prešeren v Trstu

učni uspeh: 9

športna panoga: atletika – AŠZ Bor

športni uspehi: 

 3. mesto na deželnem tekmovanju U18 v eptathlonu

 4. mesto na državnem tekmovanju U18 v eptathlonu

 več drobrih uvrstitev na deželnih in meddeželnih tekmovanjih

druge izvenšolske dejavnosti: 

 sodeluje pri mladinskem krožku Barkovlje

 sodeluje z radiom Trst A

27) Cossutta Ana

šola: Državni izobraževalni zavod Jožef Stefan

učni uspeh: 9,14

športna panoga: ritmična gimnastika – AŠZ Bor

športni uspehi: 

 2. mesto na državnem prvenstvu Slovenije med trojicami

 več dobrih uvrstitev na državnih tekmovanjih v Sloveniji

druge izvenšolske dejavnosti: 

 pomožna trenerka ritmične gimnastike pri AŠZ Bor



28) Cossutta Romina

šola: Državni znanstveni licej France Prešeren   v Trstu

učni uspeh: 9,14

športna panoga: tenis– AŠZ Gaja

športni uspehi: 

 3. mesto v zimskem ekipnem teniškem prvenstu Winter Cup

 nastopala v deželnem ekipnem članskem prvenstvu C lige 

 zbrala je več dobrih individualnih uvrstitev na deželnih in državnih tekmovanjih

druge izvenšolske dejavnosti: 

 obiskuje tečaja moderne grščine in ruščine

29) Dazzara Nina

šola: Državni pedagoški licej Anton Martin Slomšek v Trstu

učni uspeh: 9

športna panoga: kotalkanje – AŠD Polet

športni uspehi: 

 5. mesto na državnem prvenstvu v kategoriji mlajših maldink

 dve drugi mesti na meddeželnih tekmovanjih FISR

druge izvenšolske dejavnosti: 

 pomožna trenerka kotalkanja pri AŠD Polet

30) De Luisa Anja

šola: Državni znanstveni licej France Prešeren v Trstu

učni uspeh: 8,83

športna panoga: ritmična gimnastika – AŠZ Bor

športni uspehi: 

 4. mesto na državnem prvenstvu Slovenije med trojicami

 več dobrih uvrstitev na mednarodnih mitingih in na državnih tekmovanjih v Sloveniji

druge izvenšolske dejavnosti: 

 poje pri dekliškem zboru Vesela Pomlad

 članica Slovenske zamejske skavtske organizacije

 obiskuje tečaj klavirja

31) Farolfi Lapo

šola: Državni izobraževalni zavod Trubar-Gregorčič v Gorici

učni uspeh: 10

športna panoga: atletika – Atletica Gorizia

športni uspehi: 

 2. mesto na deželnem prvenstvu v teku na 2.000 m z zaprekami

 nastopil na državnem prvenstvu v teku na 2.000 m z zaprekami 



 6. mesto na ekipnem državnem prvenstvu na 800 m

32) Ferluga Nastja

šola: Državni znanstveni licej France Prešeren v Trstu 

učni uspeh: 8,77

športna panoga: orientacijski tek – AŠZ Gaja

športni uspehi: 

 1. mesto na državnem prvenstvu U18 v šprintu

 2. mesto na državnem prvenstvu v na srednji progi

 več dobrih uvrstitev na deželnih, državnih in mednarodnih tekmovanjih

33) Ferluga Erik

šola: Državni znanstveni licej France Prešeren v Trstu 

učni uspeh: 8,31

športna panoga: nogomet – ASD San Luigi

športni uspehi: 

 2. mesto v deželnem prvenstvu U17

 2. mesto z deželno reprezentanco U17 na meddeželnem turnirju na Sardiniji

 druge izvenšolske dejavnosti: 

 obiskuje tečaj angleščine

34) Franza Peter

šola: Državni znanstveni licej France Prešeren v Trstu 

učni uspeh: 8,38

športna panoga: nogomet – NK KRAS Repen

športni uspehi: 

 3. mesto v medpokrajinskem prvenstvu U19

 napredovanje v deželno fazo tekmovanja U19

 druge izvenšolske dejavnosti: 

 študijsko potovanje v Avstralijo

 v prostem času igra tenis

35) Gregori Sani 

šola: Državni pedagoški licej Anton Martin Slomšek v Trstu

učni uspeh: 9

športna panoga: kotalkanje – AŠD Polet

športni uspehi: 

 13. mesto na državnem prvenstvu med kadetinjami

 polfinale in končno 7. mesto v svetovnem pokalu med kadatinjami 

 1. mesto na meddeželnem tekmovanju FISR



36) Kalc Iztok

šola: Državni tehniški zavod Žiga Zois v Trstu

učni uspeh: 8,47

športna panoga: jadranje – TPK Sirena

športni uspehi: 

