
 

 

 

 

       

 

17. ŠOLSKI POKLJUŠKI MARATON 

- poročilo o prireditvi 
 

V soboto, 2. 2. 2013, je na Rudnem polju na Pokljuki potekal že 17. Šolski pokljuški maraton, 

prireditev netekmovalnega značaja, namenjena učencem osnovnih in srednjih šol z vse Slovenije. 

Zavod za šport RS Planica je organizator, OŠ Gorje pa izvajalec dogajanj na prelepi Pokljuki. 

Soizvajalec prireditve je gostitelj na Rudnem polju, Športni center Triglav Pokljuka. 

 

Odprtje prireditve je bilo zelo svečano in z eminentnimi gosti. Udeležence so pozdravili, g. Milan 

Rejc, ravnatelj OŠ Gorje, župan Občine Gorje, g. Peter Torkar, generalni sekretar OKS g. dr. 

Tone Jagodic in direktor Zavoda za šport, g. Gabrijel Gros. Na odprtju sta bila prisotna vodja 

šolskih športnih tekmovanj in prireditev z Zavoda za šport RS Planica, g. Uroš Vidmajer in ga. 

Mateja Reberšak Cizelj, sodelavka projektov Športa otrok in mladine. Prireditev je uradno odprl 

g. Gabrijel Gros. Slovensko himno je zapela učenka 7. a razreda OŠ Gorje, Ana Skumvač. Martin 

Knafelj, učenec OŠ Gorje, pa je zapel pesem Tri planike. 

 

Program je močno okrnilo močno sneženje. Sneg je bil zelo moker, udeleženci so bili zelo hitro 

popolnoma premočeni. Izvedli smo smučarski tek na 2, 5 in 10 km, pohod s tekaškimi smučmi po 

Rudnem Polju, tri krajše planinske pohode v smeri Uskovnice in alpsko smučanje na smučišču 

Viševnik. Za smučarje tekače so potekale tudi krajše popestritve prireditve, predstavitev 

Slovenske vojske, Garde, Policije in likovno ustvarjanje s snegom. Nekatere načrtovane 

dejavnosti prireditve so zaradi vremena žal odpadle, predstavitev biatlona, igre na snegu in Igre 

brez meja. Na stojnici Šport Mladih-OKS-Petrol so udeleženci pošiljali energijo slovenskim 

športnikom na ta način, da so zavrteli veliko ragljo in povedali komu namenjajo dobre želje. 

Domišljija otroških želja ne pozna meja. Tako si je 160 udeležencev prislužilo majhno ragljo 

podjetja Petrol, ki je prispevalo obilico nagrad tudi za ekipe šol. Iskrena hvala Olimpijskemu 

komiteju Slovenije in podjetju Petrol, bodočima podpornikoma področja Športa Mladih. Vsak 

udeleženec je na cilju prejel spominsko medaljo. Vsak udeleženec si bo lahko natisnil spominsko 

diplomo na spletni strani Šport Mladih. Vsi udeleženci so se okrepčali s toplim čajem, ki so ga 

skuhali v Vojašnici slovenske vojske Rudolfa Badjure na Rudnem Polju in roladico podjetja Žito 

Gorenjka Lesce. Zaključna podelitev pokalov in žrebanje čokolade velikanke je potekala zelo 

hitro, zaradi premočenosti in premraženosti udeležencev. Prireditev smo tako skrajšali za dobro 

uro. Velika hvala Hotelu center in g. Borutu Farčniku, saj so nam nudili toplo zavetje v res 

nemogočih vremenskih razmerah. 

 

Prireditev, kjer ni obremenitve z rezultati, je popolnoma dosegla svoj namen. Prijavljenih je bilo 

1637 udeležencev. Kar 1035 junakov pa je uživalo na prečudoviti zimski idili na Pokljuki. 

Seveda niso manjkali učenci iz OŠ Pirniče, pod vodstvom vrhunskega alpinista, g. Vikija Grošlja 



in OŠ Mirna z go. Marlies Bračko na čelu. Prisotni so bili mnogi stalni gostje prireditve. Vsi 

prisotni so doživeli veliko življenjsko lekcijo, ki nam jo je ponudilo vreme. Kdor se primerno 

obleče ga ne zebe in ne premoči. 

Iskrene čestitke učiteljicam in učenkam OŠ Gorje, ki so izvrstno postregle množico gostov v cilju 

v nemogočih vremenskih razmerah. 

Podelili smo pokale za najbolj množične osnovne in srednje šole. 22 najštevilčnejših OŠ in SŠ je 

prejelo komplet smučarsko tekaške opreme, ki jih podarja Zavod za sport RS Planica, podjetja 

Ponca d.o.o. iz Rateč..  
 

