SREBRNI JUBILEJ MARATONA
CELJE - LOGARSKA DOLINA
15. OBLETNICA
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Srebrni jubilej
Dogaja se, da imajo na videz nenavadne ideje lahko dolgoročne
posledice na dogajanje v življenju posameznikov, delovanju društev in v
utripu neke doline. Čeprav je bila ideja tistega ali tistih, ki so se, vzrok
poznajo samo oni, odločili, da bodo prehodili 75 km, je ta ideja pustila
dolgoročne posledice.
Če že drugega ne, je ideja dobila veliko posnemovalcev, ki so se iz leta
v leto v vse večjem številu odpravljali na maraton v Logarsko dolino. Iz
navidez, za tiste čase samouničujoče ideje o zelo dolgem pohodu, je nastala
prireditev, ki jo danes poznajo povsod po Sloveniji, pa tudi v tujini.
Posledica tega dogajanja je bila ta, da so se posamezniki začeli zanimati
za to prireditev, da je prireditev postala opazna v javnosti, da je postala
zanimiva za medije in sponzorje. Padale so tudi stave. Veliko se jih je na
ta način želelo preizkusiti v izjemno zahtevnem početju. Seveda se brez
načrtne vadbe teka in hoje ni dalo priti iz Celja v Logarsko dolino. Zato
je bilo potrebno veliko volje in energije, spremeniti je bilo potrebno način
življenja, da sta tek in hoja postala način življenja.
Kmalu je bilo jasno, da to ni sprehod, pojavil se je tekmovalni duh, saj je želel vsak, ki je štartal v Celju, čimprej
priti na cilj v Logarsko dolino. Časi romantičnih, dolgih, nočnih in dnevnih pohodov so minili. Zaradi varnosti
tekačev in pohodnikov se je tudi prireditev pričela odvijati podnevi. Jasno pa je bilo tudi to, da je veliko takšnih, ki
ne zmorejo celotne poti, da pa bi kljub temu radi bili del te prireditve. Zato se je njim v prid uresničila ideja, da se
uvedejo teki in hoja na krajše razdalje, kar je prireditev še bolj populariziralo.
Maraton je postal praznik teka in hoje, zato je zaradi organizacije prireditve potreboval dobrega skrbnika. Za
deseti rojstni dan je ta skrbnik postal Društvo maratoncev in pohodnikov Celje. Le društvo je bilo tisto, ki je
zagotavljalo, da je prireditev živela naprej, da je ideja o izjemno težkem teku in hoji ostala pri življenju.
Maraton iz Celja v Logarsko dolino je postal sinonim za vztrajnost in neizmerno voljo. Vsakdo, ki je prišel v
Logarsko dolino, je bil zmagovalec. Ob maratonu so se spletale najrazličnejše zgodbe, vsem pa je bilo skupno to,
da so bile vesele in da so nastopajoči v njih bili ponosni, da so bili del te zgodbe, pa če je bila pot še tako naporna.
Le malo je bilo slabih spominov.
Potrditev, da je na pravi poti, je maraton dobil po petnajstih letih, ko je bil uvrščen v evropski maratonski pokal
in ko se je glas o lepoti gibanja v prelepi naravi ponesel tudi izven meja Slovenije.
Maraton si je moral utirati pot tudi med ljudi, med domačine, se spoprijateljiti z njimi, da so ga sprejeli, da si je
pridobil njihovo prijateljstvo, da jim ni bil odveč. Kako prijetno je bilo spoznanje, da so domačini maraton sprejeli
in da so tudi oni postali del te zgodbe, saj so za maraton bili vedno najpomembnejši ljudje in dolina.
Srebrni jubilej je veliko priznanje vsem, ki so sodelovali v tej lepi zgodbi. Tistim, ki so prišli na idejo o pohodu
in maratonu, tistim, ki so sodelovali pri organizaciji maratona, vsem, ki so sodelovali na maratonu. To je zgodba o
odrekanju, zgodba o neizmerni volji, to je zgodba o vsem lepem, kar nas veže na ta jubilej.
Hvala vsem!
mag. Odon Simonič
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MARATON CELJE – LOGARSKA DOLINA -75 km
Uvodne misli prvega pohodnika – maratonca
Pohodništvo in gibanje v naravi sta z napredkom človeštva v zadnjem času dosegla izredni razmah. Kultura
pohodništva in maratoni plemenitijo telo in duha, etično nam določajo norme in tako bogatijo človeško moralo.
Današnja gospodarska kriza je vzela civilizacijo že skoraj v zakup, kar kvarno vpliva na kulturo človeštva. Celjani
in okoličani smo že od nekdaj radi hodili na Celjsko kočo in na Svetino, posamično, pogosto pa tudi skupinsko. Ob
vikendih, pogosto ob nedeljah in praznikih v dopoldanskem času smo se dobivali v debatnih ali v pevskih skupinah,
ki so že od leta 1970 do 1980 imele nepisana pravila o pohodništvu in o sodelovanju.
Posamezniki v skupinah so pogosto razmišljali in izražali željo po daljših pohodih in maratonih. Nekatere skupine
so krajše pohode speljale med maratoni.
Človek je družbeno bitje, ki poskuša skupinsko do cilja in tako se je oblikovala skupina štirih (Berni Tratnik, Jože
Zorko, Bine Javernik in Franc Smodiš), ki je prvo soboto v septembru leta 1985 začela pohod Celje- Logarska dolina
in ga z nekaterimi manjšimi težavami uspešno zaključila v Logarski dolini po prehojenih 75 kilometrih.
č

