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Spoštovani člani in mentorji ekip!  
 
Šport je gotovo eden izmed pomembnejših načinov 
preživljanja prostega časa in druženja ter dokazovanja 
sposobnosti vsakega posameznika kakor tudi ekipe. Vsak 
osnovnošolec pa je lahko še posebej ponosen, če zastopa 
barve svoje šole in s tem pripomore k njeni prepoznavnosti v 
širšem prostoru.  
 
Prav gotovo imate vsi tekmovalci isti cilj: čim bolje odigrati 
in se čim bolje uvrstiti. V življenju je potrebno imeti cilje in 
jih tudi dosegati.  
Pomembno pa je tudi vedeti, da skrivnost uspeha ni v tem, 
da človek dela tisto, kar ljubi, ampak ljubi tisto, kar dela. In 
ker verjamem, da košarkarji ljubite košarko, sem 
prepričana, da boste uspeli doseči zastavljen cilj. 
 
Pri nadaljnjem delu želim vsem skupaj veliko športnih 
uspehov in seveda športnega obnašanja na tekmah in v 
zasebnem življenju. 
 

Ravnateljica OŠ Šoštanj  
mag. Majda Zaveršnik Puc





Program: 

10.30 OŠ ŠOŠTANJ : OŠ VENCLJA PERKA 

12.00 otvoritev tekmovanja 

12.30 OŠ MILOJKE ŠTRUKELJ : OŠ GRM 

16.00 poraženi ekipi za 3. mesto 

18.00 zmagovalni ekipi za 1. mesto  

19.30 zaključek turnirja in podelitev priznanj 

Sodelujoče ekipe: OŠ Šoštanj, OŠ Venclja Perka Domžale, 
OŠ Grm Novo mesto, OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica. 

Na tretji tekmi poraženi ekipi prve in druge tekme igrata za 
tretje mesto, zmagovalni ekipi prve in druge tekme pa na 
četrti tekmi igrata za prvo mesto. 

Čas igranja je 3 x 10 minut z dve minutnim odmorom med 
prvo in drugo tretjino ter pet minutnim odmorom med drugo 
in tretjo tretjino. Čas napada je 24 sekund, upošteva pa se 
tudi pravilo sedmih osebnih napak za posamezno tretjino. 
Ura se ustavlja po doseženem košu v zadnjih dveh minutah 
tretje tretjine in v podaljških. Za vse ostalo veljajo Uradna 
košarkarska pravila FIBA in KZS. 

Uradne osebe imenovane s strani KZS: 
a) tehnični komisar: Andrej Kobilica 
b) sodniki: Matija Antolovič, Matej Sok, Vinko Zovko, 

Miran Zver 
c) koordinator tekmovanja: Boris Majer. 
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Predstavitev udeležencev finalnega turnirja v košarki 

OŠ ŠOŠTANJ 

 
Osnovna šola Šoštanj je svoja vrata odprla 1. septembra 
2005, ko so njen prag prestopili učenci obeh nekdanjih 
šoštanjskih šol. Pod svojim okriljem ima tudi podružnici v 
Topolšici in Ravnah. Danes daje možnosti izobraževanja kar 
782 učencem, od tega je skoraj 400 vozačev. Na šoli 
poučuje 73 strokovnih delavcev. Poleg rednega pouka 
nudimo številne zanimive izbirne predmete ter raznovrstne 
interesne dejavnosti.  
 
