
 

 

 

 

 

 

16. ŠOLSKI POKLJUŠKI MARATON 

- poročilo o prireditvi 
 

V soboto, 4. 2. 2012, je na Rudnem polju na Pokljuki potekal že 16. Šolski pokljuški maraton, 

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

Zavod za šport RS Planica je organizator, 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 pozdravili, ga. 

Mojca Brejc, pomočnica ravnatelja OŠ Gorje in podžupanja občine Gorje, ga.  Danijela 

Mandeljc. Na odprtju sta bila prisotna vodja šolskih športnih tekmovanj in prireditev z Zavoda za 

šport RS Planica, g. Uroš Vidmajer in ga. Mateja Reberšak Cizelj, sodelavka projektov Športa 

otrok in mladine. Prireditev je uradno odprl g. Uroš Vidmajer. Udeležence je nagovorila ga. Petra 

Majdič, ki jih je opozorila na pravila Fair Playa, predvsem pa jih je povabila, da na Pokljuki ne 

glede na vreme, uživajo v zimskih radostih. Slovensko himno in pesem Sameone like you, pevke 

Adele, je zapela učenka 6.a razreda OŠ Gorje, Ana Skumvač, zmagovalka Prvega glaska 

Gorenjske leta 2008. 

 

Program je močno okrnilo mrzlo in vetrovno vreme. Izvedli smo smučarski tek le na 2 in 5 km, 

tri krajše planinske pohode v smeri Uskovnice in alpsko smučanje ob Šport hotelu in 

depandansah Jelka. Za smučarje tekače so potekale tudi krajše popestritve prireditve, predstavitev 

Slovenske vojske in Garde, Slovenske policije z vozilom mobilne policijske postaje, Gorske 

reševalne službe Radovljica in Biatlona. Hostese podjetja Žito Ljubljana, so razdelile obilico 

drobnih daril, podjetje pa je darovalo vrečke za čaj, ki smo ga pili na prireditvi. Tudi zaključna 

podelitev pokalov je bila zaradi sibirskega mraza ustrezno kratka. Velika hvala Hotelu center in 

g. Borutu Farčniku, saj so nam nudili toplo zavetje v res nemogočih vremenskih razmerah. 

 

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

doslej rekordnih 2321 udeležencev, vendar so se zaradi slabe vremenske napovedi in pritiska 

staršev odpovedi kar vrstile. Kar 699 hrabrih, pogumnih in izredno dobro oblečenih 

udeležencev pa je uživalo na prečudoviti zimski idili na Pokljuki. Seveda niso manjkali učenci iz 

OŠ Pirniče, pod vodstvom vrhunskega alpinista, g. Vikija Grošlja in učenci OŠ Janka Modra Dol 

pri Ljubljani, na čelu z g. Robertom Slabanjo, prvim trenerjem Petre Majdič. Vsi prisotni so 

doživeli veliko življenjsko lekcijo, ki nam jo je ponudilo vreme. Kdor se dobro obleče ga ne zebe. 

Da bo prireditev dosegla ta vzgojni učinek, sem ugotovil že ob 7.00 v Gorjah, ko sta prvi učenki 

OŠ Gorje, pomočnici pri organizaciji, Mojca Vončina in Maja Ambrožič prišli na pomoč, 



oblečeni v slogu pravih Eskimov. In kljub mrazu, že dolgo nisem opazil toliko veselih, 

nasmejanih obrazov na prireditvi.  

 

Vsak udeleženec je ob prihodu v 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. Udeležencem smo na cilju ponudili tudi nekaj 

drobnih okrepčil po napornem teku ali pohodu. Okrepčali so se 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, zelo so se izkazala dekleta in 

kolegice učiteljice. Lahko bi jih predstavili kot vzor, kako se je potrebno obleči za mrzlo in 

vetrovno Pokljuko.  

 

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, ki jih podarja Zavod za 

sport RS Planica. Podaril pa je tudi veliko praktičnih nagrad, ki smo jih žrebali med udeležence. 

V vsaki vrečki je bila seveda slastna čokoladna rezina donatorja, Žito Gorenjke iz Lesc.  

 

Tekmovanje za najbolj množično OŠ in SŠ: 

 
Osnovne šole: 

1. mesto OŠ Jurij Dalmatin Krško 68 udeležencev 

2. mesto OŠ Gorje 65 udeležencev 

3. mesto OŠ Belokranjski odred Semič 51 udeležencev 

 

SREDNJE ŠOLE: 

1. mesto Gimnazija Brežice 35 udeležencev 

1. mesto Gimnazija Celje Center      35 udeležencev 

3. mesto / / 

 

Glavno nagrado za ekipe šol, čokolado velikanko, težko 7 kg, 

podjetja Žito Gorenjka Lesce, je žreb dodelil OŠ Staneta Žagarja 

Lipnica. 
 

