GIMNAZIJA VELENJE
Velenje, 9.5.2022
NAJUSPEŠNEJŠI ŠPORTNIKI ŠOLE

ŠPORTNIK ŠOLE
TOMAŽ TURINEK, 4. Š, ATLETIKA
Mladinski razred OKS
Tomaž Turinek je dijak 4. Š in član Atletskega kluba Velenje ter najboljši tekač na 400 m
v Sloveniji med mladinci s časom (47, 84) s katerim je popravil več kot 20 let star
klubski rekord v tej disciplini.
Je udeleženec evropskega prvenstva za mladince v teku na 400 in 4x400 m, na
balkanskem prvenstvu za mladincev Turčiji pa je v štafetnem 4 x 400 m osvojil bron, v
teku na 400 m pa 4. mesto. Je pokalni prvak v teku na 400 m in podprvak v teku na 200
m za mladince. Na ekipnem prvenstvu za mladince je v teku na 100 in 200 m osvojil
srebro.
Je tudi član zmagovalne – 2 X zlate štafete 4 x 100 m in sicer na članskem Atletskem
pokalu Slovenije in Ekipnem prvenstvu za člane, ki je bila nominirana za najboljšo
športno ekipo v MOV in član bronaste štafete 4x400 m.
Je slovenski mladinski reprezentant in je bil v ožjem izboru za športnika mladinca v
mestni občini Velenje za leto 2021.
SLIKA:TOMAŽ TURINEK

ŠPORTNICA ŠOLE
MAJA MAROLT, 4. Š ODBOJKA
Mladinski razred OKS
Maja Marolt je dijakinja 4. Š in pomembna članica odbojkarskega Kluba Braslovče. Ekipa
članic je sezono zaključila na 2. mestu v 2. B državni odbojkarski ligi. Igra tudi v
mladinskem prvenstvu, kjer so osvojile 4. mesto v državi.
Maja je izjemno uspešna tudi v odbojki na mivki kjer je dosegla 1. mesto na državnem
tekmovanju v kategoriji U 20 in 3. mesto na državnem prvenstvu med članicami ter s
tem uvrstitev na svetovno prvenstvo na Tajskem.
V odbojki na mivki je osvojila tudi 1. mesto na srednjeevropskem tekmovanju Mevza v
kategoriji U 18 za leto 2019 in v kategoriji U 20 za leto 2021.
V času šolanja je z ekipo Gimnazije kot ena ključnih igralk osvojila 3. mesto na državnem
šolskem športnem tekmovanju.
Je članica dvoranske članske odbojkarske reprezentance Slovenije, ki bo Slovenijo
zastopala na kvalifikacijah za Evropsko prvenstvo in v srebrni ligi.
SLIKA: MAJA MAROLT
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PIA ZOJA GLAVNIK, 2. Š, TAEKWONDO
Mladinski razred OKS
Pia Zoja Glavni je dijakinja 2. Š in članica Taekwon-do & Kickboks kluba Skala Velenje.
Kot mladinska reprezentantka se je udeležila evropskega mladinskega prvenstva v
Grčiji, kjer je med starejšimi mladinkami osvojila 3. mesto v borbah do 52 kg. Premagala
je Rusinjo in Čehinjo, izgubila proti Bolgarki in nato v borbi za tretje mesto premagala še
Grkinjo.
Na državnem prvenstvu v taekwondoju je dvakrat stala na 3. stopnički v formah črni pas
1. dan in v borbah do 55 kg. Na državnem prvenstvu v kickboksu na Ptuju pa si nadela
bron v light kontaktu do 55 kg.
Na evropskem prvenstvu v Poreču je osvojila 2. mesto med starejšimi mladinkami v
borbah do 52 kg.
Bila je izbrana za najboljšo športnico mladinko za leto 2021 v mestni občini Velenje.
Slika: PIA ZOJA GLAVNIK

