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ČUJ TI, V MARIBORU SI! 
 

Maribor, drugo največje slovensko mesto, se razteza med gozdnatim Pohorjem na eni ter 

vinorodnimi griči na drugi strani reke Drave. Je univerzitetno, gospodarsko, kulturno in 

turistično središče severovzhodne Slovenije. 

Prvič je ime Maribor leta 1836 zapisal pesnik Stanko Vraz. Sestavil ga je iz osnove mar (kar 

pomeni vnemo, skrbnost) in pripone bor (boj). Pesnik in politik Lovro Toman, pa je leta 1861, 

ime še utrdil s pesmijo Mar i bor. Slovensko geslo za mesto je tako postalo Mar mi je i (in) bor-

im se za to mesto.  

Skozi Maribor teče reka Drava, nekoč pomembna prometna žila, danes pa duša mesta. Na 

njenem levem bregu je staro mestno jedro s kulturnimi znamenitostmi. Vsekakor 

najznamenitejši predel je Lent, najstarejši predel mesta, kjer svoje korenine poganja 

najstarejša trta na svetu, stara že več kot 400 let. Mestni griči, ki obdajajo severni del 

mestnega jedra pa ponujajo prelepe razglede na Maribor. Pohorje na desni strani reke daje 

neštete možnosti za sprostitev in rekreacijo v naravi. Za pospešitev srčnega utripa poskrbijo 

adrenalinski park, poletno sankališče, gorsko-kolesarski bike park in pozimi številne 

aktivnosti na snegu. Mesto je znano tudi po mednarodnih festivalih. Najbolj poznan je Festival 

Lent, ki velja za enega izmed največjih festivalov na prostem v Evropi.  

Maribor je mesto, ki diha za šport in slovi kot mesto odličnih športnikov. Tu se vrsti obilica 

športnih prireditev. Najbolj znana je Zlata lisica, tekma za svetovni pokal v smučanju za 

ženske, ki že več kot pet desetletij poteka na pohorskih smučiščih. Skozi celotno leto pa 

potekajo tudi številna atletska, teniška, plavalna, strelska, hokejska, tekaška, odbojkarska, 

kolesarska, rokometna, nogometna in veslaška tekmovanja. V mestu, kjer ima šport 

pomembno vlogo, smo zato izredno veseli, da je prav Maribor tisti, ki gosti to veliko šolsko 

športno tekmovanje.  

 



 

                                                                                       
 

 

KLUB GOSTITELJ – ATLETSKI KLUB POLJANE MARIBOR 
 

Atletski klub Poljane Maribor je mlad atletski kolektiv, ustanovljen leta 2000, predvsem z 
vizijo in ciljem vrniti mladino na atletski stadion. Po šestnajstih letih strokovnega in 
kvalitetnega dela z mladimi, nam je to tudi uspelo, saj v tem trenutku v atletski šoli Poljanček 
vadi več kot 170 otrok, nad katerimi bdi strokovno oko enajstih izobraženih trenerjev in 
vaditeljev, med katerimi so bili nekateri obenem tudi odlični in vrhunski športniki.  
 
Atleti, ki so svoje prve atletske korake začeli v naši atletski šoli so v preteklih šestnajstih letih 
dosegli številne mednarodne uspehe, osvajali kolajne na Državnih prvenstvih (več kot 140 
atletov) in Atletskih pokalih Slovenije, v vseh starostnih kategorijah, nekateri pa so se prebili 
tudi do največjih evropskih in svetovnih tekmovanj, kjer so posegali po vidnih uvrstitvah. V 
ospredje pa se vse bolj prebijajo tudi naši mladi atleti, ki so se že izkazali z zastopanjem barv 
slovenske atletske reprezentance ter s kolajnami na Mednarodnih igrah šolarjev in Evropskih 
otroških atletskih igrah v Brnu na Češkem. Ob pridno vadečih v atletski šoli »Poljanček«, je naš 
klub izjemno aktiven tudi pri organizaciji manjših in večjih atletskih tekmovanj, vse od 
uveljavljenih atletskih šolskih tekmovanj, do mednarodnih atletskih mitingov, državnih 
prvenstev in reprezentančnih srečanj, ki se jih je tekom let nanizalo že več kot 200.  
 
