
12. ŠOLSKI POKJUŠKI MARATON 
 

 

V soboto 2. 2. 2008 je na Rudnem polju na Pokljuki potekal že 12. šolski pokljuški maraton, 

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

Ministrstvo za šolstvo in šport je prireditelj, Zveza za šport otrok in mladine Slovenije je 

organizator, OŠ Gorje pa izvajalec dogajanj na prelepi Pokljuki. 

 

Odprtje prireditve je bilo zelo svečano in z eminentnimi gosti. Udeležence so pozdravili g. Milan 

Rejc, ravnatelj OŠ Gorje, župan novonastale občine Gorje, g. Peter Torkar, ki je bil v tej vlogi 

prvič in predstavnik Ministrstva za šolstvo in šport, g. Ignacij Polajnar, ki je prireditev tudi 

uradno odprl. Slovensko himno je zapela nekdanja učenka OŠ Gorje Maruša Kobal. Energičen 

plesni nastop je predstavil podmladek Blejskega plesnega studia, ki deluje na OŠ Gorje. Čudovite 

narodno zabavne zvoke je iz harmonike izvabljal naš nekdanji učenec Matija Bregant.   

 

Udeleženci so imeli na voljo sedem startov: smučarski tek na 2, 5 in 10 km, pohod s tekaškimi 

smučmi na planino Javornik in zimske planinske pohode na planine Javornik, Uskovnico in 

Zajamnike. Prireditev, na kateri ni obremenitve z rezultati, je popolnoma dosegla svoj namen. 

Kar 844 udeležencev je uživalo v prečudoviti zimski idili, doživeli so sneženje, ki ga letos v 

dolinah ni bilo v izobilju. Udeležencem smo ponudili tudi veliko dodatnih popestritev prireditve. 

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: med 

dvema ognjema in rokomet na tekaških smučeh, razne štafete, vlečenje vrvi… Potekale so tudi 

predstavitve gorske reševalne službe Radovljica z reševanjem izpod plazu, policijske enote Kranj 

s šolanim psom, ki je odkrival prepovedane snovi in ustavil “kriminalca” na begu. Biatlonska šola 

Slovenije je predstavila biatlon učencem, ki so tudi streljali z zračno puško v tarče. Mnoge 

koristne nasvete o varnosti in pravilnih strelskih položajih so jim posredovali naši nekdanji 

vrhunski biatlonci. Vabilu za pomoč pri predstavitvi biatlona pa sta se odzvala tudi Tadeja 

Brankovič Likozar in Janez Marič, trenutno naša “najtrofejnejša” aktivna tekmovalca, ki sta na 

prisilnem počitku zaradi poškodb. Iskreno se jima zahvaljujemo in jima želimo čimprejšnje 

okrevanje. 

 

Vsak udeleženec je ob prihodu na cilj prejel spominsko medaljo, po naporni poti pa se je prilegel 

topel čaj in izvrstni sendviči, katere so pripravili učenci izbirnega predmeta sodobna priprava 

hrane v sodelovanju s šolsko kuhinjo. Učenci OŠ Gorje so vsestransko pomagali pri organizaciji 

prireditve. Medpredmetno povezovanje je sodobni trend v slovenskih šolah. 

 

Podelili smo pokale za najbolj množične osnovne in srednje šole. Vsaka šola, ki jo je zastopalo 

vsaj petnajst udeležencev, je prejela komplet smučarsko-tekaške opreme. Med udeležence smo 

izžrebali kar sto praktičnih nagrad, tudi trud mentorjev je bil nagrajen s skromnimi darili. 

Prejemniki nagrad so se najbolj razveselili slastnih kremnih rezin slaščičarne Šmon Bled. Na 

koncu pa še najslajše: čokolado velikanko, težko kar 7 kg, prispevek Žita Gorenjke iz Lesc, je 

žreb namenil OŠ Jurija Dalmatina Krško. 

 



Veseli nas dejstvo, da na prireditvi ni bilo nobene poškodbe ali zdravstvenih težav. Nekaj težav, 

skrbi in zamika urnika prireditve je povzročil neočiščen sneg na cestišču na Pokljuko. 

 

Iskrena hvala g. Milanu Rejcu, ravnatelju OŠ Gorje in ge. Mojci Brejc, pomočnici ravnatelja OŠ 

Gorje, odlični ekipi sodelavcev, našim učencem in njihovim staršem, Športnemu društvu 

Pokljuka in g. Borutu Nunarju, gasilskem društvu Gorje in g. Marjanu Pogačarju, zdravniškemu 

osebju in vsem, ki so kakorkoli pomagali pri organizaciji prireditve. 

 

Nekaj mnenj in slikovnega gradiva lahko pogledate na spletni strani ZŠOMS (Zveza za šport 

otrok in mladine Slovenije). 

 

S prelepimi pokljuškimi pozdravi in vabilom vsem prihodnje leto na 13. šolski pokljuški 

maraton. 

 

 

Vodja OK prireditve: 

Nenad Pilipovič  


