
Izjemen uspeh košarkarjev OŠ Pirniče 

Mlajši dečki so osvojili tretje mesto v državi 

V ponedeljek 20.5.2019 smo se učenci OŠ Pirniče odšli v športno dvorano v Medvodah na ogled finala 

v košarki. Tekme smo se udeležili, saj so učenci naše šole prišli med 3 najboljše osnovne šole v Sloveniji. 

Naša šola pa je tudi najmanjša šola, ki se je kadarkoli uvrstila v finale omenjenega tekmovanja. Ta 

zgodovinski podatek nam je zaupal trener šolske reprezentance g. Povše.  

V šolo smo se učenci odpravili malo kasneje kot po navadi. Zbor smo imeli ob 9.30. Pojedli smo malico 

in vzeli sendviče ter se peš odpravili proti športni dvorani. Vreme ni bilo najlepše, a še vseeno smo bili 

vsi veseli saj smo lahko hodili v suhem vremenu. Okoli 10.30 smo prispeli tja. Športni dogodek se je 

slovesno začel s predstavitvijo ekip OŠ Pirniče, OŠ Simona Jenka Kranj in OŠ Rudolfa Maistra Šentilj. 

Potem je na vrsto prišla himna naše države. Sledili so še govori ravnatelja naše šole g. Janeza Sečnika, 

nadaljeval je podžupan občine Medvode g. Ivo Rep. Govore sta sklenila predstavnica zavoda sotočje 

ga. Špela Kolarič ter predstavnik Košarkarske zveze Slovenije Matic Vidic.  

Po vseh teh govorih je sledilo ogrevanje prvih dveh ekip OŠ Pirniče in Simona Jenka Kranj. Med nekaj 

minutnim ogrevanjem smo videli plesni nastop učenk 9 razreda OŠ Pirniče. Hip- hop točko so nam 

zaplesale Tajda Tomšič, Brina Breška in Neja Ivanovič Ločniškar. 

Tekmovanje se je začelo točno ob 11.00. Prva tekma ni bila posebej zanimiva, saj so imeli učenci OŠ 

Simona Jenka Kranj ves čas pobudo. Celotno igro so nadgrajevali razliko, ki je na koncu znašala 18 točk. 

Nekaj minut pred koncem, pa se je zgodil dokaj nenavaden dogodek. Žoga se je ob izvajanju meta za 3 

točke zataknila na košu. Z gotovostjo lahko trdimo, da je bil najboljši igralec tekme Mark Povše (OŠ 

Pirniče), ki je dosegel večino točk za svoje moštvo. Tekma se je končala z rezultatom 40:58. Prva tekma 

se je odvijala skoraj brez osebnih napak, kar pa sta v svoji izjavi omenila tudi glavna sodnika tekme.  

Druga tekma iz našega pogleda skoraj ni bila pomembna. Tekma OŠ Simona Jenka Kranj in OŠ Rudolfa 

Maistra Šentilj je bila veliko bolj izenačena. Največja prednost, ki so si jo Štajerci priigrali je bila 10 točk. 

Tekma se je odločala v zadnji tretjini. Z razliko 7 točk je na koncu zmagala OŠ Rudolfa Maistra Šentilj 

(48:55), ki je imela tudi zelo bučno podporo navijačev s tribune. 

Tretja in tudi zadnja tekma je bila za nas spet bolj zanimiva, saj so svojo zadnjo tekmo igrali košarkarji 

naše šole. Lahko rečemo, da je bila to tekma polna preobratov in vseskozi razburljiva in izenačena. Naši 

košarkarji so zaigrali proti košarkarjem OŠ Rudolfa Maistra Šentilj. Prvo izenačenje smo dosegli že pri 

peti točki, ko je bor Krese zadel met za dve točki. V nadaljevanju je OŠ Pirniče, kar nekaj časa zaostajala 

za od 1 do 4 točke. Bolj je šla tekma h koncu, bolj je bilo zanimivo. Vzporedno se je namreč tudi 

stopnjevalo tudi vzdušje in navijanje na tribunah. Navijači domačih so bili v absolutni prednosti, med 

glasnim spodbujanjem in športnim navijanjem je bilo slišati celo neuradno šolsko himno. Najbrž je tudi 

ta energija doprinesla k temu, da so Pirniče izenačile in nekaj časa celo vodile. Vse pa je šlo navzdol, ko 

je bil izključen Mark Povše, saj je napravil že peto osebno napako. Na koncu je OŠ Rudolfa Maistra 

Šentilj zmagala še drugo tekmo in  sicer z rezultatom 51:59.  

Končni vrstni red je bil znan takoj po končnem žvižgu sodnika. OŠ Rudolfa Maistra Šentilj, ki je dobila 

obe tekmi, je postala šolski prvak v košarki, saj so zmagali obe tekmi. Na drugo mesto so se uvrstili 

košarkarji OŠ Simona Jenka Kranj in na tretjem mestu je bila OŠ Pirniče.  

Menim, da je bil to en zelo lep športno obarvan dan. Vsi košarkarji in navijači smo domov odhajali veseli 

in zadovoljni.  

                                                                                                                                                        Mateja Šmelcer 