 8. mesto na državnem prvenstvu Slovenije v kat. Laser 4.7

 nastopil na svetovnem prvenstvu v Villamuri (Portugalska) v kat. Laser 4.7

 več dobrih uvrstitev na conskih, državnih in mednarodnih regatah

37) Kerpan Nikola  

šola: Državni poklicni zavod Jožef Stefan v Trstu 

učni uspeh: 100/100

športna panoga: alpsko smučanje SK Devin

športni uspehi:

 10. mesto na mednarodni FIS tekmi v Alleghe

 13. mesto na mednarodni FIS tekmi v Nevegalu

 več dobrih uvrstitev na deželnih in mednraodnih smučarskih tekmah 

38) Križmančič Aleš

šola: Državni znanstveni licej France Prešeren v Trstu 

učni uspeh: 8,08

športna panoga: nogomet – US Triestina 1918

športni uspehi: 

 6. mesto v državnem prvenstvu U15 (severovzhodna Italija) 

 druge izvenšolske dejavnosti: 

 aktivni član AŠD Zarja iz Bazovice

39) Onesti Noah

šola: Državni izobraževalni zavod Trubar-Gregorčič v Gorici 

učni uspeh: 8,5

športna panoga: košarka – AŠZ Dom

športni uspehi:

 7. mesto v deželni D ligi z AŠZ Dom

 4. mesto v deželnem prvenstvu U19 Gold

40) Picco Demetra

šola: Državni izobraževalni zavod Trubar-Gregorčič v Gorici 

učni uspeh: 8,7

športna panoga: odbojka Libertas Martignacco

športni uspehi: 



 9. mesto v državnem članskem prvenstvu B2 lige

41) Polojaz Goran

šola: Državni poklicni zavod Jožef Stefan v Trstu 

učni uspeh: 10

športna panoga: orientacijski tek – AŠZ Gaja

športni uspehi: 

 1. mesto na državnem prvenstvu na dolgi razdalji v kategoriji U20

 2. mesto na državnem prvenstvu na srednji razdalji v kategoriji U18

 1. mesto na deželnem prvenstvu na srednji razdalji v kategoriji moški Elite

 več dobrih uvrstitev na deželnih, državnih in mednarodnih tekmovanjih

42) Rebula Mark

šola: Državni znanstveni licej France Prešeren v Trstu 

učni uspeh: 8

športna panoga: plavanje – Pallanuoto Trieste

športni uspehi: 

 2. mesto na 100 m hrbtno na zimskem deželnem prvenstvu v kat. U16 

 2. mesto na 100 m hrbtno na meddeželnem tekmovanju v kat. U16

 2. mesto na 200 m hrbtno na meddeželnem tekmovanju v kat. U16

 več dobrih nastopov na deželnih in meddeželnih tekmovanjih

43) Rebula Lara

šola: Državni poklicni zavod Jožef Stefan v Trstu 

učni uspeh: 8,29

športna panoga: športno navijaštvo – CDM, AŠD Cheerdance Millenium

športni uspehi: 

 1. mesto z mladinsko reprezentanco Slovenije na evropskem prvenstu ICU v Atenah

 2. mesto z mladinsko eklipo CDM na državnem prvenstvu Ficec v Veroni 

 več dobrih uvrstitev na državnih open tekmovanjih v Sloveniji

44) Sinigoi Caterina

šola: Državni znanstveni licej France Prešeren v Trstu 

učni uspeh: 87/100

športna panoga: alpsko smučanje SK Devin

športni uspehi: 

 mesto med mladinkami v slalomu na mednarodnih FIS tekmah v Santa Caterini, Sappadi in 

Piancavallu                                                                        

 6. mesto med mladinkami na italijanskem prvenstvu v veleslalomu

 več dobrih uvrstitev na mednarodnih FIS tekmah



druge izvenšolske dejavnosti: 

 v prostem času se ukvarja s kick boxing-om

45) Skerk Maks

šola: Državni znanstveni licej France Prešeren v Trstu 

učni uspeh: 8,69

športna panoga: alpsko smučanje SK Devin

športni uspehi:

 4. mesto v deželnem tekmovanju Grand Prix FISI v kategoriji U18

 več dobrih uvrstitev na mednraodnih smučarskih tekmah FIS 

46) Škerk Liam

šola: Državni poklicni zavod Jožef Stefan v Trstu 

učni uspeh: 96/100

športna panoga: nogomet – AŠD Vesna

športni uspehi: 

 nastopal v članskem prvenstvu 2. amaterske lige 

 nastopal v medpokrajinskem prvenstvu U19

 druge izvenšolske dejavnosti: 