HANA MAROVT, 3.Š, ATLETIKA
Mladinski razred OKS
Hana Marovt je dijakinja 3. Š in članica Atletskega kluba Velenje je bila na dvoranskem
prvenstvu Slovenije za mlajše mladinke trikrat srebrna – v teku na 400 m, v štafeti
4x200 m in v štafeti 4x 300 m. 2. mesto je osvojila tudi v teku na 400 m na atletskem
pokalu Slovenije za mlajše mladinke, dvakrat bronasta pa je bila v teku na 400 m na
prvenstvu Slovenije za mlajše mladinke v Novem mestu ter v teku na 100 m na ekipnem
prvenstvu Slovenije za mlajše mladinke v Novi Gorici.
Bila je izbrana za najboljšo športnico kadetinjo za leto 2021 v Mestni občini Velenje.
Slika: HANA MAROVT

URŠA SEVČNIKAR, 1. Š, ODBOJKA
Mladinski razred OKS
Urša Sevčnikar je dijakinja 1. Š in članica slovenske ženske izbrane vrste do 17 let, ki je
od letos članica OK Šempeter, sicer pa vzgojena v ŽOK Šoštanj. Pri članicah igra v 2.
državni odbojkarski ligi vzhod ter v kadetski ligi.
Z reprezentanco do 17 let je v Zadru nastopila v 1. krogu kvalifikacij za uvrstitev na
evropsko prvenstvo, ki bo julija na Češkem. Mlade odbojkarice so bile v velikem finalu s
3 : 2 boljše od Hrvatic.
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Prvi krog kvalifikacij za evropsko prvenstvo do 17 let, v okviru katerega so se
reprezentance Hrvaške, Izraela, Češke, Avstrije, Slovaške, Madžarske in Slovenija merile
tudi za naslov srednjeevropskih prvakinj, so naše mlade odbojkarice začele z zmago. V
Zadru so bile s 3 : 0 uspešnejše od Slovakinj, od izbrane vrste Avstrije pa so bile boljše z
rezultatom 3 : 1. S tem so si slovenska dekleta zagotovila prvo mesto v skupini in
uvrstitev v polfinale. Njihove tekmice v boju za finale so bile Madžarke, a slednje proti
razpoloženim Slovenkam, ki so slavile s 3 : 0, niso imele nobenih možnosti.
V finalnem obračunu je potekal dvoboj med Slovenijo in Hrvaško, po petih nizih so se
zmage s 3 : 2 (21, -12, -24, 17, -10) veselile slovenske odbojkarice, ki so tako osvojile
naslov srednjeevropskih prvakinj in si kot edine zagotovile nastop na julijskem
evropskem prvenstvu v Olomoucu in Prostejovu na Češkem.

SLIKA: URŠA SEVČNIKAR

ROKOMETNA EKIPA RK GORENJE VELENJE – MLADINCI IN KADETI
Vsi - mladinski razred OKS
JAKA KAMENICKI, 4. Š
TELEN EINFALT, 4. Š
JAKA JURŠIČ, 3. Š
MATIC RAVNIKAR, 4. A
GABER PANDOL, 4. A
TAJ PUKLIČ, 3. C
ANŽE KALAN, 1. Š
V mladinski ekipi RK Gorenje Velenje je 6 rokometašev, ki obiskuje našo gimnazijo. Vseh
6 rokometašev ima zelo pomembno vlogo mladinski ekipi, ki se po 23. krogih nahaja na
1. mestu v 1. SLO mladinski ligi in se bori za naslov državnega prvaka.
Matic Ravnikar že 2 leti trenira v članski ekipi RK Gorenje Velenje in je lani z njo osvojil
naslov državnega prvaka. Letos pa se je z njo uvrstil v četrtine finala Lige Evropa. S 119
doseženimi goli je tudi najboljši strelec mladinske ekipe.
Jaka Kamenicki je kapetan mladinske ekipe, ki predstavlja podaljšano trenerjevo roko na
treningih in tekmah. S 116 goli je drugi strelec mladinske ekipe.
Vsi ostali predstavljajo zelo pomembne člene v odlični ekipi, ki se poteguje za naslov
državnega prvaka.
Anže Kalan je edini predstavnik gimnazije Velenje v kadetski ekipi RK Gorenje Velenje.
Anže je bil kapetan v vseh mlajših selekcijah v svoji generaciji. Pri kadetih je letos eno
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leto mlajši, ampak s pridom izkorišča vse ponujene priložnosti na igrišču. Kadetska
ekipa RK Gorenje Velenje po 15. krogih vodi v 1. Slo kadetski lige in ima prav tako velike
možnosti, da bo na koncu osvojila naslov državnega prvaka.

