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18. Šolski pokljuški maraton (ŠPM) in Prvenstvo OŠ v smučarskem 

teku in biatlonu (POŠTB) - poročilo o prireditvi 
 

V soboto, 18. 1. 2014, je na Rudnem polju na Pokljuki potekal že 18. Šolski pokljuški maraton, prireditev 

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

potekalo Prvenstvo OŠ v smučarskem teku in biatlonu (letošnja novost). Zavod za šport RS Planica je 

organizator obeh dogodkov, OŠ Gorje je izvajalec ŠPM, SK Ihan pa POŠTB. Soizvajalec prireditve je 

gostitelj na Rudnem polju, Športni center Triglav Pokljuka.  

 

Prireditev je bila, letos prvič, tudi del 3. “Svetovnega dneva snega” (3. World Snow Day), ki poteka pod 

okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS). Rekordnih 619 organizatorjev v 35 državah je pripravilo 

prireditve za otroke v sklopu projekta FIS, “Pripeljimo otroke na sneg” (Bring children to the snow). 

Slovenska šolska prireditev je ob vstopu v polnoletnost, stopila tudi na zemljevid sveta Mednarodne 

smučarske zveze na področju programov za otroke. Po 3. mestu na FIS SnowKidz Award 2012, ponovna 

potrditev mednarodne veljave in kvalitete ŠPM in POŠTB. Več o tem globalnem dogodku je na spletni strani 

FIS.  

 

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 RS Planica, 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. Ksenija Cesar (Predikaka) iz 

Ministrstva za znanost, izobraževanje in šport. Podjetje Petrol sta na prireditvi zastopala ga. Alenka Pertot in 

g. Uroš Hrnčič. Udeležence je nagovorila ga. Petra Majdič, ki je tudi tekla na smučeh z udeleženci, na 

najkrajši razdalji, 2 km. Prireditev je uradno odprl g. Gabrijel Gros. Slovensko himno je zapela učenka 8. a 

razreda OŠ Gorje, Ana Skumvač. 

 

Program je nekoliko okrnilo močno deževje proti koncu prireditve. Udeleženci so bili zelo hitro popolnoma 

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

smučmi in krpljami (letošnja novost) na planino Javornik, planinske pohode na planine Zajamniki, 

Uskovnica in Praprotnica (namesto načrtovane poti na planino Javornik) in alpsko smučanje na smučišču 

Viševnik. Za smučarje tekače so potekale tudi krajše popestritve prireditve, predstavitve Slovenske vojske, 

Policije, biatlona, smučarskih skokov (letošnja novost), likovno ustvarjanje s snegom in športna animacija na 

snegu. Zaradi vremena so žal odpadle 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. Domišljija otroških želja ne pozna meja, k temu je prispevala tudi bližina ZOI v Sočiju, Rusija. Tako 



so si udeleženci prislužili majhno ragljo podjetja Petrol, ki je prispevalo tudi Magna kartice s po 80 eur 

dobroimetja za 5 najštevilčnejših šol na prireditvi in rokavice Touch screen za vse udeležence.  Iskrena hvala 

Olimpijskemu komiteju Slovenije in podjetju Petrol, podpornikoma področja Šport Mladih. Vsi smučarji 

tekači ŠPM, ki so uspešno premagali svojo progo so na cilju prejeli spominsko medaljo. 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”. Po 

nekajletnemu delu na prireditvi, je v zaslužen pokoj odšla tudi dosedanja maskota, polhek OKSI, ki ga bo na 

naslednji prireditvi zamenjal Gorjanski svizec. Zaključna podelitev pokalov in žrebanje čokolade velikanke 

je potekala zelo hitro, zaradi premočenosti in premraženosti udeležencev. Prireditev smo tako skrajšali za 

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

vremenskih razmerah. 

 

Prireditev ŠPM, kjer ni obremenitve z rezultati, je popolnoma dosegla svoj namen. Številni tekmovalci OŠ 

so se borili tudi za državne šolske naslove v smučarskem teku in biatlonu, ki ga je vzorno izpeljal Smučarski 

klub Ihan na čelu z g. mag. Matjažem Pavovcem. Prijavljenih je bilo 1616 udeležencev ŠPM in tekmovalcev 

POŠTB. Kar 1217 premočenih junakov pa je uživalo na prečudoviti zimski idili na Pokljuki. Na 

prireditvi so nastopili predstavniki 62 OŠ (1 OŠ so gostje iz Hrvaške) in 5 SŠ, skupaj 67 šol. Seveda niso 

manjkali učenci iz OŠ Pirniče, pod vodstvom vrhunskega alpinista, g. Vikija Grošlja in OŠ Mirna z go. 

Marlies Bračko na čelu. Po nekajletni odsotnosti so nas spet obiskali udeleženci iz najbolj odaljene regije, 

Prekmurja, iz OŠ Bogojina. 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 težavnih 

vremenskih razmerah. 

 

Podelili smo pokale za najbolj množične osnovne in srednje šole: 
 

Osnovne šole: 

1. mesto OŠ Mirna 103 udeleženci 

2. mesto OŠ Jurij Dalmatin Krško 78 udeležencev 

3. mesto OŠ Bogojina 47 udeležencev 

 

Srednje šole: 

1. mesto Gimnazija Kranj  49 udeležencev 

2. mesto Gimnazija Brežice 25 udeležencev 

3. mesto Srednja zdravstvena šola Ljubljana 2 udeleženca 

3. mesto Srednja šola Domžale 2 udeleženca 

 
Magna kartice podjetja Petrol, z 80 eur dobroimetja, je prejelo pet najštevilčnejših šol na prireditvi: OŠ 

Mirna (103), OŠ Jurija Dalmatina Krško (78), Gimnazija Kranj (49), OŠ Bogojina (47), OŠ Ferda Vesela 

Šentvid pri Stični (46). 

 

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

Lesce, je žreb dodelil OŠ Dobova. 

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

popolnoma 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 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 19. Šolski pokljuški maraton in Prvenstvo OŠ v 

smučarskem teku in biatlonu, v soboto 17. 1. 2015. 

 

Zgornje Gorje, 21. 1. 2014 

Vodja prireditve: 

Nenad Pilipovič, l.r. 

 

 



ZAHVALA 
 

Izvajalec 18. Šolskega pokljuškega maratona, OŠ Gorje in vodja prireditve, Nenad 

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

 Mednarodni smučarski zvezi FIS 

 Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Slovenije 

 Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS) 

 Zavodu za šport RS Planica 

 Podjetju Petrol 

 Športnemu centru Triglav Pokljuka 

 Fakulteti za šport 

 Odboru za biatlon Slovenije 

 Smučarski zvezi Slovenije - komisiji za nordijsko smučanje 

 Odboru za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo 

 Zvezi učiteljev in trenerjev smučarskega teka Slovenije 

 Planinski zvezi Slovenije 

 Občini Gorje 

 Občini Bohinj 

 Upravni enoti Radovljica 

 Televiziji Slovenija 

 Televiziji A kanal, oddaja ŠKL-Šport mladih 

 Gorenjski televiziji Kranj 

 Radijema Antena in Triglav 

 Spletni strani Šport mladih 

 Časopisoma Gorenjski Glas, Gorjanc 

 Smučarskemu klubu Ihan 

 Športnemu klubu Vidra 

 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: PETROL, ŽITO PREHRAMBENA INDUSTRIJA, D.D. PC GORENJKA, LESCE 

 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 
 


