
 
 

                
 

 

 

 

23. Šolski pokljuški maraton in Šolsko državno prvenstvo v 

smučarskem teku - poročilo o prireditvi 
 

 

V soboto, 19. 1. 2019 je na Rudnem polju na Pokljuki potekal 23. Šolski pokljuški maraton (ŠPM), 

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

je potekalo Šolsko državno prvenstvo v smučarskem teku (ŠDP). Zavod za šport RS Planica je organizator 

obeh dogodkov, OŠ Gorje pa izvajalec. Soizvajalec prireditve je gostitelj na Rudnem polju, Športni center 

Triglav Pokljuka.  

 

Odprtje prireditve je bilo zelo svečano in z eminentnimi gosti. Slovensko himno je na trobento zaigral 

učenec 8. b razreda OŠ Gorje, Nik Papler. Udeležence sta pozdravili, ga. Mojca Brejc, ravnateljica OŠ Gorje 

in podžupanja Občine Gorje, ga. Danijela Mandeljc. Prireditev je uradno odprl g. mag. Darko Repenšek, 

predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Prisoten je bil še vodja programov LPŠ na 

Zavodu za šport RS, g. Gašper Plestenjak. Na odprtju so sodelovali znani slovenski vrhunski športniki: 

Andreja Leški – judo, Anka Pogačnik – judo, Tina Šutej – atletika (skok s palico) in g. Jošt Zakrajšek (kajak 

na mirnih vodah), ki je udeležence nagovoril v imenu prisotnih športnikov Športne enote Slovenske vojske. 

 

Izpeljava prireditve je potekala v pravljičnih zimskih in snežnih razmerah, saj je dan pred prireditvijo padlo 

50 cm svežega pršiča. Izvedli smo nekatere načrtovane dejavnosti, smučarski tek na 2, 5 in 10 km in 

krpljanje. Načrtovane planinske pohode na planine Zajamniki, Uskovnica in Javornik smo zaradi 

novozapadlega snega združili v pohod na planino Praprotnica. Odpadle so dejavnosti: pohod s tekaškimi 

smučmi na planino Javornik in alpsko smučanje ter deskanje na smučišču Viševnik, saj je novozapadli sneg 

padel prepozno za ureditev prog in smučišča. Za smučarje tekače so potekale tudi popestritve prireditve, 

predstavitev biatlona, športna animacija na snegu, predstavitev Slovenske vojske, Garde Slovenske vojske in 

Slovenske policije. Tudi likovno ustvarjanje s snegom in gradnja iglujev je bilo ob ugodnih snežnih in 

temperaturnih razmerah izvedljivo. Prireditev ŠPM, kjer ni obremenitve z rezultati, je popolnoma dosegla 

svoj namen. 

 

Na ŠDP smo dosledno ločili tiste, ki so kadarkoli nastopili na klubskih tekmovanjih v smučarskem teku, 

biatlonu ali nordijski kombinaciji in šolarje, ki se s smučarskim tekom ukvarjajo ljubiteljsko in občasno. Žal 



je takšno razmišljanje unikatno na področju Šolskih športnih tekmovanj, “amaterji” in “profiji” ne spadajo 

skupaj v isto kategorijo. Tudi tekmovanje ŠDP je popolnoma doseglo svoj namen, saj otroci radi tekmujejo s 

sebi enakimi. 

 

Med prisotne je žreb razdelil 200 nagrad, majic, ki so jih prispevali na Zavodu za šport RS Planica. Vsi 

udeleženci so se okrepčali s toplim čajem, ki so ga skuhali v Vojašnici slovenske vojske Rudolfa Badjure na 

Rudnem Polju in roladico podjetja Žito Gorenjka Lesce, ki je prispevalo tudi prisrčno maskoto, punčko 

“Gorenjko”. 

Zimsko šolsko športno pravljico je doživelo 1291 otrok in mentorjev. Na prireditvi so nastopili 

predstavniki 42 OŠ in 3 SŠ, skupaj 45 šol. Prijavljenih je bilo 1476 udeležencev ŠPM in tekmovalcev ŠDP. 

Prisotni so bili mnogi stalni gostje prireditve. 

 

Podelili smo pokale za najbolj množične osnovne in srednje šole: 

 

Osnovne šole: 

1. mesto OŠ dr. Vita Kraigherja Ljubljana 145 udeležencev 

2. mesto OŠ Gorje 91 udeležencev 

3. mesto OŠ Dolenjske Toplice 81 udeležencev 

 

Srednje šole: 

1. mesto Gimnazija Kranj 17 udeležencev 

2. mesto Waldorfska SŠ Ljubljana 10 udeležencev 

3. mesto Gimnazija Brežice 5 udeležencev 

 

Glavno nagrado za ekipe šol, čokolado velikanko, težko 7 kg, podjetja Žito Gorenjka Lesce, je žreb 

dodelil OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani. Srečo je delil g. mag. Darko Repenšek, predstavnik 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 

 

Veseli dejstvo, da je ekipa prve pomoči ostala popolnoma brez dela. 

 

Brez Zavoda za šport RS Planica in zaposlenih strokovnih delavcev prireditve ne bi bilo. Hvala Vam za 

zaupanje in vso pomoč pri izpeljavi dogodka. Iskrena hvala ge. Mojci Brejc, ravnateljici OŠ Gorje in ge. 

Tatjani Pintar, pomočnici ravnateljice OŠ Gorje, odlični ekipi sodelavcev z OŠ Gorje, našim učencem in 

njihovim staršem. Iskrena hvala gostiteljem na Rudnem Polju, Športnemu centru Triglav Pokljuka, g. Borutu 

Farčniku in njegovim sodelavcem, znamenitim pokljuškim organizatorjem in vsem, ki so kakorkoli pomagali 

pri organizaciji prireditve. 

 

Na spletni strani OŠ Gorje si boste v kratkem lahko pogledali slike in videoposnetek prireditve. 

 

Za konec pa še vabilo na 24. Šolski pokljuški maraton in Šolsko državno prvenstvo v smučarskem teku v 

letu 2020, v januarju na Rudnem polju. 

 

 

Zgornje Gorje, 20. 1. 2019 

 

Vodja prireditve: 

Nenad Pilipovič, l.r.  