V klubu smo tako po strokovni, kot organizacijski plati zagotovo na dobro poti, da v Mariboru 

(pa tudi v širšem slovenskem prostoru) doprinesemo kamenček v mozaiku razvoja atletike in 

vzgoje mladih perspektivnih atletov. V klubu nas je iz dneva v dan vedno več, prihajajo novi in 

novi nadobudni otroci, ki se želijo dokazati pred vrstniki. Odgovorni v AK Poljane jim bomo to 

tudi omogočili. In če drži pregovor, da »Več ljudi več ve!« potem rezultati tako atletski, kot tudi 

tisti organizacijski, ne bodo izostali. 

 

 
 
 
 



 

                                                                                       
 

 

KULTURNI PROGRAM - OSNOVNA ŠOLA STARŠE 
 

Naša šola stoji sredi vasi Starše. Obiskuje jo nekaj čez 300 učencev iz osmih vasi.  Naša šola 

ima tudi podružnico v Marjeti, ki jo obiskujejo učenci iz Marjete, Brunšvika, Trnič in Prepolj.  

Obiskujejo jo učenci od 1. do 4. razreda, ki nadaljujejo šolanje na matični šoli v Staršah. 

 

Šola je bila postavljena leta 1877. Šolo so veš čas obnavljali in dograjevali. V 

začetku leta 2007 je bila otvoritev novih učilnic, knjižnice in velike 

večnamenske dvorane. Istega leta smo proslavljali 130-letnico šole in 200-

letnico šolstva v Staršah. 

 

Ponašamo se z uspehi z večih področij, predvsem pa s športnimi uspehi. Šport se je na šoli 

začel razvijati v šestdesetih letih, ko so se učenci začeli udeleževati krosov in šolskih atletskih 

tekmovanj. Pomemben mejnik za šport je bil konec sedemdesetih let, ko je bila v Staršah 

zgrajena telovadnica. Takrat so na šoli začeli resneje gojiti odbojko, atletiko in nogomet, a 

nekaj časa niso dosegli odmevnejših rezultatov.  Učenke naše šole so se v sezoni 2006/07 

uvrstile v finale državnega prvenstva in zasedle četrto mesto, naslednjo sezono pa so rezultat 

še izboljšale in postale državne prvakinje. V šolskem letu 2008/09 je zaključni turnir 

organizirala prav naša šola, a se je zaradi premajhne telovadnice turnir moral odvijati v Račah.  

Učenke so zasedle 2. mesto in tako postale državne podprvakinje in klubske prvakinje 

Slovenije. OŠ Starše je tistega leta dobila nagrado s strani Ministrstva za šolstvo za najbolje 

organizirano šolsko tekmovanje v Sloveniji.  

Fantje več pozornosti posvečajo nogometu, v zadnjem času pa igrajo tudi rokomet.  

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

RAZPIS - ŠOLSKI EKIPNI KROS 
 

PRVENSTVO SLOVENIJE V KROSU ZA OSNOVNE ŠOLE, OSNOVNE ŠOLE S PRILAGOJENIM 
PROGRAMOM IN SREDNJE ŠOLE 

 

Šolski ekipni kros – osnovne šole 
 

Izvajalec 

Izvajalec tekmovanja je Atletski klub Poljane Maribor. 

 

Datum in kraj tekmovanja 

Četrtek, 20. april 2017 ob 10.30 uri v športnem parku Tabor v Mariboru. 

 

Prijave 

Rok za prijavo je torek, 18. april 2017, do 12. ure. 

Prijava ekipe in posameznikov ter obveščanje o tekmovanju potekata skladno s skupnimi pravili 

ŠŠT (prek spletne aplikacije). 

