
Ob vseh kolajnah velja omeniti 
tudi nastope naših mlajših, ki so 
5.2.2022, v Ljubljani nastopili na 
prvenstvu Slovenije v dvorani za 
letnike 2009 in 2010. Tim Her-
nah Kajbič je bil naš predstavnik 
v skoku v daljino v kategoriji pion-
irjev letnik 2010. Z novim oseb-
nim rekordom v dvorani - 397cm, 
je osvojil visoko četrto mesto in le 
en centimeter zaostal za odličjem. 
Zelo dobro je nastopil v skoku v 

daljino tudi Aljaž Hmelak, v kate-
goriji pionirjev letnik 2009. Njegov 
najdaljši skok je meril 436cm, kar 
je njegov osebni rekord. S tem re-
zultatom je osvojil visoko šesto 
mesto. Uspešen je bil tudi v teku 
na 60m, kjer je v kvalifikacijah 
odtekel nov osebni rekord 9,03 
in si s tem rezultatom pritekel 
nastop v B finalu, kjer si je z re-
zultatom 9,08 pritekel končno 
12. mesto. V teku na 60m je v isti 

kategoriji nastopil tudi Miha Ja-
godič, ki si je z rezultatom 9,24 
pritekel 14. mesto. V teku na 
60m smo imeli v kategoriji pion-
irk letnik 2010 dve predstavnici. 
Julia Šega si je z rezultatom 9.99 
pritekla osebni rekord in 30. mes-
to, Mia Brezner pa si je z novim 
osebnim rekordom 10,82 pritekla 
39. mesto.

Izpostaviti velja …

Z nastopi in predstavami naših športnikov smo lahko izredno zadovoljni. Verjamemo, da so bila tekmovanja 
ne glede na dosežene rezultate, za vse dodatna motivacija. Prepričani smo, da boste še boljši in da se vam 
bodo v prihodnjih tednih in mesecih pridružili tudi tisti, ki v prvih dveh mesecih niso uspeli tekmovati. Do 
novih podvigov in izzivov vam želimo, da pridno nadaljujete z vadbo in treningom, ter prisluhnete svojim 
trenerjem, ki vas skozi vadbo in trening usmerjajo pri izpolnjevanju ciljev. 
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Tjaša Križan, Uroš Veselič, Luka Milivojević, Žan Ogrinc, Niko Štajmec, Maja Frangež, Žan Stajan, Staš Tin Lorbar, Tilen Šimenko Lalič

V mesecu februarju so naši 
atleti in atletinje osvojili 

12 odličij.

V naših vrstah je vedno več 
tekmovalcev.

Žan Ogrinc z normo za 
EYOF in EP U18.

Z nastopi in predstavami naših športnikov smo lahko izredno 
zadovoljni3

V mesecu februarju so si prven-
stva Slovenije v dvorani in tudi na 
prostem sledila eno za drugim. 
Naši atleti in atletinje so svoje 
dosežke in predstave v primerjavi 
z mesecem januarjem nadgradi-
li in osvojili 12 odličij na različnih 
tekmovanjih. Ob tem ne gre 
pozabiti velikega števila novih os-
ebnih rekordov in drugih visokih 
uvrstitev. Skratka, govorimo o ve-
liko novih mejnikih, zato si pogle-
jmo dosežke in izjave dobitnikov 
kolajn.

V soboto, 12.2.2022, je bilo v 
Novem mestu na sporedu prven-
stvo Slovenije za mlajše mladince 
in mlajše mladinke. Na tekmo-
vanju je nastopilo skoraj 30 naših 
mladih športnikov, ki so osvojili 
kar osem kolajn. 

Žan Ogrinc si je z odlično preds-
tavo v teku na 800m pritekel os-
ebni rekord – 1:56,74, s čimer je 
prepričljivo postal državni prvak. 
S tem dosežkom je izpolnil tudi 
normo za nastop na Olimpijskem 
festivalu evropske mladine, ki bo 
konec meseca julija na Slovaškem. 
‘’Odtekel sem novi osebni rekord v 
solo teku in zmagal. Ta rezultat je 
potrditev dobrega dela skozi pri-
pravljalno obdobje. Sedaj je treba 
samo tako nadaljevati’’. 

