
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ŠOLSKI EKIPNI KROS 

 
 

PRVENSTVO SLOVENIJE V KROSU ZA 

OSNOVNE ŠOLE, OSNOVNE ŠOLE S 

PRILAGOJENIM PROGRAMOM IN 

SREDNJE ŠOLE 

 

 

 

 

BILTEN 

 

Maribor, 24. 04. 2014 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
PRVENSTVO SLOVENIJE V KROSU ZA OŠ, OŠPP IN SŠ 

 

Maribor, 24. 04. 2014 

 

Organizacija: Zavod za šport RS Planica in Atletska zveza Slovenije 

Izvajalec: Osnovna šola borcev za severno mejo Maribor 

Urednik biltena: Boštjan Kamenšek 

Fotografije: Internetni vir  

Načrt krosa: Robert Rudelič 

Karti: Internetni vir 

 

 



 

 

 
 

 

KAZALO 

 

 
MARIBOR, MESTO KULTURE, MESTO MLADIH, NAŠE MESTO ... .............................. 4 

ŠOLA GOSTITELJICA ............................................................................................................. 5 

RAZPIS ...................................................................................................................................... 6 

ORGANIZACIJSKI ODBOR .................................................................................................... 9 

IZVEDBA TEKMOVANJA ...................................................................................................... 9 

TEHNIČNA NAVODILA ....................................................................................................... 10 

PONUDBA PREHRANE ........................................................................................................ 12 

PROŠNJA ZA VODJE EKIP ................................................................................................... 13 

OPIS PROGE ........................................................................................................................... 13 

DOSTOP DO TEKMOVALIŠČA ........................................................................................... 14 

NAČRT TEKMOVALIŠČA .................................................................................................... 16 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

MARIBOR, MESTO KULTURE, MESTO MLADIH, NAŠE 

MESTO ... 
 

Maribor  - »toto naše lepo mesto« - je po velikosti drugo slovensko mesto, štajerska 

prestolnica ob obronkih Pohorja s  cca. 108.000 prebivalci.  

 

V slabem tisočletju obstoja je doživljal vzpone in padce. Mesto se je razvilo ob reki Dravi, 

pod tamkajšnjim gradom. Prva omemba mesta Maribor je datirana z letnico 1254.   

V dolgih letih je majhno mestece med Pohorjem, Kozjakom in Dravskim poljem raslo, se 

razvijalo, širilo in se bogatilo z novimi generacijami ljudi ter menjavalo oblastnike in se 

naposled znašlo v samostojni državi.  Postalo je politično, gospodarsko, kulturno središče 

Slovencev na Štajerskem in univerzitetno mesto. Čas in razmere velikokrat niso bili prijazni, 

tako je moral Maribor skozi svoj obstoj velikokrat dokazati, da je neuklonljiv. 

  

V devetdesetih se je mesto ponovno znašlo v krizi. Propadanje nekoč največjih tovarn, 

brezposelnost in izseljevanje prebivalcev sta pripomogla k temu, da se je utrip mesta za nekaj 

časa tako rekoč ustavil. Čas, ambiciozne želje in vizije, močna volja in borbenost so mestu 

vrnili življenje in odprle nove poti razvoja; tudi na področju kulture. Festival Lent, sinonim za 

Maribor, se je v vseh letih od svojega začetka leta 1986 razvil v največji mednarodni festival 

v Sloveniji. V letu 2012 je Maribor s partnerskimi mesti zaživel kot Evropska prestolnica 

kulture, v letu 2013 je ponosno nosil naziv Evropska prestolnica mladih. Štajerska prestolnica 

je ponovno pokazala, da marljivosti in borbenosti ne nosi zgolj v imenu.  Kar je Maribor 

dokazal v zgodovini, bo moral v današnjih časih ponovno potrditi: Mariborčani  zmoremo. 

Tako smo izjemno ponosni, da smo prav v Mariboru gostitelji Šolskega ekipnega krosa. 

Dobrodošli v Mariboru!  

 



 

 

 
 

ŠOLA GOSTITELJICA 
  

OŠ borcev za severno mejo Maribor je novejša šola na Pobrežju, največji mestni četrti , ki leži 

na desnem bregu reke Drave oz. v vzhodnem delu mesta.  

