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OBRAZEC 4a 

MEDIJSKO POROČILO ŠŠT – igre z žogo 

objava na spletni strani www.sportmladih.net 
    

                  OŠ RAKEK DRŽAVNE PRVAKINJE 
 

 

Športna panoga: NOGOMET 

Starostna kategorija in spol: STAREJŠE UČENKE 

Stopnja tekmovanja: FINALE DRŽAVNEGA TEKMOVANJA 

Kraj in datum tekmovanja: MARKOVCI, 8.06.2022 

 

Razpored tekmovanja in rezultati: 

 

1. tekma:  POLFINALE 

OŠ MARKOVCI : OŠ ŠMARJETA  1 : 0 (0 :0) 

2. tekma: POLFINALE 

OŠ TRBOVLJE : OŠ RAKEK  1:5 (1:2) 

3. tekma: FINALE - TEKMA ZA 3. IN 4. MESTO 

OŠ  ŠMARJETA : OŠ TRBOVLJE  1 : 0 (0:0) 

4. tekma: FINALE - TEKMA ZA 1. IN 2. MESTO 

OŠ MARKOVCI : OŠ RAKEK  0 : 1 (0:0) 

 

 

 

Končna razvrstitev: 

1. mesto OŠ RAKEK 

2. mesto OŠ MARKOVCI 

3. mesto OŠ  ŠMARJETA 

4. mesto OŠ  TRBOVLJE 

 

Kratko vsebinsko poročilo: 

Starejše učenke OŠ Rakek so prvič osvojile naslov državnih prvakinj po izjemno 

izenačeni tekmi z OŠ Markovci. Le ena napaka učenk OŠ Markovci je odločila 

prvaka. Za OŠ Markovci je bila to že tretja zaporedna uvrstitev v finale in za las, še 

niso osvojile tretjega naslova državnih prvakinj, kar je kljub temu za OŠ Markovci 

pomeni zgodovinski uspeh. 

V večnamenski športni dvorani OŠ Markovci je dne 8.6.2022 potekal finalni 

nogometni turnir državnega tekmovanja za starejše učenke. Po otvoritvi 

tekmovanja in kulturnem programu je žreb odločal, katera ekipa bo igrala s katero 

v polfinalu. Domače igralke OŠ Markovci so v 1. tekmi  prišle do zmage(1:0). Vso 

tekmo so prevladovale na igrišču in veselje na koncu tekme je bilo nepopisno, saj 
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so si finale priigrale že tretje leto zapored. V 2.  polfinalni tekmi je OŠ Rakek po 

začetnem vodstvu OŠ Trbovlje zmagala in si odprla pot v finale (5:1). Tekma za 3. 

mesto je bila odločena z enim zadetkom in več sreče je imela OŠ Šmarjeta in si z 

rezultatom 1:0 prislužila 3. mesto.  

Težko pričakovani finale med OŠ Markovci (3 leto zapored) in  OŠ Rakek je 

opravičil vsa pričakovanja. Po rahli pobudi v začetku tekme OŠ Markovci, so se 

igralke OŠ Rakek pokazale za čvrstega nasprotnika in 4. minuti  pred koncem 

tekme  povedle z 1:0 in kljub hudemu naletu domačink, zadržale vodstvo,  kar je 

bil tudi končni rezultat tekme. Gol je dosegla Tinkara Obreza, ki je bila  tudi 

izbrana za najboljšo igralko turnirja. Veselje v domači ekipi, klub porazu je bilo 

veliko, saj so po dveh 1. mestih, sedaj osvojile še 2. mesto v državi za tekmovanje 

osnovnih šol v nogometu. Turnir je potekal brez nepotrebnih napetosti in v 

kulturnem navijanju navijačev.  

Po izboru trenerjev je najboljša igralka turnirja postala učenka OŠ Rakek Tinkara 

Obreza. V  idealno peterko turnirja, pa so bile izbrane učenke Taia Doles (OŠ 

Rakek), Lara Čuček (OŠ Rakek), Ana Makovec (OŠ Šmarjeta), Eva Muratovič (OŠ 

Trbovlje) in Eli Bezjak (OŠ Markovci),  ki so prejele lične pokale organizatorja. 

Državne prvakinje so postale: 

Lara Čuček, Tinkara Obreza, Tjaša Škof, Ela Anzelc, Taia Doles, Ajda Perko, 

Anaja Urbas in Manca Pohole, mentor Tomaž Lulik. 

Organizator in mentor OŠ Markovci :  Zlatko Marčič 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predlog sportikus poteze: 

 

 

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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