Šola lahko za vsako kategorijo (letnik) prijavi neomejeno število tekmovalcev, za ekipno razvrstitev 

pa se upoštevata uvrstitvi dveh (2) najuspešnejših tekačev ali tekačic. Prijave posameznikov se bodo 

upoštevale izjemoma. 

 

Urnik tekmovanja, kategorije in proge 

 

8.30–10.00 Ogled proge 

9.00–10.30 Prevzem startnih številk 

10.30–10.50 Otvoritev tekmovanja  

11.00–11.15 Kategorije srednjih šol  

11.20 Kulturni program 

11.30 *  Predšolski otroci in 1. razred devetletke 500m 

11.35 *  Učenci, letnik 2009 500m 

11.40 *  Učenke, letnik 2009 500m 

11.45 *  Učenci, letnik 2008 500m 

11.50 *  Učenke, letnik 2008 500m 

11.55 *  Učenci, letnik 2007 500m 

12.00 *  Učenke, letnik 2007 500m 

12.10 Učenci OŠPP, letnik 2001 in mlajši 1000m 

12.10 Učenke OŠPP, letnik 2001 in mlajše 1000m 

12.15 Kulturni program 

12.20 Učenci, letnik 2006 1000m 

12.30 Učenke, letnik 2006 1000m 

12.40 Učenci, letnik 2005 1000m 

12.50 Učenke, letnik 2005 1000m 

13.00 Učenci, letnik 2004 1000m 

13.10 Učenke, letnik 2004 1000m 

13.20 Učenci, letnik 2003 1500m 



 

                                                                                       
 

 

13.30 Učenke, letnik 2003 1000m 

13.40 Učenke, letnik 2002 1000m 

13.50 Učenci, letnik 2002 1500m 

14.00 Kulturni program 

14.30 Razglasitev ekipnih dosežkov 

 

*  Tek je namenjen učencem in učenkam do 4. razreda in je netekmovalnega značaja (dosežkov ne 

bomo objavljali). 

 

Opozorilo 

Nastop v tekaški športni obutvi (»šprintericah«) in nogometni športni obutvi (»kopačkah«), ni 

dovoljen. 

Učenci in učenke OŠ tekmujejo izključno v svoji starostni kategoriji. 

Ekipno točkovanje šol v posameznih kategorijah 

Vrstni red ekip v posamezni kategoriji se določi na podlagi negativnega seštevka točk: prvouvrščeni 

dobi 1 točko, drugouvrščeni 2 točki, tretjeuvrščeni 3 točke, itd. Pri OŠ zmaga šola z najmanjšim 

seštevkom točk dveh (2) učencev in učenk (skupna kategorija). 

Če imata dve ali več šol enako število točk, o vrstnem redu odloča uvrstitev slabšega – 

drugouvrščenega tekmovalca oziroma tekmovalke šole. Točkuje se samo popolne ekipe. 

 

Vseekipno točkovanje šol 
Za vseekipni vrstni red se upošteva osem (8) najboljših uvrstitev šole v tekmovalnem delu (ne glede 

na kategorijo in ne glede na spol). Zmaga šola z najmanjšim številom točk. V primeru enakega 

števila točk o uvrstitvi šole odločajo višje uvrstitve tistih, ki so se upoštevali za točkovanje.  

 

Sodniška služba 

Sojenje opravljajo sodniki iz zbora atletskih sodnikov v kraju izvedbe tekmovanja. 

 

Priznanja 

Posamezniki do 3. mesta prejmejo medalje. 

Prvouvrščena ekipa v posamezni kategoriji prejme plaketo. 

Prve tri uvrščene šole v vseekipnem točkovanju prejmejo pokale. 

 

Posebno določilo 

Nastopanje v klubskih dresih ni dovoljeno. 

 



 

                                                                                       
 

 

Šolski ekipni kros – srednje šole 
 

 

Izvajalec 

Izvajalec tekmovanja je Atletski klub Poljane Maribor. 

 

Datum in kraj tekmovanja 

Četrtek, 20. april 2017 ob 10.30 uri v športnem parku Tabor v Mariboru. 

