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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) borim 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 200letnico 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.
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ŠPORTNIKI IN ORGANIZATORJI ODLIČNO KLJUBOVALI VETROVNIM
RAZMERAM NA EKIPNEM ŠOLSKEM KROSU V MARIBORU
V četrtek, 20.4.2017, smo v Športnem parku Tabor, z organizatorjema Zavod za šport RS
Planica in Atletsko zvezo Slovenije in soizvajalcem ŠRD Zvezdica, uspešno izvedli Šolski ekipni
kros, na katerem je nastopilo blizu 1700 šolarjev in dijakov iz celotne Slovenije. Hkrati je
potekalo tudi področno prvenstvo mariborskih osnovnih šol. V tekmovalnem programu, kjer
so nastopili učenci in učenke (letnik 2002 – 2006), učenci in učenke OŠPP (letnik 2002 in
mlajši) in dijaki/nje (letnik 1998-2001), je nastopilo 1373 šolarjev in dijakov. V
netekmovalnem delu programa pa je bilo 311 nastopajočih. Skupno število nastopajočih znaša
1683.
Vreme organizatorjem in mladim športnikom ni bilo preveč naklonjeno, saj je v času
tekmovanja pihal močan veter s sunki več kot 50km/h. Tekači, tekačice in organizatorji se
niso pustili motiti in skupaj smo bili močnejši od vetra. Kljub razmeram je vse potekalo
brezhibno in tekoče. Otvoritev tekmovanja in starti tekov so potekali po predvidenem urniku.
Zanimivo je bilo spremljati tako individualne, kot tudi ekipne boje mladih športnikov, ki so
želeli čim prej priteči v cilj in svoji šoli zagotoviti čim višjo uvrstitev in s tem tudi čim manj
točk. Dogodek so dodatno popestrili vrhunski športniki iz vojaške športne enote. Z
najmlajšimi so v netekmovalnem delu programa tekli in jih bodrili: Gašper Fistravec, Urša
Kregelj, Maja Mihalinec, Maruša Mišmaš in Urška Žolnir. Športniki so bili tudi del svečane
otvoritve.
Za odlično pripravljen in izveden kulturni program se moramo zahvaliti Osnovni šoli Starše, ki
je poskrbela za zanimive nastope. Prepričani smo, da so vsi nastopajoči na za njih pripravljeni
kros progi uživali, tekli po svojih najboljših močeh in dali vse od sebe. Vsi, ki so športne boje
spremljali ob progi, pa so zagotovo uživali v predstavah mladih športnikov iz cele Slovenije.
Upamo, da vam je kljub vetrovnim razmeram tekmovanje v Mariboru ostalo v lepem spominu
in se boste tudi v prihodnje z veseljem vračali v mesto pod Pohorjem.

FOTOGRAFIJE SO OBJAVLJENE NA SPLETNI STRANI ATLETSKEGA KLUBA POLJANE:
- https://photos.google.com/share/AF1QipMVvysfNVfEtlt9Zu5jRooK7-JoBD-

AjffODPZKQ6zWTh5lcdLHcsVLV3Z5E_ULiA?key=R2QwWS1XYVhEQjN5LXgzZ2k4Wk9UUUtDT
DF2NUVn

REZULTATI:
- http://www.atletski-klub-poljane.si/2017/04/odlicna-izvedba-solskega-ekipnegakrosa-2/

PRI IZVEDBI TEKMOVANJA SO NAM POMAGALI
ZAVOD ZA ŠPORT RS PLANICA
ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE
OSNOVNA ŠOLA STARŠE
PROTIM.E d.o.o.
INFOND KBM, družba za upravljanje d.o.o.
VARNOST MARIBOR d.d.
JAVNI ZAVOD ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR
MESTNA OBČINA MARIBOR
ŠRD ZVEZDICA
PARAMEDIC d.o.o.
NK MARIBOR BRANIK
HERINGRAD d.o.o.
VRHUNSKI ŠPORTNIKI, PRIPADNIKI ŠPORTNE ENOTE SLOVENSKE
VOJSKE: GAŠPER FISTRAVEC, URŠA KRAGELJ, MAJA MIHALINEC, MARUŠA
MIŠMAŠ IN URŠKA ŽOLNIR

ISKRENA ZAHVALA VSEM!!