Svojo vztrajnost, pridnost in prizadevnost kažejo učenci na 
številnih področjih: na učnem, kulturnem in športnem ter 
tako prispevajo pomemben delež k promociji šole in kraja. 
Učenci se vsako leto poskusijo na mnogih športnih 
tekmovanjih, predvsem so uspešni v odbojki, košarki, plesu, 
atletiki in rokometu. Srebrna in zlata priznanja pa dosegajo 
na tekmovanjih iz slovenščine, matematike, angleščine, 
biologije, kemije, fizike, zgodovine, geografije, logike, v 
znanju iz sladkorne bolezni. Udeležujejo se še planinskih in 
taborniških tekmovanj, tekmovanj o prometu, za bralno 
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značko, tekmovanj mladih tehnikov, v izdelavi robotov, 
Malih sivih celic. Vsako leto izdelajo tudi več raziskovalnih 
nalog v gibanju Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline 
in z njimi tudi uspešno konkurirajo na državni ravni. Na šoli 
delujejo štirje pevski zbori, ki se vsako leto predstavijo tudi 
na medobčinski reviji Pozdrav pomladi in na regijski reviji 
pevskih zborov. Tudi na likovnem področju so naši učenci 
zelo uspešni, saj na različnih likovnih natečajih dosegajo 
vidne uspehe. Prav tako na šoli že več kot 40. let 
organiziramo državno razstavo Likovni svet otrok, kjer 
sodelujejo učenci in likovni pedagogi 80 in več šol. Zelo 
smo aktivni tudi na kulturnem področju, saj nas lokalna 
skupnost pogosto povabi, da pripravimo različne prireditve 
tako v krajevnih skupnostih kot v okviru občine in različnih 
podjetij. Ne smemo pozabiti lutkarske skupine, ki je prav 
tako uspešna in nastopa na šoli in zunaj nje. Pred kratkim 
smo posneli TV-oddajo o Termoelektrarni Šoštanj, ki so jo 
vodili naši mladi novinarji. 
 
Čeprav uradno nismo EKO šola, izvajamo veliko ekoloških 
projektov. Lani smo osvojili 3. mesto v Sloveniji pri 
zbiranju tetrapak embalaže. Prvi smo dali pobudo in začeli 
zbirati odpadno elektro in elektronsko opremo. Zbiramo 
odpadne kartuše in tonerje, star papir in še kaj. Izvajamo 
tudi projekt varčevanja z elektriko in vodo, ki se je izkazal 
za zelo uspešnega. 
 
Pred šolo imamo spominski park, posvečen pomembnim 
možem našega kraja: Petru Musiju, bratoma Vošnjak, Ivanu 
Napotniku, Ivanu Bibi Röcku in Karlu Destovniku Kajuhu. 
O pomembnih dogodkih poročamo v lokalnih časopisih, 
dvakrat letno izide šolski časopis Pisanček, ki je na 
tekmovanju šolskih glasil že prejel nagrado za posebno 
obliko. Šolski radio Odmevček pa nas obišče večkrat letno 
ob pomembnih dogodkih.  
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MŠŠ je lani izbralo našo šolo, da so jo predstavili v Parizu 
na sestanku svetovne organizacije OECD (Organizacija za 
ekonomsko sodelovanje in razvoj). V biltenu so objavili 
nekaj fotografij in članek o delovanju šole (naše delo in 
vizijo šole) s poudarkom na vpetost v lokalno skupnost.  
Leta 2006 je šola prejela priznanje s pečatom gostoljubnosti 
za 1. mesto v kategoriji osnovnih šol, zgrajenih po letu 
1980. 
 
Več o šoli na: http://www.ossostanj.si/ 
 

 
 
Člani ekipe OŠ Šoštanj: 
 
Zadaj: Tomaž Herman, prof., Jan Zakeršnik, Nejc Galof, 

Jure Kučera, Kaj Špegel, Aljaž Šlutej, Vid Puc 

Spredaj: Borut Lenko, Grega Bukovič, Jan Rizman, Aldin 

Hasić, Gregor Menih, Uroš Štumpfl. Manjka: Jan Kosi. 

