
 
 

 

 

 

 

             
 

 

19. Šolski pokljuški maraton (ŠPM) in OŠ prvenstvo v smučarskem 

teku in biatlonu (ŠDP) - poročilo o prireditvi 
 

 

V soboto, 7. 2. 2015, je na Rudnem polju na Pokljuki potekal že 19. Šolski pokljuški maraton, prireditev 

netekmovalnega značaja, namenjena učencem osnovnih in srednjih šol iz vse Slovenije. Istočasno je 

potekalo OŠ prvenstvo v smučarskem teku in biatlonu. Zavod za šport RS Planica je organizator obeh 

dogodkov, OŠ Gorje pa izvajalec. Soizvajalec prireditve je gostitelj na Rudnem polju, Športni center Triglav 

Pokljuka.  

 

Odprtje prireditve je bilo zelo svečano in z eminentnimi gosti. Slovensko himno je zapela učenka 9. a 

razreda OŠ Gorje, Ana Skumvač. Udeležence so pozdravili, g. Milan Rejc, ravnatelj OŠ Gorje, župan 

Občine Gorje, g. Peter Torkar in generalni sekretar OKS g. dr. Tone Jagodic. Prireditev je uradno odprl 

vodja šolskih športnih tekmovanj in prireditev z Zavoda za šport RS Planica, g. Gašper Plestenjak. Podjetje 

Petrol sta na prireditvi zastopala ga. Alenka Pertot in g. Uroš Hrnčič. Udeležence je nagovoril g. Rožle 

Prezelj, član Športne enote Slovenske vojske. Na odprtju so sodelovali znani slovenski vrhunski športniki: 

ga. Tanja Žakelj (gorsko kolesarstvo), ga. Barbara Špiler (atletika, kladivo), ga. Vlora Beđeti (judo), ga. Maja 

Vidmar (športno plezanje), ga. Raša Sraka Vuković (judo) in g. Rožle Prezelj (atletika, skok v višino), nato 

so se pomešali med udeležence in aktivno sodelovali v razpisanih kategorijah ŠPM.  

 

Program je potekal v čudovitem sončnem in za zimo ter Rudno polje precej toplem vremenu. Žal je veliko 

prijavljenih šol zaradi rdečega vremenskega alarma v tem tednu odpovedalo svoj prihod na prireditev. 

Izvedli smo skoraj vse načrtovane dejavnosti. Smučarski tek na 2, 5 in 10 km, pohod s tekaškimi smučmi in 

krpljami na planino Javornik, planinske pohode na planine Zajamniki, Uskovnica, Javornik. Odpadlo je 

alpsko smučanje in deskanje na smučišču Viševnik, ker se je edina prijavljena šola odjavila. Za smučarje 

tekače so potekale tudi popestritve prireditve, predstavitve Slovenske vojske, Policije, biatlona in športna 

animacija na snegu. Zaradi kadrovskih razlogov ni bilo predstavitve smučarskih skokov, likovnega 

ustvarjanje s snegom in gradnje iglujev. Žal so odpadle tudi Igre brez meja. Na stojnici Šport Mladih-OKS-

Petrol so udeleženci pošiljali energijo slovenskim športnikom na ta način, da so zavrteli ragljo in povedali 

komu namenjajo dobre želje. Tako so si udeleženci prislužili majhno ragljo podjetja Petrol, ki je prispevalo 

tudi ovratne rute za vse udeležence. Iskrena hvala Olimpijskemu komiteju Slovenije in podjetju Petrol, 

podpornikoma področja 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, ki je 

prispevalo tudi prisrčno maskoto, punčko “Gorenjko”. Na zaključni podelitvi pokalov za množičnost in 

žrebanju čokolade velikanke so aktivno sodelovali vrhunski športniki športne enote Slovenske vojske. 

 

Prireditev ŠPM, kjer ni obremenitve z rezultati, je popolnoma dosegla svoj namen. Manjše število 

tekmovalcev OŠ pa se je borilo tudi za državne šolske naslove v smučarskem teku in biatlonu. Prijavljenih je 

bilo 1318 udeležencev ŠPM in tekmovalcev ŠDP. Posledica rdečega vremenskega alarma pa je, da je le 



564 najbolj drznih in pogumnih uživalo na prečudoviti zimski idili na Pokljuki. K končni številki 

moramo prišteti še 30 učencev in učiteljic OŠ Gorje in 30 zunanjih sodelavcev, ki so pomagali pri izpeljavi 

prireditve. Na prireditvi so nastopili predstavniki 24 OŠ in 3 SŠ, skupaj 27 šol. Prisotni so bili mnogi stalni 

gostje prireditve.  

 

Podelili smo pokale za najbolj množične osnovne in srednje šole: 

 

Osnovne šole: 

1. mesto OŠ Franceta Bevka Ljubljana 53 udeležencev 

2. mesto OŠ Jurij Dalmatin Krško 52 udeležencev 

3. mesto OŠ XIV. Divizije Senovo 39 udeležencev 

3. mesto OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas 39 udeležencev 

 

Srednje šole: 

1. mesto Gimnazija Kranj  43 udeležencev 

2. mesto Gimnazija Brežice 20 udeležencev 

3. mesto Waldorfska šola Ljubljana (SŠ) 7 udeležencev 

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

Lesce, je žreb šele v tretjem poskusu (prvo izžrebani šoli sta žal odšli predhodno 

domov) dodelil OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. 

 
Veseli dejstvo, da je ekipa prve pomoči ostala popolnoma brez dela. Iskrena hvala Cestnemu podjetju Kranj, 

vodji vzdrževanja cest, g. Damijanu Pestotniku in njegovim sodelavcem, ki so omilili grožnjo rdečega 

vremenskega alarma in poskrbeli za varno pot udeležencev na Pokljuko. 

 

Brez Zavoda za šport RS Planica in zaposlenih strokovnih delavcev prireditve ne bi bilo. Hvala Vam za 

zaupanje in vso pomoč pri izpeljavi dogodka. Iskrena hvala g. Milanu Rejcu, ravnatelju OŠ Gorje in ge. 

Mojci Brejc, pomočnici ravnatelja OŠ Gorje, odlični ekipi sodelavcev z OŠ Gorje, našim učencem in 

njihovim staršem. Iskrena hvala gostiteljem na Rudnem Polju, Športnemu centru Triglav Pokljuka, g. Mitji 

Valiču in njegovim sodelavcem, znamenitim pokljuškim organizatorjem na čelu z g. Branetom Gomilarjem 

in vsemi, 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 20. Šolski pokljuški maraton in Šolsko državno 

prvenstvo v smučarskem teku, v petek, 5. 2. 2016. 

 

 

 

Zgornje Gorje, 9. 2. 2015 

 

 

Vodja prireditve: 

Nenad Pilipovič, l.r.  