 član Slovenske zamejske skavtske organizacije

 član pustne skupine iz Križa

47) Škerlavaj Mija

šola: Državni znanstveni licej France Prešeren v Trstu 

učni uspeh: 8,77

športna panoga: jadranje – JK Pirat Portorož

športni uspehi: 

 4. mesto na mladinskem svetovnem prvenstvu v razredu 470

 1. mesto na državnem prvenstvu Slovenije v razredu 420

 več dobrih uvrstitev na conskih, državnih in mednarodnih regatah

druge izvenšolske dejavnosti: 

 v prostem času se ukvarja z odbojko

 sodeluje pri TV oddaji Vklop

 članica OMK - openskega mladinskega krožka

48) Škerlj Veronika

šola: Državni znanstveni licej France Prešeren v Trstu 

učni uspeh: 8,75

športna panoga: športno navijaštvo – CDM, AŠD Cheerdance Millenium

športni uspehi: 



 1. mesto z mladinsko reprezentanco Slovenije na evropskem prvenstu ICU v Atenah

 2. mesto z mladinsko eklipo CDM na državnem prvenstvu Ficec v Veroni 

 več dobrih uvrstitev na državnih open tekmovanjih v Sloveniji

49) Sosič Gregor

šola: Državni izobraževalni zavod Cankar-Zois-Vega v Gorici

učni uspeh: 8

športna panoga: nogomet – AŠD Vesna

športni uspehi: 

 1. mesto v pokrajinskem prvenstvu U17

 nastopal s člansko ekipo v 2. AL

 nastopal z mladinsko ekipo v prvenstvu U19

 druge izvenšolske dejavnosti: 

 član Slovenske zamejske skavtske organizacije

 član AŠD Mladina pri katerem se ukvarja s smučanjem

50) Sosič Martina 

šola: Državni znanstveni licej France Prešeren v Trstu 

učni uspeh: 100/100

športna panoga: powerlifting – KDU Ljubljana

športni uspehi: 

 1. mesto na državnem prvenstvu v Sloveniji

 2. mesto na svetovnem univerzitetnem pokalu v Istanbulu 

 druge izvenšolske dejavnosti: 

 članica Slovenske zamejske skavtske organizacije

 tolmačica slovenskega znakovskega jezika in spremljevalka za OPP

 članica openskega pevskega zbora Vesela Pomlad

 članica kulturnega društva Kraški dom iz Repna

51) Sosič Petra

šola: Državni pedagoški licej Anton Martin Slomšek v Trstu 

učni uspeh: 8

športna panoga: športno navijaštvo – CDM, AŠD Cheerdance Millenium

športni uspehi: 

 1. mesto z mladinsko reprezentanco Slovenije na evropskem prvenstu ICU v Atenah

 2. mesto z mladinsko eklipo CDM na državnem prvenstvu Ficec v Veroni 

 več dobrih uvrstitev na državnih open tekmovanjih v Sloveniji

druge izvenšolske dejavnosti: 

 ukvarja se s smučanjem pri AŠD Mladina

 članica Slovenske zamejske skavtske organizacije



 igra prečno flavto pri Godbenem društvu Prosek

52) Visintin Ivan

šola: Državni izobraževalni zavod Trubar-Gregorčič v Gorici

učni uspeh: 8

športna panoga: jadranje – TPK Sirena

športni uspehi: 

 14. mesto na državnem prvenstvu Slovenije v kat. Laser 4.7

 nastopil na svetovnem prvenstvu v Villamuri (Portugalska) v kat. Laser 4.7

 več dobrih uvrstitev na conskih, državnih in mednarodnih regatah

druge izvenšolske dejavnosti: 

 v prostem času se ukvarja s parkour-jem pri društvu Dinamyc gym Go

 v prostem času sodeluje pri gledaliških delavnicah

53) Volčič Sanja

šola: Državni izobraževalni zavod Trubar-Gregorčič v Gorici

učni uspeh: 88/100

športna panoga: atletika – Atletica Gorizia

športni uspehi: 

 3. mesto na deželnem prvenstvu indoor v šprintu na 60 m

 več dobrih uvrstitev na deželnih tekmovanjih v šprintu

druge izvenšolske dejavnosti: 

 članica tabornikov RMV

 obiskuje tečaj angleščine na British School

 aktivna članica kulturnega društva Danica na Vrhu

 aktivna članica mladinskega odseka društva Jože Rapotec

54) Zenič Kevin

šola: Državni znanstveni licej France Prešeren v Trstu 

učni uspeh: 9

športna panoga: kotalkanje – AŠD Polet

športni uspehi: 

 8. mesto na državnem prvenstvu v kategoriji kadetov

 8. mesto na v svetovnem pokalu na Portugalskem

 več dobrih uvrstitev na deželnih, državnih in mednarodnih tekmovanjih


