
  
 
 
  
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
ORGANIZATOR                                                                                                                                         IZVAJALEC 

 

17. Šolski pokljuški maraton – 2.2.2013 
 

8.00 - 10.45  Šole prevzamejo material v prijavni pisarni:  

 tehnični bilten 

 identifikacijski kartončki za učence in dijake 

 nagrade za vse udeležence – Petrolov srečelov 

10.30 - 10.50       Otvoritveni del prireditve:  

 Himna 

 Pozdravni govor ravnatelja OŠ Gorje, g. Milana Rejca 

 Kulturni program 

 Pozdravni govor župana občine Gorje, g. Petra Torkarja 

 Kulturni program 

 Pozdravni govor predstavnika MIZKŠ (če bo prisoten) 
 

Podpis sponzorske pogodbe – nagovori: 

(vsakdo izmed govornikov zavrti ragljo in POŠLJE ENERGIJO SLOVENSKIM 

ŠPORTNIKOM)   

 Nagovor predsednika OKS g. Janeza Kocjančiča – OKS bo danes postal pomemben partner 

ŠPORTA MLADIH 

 Nagovor predsednika uprave Petrola, g. Tomaža Berločnika – Petrol bo danes uradno postal 

glavni sponzor ŠPORTA MLADIH – ŠOLSKIH ŠPORTNIH TEKMOVANJ 

 Nagovor direktorja Zavoda za šport RS Planica g. Jelka Grosa 
 

Slavnostni podpis sponzorske pogodbe med ZŠRS Planica, OKS-om in Petrolom   

9.00 - 13.00  Alpsko smučanje za udeležence na smučišču Viševnik 

10.50 – 13.50 Vrtenje raglje: POŠILJANJE ENERGIJE ŠPORTNIKOM (glej obrazložitev) 

10.50 Start zimskega planinskega pohoda na planino Zajamniki (v obe smeri približno 11 km) 

11.00 Start zimskega planinskega pohoda na planino Javornik (v obe smeri približno 6 km) 

Start zimskega planinskega pohoda na planino Uskovnica (v obe smeri približno 7,2 km) 

Start pohoda na tekaških smučeh na planino Javornik (v obe smeri približno 6 km) 

11.15 - 11.20 Tehnična navodila za smučarje tekače  

11.20 Start smučarskega teka na 2 km 

11.40 Start smučarskega teka na 5 (2 x 2,5) km 

11.50 Start smučarskega teka na 10 (4 x 2,5) km 

12.00 – 13.50 Snemanje videospota POŠILJANJE ENERGIJE ŠPORTNIKOM 

12.00 - 13.45 Predstavitev Slovenske policije in ogled vozila; 10.00 – 14.00                                           

Predstavitev Slovenske vojske in Garde; 9.00 – 13.45 

12.00 – 13.45 Predstavitev biatlona in pohod s krpljami - UDELEŽENCI  LAHKO  AKTIVNO  

SODELUJEJO 

Gradnja iglujev in likovno ustvarjanje 

Športna animacija (šaljive štafete in igrice na tekaških smučeh)   

IGRE BREZ MEJA NA SNEGU, šaljivo tekmovanje med skupinami (13.00 – 13.45) 

13.00 – 13.55 Vodje ekip šol prevzamejo komplete smučarsko tekaške opreme 

13.30 – 13.50 Vrnitev udeležencev zimskih planinskih pohodov in pohoda na tekaških smučeh 

Na prizorišče zaključka prireditve vabljeni tudi alpski smučarji 

13.55 ZBOR VSEH UDELEŽENCEV PRIREDITVE NA RAZGLASITVENEM PROSTORU 

14.00 Razglasitev in žrebanja 

 podelitev pokalov za OŠ in SŠ z največjim številom udeležencev 

 ŽREBANJE PETROLOVIH ŠPORTNIH KOLEDARJEV – med vsemi, ki so vrteli ragljo bo 

izžrebanih 10 posameznikov ali skupin   

 ŽREBANJE ČOKOLADE VELIKANKE (7kg) podjetja Žito Gorenjka iz Lesc za ekipe šol z 

vsaj 15 udeleženci 

14.15 Zaključek prireditve 
 

 



PRAVILA IN KATEGORIJE 
 

SMUČARSKI TEK 1. Smučarski tek na 2 km 

2. Smučarski tek na 5 (2 x 2,5) km 

3. Smučarski tek na 10 (4 x 2,5) km 

4. Pohod s tekaškimi smučmi na planino Javornik (6 km) 

PLANINSKI POHOD 1. Zimski planinski pohod na planino Zajamniki (11 km) 

