
Šolska športna tekmovanja so bila žal v preteklih dveh šolskih letih (2019/2020, 2020/2021) 
zaradi znanih omejitev skoraj v popolnosti prekinjena. Je pa zadnje šolsko leto 2021/2022 bilo 
zato zelo bogato s številnimi tekmovalnimi uspehi naših učencev, tudi na najvišjem nivoju – 
državnih prvenstvih Slovenije za osnovne šole. Tudi med devetošolci. Temu je sledila tudi 
odločitev Aktiva učiteljev ŠPOrta na osnovi osnovnega kriterija… 

dosežen najboljši športni rezultat za Osnovno šolo Franja Malgaja Šentjur v šolskem letu 
2021/2022, 

da za naziv ŠPORTNIK ŠOLE generacije 2021/2022 imenujemo dva učenca. To sta (abecedni 
vrsti red) 

 ARTNAK MARTIN 
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MARTIN je v šolskem letu 2021/2022 dosegel: 

 2. mesto na državnem prvenstvu za osnovne šole v krosu (Mengeš, 21. 4. 2022) v 
kategoriji 9. razred 1500m.   

Martin je marljiv in prizadeven učenec ter vsestranski športnik. V šoli se redno vključuje 
v športne aktivnosti tudi izven rednega pouka ter je član več šolskih ekip. Njegova 
ljubezen je atletika, ki ga spremlja že od rojstva, aktivneje pa je začel z vadbo v 5. 
razredu. Skupaj z dobrimi rezultati raste tudi število njegovih treningov, saj zdaj trenira 
kar 6x tedensko, mesečno pa preteče tudi preko 200km. Kljub omejitvam v času 
korona virusa je vztrajno obiskoval treninge, saj sam pravi, da športnik nikoli ne počiva. 
Poleg navedenega uspeha se v minulih letih ponaša tudi z dvakratnim državnim 
prvakom v uličnem teku za osnovne šole v okviru Ljubljanskega maratona. Še vedno 
je lastnik tega naziva, saj je letošnje tekmovanje, kot vemo, odpadlo. Vidne rezultate 
dosega tudi na državnih klubskih tekmovanjih, kar je opazila tudi občina Šentjur, saj je 
že peto leto zapored prejel naziv perspektivnega športnika Občine Šentjur. Martin je 
preko športa razvil samodisciplino, vestnost, vztrajnost in predanost. Te vrline pa 
pridoma koristi pri šolskem delu in mu bodo dobra popotnica na nadaljnji življenjski 
poti.   

 

JAN je v šolskem letu 2021/2022 dosegel: 

 1. mesto na državnem prvenstvu za osnovne šole v smučanju ( Rogla, 22. 3. 2022) v 
kategoriji VELESLALOM - nekategorizirani (tekmovalci, ki v šolskih letih 2019/20, 
2020/21 in 2021/22 niso nastopili na uradnih tekmovanjih Smučarske zveze Slovenije). 

Jan je prvič stopil na smuči, ko je imel dobra štiri leta. Prvotni namen in želja staršev 
sta bila, da se njun sin nauči smučati in da bodo lahko skupaj uživali na snežnih 



strminah. Jan je presegel vsa pričakovanja staršev. 6 let je treniral in tekmoval tudi na 
mednarodnih tekmovanjih, kjer je dosegel odlične uspehe. Doseženi rezultati so ga 
vedno držali v prvi jakostni skupini tekmovalcev. Pred tremi leti se je odločil, da zaključi 
s tekmovalno smučarijo in se posveti pripravam za pridobitev licence učitelja 
smučanja. Delo z malimi smučarji ga zelo veseli in rad predaja svoje smučarsko znanje 
na njih. Janov cilj je tudi, da se pridruži ekipi Demo team Slovenije, kjer bo lahko 
prispeval k promociji slovenskega smučanja. Deset let trdega dela, treningov in 
uspehov so iz Jana naredili perspektivnega športnika, dobrega organizatorja ter 
mladeniča, ki razmišlja s svojo glavo in sledi svojim ciljem.  

 

 

 