Odlo ili smo se in šli na maratonski pohod Celje-Logarska dolina prvo soboto v septembru leta 1985. Celotna
pot maratona je speljana po najlepšem predelu naše dežele, to je ob štajerski reki Savinji, ki se porojeva v
Kamniško-Savinjskih Alpah. Pot nas vodi od lepega k še lepšemu. Na poti se nam ponuja možnost, da odkrivamo
naravne lepote Savinjske doline z okoliškimi hribi in gorskimi očaki, ki nas pričakajo v Logarski dolini. Maraton
je preizkušnja, ki zahteva več kot željo, da ga prehodimo ali pretečemo. K pripravam sodi tudi pravilna prehrana.
Hoja in tek sta energetski proces, prehrana pa njegova podpora. Pravilna prehrana lahko zmanjša ali upočasni
utrujenost in padec zmogljivosti.
Za maratonce in tekače je pomembna prehrana, ki vsebuje zadostno količino ogljikovih hidratov in beljakovin,
da telo in mišice napolnimo z energijo in glikogenom. Najpogosteje se utrujenost pri maratoncih pojavi po 30.
kilometru, ko nam nenadoma zmanjka moči. Tedaj moramo preklopiti na maščobne energetske zaloge, zato
postanemo počasnejši, opeša nam tudi volja, in takrat mislimo na odstop. Nujno moramo nadomestiti energijo z
energetskimi napitki in tako obnoviti izrabljene moči.
Družina je najmanjša in temeljna celica družbe. Starši so prvi in najpomembnejši vzgojitelji otrok. Rekreativni
športniki, ki se s športom ukvarjajo tekmovalno, vložijo veliko truda in časa v f zične priprave, tako kondicijsko
kot tudi s pravilno prehrano. Vse se začne s pozitivnim razmišljanjem in odnosom do treninga in gibanja v naravi.
Vizualizacija, ko si v mislih predstavljamo pot, po kateri bomo prešli iz enega kraja v drugi, je za premagovanje
zastavljenega cilja pomembna. Pomembni so tudi pohodni čevlji in druga oprema. Maraton je najtežja telesna
preizkušnja, zato je kakovostna priprava zelo pomembna in koristna, kar si lahko zagotovimo le z ustrezno
vadbo.
Tekmovalno hitrost moramo prilagajati daljavi in razpoložljive moči porazdeliti na celotno progo.

Prvi maratonski pohod Celje – Logarska dolina -75 km
Celjani in okoličani že od nekdaj radi hodimo v naravo – planinarimo. V preteklosti in tudi danes se pogosto
ob koncu tedna srečujemo na Celjski ali pa Svetinski planinski koči, kjer se je pred petindvajsetimi leti skupini
planincev porodila zamisel, da bodo preizkusili pohodne in tekaške sposobnosti na daljši progi.
Prvotno smo nameravali potovati v Ljubljano (75 km). Zamišljeno traso smo spremenili in se odločili za lepšo
in bolj varno pot, Celje – Logarska dolina (75 km). Dogovorjen odhod iz Celja je bil na prvo soboto v septembru
leta 1985 ob 1. uri s križišča Čopove ulice z obvoznico v Celju.
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Prvopohodnika iz Solčave proti Logarski

