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Na OŠ Gorje smo v aprilu uspešno zaključili celoletni delovno-športno-turistični projekt, nastop šestih fantov, učencev 9. 

razreda, na svetovnem šolskem prvenstvu v krosu. Tekmovanje poteka vsaki dve leti pod okriljem Mednarodne zveze za 

šolski šport (ISF – International school sport federation). Letošnjo izvedbo so izvrstno izpeljali češki kolegi v mestecu 

Zdar nad Sazavou, na območju Vysočina, od 22. do 27. 4. 2008. V neposredni bližini je Nove Mesto na Morave, kjer 

pozimi v svetovnem pokalu uspešno tekmujejo slovenski smučarji tekači in biatlonci. 

Učenci naše šole se vsako leto udeležujejo mnogih šolskih športnih tekmovanj vseh stopenj, od medobčinskega do 

državnega. Na področju vzdržljivostnih športov smo na državnih tekmovanjih med boljšimi. Logično nadaljevanje letos 

sta bila nastopa naših ekip na dveh šolskih svetovnih prvenstvih: tek na smučeh v Grenoblu v Franciji, o katerem smo že 

poročali, in kros na Češkem. Iskrena hvala Ministrstvu za šolstvo in šport za zaupanje, saj so nam omogočili čudovito 

izkušnjo. 

Izbirno tekmo na 5 km smo izpeljali marca v dolini Radovne. Sodelovalo je osem odličnih tekačev, ki so že na tekih pri 

urah športne vzgoje od 6. do 9. razreda potrjevali svoje sposobnosti. Fantje trenirajo različne športe v bližnjih klubih. V 

ekipo OŠ Gorje so se uvrstili in tekmovali na Češkem: MARK KLINAR, URBAN BREGANT, ALJAŽ MARKELJ, 

KLEMEN ŽUMER, GREGA KRNIČAR, ANDRAŽ ČERNE. Vodja slovenske delegacije, ekipe OŠ Gorje, je bila ga. 

FRANCKA JENSTERLE, učiteljica na naši šoli, sam pa sem deloval kot trener in šofer kombija.   

Da so fantje iz pravega testa, so dokazali že lanskega novembra, ko smo pod Lipanco na Pokljuki posadili 2000 smrečic. 

10 cm svežega snega je dalo dodatno težo zasluženemu denarju za prvi obrok plačila štartnine. Možnost zaslužka nam 

je omogočil GG Bled. Nekaj denarja je prispevalo Ministrstvo za šolstvo in šport, nekaj Občina Gorje. Največ 

denarja pa smo zaslužili z izpeljavo 12. šolskega pokljuškega maratona, ki ga že vrsto let pod okriljem Ministrstva za 

šolstvo in šport zelo uspešno organizira OŠ Gorje. Pri delu so pomagali otroci, njihovi starši, kolegi učitelji in še mnogi 

drugi. Vsem sponzorjem, donatorjem in vsem, ki so kakorkoli pomagali pri izpeljavi udeležbe na obeh tekmovanjih, 

iskrena hvala. Iskrena hvala tudi trenerjem smučarskega teka, g. Vinku Poklukarju in g. Filipu Kalanu, veslanja, 

g. Milošu Janša, g. Stanku Slivniku, g. Robertu Kraševcu in g. Sadiku Mujkiču in nogometa, g. Borutu Šivicu, ki 

trenirajo te fante. 

