
JAVNI ZAVOD SOTOČJE MEDVODE 
Ostrovrharjeva ulica 4 
1215 Medvode 

e:spela@zavodsotocje.si 
t: 01 36 26 222/ 040 474 044 

 
 
 

 
Številka: N 2.53.1.16 
Datum: 11. 10. 2016 

 
 

 

PREVOZ  NA 21. LJUBLJANSKI MARATON 
 

Vabimo vas, da se udeležite 21. Ljubljanskega maratona, ki bo v soboto, 29. 
oktobra 2016, v Ljubljani. S strani zavoda bomo organizirali avtobusne prevoze. 
Prijave zbiramo do ponedeljka, 17. oktobra 2016 do 12.00 ure po e-pošti na 
spela@zavodsotocje.si. Prosimo vas, da nam v ta namen posredujete število 
prijavljenih posameznikov (določilo iz Programa ŠOM 2016/17 str. 13/14)! 

 

Program 21. Ljubljanskega maratona: 
 

1. Promocijski tek učencev in učenk od 1. do 5. razreda je netekmovalnega značaja 
in se je potrebno prijaviti preko spletni strani do 15. oktobra 2016 
Proga: 

- 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 1600 m. 
 Urnik šta rtov:  

- 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  

 

Več informacij dobite na naslednji povezavi http://vw-
ljubljanskimaraton.si/sl/promocijski-  tek 

 

2. Osnovno šolski tek od 6. do 9. razreda. Tekmovanje je posamično in ekipno. 
Za tekmovanje se je potrebno prijaviti preko spletne strani do 15. oktobra 2016. 
 Dolžina p roge za tekmovalni del je 2.000 m. 

 Urnik šta rtov:  

- tek za učence 6. razreda OŠ (2003) ob 13.45 uri  

- tek za učenke 6. razreda OŠ (2003) ob 14.00 uri 

- tek za učence 7. razreda OŠ (2002) ob 14.15 uri 

- tek za učenke 7. razreda OŠ (2002) ob 14.30 uri 

- tek za učence 8. razreda OŠ (2001) ob 14.45 uri 

- tek za učenke 8. razreda OŠ (2001) ob 15.00 uri 

- tek za učence 9. razreda OŠ (2000) ob 15.15 uri 

- tek za učenke 9. razreda OŠ (2000) ob 15.30 uri 
 

Več informacij dobite na naslednji povezavi http://vw-  
ljubljanskimaraton.si/sl/osnovnosolski-tek 

 

Športni pozdrav, 
Špela Kolarič 
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