 Je velika, svetla, prostorna in urejena sodobna šola, opremljena z računalniki in e-tablami v 

skoraj vseh učilnicah. Veliko prednost predstavlja tudi njena okolica, saj šolo obdajajo 

obširne travnate površine in velik športni park. S svojim delovanjem je pričela 15. septembra 

1980, ko je pod svojo streho sprejela 607 učencev. Danes je to dvo-oddelčna šola. V šolskem 

letu 2013/14 obiskuje šolo 330 učencev od 1. do 9. razreda. 

 

Ob številnih projektih, ki jih šola uresničuje, smo zelo dejavni tudi na športnem področju. 

Udeležujemo se praktično vseh športnih tekmovanj na občinskem nivoju, posledično z uspehi 

pa tudi na področnem in državnem nivoju. V lanskem šolskem letu smo bili proglašeni za 

tretje najuspešnejše šolsko športno društvo v mestni občini Maribor. Uspešni smo tudi v 

atletiki, saj je vsaj en naš učenec v zadnjih petih letih osvojil medaljo na državnem prvenstvu 

v atletiki med posamezniki. Šolske športne uspehe spremlja šolska športna maskota Športni 

Borči.    

  

Poslanstvo OŠ borcev za severno ni samo v vzgoji in izobraževanju, pač pa tudi v 

povezovanju. Ena izmed vodilnih idej je tudi ta, da bi naši učenci dosegali čim boljše uspehe, 

pri tem pa ne bi bili prikrajšani za čare otroštva. 

  

Vizijo in poslanstvo naše šole smo na kratko opredelili z besedami: Zadovoljni učitelji, v 

sproščenih medsebojnih odnosih, skupaj s starši ustvarjamo prepoznavno šolo z uspešnimi 

učenci. 

 
 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Reka
http://sl.wikipedia.org/wiki/Drava


 

 

 
 

RAZPIS 

PRVENSTVO SLOVENIJE V KROSU ZA OSNOVNE ŠOLE, 

OSNOVNE ŠOLE S PRILAGOJENIM PROGRAMOM IN 

SREDNJE ŠOLE 
 

 
Organizatorja 

Zavod za šport RS Planica in Atletska zveza Slovenije 

Informacije: Zdravko Peternelj, Atletska zveza Slovenije, 

Letališka cesta 33c, 1122 Ljubljana, 

tel.: 01/520-69-12, 031/20-30-10 

e-pošta: zdravko.peternelj@atletska-zveza.si 

 

Izvajalec 

Osnovna šola borcev za severno mejo Maribor 

 

Datum in kraj tekmovanja 

Četrtek, 24. april 2014, ob 10.30 uri na travnatih površinah športnega parka Tabor v 

Mariboru. 

 

Prijave 

Rok za prijavo je ponedeljek, 21. april 2014, do 12.00 ure. 

Prijava ekipe in posameznikov ter obveščanje o tekmovanju potekata skladno s skupnimi 

pravili ŠŠT (prek spletne aplikacije). Prijave bodo možne od 10. aprila 2014 dalje. 

Šola lahko za vsako kategorijo (letnik) prijavi neomejeno število tekmovalcev, za ekipno 

razvrstitev pa se upoštevata uvrstitvi dveh (2) najuspešnejših tekačev ali tekačic. Prijave 

posameznikov se bodo izjemoma upoštevale. 
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Urnik tekmovanja, kategorije in proge 

 