Uspešno smo premagali vse ovire in uredili vse potrebno. Odhod v torek, 22. 4., in šestdnevno bivanje na Češkem sta bila 

poslastica ob koncu celoletnega dela. Ustavili smo se na Dunaju, kjer smo imeli pouk pri različnih predmetih. V okviru 

pouka zgodovine smo si ogledali cesarsko palačo Schoenbrun. Pri športni vzgoji so fantje tekli en krog okoli zelenice 

bližnjih parkov. Likovna vzgoja je potekala ob ogledu hiš znamenitega umetnika Hundertwasserja. Pouk ekologije pa je 

sledil na poti med Dunajem in Bratislavo, kjer smo občudovali vetrnice, ki proizvajajo ekološko čisto energijo. Pri pouku 

arhitekture smo bili soglasni, da vetrnice ne kvarijo videza okolice. Bratislava nas je prevzela s svojo urejenostjo, 

umirjenostjo. Nismo bili edini Slovenci v mestu, na uradnem obisku je bil tudi naš predsednik, g. Danilo Turk. Ogledali 

smo si osrednji del mesta, ozke ulice in majhne parke z obilico brstečega zelenja. Prestrašil nas je možakar, ki je lezel iz 

kanalizacije-zanimiva kovinska skulptura, ki pri turistih sproži fotografski aparat. Za zaključek pa čudovit razgled na 

celotno mesto s starega gradu. Posebna zanimivost razgleda je bilo spalno blokovsko naselje s pridihom po ne tako davni 

preteklosti. Donava pa tudi ni tako modra, kot jo opevajo v znamenitih skladbah, žal je rjava in umazana. Sledila je pot 

do cilja, mesteca Zdar ob izviru reke Sazave, bogatega pritoka znamenite reke Vltave. Organizatorji so nas nastanili v 

hostlu, čigar standard nam je omogočil pouk bližnje češke zgodovine in sociologije slovenske sedanjosti, (pre)zahtevnost 

kot posledica obilice reklam v slovenskih medijih. Šok se je polegel že naslednji dan, v sredo, ko smo na uradnem 

treningu preizkušali tekmovališče ob izviru reke Sazave. Nismo se ustrašili dve leti starejših konkurentov iz 26 držav 

sveta, ki so vneto razkazovali mišice. Za pomiritev živcev smo si ogledali ogromno graščino in cerkvico Svetega Janeza 

Nepomuka na Zeleni Gori, UNESCOVO znamenitost, ki kraljuje nad mestom.  

Zvečer je potekal ob radovednih pogledih zbranih meščanov mimohod vseh reprezentanc po mestnih ulicah do Doma 

culture. Nosilko naše zastave, šolarko Terezo, je ob svežem vremenu in uradnih oblačilih hudo zeblo. Domače 

mažoretke, oblečene v bela oblačila, pa so nas vse ogrele s svojim videzom in nastopom. Odprtje prireditve je potekalo 

spektakularno, ob laserski svetlobi je nastopilo veliko lokalnih plesalcev, glasbenikov. Svečano zaprisego športnikov so 

prebrali tekmovalci iz Francije, Anglije in Avstrije v svojih jezikih. Tudi himna ISF je donela v dvorani. Četrtek 

dopoldne pa ura resnice: tekmovanje Gorjancev v najštevilčnejši kategoriji tekmovanja: dečki šolske ekipe. Sodelovalo je 

28 ekip iz 26 držav. Ekipa je sestavljena iz največ šestih dečkov iz iste šole, ki tekmujejo v posamični kategoriji, štirje 

najbolje uvrščeni pa prispevajo ekipni rezultat. Država, ki ima šolsko ekipo, ima lahko v drugi kategoriji še selekcijsko 

ekipo, kjer so lahko dečki iz različnih šol. Ravno takšno ekipo bodo sestavili naši fantje čez dve leti v Nijmegenu na 

Nizozemskem, kot so nam obljubili na Češkem. Enaki kategoriji sta tudi pri dekletih. Tekmujejo lahko učenci rojeni leta 



1991, 1992, 1993. Vsi naši fantje so najmlajši letnik. Dve leti razlike v tem razvojnem obdobju pa je zelo težko 

nadomestiti. Na tekmovanju smo bili edina osnovna šola in edina ekipa brez atletov. Fantje so se odlično borili na 

razdalji 5 km, najboljši naš posameznik je bil MARK KLINAR na 109. mestu med 160 tekači, na 117. mestu je sledil 