Po prvem prihodu v Logarsko dolino s skupino kolesarjev

Tisto noč je močno deževalo, proti jutru so bile napovedane razjasnitve, zato smo začetek pohoda premaknili na 2.
uro. Na štart smo prišli štirje pohodniki, Berni Tratnik, Jože Zorko, Bine Javernik in Franc Smodiš, ter spremljevalec
Polde Jan, ki je vozil prtljago in okrepčila. Pred štartom smo prtljago dali v avto in se laično dogovorili, da bomo
okrog 9. ure nekje v bližini Letuša (25 km) in takrat naj bi spremljevalec prišel za nami.
Pohodna skupina je kljub neizkušenosti in začetnim težavam hitro hodila in okrog 9. ure smo bili že na Ljubnem
(50 km). Naredili smo veliko napako; v gostinskem obratu smo sedli in naročili malico z napitki ter tako eno uro
čakali na spremljevalca. Do cilja smo imeli še 25 km, to je tretjino poti. Daljši počitek nam je ohladil mišice in
zato so nastopile bolečine, kar smo z masažo postopno odpravili in ponovno ogreli pogonski sitem za potovanje.
Zadnjo tretjino poti nas je spremljal topel sončni dan.
Cesta, po kateri smo hodili, je bila odprta za ves promet. Okrepčevalnic in varnostnih opozoril ni bilo, zato smo
morali paziti tudi na prometno varnost, kar nas je vse dodatno izčrpavalo in utrujalo. Po trinajstih urah potovanja
se ob cesti končno pojavi krajevna napisna tabla – Logarska dolina. Veliko olajšanje za pohodnike in tudi za
spremljevalca.
Turisti in izletniki, ki so nas pričakali ob Domu planincev in Cinkarniškem domu v Logarski dolini so nas
spontano pozdravljali in mnogi niso mogli verjeti, da smo pot iz Celja prehodili v omenjenem času.
Prenočili smo v Cinkarniškem domu in drug dan, v nedeljo, ko smo se vračali v Celje, na poti sklenili, da čez eno
leto pot ponovimo in da k sodelovanju povabimo tudi druge udeležence, kar smo tudi uresničili.

Drugi maratonski pohod Celje – Logarska
dolina
Štart je bil ob 1. uri zjutraj v soboto, 6. septembra leta 1986. Na tem
maratonu nas je bilo že sedem. Vsak začetek je težak, prav tako pa tudi
športna in rekreativna dejavnost. Lahka pot, slaba pot! Rešitve nikoli niso
enostavne, za vsako stvar se je treba potruditi in vložiti veliko energije. Ko
gre za zdravje, se je vedno treba potruditi. Kondicijske priprave na maraton
moramo začeti zgodaj, na tekaških progah in v naravnih okoljih. Priprave
morajo biti sistematične, da mišični sistem pripravimo na daljši telesni
napor.
Na tem maratonu so sodelovali tudi drugi udeleženci: fotoreporterji,
planinci in novinarji, ki so vsak po svoje bogatili in plemenitili kulturo
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Po drugem prihodu s spremljevalci

gibanja. Pot je bila odprta za ves promet, okrepčila smo imeli iz spremljajočih vozil, kar nas je oblikovalo v pohodne
in tekaške skupine. Na tem maratonu smo že imeli določene izkušnje, kondicijsko smo bili bolje pripravljeni, pa
tudi preskrba z okrepčili je bila boljša.
Celotno, 75 - kilometrsko razdaljo je v dvanajstih urah premagalo šest udeležencev, eden pa skrajšano, na 60
km.