Njegov uspeh je v isti discipli-
ni dopolnil Žan Stajan, ki je prav 
tako tekel odlično in si je z novim 
osebnim rekordom 2:01,31 prite-
kel srebrno odličje. 
‘’Za mene je atletika relativno nova 
športna panoga v kateri se preiz-
kušam in vsakič znova odkrivam 
svoje zmožnosti. Prepričan sem, da 
je pred mano pestra prihodnost.’’ 

Državni prvak je postal tudi Niko 
Štajmec, ki je bil nepremagljiv v 
teku na 60m z ovirami. Z odličnim 
tekom je prišel do odličnega rezu-
ltata in njegov nov osebni rekord 
sedaj znaša 8,71. Niko je dodal 
še odličje v suvanju krogle (5kg), 
kjer si je s sunkom 13,62m, okrog 
vratu nadel bronasto odličje. 
‘’Preden sem zadel četrto oviro, sem 
si rekel, da me na poti do zmage ne 
bo ustavila nobena ovira’’. 

Zelo hiter je bil ponovno Staš Tin 
Lorbar, ki si je pritekel dve srebrni 
odličji. Prvo odličje si je pritekel v 
teku na 60 metrov. V kvalifikacijah 
je z rezultatom 7,16 izenačil os-
ebni rekord, v finalu pa je tekel hi-

treje in z rezultatom 7,15 postavil 
nov osebni rekord. S tem je 
izenačil tudi klubski rekord na tej 
razdalji. Drugo odličje si je pritekel 
v teku na 200 metrov, kjer je z re-
zultatom 23,17 občutno popravil 
osebni rekord. 
‘’S svojim rezultatom sem dokaj za-
dovoljen, saj ni bilo po mojih priča-
kovanjih. Verjamem, da bo nasledn-
je leto boljše’’. 

Srebrno odličje si je pritekla tudi 
Maja Frangež, ki je nastopila v 
teku na 400m. Srebro si je pritek-
la z novim osebnim rekordom v 
dvorani – 58,71. 
‘’Žal sem po večini odtečene razdal-
je začela upočasnjevati in izgubila 
vodstvo. Ta spodrsljaj me ne bo us-
tavil pred doseganjem mojih ciljev’’. 

Kolajno si je pritekla tudi fantovs-
ka štafeta 4x200m, ki je tekla v 
postavi Staš Tin Lorbar, Žan Ogri-
nc, Niko Štajmec in Luka Milivo-
jević. Fantje so si z rezultatom 
1:36,49 pritekli bronasta odličja.

En teden kasneje je bilo na spore-
du prvenstvo Slovenije v dvorani 
za člane in članice. Ponovno smo 
lahko spremljali zelo dobre nas-
tope naših atletov in atletinj, na 
koncu dvodnevnega tekmovanja 
pa smo imeli kar nekaj razlogov 
za dobro voljo. 

Tjaša Križan, ki nas je v preteklih 
letih razveseljevala z dosežki v 
suvanju krogle, se je odločila, da 
nastopi na svojem zadnjem at-
letskem tekmovanju. Uspehov na 
njeni atletski poti ni manjkalo. Bila 
je državna rekorderka, udeležen-
ka Evropskega prvenstva do 18 
let in Evropskega prvenstva do 
20 let. Bila je nosilka kolajn iz 
balkanskih prvenstev, članska 
reprezentantka in še kaj bi lahko 
dodali. S sunkom dolgim 12,62m 
je osvojila drugo mesto in si okrog 
vratu nadela srebrno odličje. 
‘’S tekmo in rezultatom sem zelo 
zadovoljna, saj sem po več kot pol 
leta spet stopila v krog. Na tekmi 
sem uživala in lepo je bilo videti vse 
sotekmovalke in se spodbujati’’. 

Uroš Veselič je uspešno nasto-
pil na svojem prvem letošnjem 
tekmovanju. V skoku v višino je 
z uspešno preskočenimi 193cm, 
osvojil bronasto odličje. 
‘’Počutim se odlično. Že 19 let od 
svoje prve tekme še vedno prepros-
to uživam v skakanju, konkurenci in 

vzdušju. To mi je najpomembnejše. 
Še kakšna kolajna tu in tam, pa je 
samo še lep dodatek’’. 