URBAN BREGANT. V ekipni konkurenci smo prehiteli eno belgijsko ekipo, ker pa so bili s tekmovanja zaradi 

prezgodnjega odhoda domov izključeni Švedi, smo osvojili končno 26. mesto. PRIMERJAVA EKIPNEGA 

REZULTATA, SEŠTEVKA ŠTIRIH TEKAČEV. ZMAGOVALCI REPREZENTANTI TURČIJE 59’53”, OŠ 

GORJE, SLOVENIJA, 1 h 14’00”. ZAOSTANEK 14 MINUT IN 7 SEKUND. Z rezultati smo glede na opisano 

zadovoljni, navdušeni pa nad tem, da smo imeli možnost tekmovati proti velesilam: Kitajska, Turčija, Ukrajina, Kanada, 

Anglija, Nova Zelandija, Avstralija, Francija … Njihova selekcijska baza, organiziranost, finančna podlaga proti 

gorjanskim delovno-športnim zanesenjakom. Izbrskal sem podatek v atlasu: na tekmovanju so bili prisotni predstavniki 

četrtine svetovnih držav po površini in tretjina po številu prebivalstva. Slovencev pa samo dva milijona. Popoldan sva si 

z Markom Klinarjem ogledala prizorišče za smučarske teke in biatlon v Novem Mestu, kjer sva v klubskih pisarnah 

prejela nekaj zanimivega športnega gradiva. Ostali fantje pa so se ta čas spopadli z domačini v nogometu na stadionu 

pred hostlom. Zvečer je potekal Festival narodov v Domu kulture. V preddverju je vsaka reprezentanca na stojnici 

predstavila nekaj gradiva o svoji deželi, ponudila ostalim svoje značilne jedi, pijačo, dišave, sladkarije. Po mnenju 

mnogih prisotnih smo imeli najboljšo stojnico, saj smo razdelili obilico slovenske potice, čokolade, bombonov, sokov, 

suhega sadja, predvsem pa zaseko na doma pečenem kruhu. Mnoge dobrote so spekli starši otrok. Vsaka reprezentanca se 

je lahko na odru predstavila s kulturno točko, plesom, petjem … Zanimivi so bili predstavniki Nove Zelandije z bojevitim 

plesom Haka, bojnim plesom Maorov. Sami žal nismo imeli dovolj poguma, da bi na odru zapeli kakšno slovensko 

narodno. Vsi udeleženci pa so si ogledali dvominutni posnetek o Bledu. Na uho smo ujeli veliko pohval na račun lepote 

videnega posnetka. Po koncu prireditve smo na naši stojnici ob pomoči naših novih dobrih prijateljev Ircev s kladivom in 

dletom razkosali čokolado velikanko Žita Gorenjke iz Lesc, težko kar 7 kg. Žareče oči enega izmed irskih tekmovalcev, 

ko smo mu na njegovo željo omogočili to zahtevno nalogo, ne bom nikoli pozabil. Čokolada je ob velikem navalu 

udeležencev izpuhtela v minuti. Škatlo pa smo v spomin podarili navdušenim Ircem. V petek so nas organizatorji z 

avtobusi odpeljali v 70 km oddaljeno mestece Telč, kjer je stari del mesta pod zaščito UNESCA. Sam sem bil presenečen 

nad obilico čudovitih gradov, ki so v bližnji okolici. Po napornem ogledu pa sprostitev v vodnem parku v mestu Jihlava, 

kjer smo s pomočjo savne preganjali tekmovalno utrujenost. V soboto zjutraj so organizatorji prikazali, kako iz 

»dolgočasnega« teka narediti spektakel. Na centralnem trgu v Zdarju smo se zbrali vsi udeleženci tekmovanja. Proga za 

prijateljsko štafeto je bila dolga 300 m, štafeta je bila sestavljena iz 9 deklet in 9 fantov, vsakega iz druge države, ki so 

tekli izmenično. Sam sem bil trener štafete F. Štafetna palica je bila kuhalnica. Nekateri so tekmo vzeli zelo zares, 

nekateri, kot VIP štafeta, na čelu s poskočnim županom Zdarja Jaromirjem Bryhtom in guvernerjem regije Vysočina 