Tretji maraton
Bil je v soboto, 5. septembra
leta 1987. Udeležencev nas je
bilo že 16. Zanimanje za hojo
in tek je začelo naraščati in tako
je maraton dobival vse večje
razsežnosti. Težko je opisati
občutke in voljo maratonca,
ko s skrajnimi napori in s
silno voljo premaguje pot
korak za korakom in ko
to pot s skrajnimi močmi
premaga. Od kod mu nova
hotenja po novi borbi? Mar
mu premagane težave dajejo
nove življenjske moči in sile,
da znova preizkuša in meri
Tretjepohodnika iz Zidanega Mostu proti Logarski
svoje moči za premagovanje Počitek po prihodu
novih težav in zagotavljanje resnične ljubezni do življenja? Želje nekaterih pohodnikov so bile, da bi maraton
potekal od izliva do izvira Savinje (108 km). Na tretjem pohodu je skupina treh pohodnikov to želela uresničiti in
delno ji je uspelo. Prehodili so pot od izliva do slapa Rinka (100 km).
Normative pohoda smo začeli prilagajati večji varnosti in oskrbi maratoncev, zato podaljšana trasa maratona
ni bila sprejeta. Tudi daljava in vzpon do izvira Savinje bi za večino maratoncev bila težko dosegljiva, kar je
pogojevalo, da je maraton ostal v prvotno zamišljeni obliki.
Na tem maratonu smo že imeli zdravniško oskrbo, ki jo je opravljal zdravnik, udeleženec maratonskega pohoda.
Spodbude za mednarodne maratone so med pohodniki naraščale kot gobe po dežju. Mnogi so se ogrevali za
stokilometrski maraton v Bielu, ki je že takrat imel visok mednarodni standard in množično udeležbo. Med
udeleženci pa je bila tudi želja. da bi bila udeležba našega maratona mednarodna.
Od šestnajstih maratoncev, ki so štartali v Celju, je celotno progo prehodilo in preteklo štirinajst udeležencev,
dva maratonca pa 60 km. Okrepčila na poti smo imeli iz spremljajočih vozil, na cilju v Logarski dolini pa smo imeli
topli obrok z napitkom. Na tem maratonu smo že imeli tudi sponzorske majice. Sam maraton pa je spremljalo
zmeraj več novinarjev, planincev in drugih spremljevalcev, ki so vsak po svoje doprinašali, da je maraton dobival
standardno obliko in postal tradicionalen.
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Bil je v soboto, 3. septembra leta 1988 s štartom ob 1. uri na
Trgu V. kongresa, sedaj Prešernovi ulici v Celju. Sodelovalo je 56
udeležencev.
Maraton je dobival vse večje razsežnosti, udeleženci so prišli iz
Ljubljane, Maribora in tudi iz drugih krajev Slovenije. To vse je
pogojevalo oblikovanje prireditvenega odbora, ki se je povezoval
v pohodniško sekcijo pri Planinskem društvu Celje.
Pri izvedbi maratona je sodelovala takratna TO, ki je pripravila
topli obrok hrane na cilju v Logarski dolini in skrbela za prevoz
prtljage. Povečana udeležba je pogojevala večjo varnost na
cesti, zato smo udeležencem preskrbeli kresničke za nočni del
Počitek
pohoda. Vsi udeleženci so dobili sponzorske pohodne majice in
po prihodu na cilj lesene medalje.
Na tem maratonu je sodeloval tudi ZŠAM Celje, ki je skrbel za varnost in red ter za prevoz udeležencev iz
Logarske doline v Celje.
Z rastjo udeležencev maratona se je zviševala tudi kvaliteta maratoncev, prihajalo je vedno več treniranih tekačev,
ki so plemenitili kulturo gibanja.
Prvi maratonec je pretekel 75 - kilometrsko razdaljo v sedmih urah in trinajstih minut. Celotno progo je prehodilo
ali preteklo 41 maratoncev, 15 maratoncev pa 60 - kilometrsko daljavo.

Peti maraton
V soboto, 2. septembra leta 1989 nas je bilo že 198. Velika
ljubezen do gibanja v naravi je na ta maraton privabila večje
število maratoncev in pohodnikov in tako se je našemu
maratonu odprl izredni razmah. Povečana telesna obremenitev,
če je ta redna in vztrajna, prilagaja organizem na nove povečane
zahteve in tako delovanje srca postane bolj gospodarno, ožilja
postanejo prožnejša in mišično tkivo se bolj razvija, prav tako
pa tudi dihalni sistem, kar vse nam omogoča, da zastavljene
cilje brez večjih naporov premagujemo. Na tem maratonu je 75
- kilometrsko razdaljo preteklo ali prehodilo 145 udeležencev,
60 - kilometrsko progo pa 53. Prvi trije so pritekli skupinsko v
Pohodna skupina po štartu
cilj po šestih urah in desetih minutah.
Stroške maratona so pokrivali sponzorji, zato na tem maratonu
še ni bilo štartnine, kar so udeleženci z hvaležnostjo sprejemali.
V tem letu je izšla tudi prva monograf ja maratonskega pohoda Celje – Logarska dolina, v kateri so na desetih
straneh prikazane porodne težave maratona in razvojni trend. Komentatorji in opazovalci, ki so spremljali peti
maratonski pohod Celje – Logarska dolina, so ugotavljali, da je bil to maraton, na katerem so bili vsi zmagovalci,
tudi tisti, ki so zaradi utrujenosti odstopili na krajši progi.
Število maratoncev se letno občutno povečuje, v bodoče je pričakovati še povečano udeležbo, kar vse pogojuje
ojačanje zdravniške in masažne službe, prav tako pa tudi povečavo okrepčevalnic in prevozov za udeležence.
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etrti maraton

