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OBRAZEC 4b 

MEDIJSKO POROČILO ŠŠT – individualne panoge 
objava na spletni strani www.sportmladih.net 

 

Športna panoga: 29. DRŽAVNO TEKMOVANJE MLADINA IN GORE 

Starostna kategorija in spol: 6. – 9. RAZRED OŠ, MEŠANE EKIPE 

Stopnja tekmovanja: DRŽAVNO TEKMOVANJE 

Kraj in datum tekmovanja: TRZIN, 20.1.2018 

 

Kratko vsebinsko poročilo: 

 

Zadeva: 29. državno tekmovanju Mladina in gore 2017/18 

Spoštovani! 

V soboto, dne 20. januarja 2018 je potekalo 29. državno tekmovanje Mladina in gore in sicer v OŠ 

Trzin.  Tekmovanje je organizirala Mladinska komisija PZS ob veliki pomoči soorganizatorjev PD 

Onger Trzin, OŠ Trzin in Zavoda za šport RS Planica. Sodelovalo je 20 ekip iz različnih krajev 

Slovenije. Te ekipe so se uvrstile na državno tekmovanje na podlagi rezultatov, ki so jih dosegle na 

regijskih tekmovanjih, ki so potekala 11. novembra 2017. Tako se je tekmovanja udeležilo preko 

100 udeležencev. 

Samo državno tekmovanje se je pričelo ob 10.00 uri z uvodnim programom, ki so ga pripravili 

učenci z učitelji osnovne šole Trzin in  PD Onger Trzin.  

Po končanem kulturnem programu pa je že sledil  prvi preizkus za tekmovalce - pisanje testov. V 

tem času  je tudi potekalo srečanje mentorjev. 

Po družabnem delu je sledila razglasitev rezultatov. V finale se je uvrstilo šest ekip, ki je potekalo 

v obliki kviza pred občinstvom. V času finalnega dela med odmoroma je potekala podelitev nagrad 

likovnega natečaja “Moja sanjska gora”. V vlogi skritega gosta pa sta se nam je predstavila  gospod 

Tone Škarja in gospa Nastja Davidova. Sam kviz je potekal v  sproščenem in športnem vzdušju.  

Državni prvaki 29. tekmovanja Mladina in gore je postala ekipa Fosili iz OŠ D. Bajca Vipava, PD 

Podnanos. Za nagrado je ekipa dobila  tabor v Planinskem učnem središču Bavšica, ki ji ga poklanja 

MK PZS ter še ostale praktične nagrade. 

Drugo mesto je osvojila ekipa Obriti Orli iz OŠ Trzin, PD Onger Trzin.  Ekipa si je  prislužila tabor 

v Planinskem učnem središču Bavšica  ter praktične nagrade.  

Tretje mesto pa je zasedla ekipa Gorske košute iz OŠ Tržič, PD Tržič. Tudi ta ekipa je dobila tabor 

v Planinskem učnem središču Bavšica in praktične nagrade.  

Ostale ekipe, ki so se uvrstile v veliki finale,  pa so bile nagrajene s praktičnimi nagradami. Na 

četrtem mestu je bila ekipa Litijski orli iz OŠ Litija, PD Litija, na petem mestu ekipa Drzne mušnice 
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iz  OŠ Prof. dr. J. Plemlja Bled, PD Bled, na šestem mestu ekipa Nanoške polente  iz OŠ M. Vilharja 

Postojna, PD Postojna.  Pokale in medalje za tekmovanje je prispeval Zavod za šport RS Planica.  

Sklepna prireditev se je končala pozno popoldne z vnovično željo, oziroma snidenjem na 30. 

Državnem tekmovanju  v januarju 2019 v  Podnanosu.  Še prej pa seveda na regijskih tekmovanjih, 

ki bodo potekala letos, 10. novembra 2018. 

 

Končni rezultati – 29. Državnega tekmovanja Mladina in gore 
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Zmagovalci 29. Državnega tekmovanja Mladina in gore je tako ekipa  Fosili  iz OŠ D. Bajca Vipava  

in PD Podnanos. 

 

Pa veliko sreče in varnih vzponov  v letu 2018. 

Lep planinski pozdrav, 

 

koordinatorica državnega tekmovanja  

Mladina in gore ( MK PZS ):  Brigita Čeh   

 

 

 

 

 

 

 

 

Predlog sportikus poteze: 

 

 

Prosimo vas, da poročilo v PDF obliki posredujete na e-naslov sst@sport.si in v prilogi posredujete 

tudi tri fotografije s tekmovanja (v polni velikosti) za objavo na spletni strani www.sportmladih.net. 
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