 

Prijave 

Rok za prijavo je torek, 18. april 2017, do 12. ure. 

Prijava ekipe in posameznikov ter obveščanje o tekmovanju potekata skladno s skupnimi pravili 

ŠŠT (prek spletne aplikacije). 

Šola lahko za vsako kategorijo (letnik) prijavi neomejeno število tekmovalcev, za ekipno razvrstitev 

pa se upoštevata uvrstitvi dveh (2) najuspešnejših tekačev ali tekačic. Prijave posameznikov se bodo 

upoštevale izjemoma. 

 

Urnik tekmovanja, kategorije in proge 

 

8.30–10.00 Ogled proge 

9.00–10.30 Prevzem startnih številk 

10.30–10.50 Otvoritev tekmovanja  

11.00 Dijakinje, letnik 2000 in mlajše 1500m  

11.00 Dijakinje, letnik 1998 in 1999 1500m 

11.10 Dijaki, letnik 2000 in mlajši 2000m 

11.10 Dijaki, letnik 1998 in 1999 2000m 

12.00 Razglasitev ekipnih dosežkov 

 

 

Opozorilo 

Nastop v tekaški športni obutvi (»šprintericah«) in nogometni športni obutvi (»kopačkah«), ni 

dovoljen. 

Dijaki in dijakinje SŠ tekmujejo izključno v svoji starostni kategoriji. 

 

Ekipno točkovanje šol 

Vrstni red ekip v posamezni kategoriji se določi na podlagi negativnega seštevka točk: prvouvrščeni 

dobi 1 točko, drugouvrščeni 2 točki, tretjeuvrščeni 3 točke, itd. Zmaga ekipa z najmanjšim 

seštevkom točk dveh (2) dijakov ali dijakinj. 

V primeru enakega števila točk dveh ali več šol, o vrstnem redu odloča uvrstitev slabšega – 

drugouvrščenega tekmovalca oziroma tekmovalke šole. Točkuje se samo popolne ekipe. 

 

Vseekipno točkovanje šol 
Vseekipnega zmagovalca, ločeno za dijake in dijakinje, dobimo s seštevkom ekipnih končnih 

vrstnih redov šol v posameznih kategorijah. Prvouvrščena ekipa šole v posamezni kategoriji prejme 

toliko točk, kot je uvrščenih ekip, drugouvrščena prejme 1 točko manj, tretjeuvrščena 2 točki manj, 



 

                                                                                       
 

 

itd. Zmaga šola z največjim seštevkom točk. Če je seštevek enak, odloča večje število prvih mest v 

ekipnem tekmovanju šol. Točkuje se samo šole s popolnimi kategorijami. 

 

Sodniška služba 

Sojenje opravljajo sodniki iz zbora atletskih sodnikov v kraju izvedbe tekmovanja. 

 

Priznanja 

Posamezniki do 3. mesta prejmejo medalje. 

Prvouvrščena ekipa v posamezni kategoriji prejme plaketo. 

Prve tri uvrščene šole v vseekipnem točkovanju dijakov oziroma dijakinj prejmejo pokale. 

 

Posebno določilo 

Nastopanje v klubskih dresih ni dovoljeno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

                                                                                       
 

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR 
 

Predsednik:   Domen Žnidarič 

Podpredsednik:  Aleš Križan 

Vodja tekmovanja:  Sebastijan Jagarinec 

Člani:    Franc Kekec 

    Maja Žnidarič 

    Carmen Onišak 

 
 

IZVEDBA TEKMOVANJA 
 
Vodja tekmovanja:    Sebastijan Jagarinec 

Napovedovalec:    Robert Herga, Matjaž Kraner 

Vodja tajništva:    Tina Jureš 

Vodja tehnične službe:   Matic Ogrizek 

Vodja prijavnice:    Mojca Antolinc 

Meritve časov in obdelava podatkov: PROTIM.E d.o.o. – Domen Žnidarič 

Vodja sodniške službe:   Mojca Ritlop Vrbovšek 

Vodja protokola in proglasitev:  Maja Žnidarič 

Promet, parkiranje, redarstvo:  Atletski klub Poljane Maribor 

Varovanje:     Atletski klub Poljane Maribor, Varnost Maribor 

Vodja zdravstvene službe:  Paramedic d.o.o. - Ljubljana 

Vodja štarterske ekipe:   Boštjan Fridrih 

Pritožbena komisija:    Zdravko Peternelj 

      Sebastijan Jagarinec 

      Mojca Ritlop Vrbovšek 

 
 
