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NIK GOLEJ
Nika so že v 1. razredu starši vpisali v športni razred, ki se je ravno takrat oblikoval
na OŠ Franja Malgaja Šentjur. Že pred tem je v vrtcu obiskoval vadbo gimnastike in
športnega plezanja. Športno treniranje, vsak dan ura športne vzgoje v šoli, ukvarjanje
s športom v prostem času, pozornost staršev aktivnostim gibanja v družini … npr.
skupno kolesarjenje dveh fantičev s starši, je večkrat padlo v oči tudi mnogim drugim.
To je bil Nik s svojim bratom in starši. Športna pot je bila začrtana in danes lahko
rečemo, da je bila ta pot dobra in predvsem uspešna.
Njemu najljubša športna panoga je športno plezanje, čeprav mu tudi drugi športi niso
tuji. To dokazuje dejstvo, da je igral vodilno vlogo v več šolskih reprezentancah z
žogo: rokometu, odbojki, ko je bil mlajši, tudi v košarki. Vsem na šoli je znan njegov
napadalni udarec pri odbojki, bil pa je tudi v šolski reprezentanci v smučanju.
Seveda niso izostali rezultati tudi v kraljici športov - atletiki, kjer bi bil z zelo dobro
telesno pripravljenostjo lahko član šolske reprezentance v vseh atletskih disciplinah.
Večkrat je bil član šolske reprezentance v krosu na občinskem in tudi državnem
prvenstvu. Največkrat si je izbral skok v višino in zadnji dve leti tek na 60 m. V obeh
disciplinah je bil večkrat občinski prvak in tudi finalist področnega prvenstva.
Odločilno vlogo je dal štafeti 4 x 100 m, saj smo z njim postali občinski prvaki in
finalisti področnega prvenstva.
Najboljše rezultate je Nik za našo OŠ dosegel v njem prvem športu – ŠPORTNEM
PLEZANJU, ki ga seveda še vedno aktivno trenira. Na državnem prvenstvu Slovenije
za OŠ je pritekmoval naši šoli 4. mesto in tudi naslov DRŽAVNEGA PRVAKA, na kar
smo še posebej ponosni, dosežek pa bo šel v zgodovino OŠ Franja Malgaja Šentjur.
NIK GOLEJ ni ravno zgovoren fant. Svoje nadpovprečne sposobnosti dokazuje z zelo
uspešnimi dejanji, zato mu tudi mnogi mladi sledijo. Z veseljem lahko rečemo, da je
pravi vzorni športnik in da je prišel naslov v prave roke.
Nik, želimo ti še veliko uspeha na tvoji športni poti in ti iskreno čestitamo!
Obrazložitev pripravil Vlado Artnak, učitelj športa