Tekmovanje za najbolj množično OŠ in SŠ: 
 

Osnovne šole: 

1. mesto OŠ Mirna 86 udeležencev 

2. mesto OŠ Jurij Dalmatin Krško 72 udeležencev 

3. mesto OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica 53 udeležencev 

 

SREDNJE ŠOLE: 

1. mesto Gimnazija Brežice 90 udeležencev 

1. mesto Gimnazija Kranj     48 udeležencev 

3. mesto Waldorfska SŠ Ljubljana 1 udeleženec 

 
Glavno nagrado za ekipe šol, čokolado velikanko, težko 7 kg, podjetja Žito 

Gorenjka Lesce, je žreb dodelil Waldorfski OŠ iz Ljubljane. 
 

Veseli dejstvo, da je pri takšnem številu udeležencev in nemogočem vremenu, ekipa prve pomoči 

ostala brez dela. 
ISKRENA HVALA CESTNEMU PODJETJU KRANJ, VODJI VZDRŽEVANJA CEST, G. DAMIJANU 

PESTOTNIKU IN NJEGOVIM SODELAVCEM, KI SO V TEŽAVNIH VREMENSKIH RAZMERAH 

POSKRBELI ZA VARNO POT UDELEŽENCEV NA POKLJUKO. 

 

Iskrena hvala g. Milanu Rejcu, ravnatelju OŠ Gorje in ge. Mojci Brejc, pomočnici ravnatelja OŠ 

Gorje, odlični ekipi sodelavcev z OŠ Gorje, našim učencem, njihovim staršem in znamenitim 

pokljuškim organizatorjem tekmovanj. Iskrena hvala gostiteljem na Rudnem Polju, 

Športnemu centru Triglav Pokljuka, g. Borutu Farčniku in njegovim 

sodelavcem na čelu z g. Branetom Gomilarjem in vsem, ki so kakorkoli pomagali pri 

organizaciji prireditve. 

NA SPLETNI STRANI OŠ GORJE SI BOSTE V KRATKEM LAHKO POGLEDALI 

SLIKE IN VIDEOPOSNETEK PRIREDITVE 

 

Prelepi pokljuški pozdravi z vabilom vsem prihodnje leto na 18. Šolski pokljuški maraton, v 

soboto 1. 2. 2014. 

 

Zgornje Gorje, 4. 2. 2013 

Vodja prireditve: 

Nenad Pilipovič, l.r. 

 



ZAHVALA 
 

Izvajalec 17. Šolskega pokljuškega maratona, OŠ Gorje in vodja prireditve, Nenad 

Pilipovič, se zahvaljujejo vsem, ki so kakorkoli omogočili izpeljavo prireditve: 
 

 Ministrstvu za znanost, izobraževanje, kulturo in šport Slovenije 

 Zavodu za šport RS Planica 

 Športnemu centru Triglav Pokljuka 

 Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS) 

 Podjetju Petrol 

 Fakulteti za šport 

 Odboru za biatlon Slovenije  

 Smučarski zvezi Slovenije - komisiji za nordijsko smučanje 

 Zvezi učiteljev in trenerjev smučarskega teka Slovenije 

 Planinski zvezi Slovenije 

 Občini Gorje 

 Občini Bohinj 

 Upravni enoti Radovljica 

 Reviji Šport mladih 

 Časopisom Gorjanc, Gorenjski Glas, Šport mladih 

 Radiu Antena 

 Gorenjski televiziji Kranj 

 Ponca d.o.o. Rateče – vrhunska oprema za smučarski tek 

 Planinskemu društvu Radovljica 

 Biatlonski šoli Slovenije 

 Slovenski policiji – policijski enoti Bled 

 Generalštabu Slovenske vojske Ljubljana, Gardi Slovenske vojske 

 Upravi za obrambo Kranj 

 Vojašnici slovenske vojske Rudolfa Badjure Pokljuka 

 Prostovoljnemu gasilskimu društvu Gorje  

 Športnemu društvu Gorje 

 Zdravstvenem domu Bled in medicinskem osebju 

 Donatorjem: ŽITO GORENJKA LESCE, ŽITO LJUBLJANA 

 Cestnemu podjetju Kranj 

 Triglavskem narodnem parku Bled 

 Združenju Sazas 

 Podjetju DVZ Ponikve d.o.o. 

 Ravnatelju in pomočnici ravnatelja OŠ Gorje 

 Učiteljem OŠ Gorje 

 Drugim delavcem OŠ Gorje 

 Učencem OŠ Gorje 

 Nekdanjim učencem OŠ Gorje 

 Staršem učencev OŠ Gorje 

 Ravnateljem prijavljenih šol 

 Učiteljem, mentorjem, staršem, ki so pripeljali udeležence na Rudno polje 

 Vsem udeležencem 

 Vsem, ki so kakorkoli omogočili izvedbo prireditve 
 


