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ROKOMETNE NOVICE 

 

Člani 

Na krilih zmage, ki so jo člani RD Moškanjci-Gorišnica 

dosegli 5. 5. 2017 v Brežicah, smo ljubitelji rokometa in 

igralci pričakovali zadnji krog tekmovanja v 1. B državni 

ligi za moške. V Večnamenski dvorani Gorišnica je 

gostovala ekipa RK Radeče Papir Nova. Tekmo, ki jo je 

ob igrišču spremljalo 50 gledalcev, so odločno začeli 

domači rokometaši, ki so vodili praktično cel prvi 

polčas. Na odmor sta ekipi odšli z golom razlike (15 : 

14). V drugem polčasu so bili odločnejši in spretnejši 

gostje, ki so si priigrali tudi 3 gole prednosti, vendar so 

se domačini zbrali in na koncu remizirali z rezultatom 

31 : 31. Strelsko najbolj razpoložena sta bila Nejc 

Šandor z 9 zadetki in Tomaž Grobelnik, ki je bil uspešen 

11-krat. V sezoni 2016/2017 so rokometaši RK 

Moškanjci-Gorišnica zbrali 11 točk in zasedli 12. mesto. 

Letos je sodelovalo 14 ekip, zaradi reorganizacije 

prvoligaškega tekmovanja pa se v nižji rang tekmovanja 

selijo 4  ekipe.  

Jesensko sezono 2017/2018 bo pomlajena ekipa, 

sestavljena iz domačinov in v Gorišnici vzgojenih 

igralcev, začela v 2. državni ligi. Kljub nižjemu rangu 

tekmovanja je liga sestavljena iz klubov, razporejenih 

od primorskih krajev do Prekmurja. Treningi se bodo 

pričeli v drugi polovici avgusta. Do takrat bo imelo delo 

vodstvo kluba in trenerji, ki morajo opraviti licenčne 

seminarje. 

  

 

 

 

 

 

Foto: N. Zorli 

Kadeti 

Kadeti so zaključili tekmovanje v predtekmovalni 

skupini E še pred prvomajskimi prazniki. 25. 4. 2017 so 

se v domači dvorani pomerili z vrstniki iz RK Dol TKI 

Hrastnik in jih premagali s 35 : 28. Igralsko in strelsko je 

bila dobro razpoložena celotna ekipa. 

Naslednji dan so opravili še gostovanje v Slovenj 

Gradcu. Naporna tekma in dolgo potovanje sta precej 

prispevala k zmagi domačinov s 26 : 20. 

Zaključek sezone treningov in tekem kadetov je bil 19. 

5. 2017, ko so se v prijateljski tekmi pomerili z ekipo 

članov.                            

                                 Marta T. Ranfl 

 

SODELOVANJE NA NATEČAJU OB SVETOVNEM 

PRVENSTVU V ROKOMETU 

Med 11. in 29. januarjem je v Franciji potekalo 25. 

Svetovno prvenstvo v rokometu, kjer so odlično 3. 

mesto osvojili člani rokometne reprezentance 

Slovenije.  

Ob tem velikem dogodku je nekaj nagradnih natečajev 

pripravila tudi Rokometna zveza Slovenije. Na enem 

izmed teh natečajev so sodelovale tudi mlajše selekcije 

RD Moškanjci-Gorišnica. Pod vodstvom svojih trenerjev 

(Darka Žnidariča, Jaka Lozinška, Ines Žnidarič, Tine 

Mulej) so na delavnicah izdelovali risbice in posneli 

nekaj posnetkov, ki so jih starejše deklice zmontirale v 

lep video kolaž. Očitno je posnetek požel veliko 

navdušenja, saj so si otroci prislužili 2. nagrado, to je 

podpisan dres rokometne reprezentance, ki sta ga na 

dan šole, 7. 4. 2017, otrokom prinesla člana 

reprezentance, Vid Poteko in Miha Zarabec, ki sta se z 

otroci z veseljem tudi družila. Veselja otrok ob tem 

dogodku najbrž ni potrebno posebej omenjati … 
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JUDO NOVICE 
 

Judoisti JK Gorišnica so se v Kranju udeležili državnega 

prvenstva za mlajše dečke in deklice, ki sta ga izvedla 

Judo klub Kranj in Judo zveza Slovenije v soboto, 6. 5. 

2017.  