Slike: vsi zgoraj omenjeni

BRUNO ŠONC, 3. Š, ATLETIKA
Mladinski razred OKS
Bruno Šonc je dijak 3. Š in član Atletskega kluba Velenje. Zmagal je na državnem
prvenstvu v kategoriji U 18 v teku 2000 m z zaprekami. Na podlagi tega rezultata se je
uvrstil v državno reprezentanco in nastopil na balkanskem prvenstvu v kategoriji U 18,
kjer je v močni mednarodni konkurenci osvojil 10. mesto. Na ekipnem prvenstvu
Slovenije v kategoriji U 18 je v teku na 2000 m z zaprekami osvojil 2. mesto ter izboljšal
svoj osebni rekord (6.45,65), kar ga je uvrstilo na drugi najhitrejši slovenski čas v teku
na 2000 m z zaprekami v kategoriji do 18 let (višina zaprek 0.84m). Osvojil pa je tudi
naslov državnega podprvaka v teku na 1500 m v dvorani v kategoriji U18. Prejel je
priznanje za športne dosežke v mestni občini Velenje za leto 2021.
SLIKA: BRUNO ŠONC

NAIDA NIŠIĆ, 1. Š, ATLETIKA - MET KLADIVA
Mladinski razred OKS
Naida Nišić je dijakinja 2. Š in članica Atletskega kluba Velenje. Na atletskem pokalu
Slovenije za mlajše mladinke je v disciplini met kladiva osvojila srebro, v disciplini met
diska pa bron. V disciplini met kladiva je dosegla dvakrat 2. mesto na prvenstvu
Slovenije za mlajše mladinke in na ekipnem prvenstvu Slovenije za mlajše mladinke ter
3. mesto na zimskem prvenstvu Slovenije v metih v kategoriji mlajše mladinke. Na
majskem atletskem pokalu za mlajše mladinke pa je osvojila še dve medalji: v metu diska
je zasedla 3. mesto, v metu kladiva pa je zmagala in se s tem uvrstila v mladinsko
reprezentanco. Bila je v ožjem izboru za naj športnico kadetinjo v mestni občini Velenje
za leto 2021.
SLIKA:NAIDA NIŠIĆ
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INA MIKLAVŽIN, 1. Š, ATLETIKA
Mladinski razred OKS
Ina Miklavžin je dijakinja 1. Š in članica Atletskega kluba Velenje. Na dvoboju
reprezentanc kategorije U 16 v Čakovcu je dosegla 6. mesto v teku na 300 m in 1. mesto
v štafeti 4 x 300 m mešano. V reprezentanco pa se je uvrstila z 2. mestom v teku na 300
m na državnem prvenstvu za pionirje in pionirke U 16, ki je bilo septembra na Ptuju. Na
atletskem pokalu Slovenije za mlajše mladince in mladinke v Mariboru je osvojila 3.
mesto v teku na 400 m.
SLIKA: INA MIKLAVŽIN

PIA ČRETNIK, 4. Š, SABLJANJE
Mladinski razred OKS

Pia Čretnik je dijakinja 4. Š in članica velenjskega sabljaškega kluba Rudolf Cvetko. Po
letu premora se je ponovno odvil Cvetkov memorial, kjer se je pomerila s konkurenco v
kategoriji floret mladinke in osvojila bronasto medaljo.
Na državnem mladinskem prvenstvu Slovenije v kategoriji floret mladinke je osvojila
srebro v kategoriji meč mladinke pa bron. Tako se je uvrstila v mladinsko
reprezentanco v kategoriji floret ter se udeležila mladinskega evropskega prvenstva v
Novem Sadu 2022.
SLIKA:PIA ČRETNIK