 
 
 
 



 

                                                                                       
 

 

TEHNIČNA NAVODILA 
 

TEHNIČNI SESTANEK 

Tehnični sestanek vodij ekip bo v četrtek, 20. aprila 2017, ob 10:10, za glavnim odrom. 

TAJNIŠTVO 

Tajništvo tekmovanja se nahaja na prireditvenem prostoru in je ustrezno označeno (glej 
načrt tekmovališča). 

Na dan tekmovanja prične z delom ob 9:00. Vodje ekip prevzamejo štartne številke v 
tajništvu. Tehnična navodila bodo izobešena na oglasni deski, ki se nahaja v neposredni 
bližini tajništva.  

V tajništvu tekmovanja morajo vodje ekip sporočiti vse spremembe o udeležencih in vrniti 
morebitne odvečne štartne številke. Spremembe so možne le znotraj kategorije. 

Tekmovanje se odvija po urniku, ki je objavljen v štartni listi in je izobešena na oglasni deski.  

Vodje ekip vlagajo pisne pritožbe v tajništvu tekmovanja. 

OTVORITEV TEKMOVANJA 

Otvoritev tekmovanja bo v četrtek, 20. aprila 2017, ob 10.30, na odru prireditvenega 

prostora. 

GARDEROBE 

 

Garderobe so zagotovljene v Ledni dvorani, ki je v neposredni bližini prireditvenega prostora. 

Garderobe bodo označene z napisi (posebej za moške in ženske tekmovalce).  

 

Organizacijski odbor ne jamči za garderobo in osebne predmete tekmovalcev v slačilnicah. 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

TERENI ZA OGREVANJE 
 

Ogrevanje pred tekmovanjem je možno na vseh travnatih površinah, ki niso del tekmovališča, 

na peščeni poti ob ograji športnega parka Tabor. 

PRIJAVNICA 

 
Prijavnica se nahaja za štartnim prostorom (glej načrt tekmovališča). Tekmovalci se morajo 

javiti v prijavnici v dresih in s pripetimi štartnimi številkami 10 minut pred nastopom v svoji 

starostni kategoriji. 

Na štartno črto jih pozove štarter in uradni napovedovalec tik pred štartom posamezne 

kategorije. 

MERITVE ČASOV IN OBDELAVA PODATKOV 
 

Meritve časov in obdelavo podatkov bo opravil PROTIM.E d.o.o. 

REZULTATI 
 

Rezultati bodo objavljeni preko napovedovalca in na oglasni deski, ki se nahaja v neposredni 

bližini tajništva. Bilten z rezultati in fotografijami, bo objavljen na spletni strani Zavoda za 

šport RS Planica, Atletske zveze Slovenije in Atletskega kluba Poljane Maribor, v nekaj dneh 

po tekmovanju. 

PROGLASITVE 
 

Po nastopu vsake kategorije bo takoj po objavi uradnih rezultatov izvedena proglasitev in 

podelitev medalj prvo trem uvrščenim. 

Ekipne proglasitve po kategorijah bodo 20 minut po končanih tekih posamezne kategorije.  

Vseekipnega zmagovalca (posebej za OŠ in posebej za SŠ) dobimo s seštevkom ekipnih 

končnih vrstnih redov šol v posameznih kategorijah. Proglasitev vseekipnega zmagovalca za 

srednje šole bo najkasneje do 12. ure. Proglasitev vseekipnega zmagovalca za osnovne šole bo 

ob 14.30. 

