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OBRAZEC 4b 

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

 

Športna panoga: DRŽAVNO TEKMOVANJE MLADINA IN GORE 

Starostna kategorija in spol: 1. – 4. LETNIK SŠ, MEŠANE EKIPE 

Stopnja tekmovanja: DRŽAVNO TEKMOVANJE 

Kraj in datum tekmovanja: TRZIN, 20.1.2018 

 

Kratko vsebinsko poročilo: 

 

Zadeva: Državno tekmovanju Mladina in gore za srednje šole 2017/18 

Spoštovani! 

V soboto, dne 20. januarja 2018 je potekalo 3. 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 19 ekip iz različnih krajev Slovenije. Tako se je 

tekmovanja udeležilo preko 60 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. Pisni del je imel 90 možnih točk. V finalni del se je uvrstilo 8 ekip, ki 

so morale pokazati veliko praktičnega znanja (Planinstvo od A do Ž, Nevarnosti v gorah in Prva pomoč).    

Ostale ekipe, ki pa se niso uvrstile v finale, pa so sodelovale v geološki delavnici.  

V času finalnega dela za OŠ je med odmoroma  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.  

Državni prvaki 3. državnega tekmovanja Mladina in gore za srednje šole je postala ekipa Gorske zjale  iz 

Gimnazije J. Vega Idrija in Škofijske gimnazije Vipava, PD Idrija.  

Drugo mesto je osvojila ekipa Beli ženi iz Srednje ekonomske šole in Gimnazije J. Vega Idrija, PD Idrija.  

Tretje mesto pa je zasedla ekipa Dva strašna majstra, iz Gimnazije J. Vega Idrija, PD Idrija.  

Vse ekipe, ki so se uvrstile v veliki finale so bile nagrajene s praktičnimi nagradami. 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 4. Državnem 

tekmovanju  v januarju 2019 v  Podnanosu.   
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Končni rezultati – 3. Državnega tekmovanja Mladina in gore za srednje šole 

 

 

Pa veliko sreče in varnih vzponov  v letu 2018. 

Lep planinski pozdrav, 

 

koordinatorica državnega tekmovanja  

Mladina in gore ( MK PZS ):  Brigita Čeh   
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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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