Kolajno istega leska si je pritekel 
tudi Tilen Šimenko Lalič, ki se us-
pešno vrača po težavah s poškod-
bo in je v svojem drugem letošn-
jem nastopu prikazal dober tek. 
V teku na 800m je z rezultatom 
1:53,55 zanesljivo osvojil tretje 
mesto in želimo mu, da nadaljuje 
v tem ritmu. 
‘’Z nastopom sem precej zadovol-
jen, tako s časom, kot s počutjem. 
Po številnih poškodbah v lanskem 
letu sem vesel, da mi je uspelo 
dvoransko sezono dobro odtekmo-
vati’’. 

Ponovno nas je zelo razveselil naš 
mladi tekač, Žan Ogrinc. V teku 
na 800m je prikazal odličen tek in 
izpolnil še drugo normo za veliko 
mednarodno tekmovanje v svoji 
starostni kategoriji. Z rezultatom 
1:55,88 je izpolnil normo za nas-
top na Evropskem prvenstvu za 
mlajše mladince U18, ki bo v zač-
etku meseca julija v Jeruzalemu. 
S tem rezultatom si je pritekel vi-
soko četrto mesto. 
‘’Odtekel sem normo za EP U18. 
Veseli me, da sem lahko na koncu 
dodajal in zmagal v svoji skupini 
in odtekel odličen rezultat. Zdaj se 
bom pripravil na poletno sezono z 
odlično popotnico’’.

Zadnja nedelja v mesecu je bila 
rezervirana za zimsko prvenst-
vo Slovenije v metih za članski in 
mlajše mladinski kategoriji. Kljub 
temu, da vremenske razmere na 
dan tekmovanja niso bile nič kaj 
prijazne do nastopajočih, smo la-
hko videli dolge mete naših pred-
stavnikov.

Niko Štajmec se je izkazal z 
novim osebnim rekordom v metu 
kopja (700g). V kategoriji mlajših 
mladincev je prepričljivo slavil z 
rezultatom 61,06m, s tem dosež-
kom pa se je približal tudi normi 
za nastop na Olimpijskem festi-
valu evropske mladine (62,37m) 
in normi za nastop na Evropskem 
prvenstvu za mlajše mladince 
U18 (63,00m). 
‘’Z mojim nastopom sem zelo za-
dovoljen in vem da bi lahko bilo še 
boljše. Pogoji mi niso bili naklonje-
ni, vendar obljubim, da bom izpolnil 
normi (EYOF in EP U18)’’.

Dvanajst odličij na prvenstvih Slovenije v dvorani in na prostem1

Čestitke dobitnikom kolajn.

Kratka zimska tekmovalna sezona je za nami. Letos je bila za atlete in atletinje Atletskega kluba Pol-
jane zelo uspešna. Ena najuspešnejših v več kot dvajsetletni zgodovini kluba. Osvojili smo osemnajst 
kolajn v vseh starostnih kategorijah in v zelo različnih atletskih disciplinah, ki pokrivajo celo paleto te-
kov, skokov in metov. Dosežena norma za OFEM in evropsko prvenstvo je verjetno vrh te piramide. Še 
nekaj fantov in deklet je zelo blizu dosežkom, ki jih vodijo v mednarodno konkurenco. Ob tem ne sme-
mo pozabiti nekaj odličnih dosežkov, pri katerih je do medalje zmanjkalo nekaj centimetrov ali stotink. 
Med najpomembnejše dosežke letošnje zime spada tudi izredno veliko število nastopajočih atletov iz 
našega kluba na vseh starostnih nivojih. Vedno manj je tistih, ki na treninge hodijo zaradi »rekreacije« 
in v naših vrstah je vedno več tekmovalcev. Glede na zimske dosežke z nestrpnostjo pričakujem poletna 
tekmovanja, na katerih si želim nove odlične dosežke naših atletov, veliko kolajn in še več odličnih oseb-
nih rekordov, ki štejejo največ tudi ko ni kolajn. Na koncu ne smem pozabiti izjemnega organizacijskega 
zalogaja, ki nas čaka letos. Tri državna prvenstva, atletski pokal, dva mitinga in za konec še četveroboj 
mladinskih reprezentanc. Generalk za OFEM bo več kot dovolj.

Ladislav 
Mesarič, 

predsednik 
AK Poljane 

Maribor