LEO ČRETNIK, 1. Š, SABLJANJE
Mladinski razred OKS
Leo Čretnik je dijak 1.Š in član velenjskega sabljaškega kluba Rudolf Cvetko. Na
državnem kadetskem in mladinskem prvenstvu Slovenije je nastopil v kategoriji floret
mladinci, kjer je osvojil bronasto medaljo ter v kategoriji floret kadeti, kjer se je
suvereno prebil do finala in osvojil še srebrno medaljo. Tako se je uvrstil v kadetsko
reprezentanco v kategoriji floret ter se udeležil kadetskega evropskega prvenstva v
Novem Sadu 2022.
SLIKA: LEO ČRETNIK

IZA ŠERC, 3.B, SABLJANJE
Mladinski razred OKS
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Izza Šerc je dijakinja 3. B in članica velenjskega sabljaškega kluba Rudolf Cvetko. Na
državnem mladinskem prvenstvu Slovenije je v kategoriji floret mladinke je osvojila
bron. Tako se je uvrstila v mladinsko reprezentanco v kategoriji floret ter se udeležila
mladinskega evropskega prvenstva v Novem Sadu in svetovnega prvenstva v Dubaju
2022.
Na mladinskem svetovnem prvenstvu 2022 v Dubaju v floretu se je prebila skozi
skupinski v eliminacijski del. V eliminacijah je nadaljevala z dobrim sabljanjem, a je bila
19. mladinska floretašica sveta premočna in jo je premagala s 15 : 7. Uvrstitev v
eliminacije SP je velik uspeh za Izo in slovensko sabljanje nasploh.
SLIKA: IZA ŠERC

JOHANA LESJAK, 3. Š, ALPSKO SMUČANJE
Johana Lesjak iz 3. Š je smučarka in članica smučarskega kluba Celje ter članica FIS
ekipe vzhodne slovenske regije.
V letošnji sezoni osvojila dve srebrni medalji z državnega prvenstva: postala je državna
podprvakinja v veleslalomu in slalomu v kategoriji U 18.
Na FIS mednarodnih tekmah je osvojila še 3 tretja mesta v kategoriji U 18 in sicer v
slalom, superveleslalomu in alpski kombinaciji (SL +SG).
SLIKA:JOHANA LESJAK

MATIC BIZJAK JAMBROVIĆ, 1. Š PLAVANJE
Državni razred OKS
Matic Bizjak Jambrović je dijak 1. Š in član Plavalnega kluba Velenje in tudi član
slovenske kadetske reprezentance. Na prvenstvu Slovenije je v kadetski kategoriji
osvojil dve zlati medalji 50 m prosto in 50 m delfin ter eno srebrno medaljo v disciplini
50 m prosto.
Na državnem prvenstvu je osvojil kar 11 medalj (5 posamičnih in 6 v štafetah). Srebrno
medaljo je osvojil v disciplinah 50 m delfin, 100 m prosto in 100 m delfin. Bronasto
odličje pa si je priplaval na 50 m hrbtno in 50 m prosto. Popravil je dva klubska rekorda.
Je tudi član kadetske moške mešane štafete Plavalnega kluba Velenje, ki premagala vso
konkurenco in osvojila naslov državnega prvaka.
Na četveroboju reprezentanc Slovenije-Hrvaške-Srbije-Bosne in Hercegovine je bil
odličen in je v disciplini 50 m delfin osvojil 2. mesto, bil je drugi z moško kadetsko
štafeto 4 x 100 m mešano, kjer je plaval delfin ter osvojil 3. mesto v štafeti 4 x 100 m
prosto.
Na mednarodnem mitingu v Sarajevu je v absolutni konkurenci osvojil 2. mesto 50 m
prosto in 2. mesto 100 m hrbtno.
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Kot kadetski reprezentant se je udeležil mednarodnega tekmovanja Multinations youth
swim meet v Limassolu (Ciper), kjer je med močno evropsko konkurenco zasedel 14.
mesto na 100 m delfin s časom 1:00,29.
SLIKA: MATIC BIZJAK JAMBROVIĆ

