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OBRAZEC 4a 

MEDIJSKO POROČILO ŠŠT – igre z žogo 

objava na spletni strani www.sportmladih.net 
 

Športna panoga: Košarka 

Starostna kategorija in spol: Starejše učenke 

Stopnja tekmovanja: Četrtfinale, skupina 4 

Kraj in datum tekmovanja: 26. 1. 2023, Črnomelj 

 

Razpored tekmovanja in rezultati: 

1. tekma: OŠ Loka Črnomelj- OŠ Litija (37:26) 

2. tekma: OŠ Litija – OŠ Ob Dravinji (15:38) 

3. tekma: OŠ Loka Črnomelj – OŠ Ob Dravinji 

(31:42) 

 

Končna razvrstitev: 

1. mesto OŠ Ob Dravinji 

2. mesto OŠ Loka Črnomelj 

3. mesto OŠ Litija 

 

Kratko vsebinsko poročilo: 

Četrtfinalne državnega prvenstva v košarki za starejše učenke (skupina 4) se je začelo ob 
9.50 s kratkim kulturnim programom. Ekipe so se zbrale na igrišču ob poslušanju himne 
in šolske himne v izvedbi Mladinskega pevskega zbora OŠ Loka Črnomelj. Sledil je še 
nagovor ravnatelja in plesna točka učencev 6. razreda. Tekme sta sodila sodnika Mrcina 
Tilen in Mavsar Rok. Ob 10.10 se je začela prva tekma med OŠ Loka Črnomelj in OŠ Litija. 
Tekma je bila vseskozi napeta in se je zavlekla v podaljšek, kjer so imel več moči 
gostiteljice. OŠ Loka je tako slavila z rezultatom 37:26. Sledila je tekma med OŠ Litija in 
OŠ Ob Dravinji, ki so jo z razliko 23 točk dobile igralke OŠ Ob Dravinji. Za zmago v skupini 
so se tako pomerile Črnomaljke in Konjičanke. Ekipa OŠ Ob Dravinji je slavila z rezultatom 
42:31. Najboljša strelka četrtfinalne skupine je bila Teja Rožman iz OŠ Loka Črnomelj z 31 
točkami. Priznanja in nagrade je podelil predstavnik Šporne zveze Črnomelj, gospod 
Milan Kordič. Trenerji in vodje ekip niso imeli pripomb glede organizacije in vzdušja. Prav 
tako so vsi udeleženci dobili malico in vodo. Tekmovanje se je končalo ob 13.30 h. 

 

Predlog sportikus poteze: 

Ni bilo izrazite sportikus poteze, lahko pa rečemo, da so se vse igralke obnašale 

športno. 

 

Prosimo vas, da poročilo v PDF obliki posredujete na e-naslov sst@sport.si in v prilogi posredujete 

tudi tri fotografije s tekmovanja (v polni velikosti) za objavo na spletni strani www.sportmladih.net 
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