2. Zimski planinski pohod na planino Uskovnica (7,2 km) 

3. Zimski planinski pohod na planino Javornik (6 km) 

ALPSKO SMUČANJE 1. Smučanje na smučišču Viševnik 
 

Informativna pisarna bo odprta od 8.00 naprej, kjer mentorji sporočite število udeležencev Vaše šole. Letos štartnih 

številk NE BO – bodo identifikacijski kartončki. Start bo po skupinah (glej urnik prireditve). Za smučarski tek velja 

prosta tehnika teka. Pohod s tekaškimi smučmi in zimske planinske pohode bodo vodili usposobljeni vodniki 

organizatorja, šole pa morajo zagotoviti ustrezno število učiteljev spremljevalcev, ki jih zahtevajo normativi. Udeleženci 

se zberejo na zbornih mestih vseh pohodov. Smučarski tek na 2 km je popolnoma ravninski in primeren za začetnike, za 

vse ostale smučarsko tekaške kategorije je potrebno nekaj več znanja in kondicije. Ustrezna kondicija je potrebna za vse 

planinske pohode. Alpsko smučanje bo na smučišču Viševnik, ki ima družinsko smučišče na sidra, primerno za slabše 

smučarje in strmejše smučišče na krožnike za odlične smučarje. Zaradi sobote lahko v okviru prireditve sprejmemo le 150 

smučarjev, nato se bo aplikacijska prijava za alpsko smučanje zaprla. Zaradi morebitne gneče v soboto, žal ne moremo 

postaviti smučarskih kolov in proge. Smučarske karte šole plačajo na smučišču Viševnik s ČITLJIVO izpolnjeno 

naročilnico. Cena dopoldanske smučarske vozovnice za otroke je 6,30 eur, za učitelje 8,30 eur. Na 12 otrok je ena 

učiteljska vozovnica gratis. Z vozili se pripeljete do parkirišča prireditve na Rudno Polje, do smučišča je 10 minut hoje. 

Smučarsko opremo na smučišče nese vsak smučar sam. Alpski smučarji smučajo od 9.00 do 13.00, nato pridejo na 

prizorišče, kjer se okrepčajo s čajem in roladico. 

Udeleženci morajo imeti ustrezno opremo za zimske razmere (za smučarski tek, alpsko smučanje ali zimske planinske 

pohode)!!! Opreme si ni mogoče izposoditi na dan prireditve. 

V vseh kategorijah lahko sodelujejo učenci OŠ in OŠPP in dijaki SŠ, prijavljeni pedagoški delavci, starši in VSI ljubitelji 

smučarskega teka, alpskega smučanja in pohodništva. PRIREDITEV JE NETEKMOVALNE NARAVE, ZATO 

REZULTATI NE BODO OBJAVLJENI ! 

 

PRIZNANJA, NAGRADE 

 

 Vsak udeleženec si bo lahko s pomočjo identifikacijske številke na spletni strani Šport mladih natisnil spominsko 

diplomo.  

 Vsak učenec in dijak prejme spominsko darilo v okviru Petrolovega srečelova. 

 Pokali za prve tri OŠ in SŠ po številu sodelujočih udeležencev.   

 Ekipam 22 najštevilčnejših šol bodo podeljene posebne nagrade za množičnost (1 komplet smučarsko tekaške 

opreme).  

 Vsaka šola, ki bo pripeljala na prireditev vsaj 15 učencev, udeležencev (15 učencev = 1 kartonček v bobnu; 30 

učencev dva kartončka; 45 učencev trije kartončki v bobnu; itd.), bo sodelovala v žrebanju za glavno nagrado za ekipe 

šol: 7 KILOGRAMSKO ČOKOLADO VELIKANKO proizvajalca Žito-Gorenjke iz Lesc.  

 Vsi, ki bodo sodelovali v »POŠILJANJU ENERGIJE« prejmejo navijaško ragljo. 

 Med vsemi, ki bodo pošiljali energijo bo izžrebanih 10, ki bodo prejeli ekskluzivne stenske športne koledarje podjetja 

Petrol (podeli predstavnik Petrola). 

 Vsak udeleženec na cilju dobi čaj in roladico Žita Gorenjke iz Lesc. 

 

ORGANIZACIJA 

 

ORGANIZATOR: Zavod za šport RS Planica; IZVAJALEC: OŠ Gorje; SOIZVAJALEC: Športni center Pokljuka. 

