
 

 

 

Spoštovani starši! 

 

Vse, ki ste svoje otroke prijavili v soboto, 22. 10. 2022, na Ljubljanski maraton, obveščamo,   

da je zbor vsaj 30 minut pred pričetkom štarta skupine vašega otroka na zbirnem mestu (pri 

trgovini Maximarket, na strani, ki je obrnjena proti Kongresnemu trgu – označeno s križcem).  

 

 
 

Javite se pri učiteljih, ki bodo za lažjo prepoznavnost oblečeni v fluorescentno rumene majice 

(Nuša Pust, Miha Babšek, Vili Horvat, Nataša Golec, Nina Cvek - Bijelić). Bodite pozorni 

tudi na table OŠ Vrhovci. Učitelji bomo učence pospremili na štart ter jih po končanem teku 

pripeljali nazaj na zbirno mesto. Starše prosimo, da učence prevzamejo na zbirnem mestu in 

se od učiteljev poslovijo (da ne bo kakšne panike). Ker je prijavljenih preko 6000 tekačev, 

staršem mlajših učencev svetujemo, da jim zaradi večje varnosti na hrbtno stran štartne 

številke napišete svojo telefonsko številko. 

Za nujne zadeve vam je na voljo telefonska številka šolskega mobitela 041 367 944. 
 

 

Lep športni pozdrav! 

 

Aktiv športnih pedagogov 
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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  

 

DOLŽINA PROGE  
- dolžina proge za promocijski tek učencev in učenk 1. in 2. razreda je 600 m. 

 

TRASA PROGE za 1. in 2. razred 

Slovenska cesta (štart pri Nami) – Cankarjeva cesta – Beethovnova ulica – Šubičeva ulica – 

Slovenska cesta – Kongresni trg (cilj) 

 

 
 

 

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

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

 

DOLŽINA PROGE  
- dolžina proge za promocijski tek učencev in učenk od 3. do 5. razreda je 1.350 m. 

 

TRASA PROGE za  3., 4. in 5. razred 

Slovenska cesta (štart pri Nami) –  Gosposvetska ulica –  Župančičeva ulica – Tomšičeva 

ulica – Beethovnova ulica - Šubičeva ulica – Slovenska cesta  – Kongresni trg (cilj) 

 

 


