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Učenci OŠ Voličina so nas tudi tokrat razveselili z izvrstnim in dobro izvedenim kulturnim
programom. Skozi celotno prireditev sta nas kot izkušena voditelja popeljala Dominik Petko in
Katarina Leš. Učenci, ekipe in razredi, ki so na tekmovanjih v znanju, športnih tekmovanjih in
drugih primerljivih tekmovanjih na državnem nivoju dosegli prvo, drugo ali tretje mesto, so
prejeli županova priznanja, ki jih je podelil župan mag. Janez Kramberger. Priznanja so prejeli
tudi mentorji učencev. Prejemniki županovih priznanj so:
Rene Hercog je tekmovalec
Judo kluba Branik iz Maribora, ki je na državnem prvenstvu v kategoriji od 50 do 55 kg osvojil 1.
mesto in postal državni prvak. Tilen Caf je tekmovalec Ju-jitsu kluba Nippon Lenart, ki je na
državnem prvenstvu v ju-jitsu v kategoriji za dečke do 64 kg osvojil 2. mesto. Katarina Leš je
članica sabljaškega kluba Branik, ki je na državnem prvenstvu v kategoriji U12 - meč deklice C
osvojila 2. mesto in na državnem prvenstvu v kategoriji U14 - meč deklice B osvojila 3. mesto.
Lia Ludvik je tekmovalka Judo kluba Duplek, ki je na državnem tekmovanju v kategoriji mlajše
kadetinje do 57 kg osvojila 3. mesto. Sara Rojs je tekmovalka Karate kluba WKSA Duplek, ki je
na državnem prvenstvu WKSA v kategoriji karate posamezno za deklice od 7. do 9. leta osvojila
1. mesto in postala državna prvakinja. Sara pa je bila zelo uspešna tudi na Odprtem
Balkanskem prvenstvu v karateju (kumite), ki je potekalo v Podlehniku, saj je osvojila 2. mesto.
Hera Agapito Masten je tekmovalka Karate kluba WKSA Duplek, ki je na Odprtem Balkanskem
prvenstvu v karateju (kate), ki je potekalo v Podlehniku, osvojila 3. mesto. Nik Mesarec je
tekmovalec Karate kluba WKSA Duplek, ki je na državnem prvenstvu WKSA v kategoriji karate
posamezno za dečke, stare 10 let, osvojil 3. mesto. Nik pa je bil zelo uspešen tudi na Odprtem
Balkanskem prvenstvu v karateju (kumite), ki je potekalo v Podlehniku, kjer je osvojil 3. mesto.
Sara Korošec in Jure Recek sta plesni par, ki je v okviru Šolskega plesnega festivala na
državnem tekmovanju v kategoriji plesnih parov v znanju angleškega valčka, čačaja in
rock'n'rolla osvojil 3. mesto, mentorica Petra Cvikl Marušič. Kaja Bela, Sara Vogrin, Sara
Korošec, Tina Goznik, Zala Jug in Domen Leš so učenci 9. razreda, ki so v raziskovalni nalogi
Vodni detektiv na temo Voda in energija osvojili pohvalo za 3. mesto, mentorica Irena Fišer.
Alen Preložnik je tekmovalec Keather Hwarang Maribor, ki je bil razglašen za
najperspektivnejšega športnika Slovenskih goric za leto 2013. Alen je bil odličen tudi na
svetovnem prvenstvu ITF v taekwondoju, ki je potekalo v Benidormu v Španiji, v kategoriji do 50
kg osvojil odlično 3. mesto. Alen je prav tako osvojil 1. mesto v Light Contact (LC) in s tem
naslov državnega prvaka v kickboxingu med starejšimi kadeti v kategoriji do 47 kg in 1. mesto v
Light Contact (LC) in s tem naslov državnega prvaka v kickboxingu med starejšimi kadeti v
kategoriji do 50 kg. Alen se je v letu 2014 udeležil tudi dveh tekmovanj za svetovni pokal v
kickboxingu, ki sta bili v Avstriji in Italiji, ter se z obeh vrnil kot zmagovalec, v kategoriji Light
Contact (LC) do 47 kg. Natalija Krajnc, Ines Ulbl, Tinkara Sternad, Sara Korošec, Lia Ludvik,
Lana Lašič, Katarina Šuster, Mihael Dobaja, Marko Bračko, Tadej Tkalec, Rok Sužnik, Aljaž
Ruis, Matic Goznik, Žan Šprajc Žagavec, Luka Horvat, Aljaž Goznik in David Ahmetovič so
učenci šole, ki so v tekmovanju ŠKL – mali nogomet v sezoni 2013/14 osvojili 3. mesto,
mentorja Petra Cvikl Marušič in Brane Lazič. Miha Dobaja, Marko Bračko, Luka Horvat, Aljaž
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Ruis, Rok Sužnik, Matic Goznik, Žan Žagavec Šprajc, Žan Rebernik, Aljaž Goznik, Matic Matija
Horvat, Nik Kostanjevec, Jan Fras, Alen Ruis in Rene Capl so učenci OŠ Voličina in igralci
ekipe KMN Slovenske gorice, ki so s trenerji Dejanom Krambergerjem, Andrejem Fekonjo in
Štefanom Ruisom osvojili 1. mesto oz. postali državni prvaki v Futsalu U-13.
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