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1     UVOD 

V seminarski nalogi sem se odločila predstaviti Petro Majdič, zelo uspešno 

slovensko športnico, ki je v svoji karieri dosegla že zelo veliko in zaradi svojih 

uspehov vzor mnogim, tudi meni.  

  

2     NJENO ŽIVLJENJE IN ŠPORTNA POT 

 

Slika 1: Petra Majdič. Vir: www.gorenje.si (2009) 

 

Petra Majdič se je rodila 22. decembra 1979 v Ljubljani. Otroštvo je preživela v 

majhni vasici Brinje, v Dolu pri Ljubljani pa je hodila v osnovno šolo. Po zaključku 

se je vpisala na športni oddelek Gimnazije Šiška v Ljubljani, kjer je leta 1998 tudi 

maturirala.  

  

S športom se je začela ukvarjati že v osnovni šoli, ko se je udeleževala šolskih in 

lokalnih tekmovanj v atletiki, še posebej v krosu. Kasneje se je udeleževala tudi 

različnih gorskih tekov, kjer je bila prav tako zelo uspešna. Posebej se je 

odlikovala v tekih na 1000 in 1500 metrov. Pri desetih oziroma enajstih letih se je 
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prvič srečala s smučarskim tekom. Ko je hodila v 5. razred je njeno nadarjenost 

opazil trener Polde Kovač in jo povabil k redni vadbi. Njeni začetki v tej športni 

disciplini niso bili preveč obetavni in od razočaranja je opustila trening. Zaradi 

vztrajnosti trenerja, ki jo je prepričeval, naj ne odneha, pa je s tem športom 

nadaljevala, kar se je izkazalo za zelo dobro odločitev. Petra je namreč postala 

daleč najuspešnejša slovenska tekačica na smučeh v zgodovini tega športa. V 

svetovnem pokalu je osvojila šest zmag in skupno 16 uvrstitev na stopničke za 

zmagovalce. Na svetovnem prvenstvu v Saporu leta 2007 je pritekla srebrno 

medaljo v sprintu v klasični tehniki, kar je prva slovenska medalja v smučarskem 

teku na velikih tekmovanjih. Med svoje največje dosežke pa prišteva tudi mali 

kristalni globus v skupnem seštevku tekaških sprintov za svetovni pokal v sezoni 

2007/2008. 

 

Zasebno je Petra študentka Fakultete za družbene vede v Ljubljani smer 

sociologija – kadrovski management. Trudi se študijske obveznosti uskladiti s 

treningi in tekmovanji, priznava pa, da to ni vedno enostavno. Leta 2008 so ji 

podelili tudi priznanje za najboljšo športnico Univerze v Ljubljani za doseženo prvo 

mesto v seštevku Svetovnega pokala v smučarskih tekih v sezoni 2007/2008 v 

športni disciplini sprint. 

  

  

  

.  
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3     ZMAGE V SVETOVNEM POKALU 

  

Table 1: Časovni pregled zmag v svetovnem pokalu, ki jih je dosegla Petra Majdič. 

Vir: Wikipedija. (2010). 

  

Sezona Datum Disciplina Prizorišče Država 

2005/066. marec 2006 sprint - klasično Drammen  Norveška 

2006/0725. november 2006sprint - klasično Kuusamo Finska 

3. januar 2007 **10 km - klasično**Oberstdorf  Nemčija 

21. marec 2007 sprint - klasično Stockholm  Švedska 

2007/081. december 2007 sprint - klasično Kuusamo Finska 

23. januar 2008 sprint - klasično Canmore  Kanada 

10. februar 2008 sprint - klasično Otepää  Estonija 

2008/0929. november 2008sprint - klasično Kuusamo Finska 

14. december 2008sprint - prosto Davos  Švica 

20. december 2008sprint - prosto Düsseldorf  Nemčija 

25. januar 2009 sprint - klasično Otepää  Estonija 

13. februar 2009 sprint - prosto Valdidentro  Italija 

7. marec 2009 sprint - prosto Lahti Finska 

12. marec 2009 sprint - klasično Trondheim  Norveška 

14. marec 2009 30km - klasično Trondheim  Norveška 

18. marec 2009 sprint - klasično Stockholm  Švedska 

2009/1013. december 2009sprint - prosto Davos  Švica 

1. januar 2010 prolog - prosto Oberhof  Nemčija 

3. januar 2010 sprint - klasično Oberhof  Nemčija 

9. januar 2010 10 km - klasično Val di Fiemme Italija 
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4     ZAKLJUČEK 

V nalogi sem govorila o življenju in športnih dosežkih Petre Majdič. V športu je 

dosegla že veliko, njeni uspehi jo uvrščajo med najboljše v svoji športni disciplini. 

Vzornica je tudi meni, saj je kljub slabim začetkom vztrajala in s trdim delom 

dosega svoje cilje. Vsak dan lahko spremljamo njene nove podvige, navijamo 

zanjo ter smo ponosni na njene vrhunske rezultate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŠUŠTERIČ, Klavdija. Vzorniki in avtoritete. Sevnica, 2010                                                7 
_________________________________________________________________________ 
 

5     VIRI IN LITERATURA  

Najboljša športnica Univerze v Ljubljani za leto 2008 Petra Majdič [online]. 2008. 

[citirano 17. jan. 2010]. Dostopno na spletnem naslovu: http://www.uni-

lj.si/aktualno_na_univerzi/novice_po_kategorijah/naj_sportniki_ul_2008/petra_maj

dic.aspx 

 

Petra Majdič [online]. 2010. [citirano 17. jan. 2010; 16.40]. Dostopno na spletnem 

naslovu: http://sl.wikipedia.org/wiki/Petra_Majdi%C4%8D 

 

Petro Majdič ločijo od velikega globusa le še tri tekme [online]. [Datum zadnjega 

popravljanja 18. mar. 2009], [citirano 17. jan. 2010]. Dostopno na spletnem 

naslovu: http://www.gorenje.si/novice?aid=1755 

 

  

 


