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OBVESTILO STARŠEM 
 
V soboto, 26. 10. 2019, bo v Ljubljani potekal 24. Ljubljanski maraton za osnovnošolce.  
 
Učenec/-ka (od 6. do 9. razreda) bo prišel/-a na prizorišče tekmovanja v spremstvu staršev od 
13.00 do 13.15 na zborno mesto pri Maximarketu (slaščičarna, tabla OŠ Škofljica), saj bo zaradi 
podaljšanega tekaškega lijaka ovirano gibanje po Kongresnem trgu, v športni opremi in 
športnih copatih.  
 
Učitelj spremljevalec bo učence prevzel na dogovorjenem mestu ter jih pospremil do starta.  
 
Predviden potek prireditve - tekmovanja je na hrbtni strani obvestila. Starši ste ob svojih 
otrocih do štarta in jih po teku prevzamete na zbornem mestu ter o tem obvestite učitelja. Ta 
bo le v vlogi koordinatorja (zaradi velikega števila različnih skupin ter množice otrok). 
 
Podelitev priznanj in nagrad v posamični kategoriji bo takoj po prihodu v cilj, v ekipni kategoriji 
pa približno ob 16.00 uri na Kongresnem trgu.  
 
Prijavljeni učenci bodo prejeli še dodatno obvestilo o prevzemu štartnih številk in majic. 

 

Prijave zbiramo do petka, 11. oktobra 2019. Prijavo oddate učitelju športa. 

 
Mateja Pečar in Tevž Pavšek, 

Učitelja športa 
 

………………………………………………………...…….odrežite………………………………………………………………….  

PRIJAVA 

Prijavljam svojega otroka ____________________________, rojenega leta __________, 

učenca _________ razreda na 24. Ljubljanski maraton, ki bo 26. 10. 2019 v Ljubljani. Spremljal 

ga bom na zborno mesto in pred odhodom domov o tem obvestil učitelja. 

 

 

Datum: ____________________                Podpis staršev: _____________________________ 
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Osnovnošolski tek (učenci od 6. do 9. razreda) 

ROK PRIJAV  

Prijave zbiramo do petka, 11. oktobra 2019. Prijavo oddate učitelju športa. 

DOLŽINA PROGE  

Dolžina proge za tekmovalni del je 1.800 m.  

URNIK ŠTARTOV  

- tek za učence 6. razreda OŠ (2008) ob 13.45 uri  

- tek za učenke 6. razreda OŠ (2008) ob 14.00 uri 

- tek za učence 7. razreda OŠ (2007) ob 14.15 uri  

- tek za učenke 7. razreda OŠ (2007) ob 14.30 uri  

- tek za učence 8. razreda OŠ (2006) ob 14.45 uri  

- tek za učenke 8. razreda OŠ (2006) ob 15.00 uri 

- tek za učence 9. razreda OŠ (2005) ob 15.15 uri  

- tek za učenke 9. razreda OŠ (2005) ob 15.30 uri 

TRASA PROGE  
 

Tek osnovnih šol se bo pričel na Slovenski cesti in končal na Kongresnem trgu. Trasa bo 
potekala po ulicah in cestah središča mesta.  
 