Pomemben delež pri izpeljavi prireditve prispevajo: Olimpijski komite Slovenije (OKS), podjetje Petrol, Občine: Gorje, 

Bled in Bohinj, Ponca d.o.o., Prostovoljno gasilsko društvo Gorje, Slovenska policija, Vojašnica slovenske vojske Rudno 

polje (EVOJO Pokljuka), Slovenska vojska, Zdravstveni dom Bled, Smučarsko-tekaška zveza Slovenije, Biatlonska šola 

Slovenije in Planinsko društvo Radovljica.   

 

Informacije: Nenad Pilipovič, 04 5801 744, 031 654 279; Maja Prešeren Kristan, 031 330 643; OŠ Gorje, Zgornje Gorje 

44/a, 4247 Zgornje Gorje, tel./faks: 04 5745 130 in 04 5769 100. 

e-pošta: nenad.pilipovic@guest.arnes.si; o-gorje.kr@guest.arnes.si. 
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POŠILJANJE ENERGIJE ŠPORTNIKOM – NATANČNEJŠI POTEK  

 

V sklopu Šolskih športnih tekmovanj bo na dogovorjenih finalnih državnih tekmovanjih in množičnih prireditvah potekal 

poseben spremljevalni program imenovan: POŠILJANJE ŠPORTNE ENERGIJE. Ta se bo odvijal na določenem 

prireditvenem mestu, ki bo obeleženo z zastavami in drugim propagandnim materialom. Na Pokljuškem maratonu in 

drugih množičnih prireditvah bo ta prostor lociran na osrednjem delu dogajanja, na državnih tekmovanjih pa bo izbran 

glede na prostorske možnosti. Pošiljanje športne energije bo predstavljalo rdečo nit dogovorjenih množičnih prireditev in 

državnih finalnih tekmovanj. »Energetski rekvizit«   bo predstavljala navijaška raglja. 

 

Mladi bodo prosto izbirali med določenimi vrhunskimi športniki in ekipami, ki bodo tekmovali v dneh po naši prireditvi 

in bodo še pred svojimi nastopi veseli vsake dodatne vzpodbude.  

 

Na 17. Šolskem pokljuškem maratonu se bo vsak posameznik  ali skupina (prijatelji, razred, šola…) najprej  vpisal v 

OLIMPIJSKO KNJIGO ŠPORTA MLADIH in na kartonček za žrebanje. Nato bo zavrtel navijaško ragljo ter istočasno 

izrazil pozitivno  željo oz. poslal energijo našim športnikom. Vsi sodelujoči v POŠILJANJU ŠPORTNE ENERGIJE bodo 

deležni spominskega darila (navijaška raglja)  glavnega sponzorja, podjetja Petrol (do razdelitve vseh daril). Deset izmed 

njih bo v sklepnem delu prireditve izžrebanih in bodo prejeli ekskluzivne  stenske športne koledarje. V času med 12.00 in 

13.50 uro (okvirno) bo potekalo snemanje izjav POŠILJANJA ŠPORTNE ENERGIJE. Določene izjave bodo nato 

povezane v video kolaž, ki bo objavljen na spletni strani www.sportmladih.net. S slovenskimi vrhunskimi športniki, 

katerim bodo izjave namenjene  bomo navezali stik in jim le te poslali v znak vzpodbude.  

 

PRIMERI IZJAV: 

 

ŠPORTNO ENERGIJO NAMENJAM ali POŠILJAM (izberi)… 

1.) TINI MAZE 

2.) FILIPU FLISARJU 

3.) DEJANU ZAVCU 

4.) NAŠIM SMUČARSKIM SKAKALCEM… 

 

(primeri nadaljevanja povedi) 

 

1.) TINA – držim pesti, da na SP v Schladmingu premagaš vse in ostaneš še naprej »tak kul punca«! 

2.) FILIP – tvoji brki so zakon, želim ti zmago na tekmi…! 

3.) DEJAN – želim si, da prideš kdaj na Pokljuški maraton in nam pokažeš tvoje hitre boksarske korake – v Ameriki 

pa VSE NAJBOLJŠE!  

4.) SLOVENSKI ORLI, vi ste zakon – »Robi, Peter, Jaka in ostali letite kot ptice«…se vidimo v Planici! 

 

 

 

ŠPORT NI VSE – JE PA VELIKO! 

 

 

SREČNO! 

 

http://www.sportmladih.net/