Šesti maraton
V soboto, 1. septembra leta 1990, je bilo 540 udeležencev. Med maratonci je bilo tudi 62 tujcev, iz Češke, Italije
in Avstrije, in tako je naš maraton dobil mednarodno udeležbo.
Prireditelji celjskega maratona smo se v tem letu udeležili maratona v Bielu, kjer smo poskrbeli za predstavitev
naše prireditve in si tudi tam nabrali nekoliko izkušenj za naš maraton.
Povečana udeležba je zahtevala vedno večjo varnost in oskrbo udeležencev, zato so se v delo vključevali tudi krajani
in občani krajev, skozi katere je speljana proga. Vključili so se prostovoljni gasilci, planinci in druge organizirane
skupine, ki skrbijo za varnost in oskrbo maratoncev.
Vsi maratonci so bili na cilju v Logarski dolini slovesno sprejeti, 62 pa na odstopni postaji v Lučah (60 km).

Sedmi maraton
Bil je v soboto, 7. septembra leta 1991.
V svetu je vse več maratonov in maratoncev. Tek in
hoja postajata nuja in način življenja za vse več ljudi.
Maraton Celje – Logarska dolina ima pomembno
mesto med temi maratoni. Rodil se je med prijatelji,
postal je tradicionalen in v Evropi lepo sprejet, saj
poteka po eni od najlepših dolin.
Sedmi maraton je bil obogaten z dvema
odstopnima postajama, na 35. kilometru v Mozirju,
in na 60. kilometru v Lučah. Maraton je dobil tudi
skupinski tek uniformiranih trojk. Na maratonu je
bila uvedena štartnina in nekateri drugi varnostni
ukrepi.
Tudi proga tega maratona je bila zaradi varnosti Prva udeleženka po prihodu
Zadovoljstvo v cilju
nekoliko spremenjena in zaradi tega nekaj kilometrov
daljša. Iz Šmartnega ob Paki smo šli skozi Podgoro, Rečico ob Paki in Slatino.
Prvi maratonci so bili v Logarski dolini sprejeti po 5 urah in 44 minutah. Celotno progo je premagalo 177
maratoncev, 59 maratoncev 60 - kilometrsko progo, 96 maratoncev pa 35 - kilometrsko razdaljo.
Med maratonci je bilo 44 tekmovalcev iz tujine in 13 uniformiranih trojk, ki jih je v Logarski dolini sprejel
takratni komandant Slovenske vojske, general Janez Slapar. S sodelovanjem s Slovensko vojsko smo se medsebojno
izpopolnjevali in tako utrjevali vezi med pohodniki in maratonci. Takšno obliko sodelovanja smo obdržali, kar nas
vse še danes povezuje.

Osmi maraton
Bil je v soboto, 5. septembra leta 1992.
Prerasel je lokalne in državne okvirje, vsebinsko je obogatel s skupinskim tekom in izstopnimi postajami. Občine,
po katerih poteka, pa so ga jemale kot dobrodošlo aktivnost ter se delovno in materialno vključevale v izvajanje
nalog.
Organizator maratona se je bal, da se je proti maratoncem zarotilo vreme, pa je bil strah odveč, malo pred
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polno jo je nebo zaprlo pipe in tako se je na štartu ob enih zbralo 518 maratoncev in pohodnikov. Med maratonci
so bili Čehi, Italijani in Avstrijci, vrhunski atleti, počasne maratonske trme, 150 pripadnikov teritorialne obrambe
in zaščitnih enot MORiS-a, ki so bili razdeljeni v trojke. Na prvi izstopni postaji v Mozirju je pohod končalo 72
pohodnikov, večina jih je pot nadaljevala. Bilo je mrzlo, nizke temperature so krčile ramena in boleče stiskale
mišice. Zato je marsikdo izvojeval največjo bitko svojega življenja.
Na drugi izstopni postaji na 60 kilometrov je odnehalo 20 maratoncev, 208 vrhunskih atletov pa je prišlo v
Logarsko dolino.
Proga maratona je bila za vse udeležence dobro označena, okrepčil je bilo dovolj, prav tako potrebne pomoči,
ki so jo nekateri tekmovalci na progi potrebovali. Vrhunski maratonci so za celotno progo potrebovali 5 ur in 26
minut, rekreativci pa od 9 do 12 ur.

