
 
 

 

 

MEDIJSKO POROČILO ŠŠT – igre z žogo 
objava na spletni strani www.sportmladih.net 

 
Športna panoga: Košarka 

Starostna kategorija in spol: Starejše deklice 

Stopnja tekmovanja: četrtfinale, skupina 8 

Kraj in datum tekmovanja: Škofljica, 27. 1. 2016 

Izvajalec tekmovanja: OŠ Škofljica 

 
Razpored tekmovanja in rezultati: 

Tekma Šola 1 Šola 2  Rezultat 

1. tekma OŠ Škofljica OŠ Antona Globočnika  32:44 (10:14, 7:20, 15:10) 

2. tekma OŠ Stražišče OŠ Antona Globočnika  43:15 (11:4, 19:4, 13:7) 

3. tekma OŠ Škofljica OŠ Stražišče  17:45 (10:6, 1:27, 6:12) 

 

Končna razvrstitev: 

1. mesto OŠ Stražišče 2 2 0 4 

2. mesto OŠ Antona Globočnika 2 1 1 3 

3. mesto OŠ Škofljica 2 0 2 2 

 
Kratko vsebinsko poročilo (lahko se vključi tudi predlog Sportikus poteze): 
V sredo, 27. 1. 2016, smo na OŠ Škofljica organizirali četrtfinalni  turnir v košarki za starejše deklice. Otvoritev turnirja smo pričeli ob 11. 

uri s prihodom v ritmih Koračnice vseh treh udeleženih šol:  OŠ Stražišče, OŠ Antona Globočnika in OŠ Škofljica. Vse zbrane je nagovorila 

pomočnica ravnatelja ga. Majda Golc, program pa so popestrile plesalke Star Frkljice. 

 

Ob 11.30 smo pričeli s prvo tekmo med domačimi košarkaricami in OŠ Antona Globočnika iz Postojne. Dekleta so prikazale borbeno igro 

z veliko lepimi akcijami.  Za zmago gostujočih je bila zaslužna predvsem Šantlova, ki je dosegla kar 15 točk. Navijači na tribunah pa so s 

športnim navijanjem pripomogli k dobremu vzdušju.  

 

Sledila je tekma med OŠ Stražišče in OŠ Antona Globočnika. Že v uvodnih minutah je bilo čutiti premoč košarkaric iz Gorenjske. Prvo 1/3 

so končale s 7. točkami razlike, prednost pa zanesljivo stopnjevale iz minute v minuto, ob polčasu je bil rezultat že 30 : 8. Zaradi visoke 

razlike je notranjkam popustila koncentracija, razigrana Feratovičeva pa je dosegla 10 točk (dve trojki). Končni rezultat 43:15.  

 

Domačinke se šle v zadnjo tekmo odločene, da pokažejo vse svoje znanje in borbenost za kar so bile nagrajene saj so presenetljivo 

povedle in 1/3 končale s 4 točkami razlike. Žal so dekleta v 2/3 popustila, razigrana Feratovičeva je dosegla kar 3 trojke in tako odločila 

tekmo v korist OŠ Stražišče, ki se je prepričljivo uvrstila v polfinale. 
 

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. 

 
Vodja tekmovanja 

 

Mateja Pečar, prof. špo 
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