
 
 

 

 

 

 

             
 

20. Šolski pokljuški maraton in Šolsko državno prvenstvo v 

smučarskem teku - poročilo o prireditvi 
 
V petek, 6. 3. 2016, je na Rudnem polju na Pokljuki potekal jubilejni, 20. Šolski pokljuški maraton (ŠPM), prireditev 

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

državno prvenstvo v smučarskem teku (ŠDP). Zavod za šport RS Planica je organizator obeh dogodkov, OŠ Gorje pa 

izvajalec. Soizvajalec prireditve je gostitelj na Rudnem polju, Športni center Triglav Pokljuka. Prireditev je bila letos 

tudi del programa Mednarodne smučarske zveze Pripeljimo otroke na sneg (Bring Children to the Snow), FIS SNOW 

KIDZ. Na spletni strani FIS si lahko vsi zainteresirani po celem planetu ogledajo, kako v Sloveniji organiziramo 

zimske prireditve za otroke. FIS vzpodbuja organizacijo takih dogodkov, saj so zimski športi postali (pre)dragi in 

posledično manj dosegljivi vsem otrokom. 

 

Odprtje prireditve je bilo zelo svečano in z eminentnimi gosti. Slovensko himno je zapela učenka 6. b razreda OŠ 

Gorje, Zala Klinar. Udeležence so pozdravili, g. Milan Rejc, ravnatelj OŠ Gorje, župan Občine Gorje, g. Peter Torkar, 

namestnik generalnega sekretarja za področje športa na OKS, g. Blaž Perko in g. Darko Repenšek iz Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport. Prireditev je uradno odprl direktor Zavoda za šport RS Planica, g. Gabrijel Gros. 

Sponzorja Športa mladih, Podjetje Petrol, je na prireditvi zastopala ga. Alenka Pertot. Udeležence je nagovorila ga. 

Nastja Davidova, članica Športne enote Slovenske vojske. Na odprtju so sodelovali znani slovenski vrhunski 

športniki: g. Jure Pantar (taekwando), ga. Maja Vidmar (športno plezanje), g. Klemen Gerčar (motokros MXGP), g. 

Gašper Fistravec (veslanje), ga. Vlora Beđeti (judo), ga. Nastja Davidova (alpinizem) in g. Aleksander Grajf (biatlon). 

Na odprtju so vsi prisotni z vrtenjem raglje pošiljali energijo slovenskim športnikom. Na zaključni podelitvi pokalov 

za množičnost in žrebanju čokolade velikanke so aktivno sodelovali omenjeni športniki. 

 

Izpeljava prireditve je potekala v pravljičnih zimskih in snežnih razmerah. Narava nam je najprej povzročila težave, 

prireditev smo morali prestaviti iz 5. 2. na 4. 3. 2016, nato nas je nagradila z idealnim vremenom. Vreme je olepšalo 

praznovanje okroglega jubileja, 20. izvedbe ŠPM. Izvedli smo skoraj vse načrtovane dejavnosti. Smučarski tek na 2, 5 

in 10 km, pohod s tekaškimi smučmi in krpljami na planino Javornik, planinska pohoda na planini Uskovnica in 

Javornik, ter alpsko smučanje na smučišču Viševnik. Za smučarje tekače so potekale tudi popestritve prireditve, 

predstavitev biatlona in športna animacija na snegu. Odpadel je pohod na planino Zajamniki, saj ni bilo prijavljenih. 

Zaradi Svetovnega pokala v alpskem smučanju v Kranjski Gori in begunske krize, tradicionalnih predstavitev 

Slovenske vojske in Policije ni bilo. Zaradi kadrovskih razlogov je odpadlo likovno ustvarjanje s snegom in gradnja 

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

 

Presenečenje je veliko povečanje števila tekmovalcev na ŠDP z lanskih 64 (biatlon in smučarski tek) na letošnjih 146 

(smučarski tek). Na ŠDP smo dosledno ločili tiste, ki so kadarkoli nastopili na klubskih tekmovanjih v smučarskem 

teku, biatlonu ali nordijski kombinaciji in šolarje, ki se s smučarskim tekom ukvarjajo ljubiteljsko in občasno. Je 

morda to razlog velikemu povečanju števila tekmovalcev? Žal je takšno razmišljanje unikatno na področju Šolskih 

športnih tekmovanj, “amaterji” in “profiji” ne spadajo skupaj v isto kategorijo. Tudi tekmovanje ŠDP je popolnoma 

doseglo svoj namen, saj otroci radi tekmujejo s sebi enakimi. 

Podjetje Petrol je darovalo ovratne rute za vse udeležence, OKS pa zapestnice. Iskrena hvala obema podpornikoma 

področja Šport Mladih. Med prisotne je žreb razdelil 100 nagrad, majic, ki so jih prispevali na Zavodu za šport RS 

Planica. Kopico majic so ob okroglem jubileju hvaležno namenili tudi ekipi izvajalca prireditve. Iskrena hvala! 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”. 

 



Zimsko šolsko športno pravljico je doživelo 1187 otrok in mentorjev. Prijavljenih je bilo 1581 udeležencev 

ŠPM in tekmovalcev ŠDP iz 49 OŠ in 3 SŠ, skupaj 52 šol. Prisotni so bili mnogi stalni gostje prireditve. Na prireditvi 

(ŠPM) so nastopili predstavniki 27 OŠ in 3 SŠ, skupaj 30 šol. Na ŠDP je tekmovalo 148 tekmoval(k)cev, 91 fantov iz 

18 šol in 57 deklet iz 14 šol, skupno iz 20-ih OŠ. K končni številki moramo prišteti še 40 učencev in učiteljic OŠ 

Gorje in 30 zunanjih sodelavcev, ki so pomagali pri izpeljavi prireditve.  

 

Podelili smo pokale za najbolj množične osnovne in srednje šole: 

 

Osnovne šole: 

1. mesto OŠ Livada Ljubljana 109 udeležencev 

2. mesto OŠ Šmihel 103 udeleženci 

3. mesto OŠ Pirniče 100 udeležencev 

 

Srednje šole: 

1. mesto Gimnazija Brežice 100 udeležencev 

2. mesto Škofijska klasična gimnazija Ljubljana 4 udeleženci 

3. mesto Waldorfska šola Ljubljana (SŠ) 2 udeleženca 

 
Glavno nagrado za ekipe šol, čokolado velikanko, težko 7 kg, podjetja Žito Gorenjka Lesce, je žreb dodelil OŠ 

Maksa Pleteršnika Pišece. Srečo je delila športnica, ga. Vlora Beđeti. Eno velikanko pa je ga. Mateja Reberšak 

Cizelj z Zavoda za šport RS Planica podelila šoli izvajalki, OŠ Gorje, ob okroglem jubileju, 20. izvedbi ŠPM. 

Iskrena hvala! 

 

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 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 in vsem, ki so kakorkoli pomagali pri organizaciji prireditve. 

 

Na spletni strani OŠ Gorje si boste v kratkem lahko pogledali slike in videoposnetek prireditve. 

 

Za konec pa še vabilo na 21. Šolski pokljuški maraton in Šolsko državno prvenstvo v smučarskem teku, v soboto, 4. 2. 

2017. 

 

 

Zgornje Gorje, 29. 5. 2016 

 

Vodja prireditve: 

Nenad Pilipovič, l.r.  


