
 
 

Zgornje Gorje 44 a 

tel./fax 04 5769 100 in 04 5745 130 

4247 ZGORNJE GORJE 

Elektronski naslov: o-gorje.kr@guest.arnes.si 
Št.:           /2010  

Datum:     7. 2. 2010 

 

14. ŠOLSKI POKLJUŠKI MARATON 

- poročilo o prireditvi 
 

 

V soboto, 6. 2. 2010, je na Rudnem polju na Pokljuki potekal že 14. šolski pokljuški maraton, 

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

Ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod za šport RS Planica sta prireditelja, Zveza za šport otrok 

in mladine Slovenije koordinator, OŠ Gorje pa izvajalec dogajanj na prelepi Pokljuki. Soizvajalec 

prireditve je gostitelj na Rudnem polju, Športni center Pokljuka. 

 

Odprtje prireditve je bilo zelo svečano in z eminentnimi gosti. Udeležence sta pozdravila, g. 

Milan Rejc, ravnatelj OŠ Gorje in župan občine Gorje, g. Peter Torkar. Na odprtju sta bila 

prisotna v. d. direktor Zavoda za šport RS Planica, g. Jelko Gros in vodja programa športa otrok 

in mladine, ga. Mateja Reberšak Cizelj. Prireditev je uradno odprl minister za šolstvo in šport, g. 

dr. Igor Lukšič. Športna legenda, g. Iztok Čop, je udeležencem podal nekaj koristnih taktičnih 

nasvetov pred njihovim začetkom pohodov in tekaških tekov. Slovensko himno je zapel domačin 

iz Gorij, g. Darko Peterman, Prvi glas Gorenjske leta 2004 in 2006. Udeležence je pospremil na 

planinske pohode s pesmijo Na planine. Kulturni program je nadaljevala učenka 4.a razreda OŠ 

Gorje, Ana Skumvač, zmagovalka Prvega glaska Gorenjske leta 2008, s pesmima Sreča na vrvici 

in Pika Nogavička. 

 

Udeleženci so imeli na voljo sedem startov: smučarski tek na 2, 5 in 10 km, pohod s tekaškimi 

smučmi na planino Javornik in zimske planinske pohode na planine Javornik, Uskovnica in 

Zajamniki. Na smučarskem teku na 2 km so sodelovali cenjeni gostje, minister za šolstvo in 

šport, g. dr. Igor Lukšič, športna legenda, g. Iztok Čop in ravnatelj OŠ Gorje, g. Milan Rejc. G. 

dr. Igor Lukšič je bil najboljši vzgled udeležencem na startu, saj se je pred startom zelo kvalitetno 

ogreval. G. Iztok Čop se je v preteklih letih intenzivno pripravljal na smučarsko tekaških smučeh, 

zato je “maraton” na 2 km brez težav zmogel.  

 

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

2176 udeležencev, vendar je zaradi zelo slabe vremenske napovedi nekaj številčno močnih šol 

odpovedalo svoje športne dneve in prihod na Pokljuko. Kar 1441 pogumnih udeležencev pa 
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je uživalo na prečudoviti zimski idili. Doživeli so sneženje in pravo zimsko pokljuško pravljico. 

Vreme je bilo glede na napoved usmiljeno, večino časa ni bilo preveč mrzlo. Na trenutke pa nas 

je Pokljuka opozorila na svoj sloves zelo mrzlega področja, ko je lahko – 20 stopinj in še močan 

veter.  

 

Udeležencem smo ponudili tudi veliko dodatnih popestritev prireditve. Veliko jih je sodelovalo 

na športni animaciji, katero je odlično izpeljala učiteljica športne vzgoje na OŠ Gorje, ga. Maja 

Prešeren Kristan. Množica različnih iger je razveseljevala otroke: med dvema ognjema in 

rokomet na tekaških smučeh, razne štafete,… Potekale so tudi predstavitve gorske reševalne 

službe Radovljica z reševanjem izpod plazu, Slovenske vojske in garde, Slovenske policije in 

policijske enote Bled s šolanim psom, ki je odkrival eksplozivne snovi. Policisti so z radarskim 

merilnikom preverjali hitrost smučarjev tekačev. Nekateri učenci, ki so spremljali predstavitev 

policije, so namreč tekli na smučeh hitreje kot je zahtevala omejitev na prireditvenem prostoru. 

