
Spomladanski kros v Tivoliju 
 
V sredo, 20.4., so se učenci udeležili spomladanskega krosa v Tivoliju. 
V kategoriji učencev iz 9. razredov je Matic Lojk (9.a) osvojil odlično 2. mesto. 
 
Čestitamo za dosežen uspeh! 
 

 
 
 
 

Tekmovanje v športni gimnastiki na OŠ Dobrova 
 
V četrtek, 12.05., so se učenci udeležili tekmovanja v športni gimnastiki na OŠ Dobrova. 
Najmlajši dečki (Feliks Benedik, Ambrož Može, Gašper Grabrijan, Jaka Penko in Primož Jamnik) 
so ekipno dosegli 3. mesto, 
 
Gašper Grabrijan (2.b), si je delil 3. mesto v kategoriji najmlajši dečki, 
Vid Kopač (9.c) pa je osvojil 2. mesto med starejšimi dečki. 
 
Gašper, Vid in Žan Pintar (8.c), so se uvrstili na državno tekmovanje, ki bo potekalo naslednji 
teden. 
 
Čestitamo! 
 
Mentorica: Nuša Pust 

  
 

  
  



Državno prvenstvo v lokostrelstvu 
 

V soboto, 21. 5. 2022 je v Lendavi potekalo državno zunanje prvenstvo v lokostrelstvu. Učenka 9. 
a oddelka, Maja Pirc Jevšenak, je v kategoriji starejših učenk v disciplini goli lok osvojila naslov 
državne prvakinje. 

Za ta izjemen uspeh ji čestitamo! 

Aktiv športnih pedagogov. 

 

 

Mali in veliki atletski pokal 
 

V sredo, 25. 5. 2022 je na Športnem parku Ljubljana (ŽAK-u) potekalo posamično atletsko 
tekmovanje za učence 6. do 9. razreda. 

Naši učenci so se odlično odrezali ter dosegli vidne rezultate. 

MLAJŠI UČENCI: 

1. mesto: Vitan Stergar Jaklič (met vortexa) 
1. mesto: Mia Ingolič (skok v višino) 
2. mesto: Mai Kapič (tek na 300 m) 
2. mesto: Bine Lavrič (tek na 600m) 
3. mesto: Anna Gačić Čargo (tek na 300m) 

STAREJŠI UČENCI: 

1. mesto: David Luka Samotorčan (suvanje krogle) 
2. mesto: Luka Cvelbar (tek na 300m) 



Hvala vsem, ki ste se odzvali in se tekmovanja udeležili! 

Aktiv športnih pedagogov. 

 
 
 

Prvenstvo osnovnih šol Ljubljane v odbojki na mivki 
 
V četrtek, 16.06.2022, je v športnem parku Ludus potekalo prvenstvo osnovnih šol Ljubljane v 
odbojki na mivki. Naša šola je nastopila z dvema ekipama, mlajše učenke (Janja Šemrov, Kaja 
Koleša, Anna Gačić Čargo, Maša Molk in Kaja Radonič Repovž) pa so na koncu osvojile druge 
mesto. Čestitke 
 
Mentorica: Nuša Pust  
 

 
 


