
OBČINSKO PRVENSTVO V KROSU 2022: 

 

V torek, 12. 4. 2022, je potekalo občinsko prvenstvo v krosu za osnovnošolce v Brežicah. Tekmovanja 

so se udeležili naslednji učenci OŠ Bizeljsko: 

- Ema Movern in Cintia Špeljak iz 4. r., v teku na 500 m 

- Julia Slovic in Lan Petrišič iz 5. r., v teku na 1000 m 

- Emily Škof, Boštjan Kranjc in Manuel Špeljak iz 6. r., v teku na 1000 m 

- Sara Rubin in Tine Balon iz 7. r., v teku na 1000 m 

- Špela Jagodič iz 8. r., v teku na 1000 m 

- Zal Petrišič iz 9. r., v teku na 1500 m 

 

Učenci so na tekmovanju tekmovali po razredih (letnikih) in po spolu.  Na tekmovanju so se odlično 

odrezali, saj smo na Bizeljsko odnesli kar 7 od 11 medalj. Cintia Špeljak (4. r., dekleta) in Julia Slovic 

(5. r., dekleta) sta bili najboljši v svoji kategoriji in osvojili 1. mesto! Špela Jagodič (8. r., dekleta) je 

osvojila 2. mesto, Ema Movern (4. r., dekleta), Lan Petrišič (5. r., fantje), Sara Rubin (7. r., dekleta) 

in Tine Balon (7. r., fantje) pa so osvojili 3. mesto! Tudi ostali učenci so se na tekmovanju odlično 

odrezali, kar kažejo naslednji rezultati: 

 

4. razred, letnik 2012, dekleta v konkurenci 25 učenk: 

 Cintia Špeljak    1. mesto 

 Ema Movern   3. mesto 

 

5. razred, letnik 2011, dekleta v konkurenci 21 učenk: 

 Julia Slovic   1. mesto 

 

5. razred, letnik 2011, fantje v konkurenci 24 učencev: 

 Lan Petrišič   3. mesto 

 

6. razred, letnik 2010, dekleta v konkurenci 19 učencev: 

 Emily Škof   5. mesto  

 

6. razred, letnik 2010, fantje v konkurenci 25 učencev: 

 Boštjan Kranjc   6. mesto 

 Manuel Špeljak   7. mesto 

 

7. razred, letnik 2009, dekleta v konkurenci 10 učenk: 

 Sara Rubin   3. mesto 

 

7. razred, letnik 2009, fantje v konkurenci 15 učencev: 

 Tine Balon   3. mesto 

 

8. razred, letnik 2008, dekleta v konkurenci 8 učenk: 

 Špela Jagodič   2. mesto 

 

9. razred, letnik 2007, fantje v konkurenci 8 učencev: 

 Zal Petrišič   4. mesto 

 

Učenci, ki so končali med prvimi tremi mesti gredo tudi na državno tekmovanje v krosu, ki bo v četrtek, 

21. 4. 2022, v Zbiljah pri Medvodah.  

 

Vsem učencem iskrene čestitke! (spodaj so slike iz tekmovanja) 

 

Spremljevalec in mentor: 

Jaka Šket, športni pedagog 
 


