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15. ŠOLSKI POKLJUŠKI MARATON 

(Festival zimskih športov Pokljuka) 

- poročilo o prireditvi 
 

V soboto, 5. 2. 2011, je na Rudnem polju na Pokljuki potekal že 15. šolski pokljuški maraton 

(Festival zimskih športov Pokljuka), prireditev netekmovalnega značaja, namenjena učencem 

osnovnih in srednjih šol z vse Slovenije. Zavod za šport RS Planica je prireditelj, Zveza za šport 

otrok in mladine Slovenije koordinator, 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 pozdravila, g. 

Milan Rejc, ravnatelj OŠ Gorje in župan občine Gorje, g. Peter Torkar. Na odprtju sta bila 

prisotna direktor Zavoda za šport RS Planica, g. Jelko Gros in ga. Mateja Reberšak Cizelj, 

sodelavka projektov Športa otrok in mladine. Prireditev je uradno odprl predstavnik Ministrstva 

za šolstvo in šport, vodja Sektorja za programe športa na Direktoratu za šport, g. Ignac Polajnar. 

Slovensko himno in pesem Na planine je zapel pevski zbor OŠ Gorje pod taktirko učiteljice 

glasbene vzgoje, ge. Tanje Leben. Kulturni program je nadaljevala učenka 5.a razreda OŠ Gorje, 

Ana Skumvač, zmagovalka Prvega glaska Gorenjske leta 2008, s pesmijo Druga violina. 

 

Udeleženci so imeli na voljo osem možnih kategorij udeležbe: smučarski tek na 2, 5 in 10 km, 

pohod s tekaškimi smučmi na planino Javornik, zimske planinske pohode na planine Javornik, 

Uskovnica in Zajamniki in letošnjo novost, alpsko smučanje na smučišču Viševnik.  

 

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

2120 udeležencev. Kar 1741 udeležencev pa je uživalo na prečudoviti zimski idili v, za 

Pokljuko, toplem vremenu. 

 

Udeležencem smo ponudili tudi veliko dodatnih popestritev prireditve. Letošnja novost, ki smo si 

jo želeli že nekaj let, je bila predstavitev teka na smučeh s pomočjo vlečnih psov, Skijoring, in 

vožnja s pasjimi vpregami. Predstavitev so odlično izvedli člani Slovenskega kluba vodnikov 

vlečnih psov Komenda na čelu z g. Matjažem Ovsenekom, športnim pedagogom iz OŠ Simon 

Jenko Smlednik. Veliko jih je sodelovalo na športni animaciji, katero je odlično izpeljala 



učiteljica športne vzgoje na OŠ Gorje, ga. Maja Prešeren Kristan. Množica različnih iger je 

razveseljevala otroke: nogomet z metlami, med dvema ognjema in rokomet na tekaških smučeh, 

razne štafete,… Potekale so tudi predstavitve gorske reševalne službe Radovljica z reševanjem 

izpod plazu, Slovenske vojske in garde, Policijske enote Bled s šolanim psom, ki je odkrival 

eksplozivne snovi. Biatlonska šola Slovenije je predstavila biatlon učencem, ki so tudi streljali z 

zračno puško v tarče. Udeleženci so lahko sodelovali na kratkih pohodih s krpljami. Potekalo je 

tudi likovno ustvarjanje in gradnja iglujev s pomočjo najpogostejšega materiala na Pokljuki 

pozimi, snega. Brez ustreznega snega taka dejavnost sicer ni mogoča. Skupine otrok so se 

preizkusile tudi na Igrah brez meja, ki sicer zaradi različnih razlogov niso uspele v načrtovani 

tekmovalni obliki. So pa udeleženci lahko skakali na skakalnici in tekmovali v soročnem 

potiskanju na tekaških smučeh, v parih vozili po ravnem eden drugega s sankami, vozili bob po 

strmini, tekli s krpljami in čez avtomobilske gume, ter se vozili s kolesom. Upam, da bomo v 

prihodnjih izvedbah izpeljali Igre brez meja tako, kot smo jih s smučarskimi tekači OŠ Gorje 

doživeli na šolskem svetovnem prvenstvu ISF SKI 2010 v Folgariji v Italiji.  

 

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. Za učence izbirnega predmeta in šolsko kuhinjo je 

bil velik zalogaj priprava 2100 sendvičev dan pred prireditvijo. Take možnosti nima v Sloveniji 

nobena druga OŠ in 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, ga. Katja Mrak in ga. Janja Geltar na cilju in pri vseh 

ponujenih okrepčilih  

 

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. Med udeležence smo 

žrebali veliko praktičnih nagrad.  

 

 

Tekmovanje za najbolj mnoţično OŠ in SŠ: 

 
Osnovne šole: 

1. mesto OŠ Škofja Loka Mesto 106 udeležencev 

2. mesto OŠ Podčetrtek 93 udeležencev 

3. mesto OŠ Raka 91 udeležencev 

 

SREDNJE ŠOLE: 

1. mesto Gimnazija Brežice 95 udeležencev 

2. mesto Gimnazija Celje Center      91 udeležencev 

3. mesto Gimnazija Kranj 56 udeležencev 



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

podjetja Ţito Gorenjka Lesce, je ţreb dodelil OŠ Kriţe. 
 

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 različnih športnih dejavnostih, ekipa prve 

pomoči posredovala samo v enem primeru, poškodbe palca na roki zaradi padca. 

 

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 Pokljuka, g. Tomaţu 

Šuštaršiču 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 16. Festival zimskih športov 

Pokljuka. 

 

 

 

Zgornje Gorje, 15. 2. 2011 

 

 

Vodja OK prireditve: 

Nenad Pilipovič, l.r. 

 

 

 

 

NA SPLETNI STRANI OŠ GORJE SI 

BOSTE V KRATKEM LAHKO 

POGLEDALI SLIKE IN 

VIDEOPOSNETEK PRIREDITVE 

 

 

 



ZAHVALA 
 
Izvajalec 15. šolskega pokljuškega maratona, Festivala zimskih športov Pokljuka, OŠ Gorje, 

vodja prireditve Maja Prešeren Kristan in vodja OK prireditve Nenad Pilipovič, se zahvaljujejo 

vsem, ki so kakorkoli omogočili izpeljavo tekmovanja: 

 

 Ministrstvu za šolstvo in šport Slovenije 

 Zavodu za šport RS Planica 

 Zvezi za šport otrok in mladine Slovenije  

 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 sluţbi Radovljica 

 Slovenski policiji – policijski enoti Bled 

 Generalštabu slovenske vojske Ljubljana 

 Upravi za obrambo Kranj 

 Vojašnici slovenske vojske EVOJO Pokljuka 

 Prostovoljnemu gasilskemu društvu Gorje  

 Športnemu društvu Gorje 

 Zdravstvenem domu Bled in medicinskem osebju 

 Donatorjem: ŢITO GORENJKA LESCE, SLAŠČIČARNA ŠMON BLED 

 Cestnemu podjetju Kranj 

 Triglavskem narodnem parku Bled 

 Vigrad d.o.o. Ljubečna pri Celju 

 Zdruţenju Sazas 

 Slovenskemu klubu vodnikov vlečnih psov Komenda 

 Podjetju DVZ Ponikve d.o.o. 

 Podjetju Almaro s.p. Ljubljana 

 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 

 Radijem Triglav Jesenice, Sora Škofja Loka in Belvi Kranj 

 Časopisom Gorjanc, Gorenjski Glas, Šport mladih 

 Ravnateljem prijavljenih šol 

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

 Vsem udeleţencem 

 Vsem, ki so kakorkoli omogočili izvedbo prireditve 
 


