
 

 

 

 

 
 

 

SPOŠTOVANI: 4. 2. 2012 je na Rudnem Polju na Pokljuki potekal 16. Šolski pokljuški maraton, množična prireditev 

netekmovalnega značaja za učence osnovnih in srednjih šol iz vse države. Prireditev je potekala v težavnih vremenskih razmerah ob 

hudem vetru in mrazu. Prijavljenih je bilo rekordnih 2321 udeležencev, prisotnih pa 699 hrabrih in pogumnih. 

Izvajalec prireditve, OŠ Gorje, se v imenu organizatorja, Zavoda za šport RS Planica in soizvajalca, Športnega centra Pokljuka, 

iskreno zahvaljuje vsem, ki ste kakorkoli prispevali k izvedbi veličastnega dogodka. Posebna zahvala gre vsem šolam, ravnateljem, 

učiteljem, mentorjem in staršem, ki ste imeli dovolj poguma, da se niste ustrašili slabe vremenske napovedi. 

Slike, videoposnetek in nekaj informacij o prireditvi najdete na spletnih straneh Športa mladih: http://www.sportmladih.net/ in OŠ 

Gorje: http://www.osgorje.si. Vljudno Vas vabimo na 17. Šolski pokljuški maraton, 2. 2. 2013, na Rudnem polju na Pokljuki. 

 

S spoštovanjem! 

 
Predsednik OK prireditve:  

Nenad Pilipovič, l.r. 

Vodja Prireditve:  

Maja Prešeren Kristan, l.r. 

Ravnatelj OŠ Gorje:   

Milan Rejc, l.r. 

Direktor ZŠRS Planica: 

Gabrijel Gros, l.r. 

 

 

NEKAJ SLIKOVNIH UTRINKOV S PRIREDITVE 
 

 
Oksi pravi: dobrodošli na sibirsko 

mrzlo Rudno Polje  

 
Podžupanja Občine Gorje, ga. Danijela 

Mandeljc na odprtju 

 
Prireditev je svečano odprl g. Uroš 

Vidmajer iz Zavoda za šport RS Planica 

 
Udeležence je nagovorila ga. Petra 

Majdič 

 
Mladi planinci OŠ Gorje in ga. Petra 

Majdič 

 
Pohodniki odhajajo v smeri 

Uskovnice 

 
Odlično oblečeni udeleženci 

 
Skupaj nas je bilo 699 neustrašnih 

 
Zadnje priprave in ogrevanje pred 

začetkom smučarskega teka na 2 km 

 
Množično na 2 km 

 
Mraz in veter nam nič ne moreta  

Ga. Petra Majdič je priskočila na pomoč 

svojim naslednikom 

 
Začetek smučarskega teka na 5 km 

 
Brez g. Roberta Slabanje ni ŠPM 

 
Spominske medalje na cilju za 

opravljeno progo 

 
Šotor Slovenske vojske in ga. Petra 

Majdič 
 

Sibirski mraz in kraška burja 

 
Predstavitev Garde Slovenske vojske 

 
V OŠ Gorje imamo izjemno marljive 

učenke 

 
Predstavitev Policijske enote Bled 

 

 
Službeni pes Policije je prijazen do 

otrok 

 
Kljub vetru in mrazu veseli in nasmejani 

 
Pohodniki proti cilju 

 
G. Matej Kordež je predstavil biatlon 

 
Pes Gorske reševalne službe Radovljica 

 
Najmnožičnejše SŠ  

Majmnožičnejše OŠ 

 
Čokolada velikanka za OŠ Stane Žagar 

Lipnica 

 
To bo veselo v šoli 

 
Hvala Vam marljivi pokljuški delavci 

 

 

http://www.sportmladih.net/