Trener in vodja ekipe: Tomaž Herman, prof.
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OŠ VENCLJA PERKA DOMŽALE 

 

Korenine šole segajo v leto 1864, ko so Domžale dobile 
svojo prvo redno šolo. Pouk se je najprej izvajal v poslopju 
v Stobu št. 49. Ker je število učencev naraščalo, je bila v 
letu 1888 med Stobom in Domžalami zgrajena nova šola, ki 
je bila do 1938. leta postopoma razširjena v 7-razrednico. Po 
izvedbi šolske reforme v letu 1958 se je preimenovala v 
Drugo osnovno šolo Domžale, nato pa leta 1964 v OŠ 
Venclja Perka.  
Zaradi gospodarskega razcveta Domžal je število 
prebivalcev stalno in skokovito naraščalo in leta 1980 je bila 
iz samoprispevka občanov v bližini stare šole zgrajena 
velika nova šolska stavba, tretja po vrsti v mestu. Do sredine 
devetdesetih let je bilo na šoli tudi do 1000 učencev, tako da 
je šola uporabljala še 4 učilnice v starem šolskem poslopju. 
V drugi polovici devetdesetih let je bilo nato zaznati 
počasno, a stalno upadanje števila učencev v šolskem 
okolišu. 
Šola je dobila ime po učitelju Venclju Perku, ki so ga med 
II. svetovno vojno ustrelili Nemci. Šteje nekaj manj kot 600 
učencev, s 27 oddelki in 57 strokovnimi delavci. 
Učitelji in učenci na naši šoli so zelo delovni, saj se trudimo, 
da bi za vsakogar našli nekaj, kar ga bo zanimalo. Tako na 
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šoli poteka preko 50 interesnih dejavnosti na razredni in 
predmetni stopnji. Kvalitetno delo pa se odraža tudi skozi 
rezultate, ki jih naši učenci dosegajo na različnih 
tekmovanjih. Zelo uspešni smo na športnih, kjer smo v 
občinskem merilu zmeraj pri vrhu, vrhunska rezultata pa sta 
nam uspela pred  nekaj leti, ko smo v kategoriji mlajših in 
nato še starejših pionirjev osvojili naslov državnega prvaka 
v košarki. Lahko se pohvalimo tudi z odličnimi rezultati iz  
državnih tekmovanj v matematiki, fiziki in angleškem 
jeziku.   
S svojo skrbjo za okolje smo pridobili zastavo EKO ŠOLA, 
v sodelovanju Zavoda RS za šolstvo pa poteka inovacijski 
projekt Skriti zaklad. 
Taka bera priznanj je rezultat sposobnosti naših učencev in 
izjemno odgovornega in strokovnega dela naših učiteljev. 
Naša skupna vizija: "Skupaj gradimo šolo, v kateri 
spoznavamo sebe in svet, stopamo po svoji poti, se dobro 
razumemo med seboj, čeprav različni, pa vendar povezani." 
 
Več o šoli na: http://www.os-vperka.si/ 
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Člani ekipe OŠ Venclja Perka Domžale: 
 
Kristjan Pirnat, Klemen Zule, Žan Čarman-Radojkovič, 

Grega Pirc, Tilen Hočevar, Peter Ulčar, Luka Pavli, Tomaž 

Ulčar, Matevž Kohek, David Gabrovšek, Jan Slejko-

Ljubišič, Urban Braune, Jaka Slaviček, Din Hodžić. 

 

Vodja ekipe: Primož Parkelj 

Trener ekipe: Gregor Avbelj  
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OŠ MILOJKE ŠTRUKELJ NOVA GORICA 
 

  
 