Tudi zaradi tega na celi prireditvi ni bilo potrebno niti eno posredovanje prisotne ekipe prve 

pomoči. Biatlonska šola Slovenije je predstavila biatlon učencem, ki so tudi streljali z zračno 

puško v tarče. Letošnja novost so bili kratki pohodi udeležencev s krpljami. Udeleženci so lahko 

tudi likovno ustvarjali s pomočjo najpogostejšega materiala na Pokljuki pozimi, snega. Gradnja 

iglujev je bila okrnjena zaradi suhega snega, zato so udeleženci in člani GRS zgolj izkopali luknje 

v snegu. 

 

Vsak udeleženec je ob prihodu na cilj prejel spominsko medaljo, po naporni poti pa se je prilegel 

topel čaj in izvrstni sendviči, katere je pripravila šolska kuhinja OŠ Gorje v sodelovanju z učenci 

izbirnega predmeta Sodobna priprava hrane. Za učence izbirnega predmeta je bil velik zalogaj 

priprava 1700 sendvičev dan pred prireditvijo. Take možnosti nima v Sloveniji nobena druga OŠ 

in učenci izbirnega predmeta Sodobna priprava hrane. Udeležencem smo na cilju ponudili tudi 

nekaj drobnih okrepčil po napornem teku ali pohodu. Udeleženci so se na cilju okrepčali s koščki 

čokolade, sladkorjem v kockah, narezanimi koščki pomaranč, v sendvič pa so lahko dodali 

narezane kumarice. Učenci OŠ Gorje so vsestransko pomagali pri organizaciji prireditve. 

Medpredmetno povezovanje je sodobni trend v slovenskih šolah. 

 

Podelili smo pokale za najbolj množične osnovne in srednje šole. Vsaka šola, ki je bila zastopana 

z vsaj petnajst udeleženci, je prejela komplet smučarsko tekaške opreme. Med udeležence smo 

žrebali kar dvesto praktičnih nagrad, tudi trud mentorjev je bil nagrajen s skromnimi darili.  

 

TEKMOVANJE ZA NAJBOLJ MNOŽIČNO OŠ IN SŠ: 

 

OSNOVNE ŠOLE: 

1. MESTO OŠ GORJE 116 UDELEŽENCEV 

2. MESTO OŠ MIRNA 59 UDELEŽENCEV 

3. MESTO OŠ XIV. DIVIZIJE SENOVO 47 UDELEŽENCEV 

 

SREDNJE ŠOLE: 

1. MESTO GIMNAZIJA BREŽICE                 142 UDELEŽENCEV 

2. MESTO GIMNAZIJA CELJE CENTER      112 UDELEŽENCEV 

3. MESTO GIMNAZIJA KRANJ 46 UDELEŽENCEV 



PRI ŽREBU OBEH GLAVNIH NAGRAD JE BILA SREČA NAKLONJENA NAJBOLJ 

MNOŽIČNI OŠ IN SŠ, KI STA V BOBNU ZARADI SVOJE MNOŽIČNOSTI IMELI NAJVEČ 

KARTONČKOV. 

 

GLAVNO NAGRADO ZA UČITELJE ŠOL, SOFT SCHEL JAKNO PO MERI, PODJETJA 

MIMI RADOVLJICA, JE ŽREB NAMENIL OŠ GORJE. 

 

GLAVNO NAGRADO ZA EKIPE ŠOL, ČOKOLADO VELIKANKO, TEŽKO 7 KG, 

PODJETJA ŽITO GORENJKA LESCE, PA JE ŽREB PRAVIČNO DODELIL 

NAJŠTEVILČNEJŠI ŠOLI NA PRIREDITVI, GIMNAZIJI BREŽICE. 

 

Veseli nas dejstvo, da na prireditvi ni bilo nobene poškodbe ali zdravstvenih težav. 

 

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 in njihovim staršem. Iskrena hvala 

Športnemu centru Pokljuka, g. Borutu Nunarju in g. Branetu Gomilarju, gasilskem društvu Gorje 

in g. Marjanu Pogačarju, zdravniškem osebju ZD Bled, GRS Radovljica, Biatlonski šoli Slovenije 

in g. Mateju Kordežu, Slovenski policiji in vojski, vojašnici slovenske vojske EVOJO Pokljuka 

in vsem, ki so kakorkoli pomagali pri organizaciji prireditve. 

 

Prelepi pokljuški pozdravi z vabilom vsem prihodnje leto na 15. šolski pokljuški maraton. 

 

 

 

Zgornje Gorje, 7. 2. 2010 

 

 

Vodja OK prireditve: 

Nenad Pilipovič 

 

 

 

 

NA SPLETNI STRANI OŠ GORJE SI 

LAHKO POGLEDATE SLIKE IN 

VIDEOPOSNETEK PRIREDITVE 