 



 

                                                                                       
 

 

MEDICINSKA SLUŽBA 
 

Medicinska služba je zagotovljena v času tekmovanja in se nahaja na prireditvenem prostoru 

(glej načrt tekmovališča). 

UGOVORI IN PRITOŽBE 
 

Ugovori se posredujejo vodji sodniške službe. Pritožba se vlaga pri vodji tajništva v tajništvu 

tekmovanja (obrazec 6), takoj po končani tekmi ali 20 minut po objavi  rezultatov. Ob pritožbi 

vodja plača pristojbino 10 evrov, ki se v primeru ugodno rešene pritožbe vrne. Pritožbo takoj 

obravnava pritožbena komisija.  

AKREDITACIJE 
 

Predstavniki PRESS-a, vodje ekip in ostale službe organizacijskega odbora bodo prejele 

akreditacijo v prostorih tajništva. 

DOSTOP DO TEKMOVALIŠČ 
 

Dostop na tekmovališča imajo samo tekmovalci in uradne osebe organizatorja. 

PARKIRNI PROSTORI 

Parkirni prostori bodo zagotovljeni na velikem parkirišču med Ledno dvorano in dvorano 
Tabor. Vhod na parkirišče med Ledno dvorano in dvorano Tabor je mogoč s Popovičeve ulice. 
Promet na parkirišču bodo usmerjali člani Atletskega kluba Poljane Maribor. 

OPOMBE 

Tekmovalci, gledalci in ostali udeleženci sodelujejo na tekmovanju na lastno odgovornost. Za 
morebitne poškodbe ali kraje pred, med in po tekmovanju organizator ne odgovarja.  

V netekmovalnem delu bodo z otroki za motivacijo tekli trije do štirje vojaki slovenske vojske.  

 



 

                                                                                       
 

 

PROŠNJA ZA VODJE EKIP 

Vse vodje ekip vljudno prosimo, da: 

- učenci, učenke, dijaki in dijakinje nastopajo v šolskih dresih, 

- upoštevate urnik tekmovanja in pridete na štartni prostor ob napovedani uri, 

- tekmovalci po končanem teku takoj zapustijo ciljni prostor in gredo na prostor za 

gledalce, 

- se tekmovalci po nepotrebnem ne zadržujejo v garderobah, pač pa da čim hitreje 

prostor prepustijo ostalim, 

- si tekmovalci štartne številke pripnejo na prsi (4 sponke), 

- vestno upoštevate vsa navodila organizatorja. 

OPIS PROGE 

Proga poteka po travnatih površinah športnega parka Tabor. Osnova proge je kilometrski 

krog, ki je označen z rdečo črto. Od starta proga poteka po ravni travnati površini, po cca. 

150m preide v del proge, ki je z vzponi in spusti zelo razgibana. Po tem delu proge se proga 

nadaljuje v krog okoli nogometnega igrišča in se vrača po razgibanem delu in po ravninskem 

delu nazaj do cilja. 

 

Kategorije, ki tečejo 500m, prečkajo krog po delu, ki je označen z rdečo črto (bela oznaka 

500m) in tečejo v cilj. 

Kategorije, ki tečejo 1500m, najprej tečejo manjši krog (500m). Po pretečenem prvem krogu 

se mimo cilja usmerijo preko štartnega prostora v drugi krog (označeno z rdečo barvo). 

Kategorije z dolžino proge 2000m tečejo dva kroga. Po prvem krogu se mimo cilja usmerijo 

preko štartnega prostora v drugi krog (označen z rdečo barvo). 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

NAČRT TEKMOVALIŠČA 
 

 
 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

Posebna nagrada za vsakega nastopajočega tekmovalca 
 

Vzajemna, d. v. z., sponzor Atletske zveze Slovenije, v znak uspešnega skupnega sodelovanja s 
slovensko atletiko vsem udeležencem ŠOLSKEGA EKIPNEGA KROSA – PRVENSTVA 
SLOVENIJE V KROSU ZA OSNOVNE ŠOLE, OSNOVNE ŠOLE S PRILAGOJENIM PROGRAMOM IN  
SREDNJE ŠOLE poklanja posebno nagrado. 
 