Vse šole, ki so na Pokljuko pripeljale vsaj 15 udeležencev, so prejele 1 komplet smučarsko 

tekaške opreme, podjetja Ponca d.o.o. iz Rateč. 
 

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

ostala brez dela. 

 

Na Pokljuki smo izvedeli tudi žalostno novico, da je preminil znameniti brežiški športni pedagog, 

g. Polde Rovan, ki je bil redni gost naše prireditve s svojimi učenci. V veliko čast mi je bilo, da 

sem živel v njegovem času in se mnogih podrobnosti pri organizaciji prireditev naučil prav od 



cenjenega kolega na njegovih odličnih Državnih prvenstvih v uličnih tekih imenovanih tudi 

Brežiški oktober. Nikoli ne bom pozabil njegovega žametnega in umirjenega glasu pri vodenju 

svojega tekmovanja. Bil je tudi živa enciklopedija atletike, ki jo je s takim zanosom razvijal v 

Brežicah. Kolega Polde, Tvojo človeško veličino bom vedno nosil v svojem srcu. Hvala Ti za vse 

in počivaj v miru. Iskreno sožalje sorodstvu.  

 

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 Pokljuka, g. Borutu Farčniku in njegovim sodelavcem na 

čelu z g. Branetom Gomilarjem in vsem, ki so kakorkoli pomagali pri organizaciji 

prireditve. 

 

Prelepi pokljuški pozdravi z vabilom vsem prihodnje leto na 17. Šolski pokljuški maraton. 

 

 

 

Zgornje Gorje, 5. 2. 2012 

 

Vodja OK prireditve: 

Nenad Pilipovič, l.r. 

 

 

 

 

NA SPLETNI STRANI OŠ GORJE SI 

BOSTE V KRATKEM LAHKO 

POGLEDALI SLIKE IN 

VIDEOPOSNETEK PRIREDITVE 

 
 

 

 



ZAHVALA 
 
Izvajalec 16. Šolskega pokljuškega maratona, OŠ Gorje, vodja prireditve, Maja Prešeren 

Kristan in vodja OK prireditve Nenad Pilipovič, se zahvaljujejo vsem, ki so kakorkoli 

omogočili izpeljavo prireditve: 

 

 Ministrstvu za šolstvo in šport Slovenije 

 Zavodu za šport RS Planica 

 Športnemu centru Pokljuka 

 Fakulteti za šport 

 Odboru za biatlon Slovenije  

 Smučarski zvezi Slovenije - komisiji za nordijsko smučanje 

 Zvezi učiteljev in trenerjev smučarskega teka Slovenije 

 Planinski zvezi Slovenije 

 Reviji Šport mladih 

 Občini Bohinj 

 Občini Gorje 

 Upravni enoti Radovljica 

 Ponca d.o.o. Rateče – vrhunska oprema za smučarski tek 

 Planinskemu društvu Radovljica 

 Biatlonski šoli Slovenije 

 Gorski reševalni službi Radovljica 

 Slovenski policiji – policijski enoti Bled 

 Generalštabu Slovenske vojske Ljubljana, Gardi Slovenske vojske 

 Upravi za obrambo Kranj 

 Vojašnici slovenske vojske, EVOJO Pokljuka 

 Prostovoljnima gasilskima društvoma Gorje in Podhom  

 Športnemu društvu Gorje 

 Zdravstvenem domu Bled in medicinskem osebju 

 Donatorjem: ŽITO GORENJKA LESCE, ŽITO LJUBLJANA 

 Cestnemu podjetju Kranj 

 Triglavskem narodnem parku Bled 

 Vigrad d.o.o. Ljubečna pri Celju 

 Združenju Sazas 

 Podjetju DVZ Ponikve d.o.o. 

 Podjetju Lemark Ljubljana Črnuče 

 Oblikovanje zvoka Klemen Černe s.p. 

 Ravnatelju in pomočnici ravnatelja OŠ Gorje 

 Učiteljem OŠ Gorje 

 Drugim delavcem OŠ Gorje 

 Učencem OŠ Gorje 

 Nekdanjim učencem OŠ Gorje 

 Staršem učencev OŠ Gorje 

 Radijema Sora Škofja Loka in Belvi Kranj 

 Gorenjski televiziji Kranj 



 Časopisom Gorjanc, Gorenjski Glas, Šport mladih 

 Ravnateljem prijavljenih šol 

 Učiteljem, mentorjem, staršem, ki so pripeljali udeležence na Rudno polje 

 Vsem udeležencem 

 Vsem, ki so kakorkoli omogočili izvedbo prireditve 
 


