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1. OBČINSKO PRVENSTVO V BADMINTONU ZA OSNOVNOŠOLCE 
Športna zveza Kozje je 1. decembra 
2016 v sodelovanju z Osnovno šolo 
Kozje in Tenis klubom Kozje 
pripravila občinsko tekmovanje 
Občine Kozje v badmintonu za 
osnovnošolce, ki vadijo pod 
vodstvom vaditelja Bojana 
Dobravca. V treh konkurencah se je 
tekmovanja udeležilo trinajst 
tekmovalcev. V kategoriji mlajših 
učenk se je zmage veselila Katja 
Bratuša, drugo mesto je osvojila 
Patricija Žučko, tretje pa Špela 
Kukovičič. Med mlajšimi učenci je 
zmagal Žan Kiderič, drugi je bil Lan Gradišek in tretji Lan Petrič, med starejšimi 
učenci pa je bil najboljši Leon Geršak, drugi je bil Filip Frece in tretji Nejc 
Kukovičič.  

 
2. BOŽIČNO NOVOLETNI TURNIR V NAMIZNEM TENISU 
TK Kozje je v nedeljo, 11. decembra 
2016, pripravil tradicionalni, že 14. 
Božično-novoletni  turnir v namiznem 
tenisu. Turnirja se je udeležilo 
osemindvajset tekmovalcev v dveh 
kategorijah do petdeset in nad 
petdeset let. V mlajši kategoriji je do 
zmage prišel Damir Škerl iz Sevnice, 
ki je v finalu premagal Arona 
Štefanka iz Krapine, na tretje mesto 
se je uvrstil Miran Filipančič iz 
Sedlarjevega, četrti pa je bil najboljši 
domačin, član TK Kozje Ervin 
Perčič. V starejši skupini je zmaga 
odšla v Maribor. Zmagal je Drago Klep, na drugo mesto se je uvrstil Ciril Kozjek iz 
Šenčurja, tretji je bil Branko Vidmar iz Dobove in četrti Milan Tasić iz Celja. Zmage 
med dvojicami sta se veselila Damir Škerl in Janko Štefančič.  
  

3. OBČNI ZBOR TENIS KLUBA KOZJE   
16. 12. 2016 smo izvedli redni občni zbor društva Tenis klub Kozje. Občni zbor je 
potekal v Večnamenskem centru Kozje, na njem pa smo sprejeli Poročilo o delu v 
letu 2016, Finančno poročilo za leto 2016 in Plan dela društva v letu 2017.  
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4. KLUBSKI TURNIR MLADIH ČLANOV V NAMIZNEM TENISU  
 Dober teden pred koncem leta 
2016, so v Tenis klubu Kozje 
pripravili turnir mladih igralcev 
namiznega tenisa, ki vadijo pod 
vodstvom trenerja Ervina 
Perčiča. Nastopali so v dveh 
kategorijah, učenci OŠ in učenci 
OŠ s prilagojenim programom. 
Med učenci OŠ je zmagal Leon 
Geršak, drugi je bil Kai Petrič, 
tretje mesto pa sta si 
razdelila Tim Šmon in Lan 
Petrič. Med učenci OŠ s 
prilagojenim programom pa je 
zmagovalec postal Andreas 
Čibej, druga je bila Lana Čibej in tretji Rok Strgar.  
 

5. TEKMOVANJE TENIŠKE ŠOLE ZMAJKO 
 Zadnji teden leta 2016 je 
Teniška šola ZmajKo, ki deluje 
pod okriljem TK Kozje, pripravila 
tradicionalno tekmovanje za 
vse, ki se udeležujejo vadbe pod 
vodstvom trenerja Blaža Hartla. 
Tekmovalci in tekmovalke so bili 
razdeljeni v štiri starostne 
kategorije. Kategoriji prvi-drugi 
razred ter tretji-četrti razred sta 
se merili v kombinaciji teniških 
spretnostih in poligona ter 
izvedbi teniških udarcev, 
medtem ko so v kategoriji peti-
šesti razred in sedmi-osmi 
razred igrali tenis, na nekoliko manjšem igrišču in z mehkejšimi žogicami. V najmlajši 
kategoriji se je pri teniški spretnostih najbolj izkazala Aneja Blažič, druga je bila Nika 
Ivič in tretja Žana Kozole. Pri teniških udarcih je bil najboljši Patrik Kovačič, 
druga Urška Romih in tretji Matej Kene. V drugi starostni skupini je najbolje teniške 
udarce izvajala Sanja Debelak, drugi je bil Florijan Kideričin tretji Bor Gradišek, v 
tekmovanju teniških spretnosti pa je prvo mesto osvojila Mia Bricelj Žuželj, drugi je 
bil Luka Lesjak in tretji Rok Romih.  
Med nekoliko starejšimi, ki so igrali tenis se je v mlajši kategoriji zmage 
veselila Lucija Romih,druga je bila Nina Kene in tretji Jaka Švajger, v starejši 
kategoriji pa je zmagal Leon Geršak, drugi je bil Žan Kiderič in tretji Lan Gradišek.  
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