Na tekmovanju je sodelovalo 235 tekmovalcev iz 36 

slovenskih klubov. Mi smo sodelovali z 8 tekmovalci, ki 

so dosegli naslednje uvrstitve:  

 

Blaž Bezjak 3. mesto – 35 kg 

Jan Žuran 7. mesto – 46 kg 
Jan Sirc 7. mesto – 50 kg 
Domen Bezjak 7. mesto - + 55 kg 
Nika Murk 2. mesto – 27 kg 
Lara Bezjak 3. mesto – 33 kg 
Maša Petek 5. mesto – 48  kg 
Miha Valenko 12. mesto – 35 kg 
 

Naši tekmovalci so se udeležili tudi memoriala Stanka 

Topolčnika v Slovenski Bistrici, ki ga je za mlajše dečke 

in deklice ter cicibane izvedel Judo klub Impol v soboto, 

13. 5. 2017. 

Na tekmovanju je sodelovalo 57 tekmovalcev iz 12 

slovenskih klubov. Mi smo sodelovali z 8 tekmovalci, ki 

so dosegli naslednje uvrstitve: 

 

Mlajši dečki in deklice: 

Blaž Bezjak 1. mesto – 35 kg 
Jan Žuran 4. mesto – 46 kg 
Domen Bezjak 3. mesto - + 55 kg 
Nika Murk 1. mesto – 27 kg 
Lara Bezjak 2. mesto – 33 kg 
Maša Petek 1. mesto – 48  kg 
 
Cicibani in cicibanke: 

Ana Čurin 2. mesto 
Alja Arnuš 2. mesto 
 
 
Ekipno smo pri 
mlajših deklicah 
osvojili pokal za 1. 
mesto. 
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PROGRAM 

 
PRIREDITEV ŠZ OBČINE GORIŠNICA V SKLOPU PROJEKTA 

»POLETNE ŠPORTNE PRIREDITVE 2017« 

 

 
 

Gorišnica, 17. 5. 2017                                                            Športna zveza Občine Gorišnica  

Zap.št. PRIREDITEV KRAJ 

PRIREDITVE 

DATUM PRIREDITVE 

    

1. VAŠKA OLIPMIJADA Moškanjci 8. 7. 2017 

    

2. TURNIR V TENISU 
a) Otroci 

b) Odrasli 

Gorišnica 10. 7. 2017 

    

3. GORIŠNICA TEČE IN HODI 
a) mini tek za predšolske 

otroke 

b) tek »GORIŠNICA 

TEČE« 

c) nordijska hoja 

Gorišnica 13. 7. 2017 

    

4. KOLESARJENJE PO 

OBČINI – zbor na trgu pri  

                  občini 

Gorišnica-Zagojiči -

Cukovci-Moškanjci-

Tibolci-Zamušani-

Formin-Placerovci-

Gajevci-Mala vas-

Muretinci-Zagojiči 

15. 7. 2017 

    

5. POHOD PO OBRONKIH 

OBČINE – zbor na parkirnem 

                    prostoru pred 

                    Dominkovo  

                    domačijo 

Gorišnica – Tibolci --

Zamušanski breg – 

Formin – Placerovci-

Gorišnica 

22. 7. 2017 

    

6. GORIŠNIŠKI VETER V 

LASEH 

Gorišnica Prva polovica meseca  

septembra 2017 
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                                                                                                                                          Datum: 17. 5. 2017 

 

Na podlagi Pravil vaške olimpijade, ki jih je sprejel Upravni odbor ŠZ Občine Gorišnica na seji dne 14. 4. 

2015, Športna zveza Občine Gorišnica, Gorišnica 83, 2272 Gorišnica 

 

R A Z P I S U J E 

19. VAŠKO OLIMPIJADO 

ki bo v soboto, 8. julija 2017, ob 9.00 uri v športnem parku Moškanjci. 

 

ORGANIZATOR: Športna zveza Občine Gorišnica 

 

IZVAJALEC: Športno društvo Moškanjci 

 

PROGRAM – URNIK: 

 

- ob 7.00 uri začetek tekmovanja v športnem ribolovu 

- ob 8.00 uri zbiranje in prijava vaških ekip 

- ob 9.00 uri otvoritev 19. vaške olimpijade 

- ob 9.30 uri začetek tekmovanj v nogometu, košarki, petero skoku, namiznem tenisu, streljanju z 

zračno puško in kegljanju z visečo kroglo, streljanju z fračo 

- ob 10.30 uri začetek tekmovanj v odbojki, speed badmintonu, skakanju z vrečami, med dvema 

ognjema 

- ob 12.00 uri začetek tekmovanj v teku, šahu 

- ob 15.00 uri začetek tekmovanja v metu kamna 

- ob 17.00 uri začetek tekmovanja za najspretnejšega občana 

- ob 18.00 uri tekmovanje svetnikov in delavcev občinske uprave 

- ob 19.00 uri začetek tekmovanja v vleki vrvi 

- ob 20.00 uri razglasitev rezultatov, podelitev medalj in pokalov ter družabno srečanje 