08.30 – 10.00 Ogled proge 

09.00 – 10.30 Prevzem štartnih številk 

10.30 – 10.50 Otvoritev tekmovanja  

10.55 *  Predšolski otroci in 1. razred devetletke 500 m 

11.00 *  Učenci, letnik 2006 500 m 

11.05 *  Učenke, letnik 2006 500 m 

11.10 *  Učenci, letnik 2005 500 m 

11.15 *  Učenke, letnik 2005 500 m 

11.20 *  Učenci, letnik 2004 500 m 

11.25 *  Učenke, letnik 2004 500 m 

11.30 Učenci OŠPP, letnik 1998 in mlajši 1000 m 

11.30 Učenke OŠPP, letnik 1998 in mlajše 1000 m 

11.35 Kulturni program 

11.45 Učenci, letnik 2003 1000 m 

11.55 Učenke, letnik 2003 1000 m 

12.05 Učenci, letnik 2002 1000 m 

12.15 Učenke, letnik 2002 1000 m 

12.25 Učenci, letnik 2001 1000 m 

12.35 Učenke, letnik 2001 1000 m 

12.45 Učenci, letnik 2000 1500 m 

12.55 Učenke, letnik 2000 1000 m 

13.05 Učenke, letnik 1999 1000 m 

13.15 Učenci, letnik 1999 1500 m 

13.30 Dijakinje, letnik 1997 in mlajše 1500 m  

13.30 Dijakinje, letnik 1994 in mlajše 1500 m 

13.40 Dijaki, letnik 1997 in mlajši 2000 m 

13.40 Dijaki, letnik 1994 in mlajši 2000 m 

14.00 Kulturni program  

14.30 Razglasitev ekipnih dosežkov  

 

* Tek je namenjen učencem in učenkam prvega triletja in je ne tekmovalnega značaja 

(dosežkov ne bomo objavljali). Vsak udeleženec teka bo dobil spominsko darilo. 

 

Opozorilo 

Nastop v tekaški športni obutvi – “šprintericah” in nogometni športni obutvi – “kopačkah”, ni 

dovoljen. Učenci in učenke OŠ tekmujejo izključno v svoji starostni kategoriji. 

 

Ekipno točkovanje šol v posameznih kategorijah 

Vrstni red ekip v posamezni kategoriji se določi na podlagi negativnega seštevka točk: prvo 

uvrščeni dobi 1 točko, drugo uvrščeni 2 točki, tretje uvrščeni 3 točke itd. 

 

Pri OŠ zmaga šola z najmanjšim seštevkom točk dveh (2) učencev in učenk (skupna 

kategorija). 

Pri SŠ zmaga šola z najmanjšim seštevkom točk dveh (2) dijakov ali dijakinj. 

 



 

 

 
 

Če imata dve ali več šol enako število točk, odloča o vrstnem redu uvrstitev slabšega – drugo 

uvrščenega tekmovalca oziroma tekmovalke šole. Točkuje se samo popolne ekipe. 

 

Vse ekipno točkovanje šol 

Vse ekipnega zmagovalca pri OŠ dobimo s seštevkom ekipnih končnih vrstnih redov šol v 

posameznih kategorijah. Prvo uvrščena ekipa šole v posamezni kategoriji dobi toliko točk, kot 

je uvrščenih ekip, drugo uvrščena prejme 1 točko manj, tretje uvrščena 2 točki manj, itd.. 

Zmaga šola z največjim seštevkom točk. Če je seštevek enak, odloča večje število prvih mest 

v ekipnem tekmovanju šol. Točkuje se samo šole s popolnimi kategorijami. 

 

Vse ekipnega zmagovalca pri dijakih oziroma dijakinjah SŠ dobimo s seštevkom ekipnih 

končnih vrstnih redov šol v posameznih kategorijah. Točkovanje poteka na enak način kot pri 

OŠ. 

 

Sodniška služba 

Sojenje opravljajo sodniki iz Zbora atletskih sodnikov v kraju izvedbe tekmovanja. 

 

Priznanja 

Priznanja za OŠ: posamezniki do 3. mesta prejmejo medalje in majice Šport mladih. Prvo 

uvrščena ekipa v posamezni kategoriji prejme majice Šport mladih. 

Prvo tri uvrščene šole v vse ekipnem točkovanju prejmejo pokale. 

 

Priznanja za SŠ: posamezniki do 3. mesta prejmejo medalje in majice Šport mladih. Prvo 

uvrščena ekipa v posamezni kategoriji prejme majice Šport mladih. 

Prvo tri uvrščene šole v vse ekipnem točkovanju prejmejo pokale (ločeno za dijake oziroma 

dijakinje). 

