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Na Osnovni šoli Gorje smo se na pobudo prof. športne vzgoje Nenada Pilipoviča in z navdušenjem g. ravnatelja, Milana Rejca 

odločili, da se prijavimo na razpis Ministrstva za šolstvo in šport, ter se  v letošnjem šolskem letu udeležimo kar dveh svetovnih 

šolskih prvenstev. 

Ker pa je udeležba na takšnem tekmovanju precejšen finančni strošek, smo kljub prispevani vsoti Ministrstva za šolstvo in šport  

skupaj s starši in otroki sklenili, da sami zberemo manjkajoča sredstva. Že v pozni jeseni smo grabili listje v športnem parku in na 

Grajskem kopališču na Bledu. Iskrena hvala Infrastrukturi Bled. Na Pokljuki smo sadili smrekice (iskrena hvala GG Bled) in 

pozimi organizirali Šolski pokljuški maraton, kjer so večino dela opravili starši in bodoči udeleženci svetovnih prvenstev. 

Kot prvi so se na svetovno šolsko prvenstvo v Grenoble v Francijo odpravili tekači na smučeh. Na prvenstvu je sodelovalo 20 

reprezentanc s celega sveta in preko 500 otrok. V naši kategoriji je nastopilo 8 ekip. Največjega šolskega tekmovanja na svetu se je 

udeležilo 5 tekačev. Mark Klinar in Grega Krničar vadita pod strokovnim vodstvom trenerja in prof. športne vzgoje Vinka 

Poklukarja in Filipa Kalana, Jakob Klobčič, Yannick Kralj in Miha Dolžan pa pod vodstvom trenerja in prof. športne vzgoje 

Janeza Petkoša, ki je skupaj s prof. športne vzgoje na OŠ Gorje Majo Prešeren Kristan, vodjo ekipe, odpotoval v Francijo.   

 

Sam urnik udeležbe je bil razdeljen na 6 dni. Odpotovali smo v nedeljo 9. 3. 2008 in se do Grenobla vozili 12 ur. Med potjo smo si 

ogledali tekmovališče formule 1 v Monzi in nogometni stadion Juventusa v Torinu. Ustavili smo se tudi na znamenitih ovinkih, 

posvečenih zmagovalcem kraljevske etape Tour de France na L'Alpe d'Huez. Prav  na  cilju te etape  (1880 m n. v.) je bil zaključek 

naše vožnje. Gostitelji so nas prijazno in z navdušenjem sprejeli, saj Slovenija že dolgo ni imela predstavnika v tej športni panogi. 

Nazadnje je bila OŠ Gorje prisotna v Garmischu v Nemčiji leta 1997. Naslednji dan smo naredili kratek trening in se po kosilu 

odpeljali na slavnostno odprtje prvenstva v 65 km oddaljeni Grenoble. Tam so nas pozdravili tamkajšnji osnovnošolci, mi pa smo  jim 

podelili čokolade, značke in propagandno gradivo Občine Gorje in Občine Bled. Ogledali smo si tehnološko najmodernejši nogometni 

stadion v Evropi, ki sprejme 85.000 ljudi. V torek je bil prvi tekmovalni dan. Otroci so tekmovali v drsalni tehniki teka na smučeh. 

Rezultate prvih štirih tekmovalcev v posamezni ekipi so sešteli med seboj in dobili končno uvrstitev tega dne. Prvi dan smo se uvrstili 

na 6. mesto in prehiteli ekipi Švice in Slovaške. Zvečer smo se za sprostitev in dvig adrenalina podali v adrenalinski park.  Naslednji 

dan smo se odpravili na trening, popoldne pa se udeležili športno-ustvarjalnih delavnic. V četrtek je sledilo štafetno tekmovanje v 

klasični tehniki smučarskega teka. Otroci so nastopili odlično in zasedli 4. mesto, za seboj pa pustili ekipe Nemčije, Avstrije, Švice, 

Slovaške in mešano štafeto. Obe uvrstitvi sta se sešteli in nam skupno prinesli odlično 5. mesto. Zvečer je bila zaključna slovesnost s 

plesom in izmenjavo daril kot so: kape, značke, bunde, ogrevalke, majice … Naslednji dan, v petek, 14. 3. 2008, smo se preko Monte 

Carla, kjer je bil obvezni postanek z zaseko in klobaso, ter San Rema odpravili proti domu. Vozili smo se 15 ur.  

 

Čestitke so namenjene vsem otrokom za izvrstne rezultate, vodji ekipe Maji Prešeren Kristan, prof. športne vzgoje, ter trenerju in 

serviserju prof. športne vzgoje Janezu Petkošu. Seveda ne smemo pozabiti na prof. športne vzgoje Vinka Poklukarja in Filipa Kalana 

za izvrstno pripravo Marka Klinarja in Grega Krničarja, ki trenirata pri STK Bled. Iskrena hvala ravnatelju OŠ Gorje g. Milanu Rejcu, 

pomočnici ravnatelja ge. Mojci Brejc in vsem učiteljem in delavcem šole za spodbudo in podporo pri tovrstnih projektih. Hvala tudi 

staršem otrok za zaupanje in podporo. Iskrena hvala Ministrstvu za šolstvo in šport, g. Jerneju Peterlinu in g. Janezu Peterlinu, ki nas 

je pred desetimi leti navdušil za tovrstne projekte. Iskrena hvala Občini Gorje za moralno in finančno podporo projekta.  

 

Udeležba na svetovnem prvenstvu v Zdarju na Češkem čaka v mesecu aprilu še 6 tekačev v krosu, kateri se bodo pomerili na razdalji 5 

km. Tekmovali bodo pod vodstvom prof. športne vzgoje Nenada Pilipoviča in učitelja fizike na OŠ Gorje prof. Jaka Banka. Želimo 

jim veliko športne sreče. 

 

Rezultati tekmovanja v Grenoblu in napoved tekmovanja na Češkem je na spletni strani isfsports.org. 

 

Maja Prešeren Kristan 

 

NEKAJ KRATKIH VTISOV STA STRNILA UDELEŽENCA MARK KLINAR IN GREGA KRNIČAR 

 

V četrtek 13. 3. 2008 je bila za nas najbolj pomembna tekma: štafeta v klasiki. Pred tekmo smo bili vsi športno razpoloženi (I feel very 

olympic today – znameniti rek filma o bob ekipi Jamajke). Senzacionalen štart in kasneje predajo nam je prikazal Grega Krničar. 

Drugi tekač, Miha Dovžan, je pokazal izjemno borbenost in je prav tako tekel odlično. Predzadnji je šel na progo Yannick Kralj, ki je 

za svoje sposobnosti, kot rečemo v tekaškem žargonu, »noro trgal« in predal kot peti. Zadnji se je v smučino podal Mark Klinar, ki je 

z odličnim tekom dodal piko na i: tik pred ciljem je prehitel popolnoma izčrpanega nemškega tekmovalca. Nemškega tekmovalca ne 

premagaš ravno vsak dan. Po zaključku teka nam je trener prof. Janez Petkoš podal svoje mnenje, k dobri volji pa je prispevala tudi 

šefica, prof. Maja Prešeren Kristan. 

 