 

 

TEKMOVALNE DISCIPLINE: 

1. NOGOMET  

2. KOŠARKA  

3. NAMIZNI TENIS  

4. STRELJANJE Z ZRAČNO PUŠKO  

5. STRELJANJE S FRAČO 

6. ŠAH  

7. MET KAMNA  

8. VLEKA VRVI  

9. TEK NA 60 m  

10. ODBOJKA  

11. SPEED BADMINTON  

ŠPORTNA ZVEZA                                                    

OBČINE GORIŠNICA 

Gorišnica 83, 2272 Gorišnica 

gor.sport@gmail.com  

mailto:gor.sport@gmail.com
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12. LOV RIB S PLOVCEM 

13. NAJSPRETNEJŠI OBČAN  

14. KEGLJANJE S KROGLO NA VRVICI 

15. PETERO SKOK  

16. SKOK Z VREČO  

17. MED DVEMA OGNJEMA 

 

PRAVILA TEKMOVANJA: 

Tekmovanje poteka po Pravilih vaške olimpijade. 

 

PRIJAVE TEKMOVALK, TEKMOVALCEV IN EKIP: 

 

Poimenske prijave posameznih tekmovalk, tekmovalcev in ekip je potrebno prijaviti na priloženi prijavnici.  

Vaški odbori Občine Gorišnica pošljejo prijave skupaj s sklepom vaškega odbora o pokrivanju stroškov na 

naslov organizatorja olimpijade: 

ŠZ Občine Gorišnica 

Gorišnica 83 

2272 Gorišnica 

najkasneje do petka, 16. 6. 2017. 

 

Vsak vaški odbor lahko prijavi neomejeno število tekmovalcev s tem, da vodi račun o tem, da tekmovanja 

potekajo po urniku in tekmovalci pa naj ne nastopajo v več različnih disciplinah, ker se jih ne more čakati. 

 

 

CENIK UDELEŽBE: 

Vsak vaški odbor prispeva za vsakega prijavljenega tekmovalca prijavnino in stroške petih sodnikov. V 

prijavnino je všteto naslednje: malica in spominska majica vaške olimpijade, ki jih predsedniki vaških odborov 

prevzamejo pet dni pred izvedbo olimpijade. 

ŽREBANJE SKUPIN: 

 

Žrebanje skupin v panogah, kjer bo to potrebno, bo v ponedeljek, 3. 7. 2017, ob   

19.00 uri v prostorih ŠD Moškanjci. 

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR: 

Vaško olimpijado vodi organizacijski odbor v sestavi: 

1. predsednik ŠZ Občine Gorišnica 

2. sekretar ŠZ Občine Gorišnica 

3. predsednik društva – izvajalca vaške olimpijade 

 

VSAK TEKMOVALEC TEKMUJE NA LASTNO ODGOVORNOST! 

 

Športni pozdrav! 

 

Sekretar ŠZ občine Gorišnica                                                   Predsednik ŠZ občine Gorišnica        

               Borut Kolar, l.r.                                                                          Ratko Matjašič, l.r.                                            
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ŠPORTNA ZVEZA OBČINE GORIŠNICA 

Gorišnica 83 

2272 Gorišnica 

 

 

Vaše prispevke in najave dogodkov za naslednjih 

štirinajst dni nam posredujte na 

naš elektronski naslov 

gor.sport@gmail.com 

 

 

e-Športne novice so dokument, ki ga z namenom 

aktualnega informiranja občanov Občine Gorišnica in 

društev Športne zveze Občine Gorišnica ter njenih članov 

izdaja Športna zveza Občine Gorišnica in izhaja vsakih 

štirinajst dni ali v skladu z vsebinami.  

To ni oglasno sporočilo. 

 

Dokument nima tiskane naklade in se distribuira 

izključno po e-pošti. 

 

 

Priprava: 

Ratko MATJAŠIČ 

 

Oblikovanje in jezikovni pregled: 

Mateja MATJAŠIČ PEVEC 

 

Avtorji prispevkov: 

stalni in občasni sodelavci 

 

Kontakt: gor.sport@gmail.com in 

opekarna@wienerberger.com 

 

Izdajanje e-športnih novic in izvedbo programa Gorišnica 

se giblje omogočajo: 

                        
                                  OBČINA GORIŠNICA 

 

 

 
 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, 

ZNANOST IN ŠPORT 

 

 

 

mailto:opekarna@wienerberger.com
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