
ŠOLSKO LETO 2011/2012

Povezali pa smo se tudi s Šahovskim društvom Gorišnica. V sredo, 30. 11. 2011, 
je k uri šahovskega krožka prišel predsednik društva, Jurij Cvitanič st., z veliko 
torbo, iz katere smo potegnili še deset šahov in šahovnic ter šahovskih ur. Ko je 
videl, koliko nadebudnih očk z navdušenjem strmi v torbo, je povedal, da se za 
šahovsko tradicijo v Gorišnici ni potrebno bati.

Področno posamezno tekmovanje
Organizator tekmovanja je bil Zavod za šport Ptuj, ki je posamezno področno 
šahovsko tekmovanje OŠ Podravja izpeljal 7. 12. 2011 v Večnamenski dvorani 
v Spuhlji. Na tem tekmovanju smo imeli tekmovalce v vseh kategorijah.

Dekleta do 9 let: Fantje do 9 let:
7. mesto Lina Tašner 3. mesto Tilen Zrnec
8. mesto Nika Kralj 8. mesto Rene Fistravec
9. mesto Brina Kolarič 9. mesto Patrik Škofič

Dekleta do 12 let: Fantje do 12 let:
1. mesto Sara Kukovec 3. mesto Rok Veselič
2. mesto Karmen Kostanjevec 4. mesto Filip Bezjak
3. mesto Nika Bedrač 28. mesto Žiga Matjašič

29. mesto Filip Ranfl

Dekleta do 15 let: Fantje do 15 let:
1. mesto Alja Janžekovič 3. mesto David Zagoršek
5. mesto Sara Čagran 10. mesto Tim Starčič
7. mesto Lara Čagran 12. mesto Alen Muhič

13. mesto Luka Petek
17. mesto Miha Vinkovič

V letošnjem šolskem letu smo naredili na 
področju šaha korak naprej.  Prijavili  smo 
se v projekt »ŠAH V VSE SLOVENSKE 
ŠOLE«. Med sto šolami smo bili izbrani in 
dobili  20  šahovskih  kompletov  in 
demonstracijsko  tablo.  Glavni  namen 
projekta  pa  je  bil  navdušiti  čim  več 
učencev  za  to  kraljevo  igro.  Nam  je  to 
uspelo, saj je čez celo šolsko leto šahiralo 
120 učencev.



Področno ekipno tekmovanje
Organizator  tekmovanja  je  bil  Zavod  za  šport  Ptuj,  ki  je  ekipno  področno 
šahovsko tekmovanje OŠ Podravja izpeljal 31. 1. 2012 v Večnamenski dvorani 
v Spuhlji. Tudi na tem tekmovanju smo bili v polni zasedbi.

Dekleta do 12 let: Fantje do 12 let:
OŠ Gorišnica 1. mesto OŠ Gorišnica 3. mesto
Nika Bedrač Rok Veselič
Sara Kukovec Filip Bezjak
Dea Kovačec Filip Ranfl
Eva Čagran Rene Fistravec

Patrik Škofič

Dekleta do 15 let: Fantje do 15 let:
OŠ Gorišnica 1. mesto OŠ Gorišnica 2. mesto
Alja Janžekovič David Zagoršek
Karmen Kostanjevec Alen Muhič
Lara Čagran Gašper Peklar
Sara Čagran Tim Starčič

Luka Petek

Državno ekipno tekmovanje
V nedeljo, 18. 3. 2012, je v gorišniški večnamenski dvorani potekalo 21. ekipno 
osnovnošolsko državno prvenstvo v šahu. Med fanti, starimi do 15 let, se je v 
devetih kolih med seboj pomerilo 20 ekip, pri dekletih, prav tako starih do 15 
let, pa je devet kol odigralo 10 ekip. Ekipa OŠ Gorišnice, ki so jo sestavljali 
David Zagoršek,  Gašper  Peklar,  Tim Starčič,  Alen  Muhič  in  Luka Petek,  je 
igrala zelo dobro in tako so zasedli  zelo dobro šesto mesto. Alja Janžekovič, 
Sara  in  Lara  Čagran  ter  Karmen  Kostanjevec  pa  so  usvojila  sedmo  mesto. 
Mogoče  so  bila  pričakovanja  pri  dekletih  nekoliko  višja,  vendar  je  bila 
konkurenca pri dekletih zelo močna. 
OŠ  Gorišnica  je  prvič  organizirala  tako  veliko  tekmovanje  kot  je  državno 
šahovsko  prvenstvo.  Sama  organizacija  tekmovanja  je  bila  na  zelo  visokem 
nivoju, saj so bili  ob likovni razstavi,  predstavitvi zgodovine šole, zgodovine 
šaha  v  Gorišnici  in  same  občine  Gorišnica,  ob  dobrem  vzdušju,  odlični 
pripravljenosti samega igralnega prostora vsi prisotni nadvse navdušeni. Zahvala 
za to gre predvsem gospodu ravnatelju, občini Gorišnica, Šahovskemu društvu 
Gorišnica, vsem učiteljem, ki so na kakršenkoli način priskočili na pomoč ter 
tehničnemu osebju.



Dekleta do 15 let: Fantje do 15 let:
OŠ Gorišnica 7. mesto OŠ Gorišnica 6. mesto
Alja Janžekovič David Zagoršek
Karmen Kostanjevec Alen Muhič
Lara Čagran Gašper Peklar
Sara Čagran Tim Starčič

Luka Petek

Na državnem klubskem prvenstvu je v mesecu februarju 2011 Alja Janžekovič,  
učenka 7.  razreda,   zasedla  drugo mesto in  se  je  tako uvrstila  na evropsko  
prvenstvo, ki je bilo v mesecu septembru v Budimpešti.  Uspešno je zastopala 
našo šolo in hkrati Slovenijo na tako velikem tekmovanju.