Udeleženci bodo deležni možnosti brezplačne sklenitve nezgodnega zavarovanja otrok in 
mladine za šolsko leto 2017/2018 pri Vzajemni zdravstveni zavarovalnici, d. v. z. 
 
Pristopnico za sklenitev brezplačnega nezgodnega zavarovanja bodo udeleženci prejeli na dan 
tekmovanja. 
 
Podpisano soglasje se pošlje na naslov Atletske zveze Slovenije. Do zavarovanja so upravičeni 
samo tisti, ki bodo nastopili v tekmovalnem delu. 
 

 



 

                                                                                       
 

 

DOSTOP DO TEKMOVALIŠČA 

 
Vhod na prizorišče bo mogoč iz Engelsove ulice (cesta med atletskim stadionom Poljane in 

nogometnimi igrišči Športnega parka Tabor) in s Popovičeve ulice (parkirišče med Ledno 

dvorano Tabor in dvorano Tabor). 

 

Navodila za prihod na parkirišče med dvorano Tabor in ledno dvorano: 

 

Prihod iz smeri Ljubljana: Na večjem razcepu v Slivnici se držimo smeri Maribor – jug. 

Nadaljujemo pot po hitri cesti skozi Hoče, mimo trgovskih centrov (OBI, BAUHAUS, Harvey 

Norman,…) do semaforiziranega križišča, ki nas usmeri proti Dravogradu, Ptuju in centru 

Maribora. Nato nadaljujemo do križišča Tržaške ceste in Ceste Proletarskih brigad, kjer 

zavijemo levo. Po nekaj semaforiziranih križiščih na desni zagledamo vojašnico Rudolfa 

Maistra in takoj za vojašnico zavijemo desno na Engelsovo cesto. Peljemo se vse do krožišča, 

kjer zavijemo desno (prvi izvoz). Nato se peljemo naravnost do semaforiziranega križišča, kjer 

zavijemo desno. Po slabih 100 metrih ponovno zavijemo desno, nato pa po nekaj metrih, še 

enkrat desno, na parkirišče med dvorano Tabor in ledno dvorano. 

 

Prihod iz smeri Dravograda: Po prihodu v Maribor zavijete na Koroški most. Na prvem 

semaforiziranem križišču zavijete levo mimo Planeta Tuš. Na prvem krožišču po Planetu Tuš 

izberete drugi izvoz in se peljete naravnost do semaforiziranega križišča, kjer zavijete desno. 

Po slabih 100 metrih ponovno zavijete desno, nato pa po nekaj metrih še enkrat desno, na 

parkirišče med dvorano Tabor in ledno dvorano. 

 

Prihod iz smeri Murska Sobota: Na razcepu Dragučova (AC Murska Sobota – Maribor) in 

kasneje se držimo smeri Maribor – sever. Pot nadaljujemo po hitri cesti skozi Maribor, držimo 

se smeri Ljubljana. Po hitri cesti peljemo čez dvoetažni most preko reke Drave, skozi predor 

mimo izvoza Pobrežje. Na naslednjem izvozu za Dravograd, Tabor zavijemo s hitre ceste in se 

držimo desno. Na naslednjem semaforiziranem križišču sledimo oznakam za Tabor in 

Dravograd. Zapeljemo skozi križišče in prispemo na Cesto Proletarskih brigad. Po nekaj 

semaforiziranih križiščih na desni zagledamo vojašnico Rudolfa Maistra in takoj za vojašnico 



 

                                                                                       
 

 

zavijemo desno na Engelsovo cesto. Peljemo se vse do krožišča, kjer zavijemo desno. Nato se 

peljemo naravnost do semaforiziranega križišča, kjer zavijemo desno. Po slabih 100 metrih 

ponovno zavijemo desno, nato pa po nekaj metrih, še enkrat desno, na parkirišče med 

dvorano Tabor in ledno dvorano. 

 

 


