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OBVESTILO  

Učenci, ki so se pravočasno prijavili na 24. Ljubljanski maraton, že v nizkem štartu čakajo na prihajajočo 

soboto, 26. 10. 2019. Zbor učencev od 1. do 5. razreda bo med 11.50 in 12.10. Starejši učenci (6. do 

9.r) pridejo na zborno mesto do 13.15. Tek bo organiziran v vsakem vremenu. 

Štartne številke in majice bodo prejeli: 

- učenci od 1. do 5. razreda v petek, 25. 9. 2019 (prevzem v posameznem razredu), 
- učenci od 6. do 9. razreda v četrtek, 24. 10. 2019 (prevzem med malico v šolski avli oz. do 

13.00 v kabinetu športa). 
 

Zborno mesto bo pri Maximarketu (slaščičarna), saj bo zaradi podaljšanega tekaškega lijaka ovirano 

gibanje po Kongresnem trgu.  

 

Učenci naj se ob prihodu javijo učiteljici, ki bo oblečena v zeleno markirno majico z napisom OŠ 

ŠKOFLJICA. Na zbornem mestu nato prevzamejo markirno majico OŠ Škofljica (v kateri tečejo!) in na 

katero boste nato otroku pripeli štartno številko. To majico po teku vrnejo in se javijo učiteljici ko jih 

starši prevzamete. 

Ob določeni uri (napisano spodaj) bomo učitelji učence pospremili na štart in jih v cilju tudi prevzeli (1. 

do 5.r - iščejo tablo OŠ Škofljica - tulipan) ter celo skupino pripeljali nazaj na zborno mesto. Dostop v 

cone na progi imamo le učitelji spremljevalci.  

 tabla OŠ ŠKOFLJICA v obliki tulipana 

Prosim za dosledno upoštevanje navodil, saj je prijavljenih preko 130 učencev naše šole in tudi z vašo 

pomočjo bo organizacija tega dogodka lažja in spomin nepozaben. 

Mateja Pečar, učiteljica športa 
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DOLŽINA PROGE  
- dolžina proge za promocijski tek učencev in učenk 1. in 2. razreda je 600 m.  
- dolžina proge za promocijski tek učencev in učenk od 3. do 5. razreda je 1350 m.  
- dolžina proge za tekmovalni del (6.-9.r) je 1.800 m.  
 
Na štart peljemo učitelji otroke vsaj 10 minut pred napisano uro! Če zamudite dogovorjeno 
uro, sami prevzamete spremstvo otroka na štart. 
 
URNIK ŠTARTOV  

- promocijski tek za učence 1. in 2. razreda ob 12.50 uri  

- promocijski tek za učenke 1. in 2. razreda ob 13.00 uri  

- promocijski tek za učence od 3. - 5. razreda ob 13.10 uri  

- promocijski tek za učenke od 3. - 5. razreda ob 13.20 uri  

 

- 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