Milosem Vystrcilom pa bolj kot priložnost za spoznavanje. Učenci so že navezali mnoge stike, zato so nastale mnoge 

skupinske slike med reprezentancami. Zbrali so se tudi mnogi domačini. Medkulturna pestrost in predvsem raznolikost 

barv oblačil bi bila lahko priložnost za reklamiranje industrije z barvami. Zvečer je potekalo zaprtje tekmovanja v Domu 

kulture. Za začetek spektakularen nastop sedmih finalistk in miss Vysočine v večernih oblekah ob poigravanju laserske 

svetlobe. Ni nenavadno, da so mnoge vrhunske manekenke češkega rodu. Nastopili so tudi mnogi plesalci, pevci. Zastavo 

ISF so ob zvokih himne češki organizatorji predali predstavnikom nizozemskega Nijmegena, kjer bo tekmovanje aprila 

2010. Sledil je še mednarodni plesni mnogoboj v mestnem disku. Z vodjo reprezentance go. Francko Jensterle, ki se je 

izjemno vživela v to zahtevno vlogo in prestala vse sestanke, kulturne obiske, sprejeme pri županu, sva se udeležila 

zaključne slovesnosti v mestni graščini. Prisotni so bili mnogi vodje reprezentanc, trenerji, organizatorji, guverner, župan 

in vseh osem manekenk z zaprtja tekmovanja. Navezali smo mnoge stike, dobili mnoge informacije o organizaciji 

takšnega tekmovanja z željo, da takšno tekmovanje organiziramo na Bledu. Bili bi odlični gostitelji. Nedeljsko jutro smo 

začeli s slovesom. Obdarili smo naša vodiča, učenca srednje ekonomske šole, ki sta nas vodila vse dni prvenstva. 

Nadaljevali smo pot do Prage, po kateri smo potovali z mestnim prevozom, predvsem metrojem. Obiskali smo največji 

stadion po igralni površini na svetu, Strahovski stadion, kjer se je nekaj desetletij nazaj na svetovnih sokolskih srečanjih 

zbralo blizu 200.000 ljudi. Na stadionu smo med ogledom tekme mladinske češke lige v nogometu Sparta Praga : Slovan 

Liberec šteli obilico golov in uro in pol pisali razglednice vsem, ki so nam pomagali izpeljati projekt ISF cross Zdar 

2008. Prej zaradi obilice dogodkov enostavno ni bilo časa. Sledil je še kratek obisk Karlovega mostu, nato pa pot proti 

domu. Pred češko-avstrijsko mejo smo na bencinski črpalki pokupili vse plišaste igrače Pat in Mat iz znamenite risanke, 

sam pa sem domov prinesel tudi znamenitega junaka češke šole risanega filma Krtka. Izjemen teden! 

 

Iskrena hvala ravnatelju OŠ Gorje g. Milanu Rejcu, pomočnici ravnatelja ge. Mojci Brejc, prof. športne vzgoje 

Maji Prešeren Kristan in vsem učiteljem in delavcem šole za spodbudo in podporo pri tovrstnih projektih. Hvala 

tudi staršem otrok za zaupanje in podporo. Iskrena hvala Ministrstvu za šolstvo in šport, g. Jerneju Peterlinu, Zavodu za 

šport otrok in mladine Slovenije, g. Gašperju Ambrožu in g. Janezu Peterlinu, ki nas je pred desetimi leti navdušil za 

tovrstne projekte.  

 

Rezultati tekmovanja v Zdarju so na spletni strani: isfsports.org. 

Nenad Pilipovič, prof. športne vzgoje na OŠ Gorje 


