
Učenci naše šole so tekmovali na področnem prvenstvu v atletiki za osnovne šole. 

Tekmovanje je potekalo 3. 6. 2019 v Mariboru – Poljane. 

Med  mlajšim učenci sta se najbolje uvrstila GABRIJEL ŠABEDER , 4. mesto – vortex, in ROK 

VRBNJAK 4. mesto,  60 m  - finale. 

Med mlajšimi učenkami je NELI TURK osvojila 3. mesto in bronasto medaljo na 60 m – finale. 

Pri starejših učencih sta se najbolje odrezala  JURIJ BEBER, zmaga in zlato odličje na 60 m – 

finale, in PASCAL ŠABEDER, 7. mesto – vortex. IVANA GRABUŠNIK je v isti disciplini – 

vortex  bila deveta. 

Pri štafetnih tekih, 4 x 100 m, smo za las zgrešili odličja. Dekleta so bila 5., fantje pa 4. 

Na državno prvenstvo v atletiki za učence osnovnih šol so se po rezultatu uvrstili: 

Jurij Beber , 60 m – starejši učenci, 7.44 s 

Neli Turk, 60 m – mlajše učenke, 8.78 s 

Gabrijel Šabeder, vortex – mlajši učenci, 53. 40 m  

Tekmovanje je potekalo v Žalcu, 5. 6. 2019. 

Jurij Beber je z osebnim rekordom in rekordom naše šole, 7.38 s, v finalu zasedel odlično 4. 

mesto. 

ČESTITAMO! 

 

 

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE 

Učenka osmega razreda Katja Senekovič, je na državnem tekmovanju iz matematike osvojila 

srebrno priznanje.  

Iskrene čestitke.  

 

DRŽAVNO PRVENSTVO V ALPSKEM SMUČANJU IN DESKANJU ZA OSNOVNE 

ŠOLE KRVAVEC, 6. 3. 2019 

Državno prvenstvo osnovnih šol v alpskem smučanju in deskanju na snegu, ki je bilo 6. 3. 2019 na 

Krvavcu, je organiziral Zavod za Šport RS Planica in Smučarska zveza Slovenije, izvajalca pa sta 

bila OŠ Naklo in ASK Triglav. 

Za našo šolo sta tekmovala PASCAL ŠABEDER (8.r) in ROK VRBNJAK (7.r). Oba sta 

uspešno zastopala šolo. Rok je osvojil 16., Pascal pa 17. mesto. Tekmovalo je 25 učencev iz cele 

Slovenije. 

ČESTITAMO! 

REZULTATI 

 

http://www.o-korena.mb.edus.si/slike/Tekmovanja/deskanje19/rezultatideskanje19.pdf


PODROČNO PRVENSTVO OŠ MARIBORA IN OKOLICE V ALPSKEM SMUČANJU IN  

DESKANJU NA SNEGU 

12. 2. 2019 je na Mariborskem Pohorju, na snežnem stadionu, potekalo področno prvenstvo OŠ v 

veleslalomu. Za našo šolo so tekmovali: MAI CVETKO (6.r), LIJA MUMLAK, ROK VRBNJAK 

7.r), MATIC CVETKO (8.r) in JURIJ BEBER (9.r). 

Naši učenci so tudi tokrat dobro zastopali našo šolo. 

LIJA MUMLAK je v kategoriji deklic 2006/07 od 43 tekmovalk dosegla odlično 5.MESTO in 

prejela priznanje. 

13. 2. 2019 je prav tako na snežnem stadionu potekalo področno tekmovanje v deskanju na snegu. 

Tekmovali so učenci OŠ Maribora in okolice.  Za našo šolo je tekmoval PASCAL ŠABEDER 

(8.R) in se med 27 tekmovalci kotegorije letnik 2006, 2005 in 2004 uvrstil na odlično 5.MESTO. 

Prijel je priznanje! 

Pascal se je uvrstil na državno prvenstvo! 

Čestitamo vsem tekmovalcem! 

Rezultati: DESKANJE, VELESLALOM, SKUPNO DEČKI, SKUPNO DEKLICE  

Učiteljica športa: Renata Rižner 

 

http://www.o-korena.mb.edus.si/slike/Tekmovanja/smucanje19/Rezultati_OS_Bord.pdf
http://www.o-korena.mb.edus.si/slike/Tekmovanja/smucanje19/Rezultati_OS_VSL.pdf
http://www.o-korena.mb.edus.si/slike/Tekmovanja/smucanje19/Skupni_Rezultati_OS_VSL-Decki.pdf
http://www.o-korena.mb.edus.si/slike/Tekmovanja/smucanje19/Skupni_Rezultati_OS_VSL-Deklice.pdf