Osnovna šola Milojke Štrukelj v Novi Gorici je v pred 
kratkim praznovala 40 let uspešnega delovanja. 
Centralno šolo obiskuje  511 učencev, 177 učencev razredne 
stopnje pa obiskuje pouk na podružnični šoli Ledine. 
Eden izmed osnovnih ciljev pedagoškega dela strokovnih 
delavcev na OŠ Milojke Štrukelj je razvijanje individualnih 
potencialov vsakega učenca skozi kvaliteten pouk, ki ne 
temelji samo na pridobivanju znanja, ustvarjalnosti in 
izkušnjah, ampak tudi na oblikovanju pozitivne osebnosti 
mladega človeka. 
Da bi učenci znali odkriti in razviti svoje sposobnosti, 
ponuja šola tudi veliko interesnih dejavnosti, ki jih 
dopolnjujejo bogato raziskovalno in ustvarjalno delo. Zato 
se pogosto veseli uspehov svojih učencev na najrazličnejših 
tekmovanjih in srečanjih. 
Posebne oblike pouka in učenja potekajo v zimski in letni 
šoli v naravi ter v centrih obšolskih dejavnosti. 
Osnovna šola Milojke Štrukelj, ki je odprta širšemu okolju, 
sodeluje z različnimi institucijami in društvi ter se vključuje 
v številne projekte. Med prvimi v Sloveniji se je vključila v 
evropski projekt zdravih šol, v okviru katerega potekajo na 
šoli številne dejavnosti za ozaveščanje zdravja kot 
neprecenljive vrednote. Pri tem je poudarjena vloga dobrih 
medsebojnih odnosov, zdrave komunikacije in humanega 
spreminjanja drugačnosti. Kot eko šola je izbrala eko način 
življenja in odnosa do okolja. 
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Za svoja prizadevanja postati učencem kvalitetna in prijazna 
šola je Osnovna šola Milojke Štrukelj prejela diplomo 
Mestne občine Nova Gorica. 
 
Več o šoli na:  
http://www.osms.si/index.php?option=com_frontpage&Item
id=110 
 

 
 
Člani ekipe: 
 
Miha Lipičar, Matija Tratnik, Jani Nešković, Martin 

Peternel, Tine Kavčič, Damjan Damjanović, Matija Zega, 

Gregor Mrak, Nik Stančin, Jure Boršič, Simon Hristov, Jaka 

Zelen, Kevin Merljak, Blaž Abram. 

 
Trener in vodja ekipe: Aleš Bremec 
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OŠ GRM NOVO MESTO 
 

 
 

Osnovna šola Grm je med petimi osnovnimi šolami v 
Novem mestu največja. Ima 640 učencev, stoji pa v predelu 
mesta, ki se imenuje Grm in od tod tudi njeno ime.  
Na šoli poučuje 60 strokovnih delavcev, da vse poteka tako, 
kot mora, pa skrbi še 24 drugih delavcev.  
Strokovni delavci si prizadevajo v učencih iskati in razvijati 
njihove talente, zato so grmski učenci uspešni  na raznih 
predstavitvah, tekmovanjih in v državnih in mednarodnih 
projektih.  
Šola je znana po gledališko-plesnih projektih, v katerih 
sodeluje do sto učencev. Te projekte snema tudi televizija, 
ogledajo pa si jih učenci mnogih slovenskih šol.  
Kar 150 učencev šole poje v štirih pevskih zborih, najmlajši 
so  v Zagorju že dvakrat osvojili  zlato plaketo. 
Hodniki šole so opremljeni z likovnimi in kiparskimi izdelki 
učencev, ravno taka je tudi njena okolica. 
Osnovna šola Grm je bila zaradi bogatega in kvalitetnega 
dela na vseh področjih kulture leta 2005 nominirana za 
Kulturno šolo leta. 
Poleg rednega pouka imajo učenci veliko izbiro interesnih 
dejavnosti, med katerimi so v ospredju jeziki (nemščina, 
francoščina, španščina) in športni krožki.  
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V šoli je bazen, zato učenci med športno vzgojo tudi 
plavajo. 
Osnovna šola Grm je zelo odprta tudi navzven. 
Tradicionalna so  Grmska srečanja, kulturne prireditve z 
udeležbo znanih Slovencev, ki jih vodijo grmski profesorji.  
Že dvajset let šola sodeluje s koroškimi Slovenci, ki poleti 
prihajajo na 14-dnevne Jezikovne počitnice. Zanimanje 
zanje je v Avstriji izredno veliko. 
Vse dogodke iztrgajo pozabi v Najči, šolskem časopisu, ki 
je vsako leto nagrajen za svojo stalno visoko kvaliteto.  
Bivši učenci se radi vračajo v šolo in če morejo, s 
sponzorstvom pomagajo dvigovati raven kvalitete šole. 
Skupaj z vodstvom šole in strokovnimi delavci se veselijo 
uspehov posameznikov, skupin učencev in  ekip ter so nanje 
in na svojo šolo ponosni. 
Grmski atleti so vseskozi v slovenskem vrhu, šolsko športno 
društvo pa je najuspešnejše športno društvo v novomeški 
občini. S sodelovanjem domačih in zunanjih mentorjev 
razvija različne športe, še posebej uspešni sta atletika in 
košarka.  
Leta 2007 in 2008 je MŠŠ Osnovni šoli Grm podelilo naziv 
NAJUSPEŠNEJŠA ŠPORTNA ŠOLA V SLOVENIJI. 
Seveda pa ti uspehi niso plod enoletnega dela, ampak 
izhajajo iz večletnega načrtnega in kvalitetnega dela 
grmskih pedagogov. 
 