 

Pošiljanje energije slovenskim športnikom 

Na prireditvi bodo lahko vsi učenci / učenke in dijaki / dijakinje na posebnem prostoru, ki ga 

bo pripravil Zavod za šport RS Planica v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije in 

podjetjem PETROL ,d.d., z vrtenjem raglje pošiljali energijo slovenskim športnikom in si 

pridobili nagrado. 

 

Vsak udeleženec v tekmovalnem delu si bo lahko na spletni strani Šport mladih natisnil 

spominsko diplomo. 

 

 

 

 

 

Koordinator atletskih tekmovanj  

Zdravko Peternelj 

Ravnateljica OŠ borcev za severno mejo Maribor 

mag. Lučka Lazarev Šerbec 

 
 



 

 

 
 

ORGANIZACIJSKI ODBOR 
 

 

Predsednik: mag. Lučka Lazarev Šerbec 

Podpredsednik: Jelka Golob 

Vodja tekmovanja: Boštjan Kamenšek 

Člani: Petra Hernah  

 Maja Prodanovič 

 Robert Rudelič 

                                                Klara Napast 

IZVEDBA TEKMOVANJA 
 

Vodja tekmovanja: Boštjan Kamenšek 

Pomočnik vodje tekmovanja: Miha Čuček 

Napovedovalec: Mitja Šeško, Natalija Čerček 

Vodja tajništva: Petra Hernah 

Vodja tehnične službe: Robert Rudelič, AD Štajerska 

Vodja prijavnice: Mojca Ritlop Vrbovšek 

Meritve časov in obdelava podatkov: Timing Ljubljana – Gojko Zalokar 

Vodja sodniške službe: Borut Podgornik 

Vodja protokola in proglasitev: Maja Prodanovič 

Vodja kulturnega programa: Klara Napast 

Promet in parkiranje, redarstvo: OŠ borcev za severno mejo, Slovenska vojska 

Varovanje: OŠ borcev za severno mejo, Slovenska vojska,  

                                                                  Varnost Maribor  

Vodja zdravstvene službe: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca 

Vodja štarterske ekipe: Uroš Taks 

Pritožbena komisija: Zdravko Peternelj 

 Boštjan Kamenšek 

 Borut Podgornik 

 

Koordinator za šolska športa tekmovanja: Zdravko Peternelj 



 

 

 
 

TEHNIČNA NAVODILA 
                               

TAJNIŠTVO 

Tajništvo tekmovanja se nahaja na prireditvenem prostoru in je ustrezno označeno (glej 

načrt tekmovališča). 

Na dan tekmovanja prične z delom ob 9. uri. Vodje ekip prevzamejo štartne številke v 

tajništvu. Tehnična navodila bodo izobešena na oglasni deski, ki se nahaja v neposredni 

bližini  tajništva. 

V tajništvu tekmovanja morajo vodje ekip sporočiti vse spremembe o udeležencih in vrniti 

morebitne odvečne štartne številke. Spremembe so možne le znotraj kategorije. 
 

Tekmovanje se odvija po urniku, ki je objavljen v štartni listi, ki je izobešena na oglasni 

deski.  
 

Vodje ekip vlagajo pisne pritožbe v tajništvu tekmovanja. 

 

OTVORITEV TEKMOVANJA 

Otvoritev tekmovanja bo v četrtek, 24. aprila 2014, ob 10.30 na odru prireditvenega 

prostora. 

GARDEROBE 

 

Garderobe so zagotovljene v vojaškem šotoru in so označene z napisi (posebej za moške in 

ženske tekmovalce). Dodatne garderobe s tuši so zagotovljene na atletskem stadionu Poljane, 

ki se nahaja na drugi strani Engelsove ulice (POZOR pri prehodu čez cesto!!!). 

Organizacijski odbor ne jamči za garderobo in osebne predmete tekmovalcev v slačilnicah. 

 

 

TERENI ZA OGREVANJE 
 

Ogrevanje pred tekmovanjem je možno na vseh travnatih površinah, ki niso del tekmovališča, 

na peščeni poti ob ograji športnega parka Tabor in na atletskem stadionu Poljane, ki se nahaja 

na drugi strani Engelsove ulice (POZOR pri prehodu čez cesto!!!). 