SARA NAVODNIK, 2. Š, PLAVANJE, AKVATLON
Sara Navodnik je dijakinja 2. Š in članica Plavalnega kluba Velenje. Na Vlasinskem
jezeru v Srbiji, kjer je potekalo balkansko triatlonsko prvenstvo je prvič nastopila v
triatlonski disciplini sprint – 750 m plavanja, 20 km kolesarjenja in 5 km teka. Prav tako
je prvič tekmovala v najmočnejši triatlonski kategoriji elite. Z odličnim plavanjem, ko je
prišla iz vode celo kot druga, je po kolesarjenju in teku osvojila odlično 8. mesto.
Z mešano štafeto Slovenije pa je osvojila naslov balkanske prvakinje.
Na Ptuju je maja potekala triatlonska tekma, kjer je Sara tekmovala v kategoriji mladink
na super sprintu (300 m plavanja, 10 km kolesarjenja in 2 km teka), kjer je osvojila
3. mesto s časom 26, 42.
Zdaj jo še čakata še dve močni tekmi, najprej v Italiji, mesto Caorle, kjer je tekma
evropskega pokala (14.5.2022) in mladinsko evropsko prvenstvo v Olsztynu (27.29.5.2022).
SLIKA: SARA NAVODNIK

ŠPORTNI DOSEŽKI DIJAKOV
TIA SULEJMANOVIĆ, 4. Š, ATLETIKA
Tia Sulejmanović je dijakinja 4.Š in članica Atletskega kluba Velenje, ki je je na
mednarodnem dvoranskem atletskem mitingu zmagala v skoku v daljino.
NIKA JENKO, 4. A, ATLETIKA
Nika Jenko je dijakinja 4. A in članica Atletskega kluba Velenje, ki je je na mednarodnem
dvoranskem atletskem mitingu zmagala v teku 60 m in 2. mesto na dvoranskem mitingu v
Slovenski Bistrici.
SEBASTJAN TURINEK, 3. Š, ATLETIKA
Sebastjan Turinek je dijak 3. Š in član Atletskega kluba Velenje. Na ekipnem prvenstvu
Slovenije za starejše mladince je osvojil 2. mesto v teku na 800 m. Prejel je priznanje za
športne dosežke v mestni občini Velenje za leto 2021.
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MANCA CESAR, 3. C, ATLETIKA
Mladinski razred OKS
Manca Cesar je dijakinja 3. C in članica Atletskega kluba Velenje. Na ekipnem prvenstvu
Slovenije za mlajše je osvojila 2. mesto v teku na 400 m. . Prejela je priznanje za športne
dosežke v Mestni občini Velenje za leto 2021.
TJAŠA PROSTOR, 3. Š, ATLETIKA
Tjaša Prostor je dijakinja 3. Š in članica Atletskega kluba Velenje. Na ekipnem prvenstvu
Slovenije za mlajše mladinke je zmagala v tekmovalni hoji na 3000 m. Prejela je priznanje za
športne dosežke v mestni občini Velenje za leto 2021.
GAL GOLOB, 2.Š, ATLETIKA
Mladinski razred OKS
Gal Golob je je dijak 2. Š in član Atletskega kluba Velenje. Na ekipnem prvenstvu Slovenije
za mlajše mladince je osvojil 2. mestu v teku na 400 m. Prejel je priznanje za športne dosežke
v mestni občini Velenje za leto 2021.

LAN JENŠTERLE, 2. Š, ATLETIKA
Mladinski razred OKS
Lan Jenšterle je dijak 2.Š in član Atletskega kluba Velenje, ki je na atletskem pokalu za
mlajše mladince v teku na 3 km osvojil 3. mesto. Prejel je priznanje za športne dosežke v
mestni občini Velenje za leto 2021
VAL GOLIČNIK, 1.Š, PLAVANJE
Mladinski razred OKS
Val Goličnik je dijak 1. Š in član Plavalnega kluba Velenje. Na državnem prvenstvu je s
kadetsko moško mešano štafeto 4 X 50 m osvojil naslov državnega prvaka. Na
mednarodnem mitingu v Sarajevu je v absolutni konkurenci osvojil 2. mesto na 50 m
prsno in 3. mesto na 100 m prsno. Prejel je priznanje za športne dosežke v mestni občini
Velenje za leto 2021.
ANŽE GUŠTIN, 1. Š, PLAVANJE
Mladinski razred OKS
Anže Guštin je dijak 1. Š in član Plavalnega kluba Velenje. Na državnem prvenstvu je s
kadetsko moško mešano štafeto 4 X 50 m osvojil naslov državnega prvaka.

