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                                                                                                                                                       Datum: 4. 1. 2022 

 
OBVESTILO 

 
V soboto, 28. 1. 2023 bo potekal 27. Šolski Planiški maraton (ŠPM) in Šolsko državno prvenstvo v smučarskem 
teku (ŠDP). Prireditev se začne ob 9.00 v Planici. Več informacij na zadnji strani. Vaš otrok je izkazal željo po 
sodelovanju na planinskem pohodu v Tamar (planinski krožek OŠ Gorje na čelu z mentorico, go. Majo Tavčar 
Karlin - ustrezna planinska oprema …) ali na ŠDP v smučarskem teku (klubski smučarji tekači 4 km – klubska 
oprema – trenerji ŠD Gorje soglašajo z odhodom na tekmo; nekategorizirani šolarji 2 km – opremo dobijo v 
šoli; vsi prosta tehnika teka). Več o prireditvi bo na spletni strani OŠ Gorje. 
 
Vaš otrok je bil izbran v ekipo OŠ Gorje in bo sodeloval na prireditvi ali tekmovanju, če starši soglašate s tem. 
OTROK BREZ SOGLASJA STARŠEV NE BO NASTOPAL NA TEKMOVANJU. 
 
ODHOD: 

Zbor pred OŠ Gorje bo v soboto, 28. 1. 2023 ob 7.45. Odhod z avtobusom izpred OŠ Gorje bo ob 

8.00, povratek v Gorje bo najkasneje do 16.00. Stroške avtobusa pokrije Občina Gorje, iskrena hvala 
Županu, g. Petru Torkarju. Učence na tekmovanje spremljajo učitelji OŠ Gorje, vodja bo učitelj ŠPO, Nenad 
Pilipovič. 
 
OPREMA: 
• Planinska in smučarsko tekaška oprema, zimska oblačila, kapa, rokavice, rezervna oblačila, malica, pijača 

… 
 
PROSIMO, DA PODPIŠETE SPODNJE SOGLASJE, GA IZREŽETE, VAŠ OTROK PA GA NAJKASNEJE 

DO ČETRTKA, 19. 1. 2023 OSEBNO IZROČI NENADU PILIPOVIČU. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IZREŽITE---

SOGLASJE 
 
 
Spodaj podpisani___________________________ (starši ali skrbniki) soglašam, da gre moj  
 
otrok _____________________________ učenec _______ razreda, 28. 1. 2023 na 27. Šolski Planiški 
maraton v Planico. 
 
 
Moj otrok bi sodeloval na (poglejte ponudbo na zadnji strani): ____________________________. 
 
 
Moj otrok je nezgodno zavarovan pri zavarovalnici _____________________________. 
 

Podpis staršev ali skrbnikov: 
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OKVIRNI URNIK: 
9.00  Odprtje prijavne pisarne v osrednjem objektu Nordijskega centra Planica – ŠDP v smučarskem teku in ŠPM  

10.00  Odprtje prijavne pisarne v Zelencih (samo za pohodnike iz smeri Zelencev do NC Planica)  

10.15  Start kategoriziranih učencev in učenk ter dijakinj in dijakov – ŠDP v smučarskem teku  

10.30  OTVORITEV in  

• Začetek zimskega planinskega pohoda v Tamar (v obe smeri 7,2 km) in pohod s tekaškimi smučmi v Tamar  

• Začetek zimskega planinskega pohod iz Zelencev (v eno smer 3,5 km) 

11.00  Start nekategoriziranih učencev in učenk ter dijakov in dijakinj – ŠDP v smučarskem teku  

11.00 – 13.30  Spremljevalne dejavnosti:  

- Zimske športne animacija (šaljive štafete in igre na snegu)  

12.00  Začetek smučarskega teka na 2 km – ŠPM  

12.10  Začetek smučarskega teka na 6km in 10km -ŠPM  

12.20  Podelitev medalj, diplom in pokalov za ŠDP v smučarskem teku  

13.30  Zaključek pohoda in pohoda s tekaškimi smučmi  

13.30  Podelitev pokalov in glavne nagrade udeležencem ŠPM  

- Pokali za OŠ in SŠ z največjim številom udeležencev  

14.00  Zaključek prireditve  

 

PRAVILA IN KATEGORIJE - Šolski planiški maraton (ŠPM) - netekmovalni del  
Smučarski teki-zborno mesto pred osrednjim objektom Nordijskega centra Planica:  

- smučarski tek na 2 km  

- smučarski tek na 6 km (3 x 2 km)  

- smučarski tek na 10 km (5 x 2 km)  

- pohod s tekaškimi smučmi v Tamar ( v obe smeri 7,2 km)  

*Profil kroga za smučarski tek:  

- dolžina 2000m  

- 30 m višinske razlike  

Zimski planinski pohodi:  

- zimski planinski pohod v Tamar (v obe smeri 7,2 km)- zbirno mesto pred osrednjim objektom Nordijskega centra Planica.  

- zimski planinski pohod od Zelencev do Nordijskega centra Planica (3,5 km v eno smer-primeren za vrtce in 1. triado)- zbirno mesto na Parkirišču 

Gostilne Zelenci (Podkoren 75b, 4280 Kranjska Gora), cilj pri osrednjem objektu Nordijskega centra Planica.  

 

PRAVILA IN KATEGORIJE – šolsko državno prvenstvo v smučarskem teku (ŠDP)  
Tek na smučeh za učenke/učence OŠ DP:  
- Učenke in učenci, letnik 2008 in mlajši – kategorizirani (s SLO točkami), 4000 m (2 x 2000 m), start ob 10.15, prosta tehnika.  
- Učenke in učenci, letnik 2008 in mlajši – nekategorizirani (brez SLO točk), 2000 m, start ob 11.00, prosta tehnika.  
-Ekipno tekmovanje: tekmovanje kategoriziranih in nekategoriziranih učenk in učencev (OŠ) v teku na smučeh šteje tudi za ekipno razvrstitev, in sicer se za ekipni 
rezultat šteje 8 najbolje uvrščenih tekmoval(k)cev v katerikoli osnovnošolski kategoriji. Vrstni red ekip se določi na podlagi seštevka točk posameznih 
tekmoval(k)cev, pri čemer prvi uvrščeni dobi 1 točko, drugi uvrščeni 2 točki, tretje uvrščeni 3 točke, itd. Zmaga OŠ, ki ima najmanjši seštevek točk. V ekipnem 
tekmovanju OŠ sodelujejo le šole, ki imajo najmanj 8 uvrščenih tekmoval(k)cev. V primeru enakega števila točk dveh ali več OŠ, odloča o razvrstitvi 9., 10., … 
najboljši tekmoval(ka)ec. 