 



 

 

 
 

 

PRIJAVNICA 

 

Prijavnica se nahaja za štartnim prostorom (glej načrt tekmovališča). Tekmovalci se morajo 

javiti v prijavnici v dresih in s pripetimi štartnimi številkami 10 minut pred nastopom v svoji 

starostni kategoriji. 

Na štartno črto jih pozove štarter tik pred startom posamezne kategorije. 

MERITVE 
 

Meritve časov bo opravil TIMING Ljubljana. 
 

REZULTATI 
 

Rezultati bodo objavljeni preko napovedovalca in objavljeni na oglasni deski, ki se nahaja v 

neposredni bližini tajništva. Še isti dan bodo objavljeni tudi na spletni strani Timing Ljubljana  

Bilten z rezultati in fotografijami bo objavljen na spletni strani Zavoda za šport RS Planica, 

Atletske zveze Slovenije in OŠ borcev za severno mejo v nekaj dneh po tekmovanju. 

PROGLASITVE 
 

Po nastopu vsake kategorije bo takoj po objavi uradnih rezultatov izvedena proglasitev in 

podelitev medalj prvim trem uvrščenim. 

Ekipne proglasitve po kategorijah bodo 20 minut po končanih tekih posamezne kategorije. 

Vse ekipnega zmagovalca (posebej za OŠ in posebej za SŠ) dobimo s seštevkom ekipnih 

končnih vrstnih redov šol v posameznih kategorijah. Proglasitve bodo predvidoma ob 14.30 

uri. 

MEDICINSKA SLUŽBA 
 

Medicinska služba je zagotovljena v času tekmovanja in se nahaja na prireditvenem prostoru. 

UGOVORI IN PRITOŽBE 
 

Ugovori se posredujejo vodji sodniške službe. Pritožba se vlaga pri vodji tajništva v tajništvu 

tekmovanja (obrazec 6) takoj po končani tekmi ali 20 minut po objavi dosežkov. Ob pritožbi 

vodja plača pristojbino 10 evrov, ki se v primeru ugodno rešene pritožbe vrne. Pritožbo takoj 

obravnava pritožbena komisija.  

 



 

 

 
 

 

AKREDITACIJE 
 

Predstavniki PRESS-a, vodje ekip in ostale službe organizacijskega odbora bodo prejele 

akreditacijo v prostorih tajništva. 

 

DOSTOP DO TEKMOVALIŠČ 
 

Dostop na tekmovališča imajo samo tekmovalci in uradne osebe organizatorja. 

PARKIRNI PROSTORI 

 

Parkirni prostori bodo zagotovljeni v vojašnici Rudolfa Maistra. Vhod na parkirišče je mogoč 

samo z Engelsove ulice. Promet z Engelsove ulice na parkirišče bodo usmerjali vojaki 

slovenske vojske in učenci OŠ borcev za severno mejo. 

OPOMBE 

 

Tekmovalci, gledalci in ostali udeleženci sodelujejo na tekmovanju na lastno odgovornost. Za 

morebitne poškodbe ali kraje pred, med in po tekmovanju organizator ne odgovarja.  

V ne tekmovalnem delu bodo z otroki za motivacijo tekli trije do štirje vojaki slovenske 

vojske.  

PONUDBA PREHRANE 
 

Na krosu tekmovalci s strani organizatorja ne bodo prejeli hrane, smo pa za vas pripravili 

ponudbo le te. Na prizorišču bo ob predhodnem naročilu mogoče dobiti hot dog in sok v 

vrednosti 2€. 

Približno število  je potrebno predhodno naročiti na: kolarblaz@gmail.com. Ob dvigu štartnih 

številk v tajništvu boste prejeli kupončke s katerimi boste na stojnici, ki se bo nahajala na 

prizorišču,  dobili naročeno.  