Več o šoli na: http://www.osgrm.si/  
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Člani ekipe OŠ Grm:  
 
Stojijo z leve: Luka Parancin, Alen Ban, Martin Povše, Luka 

Lešnjak, Nejc Primc, Slavko Senicar (vodja), Matej Štokar 

(trener). 

Na tleh z leve: Nejc Šteblaj, Tilen Seničar, Blaž Rajk, Žiga 

Zatežič, Luka Derlink, Marko Kastelic, Luka Golob. 

   
Vodja ekipe: Slavko Senicar 

Trener ekipe: Matej Štokar 
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REZULTATI 
 

10.30: OŠ Šoštanj : OŠ Venclja Perka Domžale 

50 : 54 (15 : 10, 34 : 32) 

 

12.30: OŠ Milojke Štrukelj : OŠ Grm Novo mesto 

60 : 78 (15 : 34, 31 : 61)  

 

16.00: Tekma za tretje mesto 
Poraženec 1. tekme : Poraženec 2. tekme 

OŠ Šoštanj : OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica 
 

49 : 53 (17 : 17, 33 : 33) 

 

18.00:  Tekma za 1. mesto 
Zmagovalec 1. tekme : Zmagovalec 2. tekme 

OŠ Venclja Perka Domžale: OŠ Grm Novo mesto 
 

48 : 72 (6 : 20, 18 : 38) 
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KONČNE UVRSTITVE: 

 
1. OŠ GRM NOVO MESTO 

2. OŠ VENCLJA PERKA DOMŽALE 

3. OŠ MILOJKE ŠTRUKELJ NOVA GORICA 

4. OŠ ŠOŠTANJ 

 

Najboljša peterka:  
Marko Kastelic, OŠ Grm Novo mesto  
Martin Povše, OŠ Grm Novo mesto 
Žan Čarman-Radojkovič, OŠ Venclja Perka Domžale 
Miha Lipičar, OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica 
Aldin Hasič, OŠ Šoštanj 
Najboljši igralec: Marko Kastelic, OŠ Grm Novo mesto 
Najboljši strelec: Jan Rizman, OŠ Šoštanj 
Organizatorji turnirja:  

Osnovna šola Šoštanj 
Košarkarska zveza Slovenije 
Košarkarski klub Elektra 

Posnetke s tekmovanja najdete na: 

http://www.ossostanj.si/w4_sport/tekme.html  

Za pomoč pri organizaciji turnirja se zahvaljujemo vsem 

donatorjem in KK Elektra Esotech. 

Računalniško oblikovanje: Bogomira Klinc Vrčkovnik, prof. 

                           Šoštanj, april 2009 
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