V neposredni bližini se nahaja tudi trgovski center Planet Tuš, kjer si prav tako lahko 

priskrbite prehrano.  

mailto:kolarblaz@gmail.com


 

 

 
 

 

PROŠNJA ZA VODJE EKIP 

Vse vodje ekip vljudno prosimo, da: 

- učenci, učenke, dijaki in dijakinje nastopajo v šolskih dresih, 

- upoštevate urnik tekmovanja in pridete na štartni prostor ob napovedani uri, 

- tekmovalci po končanem teku takoj zapustijo ciljni prostor in gredo na prostor za 

gledalce, 

- se tekmovalci po nepotrebnem ne zadržujejo v garderobah, pač pa da čim hitreje 

prostor prepustijo ostalim, 

- si tekmovalci štartne številke pripnejo na prsi (4 sponke), 

- vestno upoštevate vsa navodila organizatorja. 

OPIS PROGE 

Proga poteka po travnatih površinah športnega parka Tabor. Osnova proge je kilometrski 

krog, ki je označen z rdečo črto. Od starta proga poteka po ravni travnati površini, po cca. 

150m preide v del proge, ki je z vzponi in spusti zelo razgibana. Po tem delu proge se proga 

nadaljuje v krog okoli nogometnega igrišča in se vrača po razgibanem delu in po ravninskem 

delu nazaj do cilja. 

 

Kategorije, ki tečejo 500m, prečkajo krog po delu, ki je označen z rumeno črto in tečejo v cilj. 

Kategorije, ki tečejo 1500m, najprej tečejo manjši krog (500m). Po pretečenem prvem krogu 

se mimo cilja usmerijo preko štartnega prostora v drugi krog (označeno z rdečo barvo). 

Kategorije z dolžino proge 2000m tečejo dva kroga. Po prvem krogu se mimo cilja usmerijo 

preko štartnega prostora v drugi krog (označen z rdečo barvo). 



 

 

 
 

 

 

DOSTOP DO TEKMOVALIŠČA 
 

Vhod na prizorišče bo mogoč edino z Engelsove ceste (cesta med atletskim stadionom Poljane 

in nogometnimi igrišči Športnega parka Tabor). Vhod s Popovičeve ulice in parkirišča med 

Ledno dvorano Tabor in dvorano Tabor bo onemogočen, ker v tistem času tam potekajo 

priprave na Otroški bazar. 

 Prihod iz smeri Ljubljana: Na večjem razcepu v Slivnici se držimo smeri Maribor – jug. 

Nadaljujemo pot po hitri cesti skozi Hoče, mimo trgovskih centrov (Obi, BauHaus, Harvey 

Norman,…) do semaforiziranega križišča, ki nas usmeri proti Dravogradu, Ptuju in centru 

Maribora. Nato nadaljujemo do križišča Tržaške ceste in Ceste Proletarskih brigad, kjer 

zavijemo levo. Po nekaj semaforiziranih križiščih na desni zagledamo vojašnico Rudolfa 

Maistra in takoj za vojašnico zavijemo desno na Engelsovo cesto. Po približno 150m 

zavijemo desno na parkirišče v vojašnico Rudolfa Maistra. 

Prihod iz smeri Dravograda: Po prihodu v Maribor zavijete na Koroški most. Na prvem 

semaforiziranem križišču zavijete levo mimo Planeta Tuš. Na prvem krožišču po Planeti Tuš 

zavijemo desno na Engelsovo cesto. Po približno 100m zavijemo levo na parkirišče v 

vojašnico Rudolfa Maistra. 

Prihod iz smeri Murska Sobota: Na razcepu Dragučova (AC Murska Sobota – Maribor) in 

kasneje se držimo smeri Maribor – sever. Pot nadaljujemo po hitri cesti skozi Maribor, držimo 

se smeri Ljubljana. Po hitri cesti peljemo čez dvoetažni most preko reke Drave, skozi predor 

mimo izvoza Pobrežje. Na naslednjem izvozu za Dravograd, Tabor zavijemo s hitre ceste in 

se držimo desno. Na naslednjem semaforiziranem križišču sledimo oznakam za Tabor in 

Dravograd. Zapeljemo skozi križišče in prispemo na Cesto Proletarskih brigad. Po nekaj 

semaforiziranih križiščih na desni zagledamo vojašnico Rudolfa Maistra in takoj za vojašnico 

zavijemo desno na Engelsovo cesto. Po približno 150m zavijemo desno na parkirišče v 

vojašnico Rudolfa Maistra. 
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