Deveti maraton
Postavljen je bil rekord proge. Stanko Barber jo je zmogel v 4 urah in 52 minutah. 75 km je preteklo ali prehodilo
270 maratoncev, 60 km 68 maratoncev in 35 km 109 maratoncev. Tekači imajo povprečno hitrost 15 km/h,
pohodniki pa 7 km/h.

Deseti maraton
Najdaljši in najštevilčnejši maraton v Sloveniji je
10. jubilej praznoval 3. septembra leta 1994. Tisti, ki
se udeležijo maratona, le redko odnehajo. Če pridejo
do cilja, jih to navduši za ponovni poskus, če pa ne
pridejo, je to spet motiv za ponovno hojo. Pogosto
navdušijo še prijatelje in znance in tako se maraton
številčno povečuje.
Veliko zanimanja za tek in hojo privablja vedno
več udeležencev z različnimi zmogljivostmi, zato
je organizator na progi pripravil dodatne štarte v
Mozirju, na Ljubnem in v Lučah.
S tem maratonom je deseti jubilejni pohod
praznoval prvi pohodnik iz Celja v Logarsko dolino
Franc Smodiš, eden od “krivcev” za maratonski Po prihodu na cilj
pohod. Veliko dela in truda je bilo potrebno vložiti, da se je maraton rodil, vsa leta bogatil in da je prerasel krajevne
okvire, postal slovenski in mednarodni.
Že od začetka so maraton pripravljali in vodili udeleženci maratonov. Center shajanja in naslov maratona je bil
pri fotografu Jožetu Zorku v Zidanškovi ulici 32 v Celju. Jože je tako postal predsednik maratonskega pohoda
Celje – Logarska dolina. Tajniška dela pa je opravljal Franc Smodiš. V letu 1987 se je pohodniška sekcija povečala
in tako so določena dela prevzemali novi člani: Jože Zorko, predsednik, Franc Smodiš, tajnik, Berni Tratnik, Bine
Javernik, Sretan Popovič, Ladislav Perčič, Janko Mirnik in Ivo Potočnik.
Pred pripravo sedmega maratona smo nekoliko reorganizirali organizacijski odbor, vodenje je prevzel kolektivni
organ, ki so ga predstavljali Ladislav Perčič, Sretan Popovič, Franc Smodiš ob sodelovanju Janka Mirnika, Ivana
9
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Potočnika in Cveta Kolenca.
Pred osmim maratonom smo dopolnili
organizacijski odbor in tako dobili drugega
predsednika. To je bil Ivo Potočnik, Janko
Mirnik podpredsednik, Franc Smodiš
tajnik, č lani pa Sretan Popovič, Ladislav
Perčič, Cveto Kolenc, Higin Kukovič, Janko
Požežnik, Alojz Čobec, Milan Kretič in Sašo
Pisanec.
Vsa dela v pripravi in izvedbi maratonov
smo vsi sodelujoči opravljali ljubiteljsko.
Pohodništvo in rekreativno dejavnost smo
programsko bogatili z drugimi pohodi:
Maratonom državnosti (42 km), Binkoštnim
pohodom Celje - Pilštanj (52 km), Pohodom Skupina po štartu iz Celja
Celje – Boč – Donačka gora (50 km),
Pohodom Celje – Rogla (50 km), Olimpijski tekom (5 in 10 km) ... Organizirali smo obiske maratonov v švicarskem
Bielu (100 km), nemškem Eisenachu (75 km), češkem Mnišku (100 km), nemškem Schwäbisch Gmündu (50 km),
obiskovali smo različne pohode: Jurčičeva pot, Višnja gora – Muljava, pohod Valentina Staniča Solkan – Kanal.
Pri organizaciji in izvedbi rekreativne športne dejavnosti so nam pomagali pokrovitelji in donatorji: Emo
Celje, Cinkarna Celje, SIP Šempeter, Libela Celje, Žito Ljubljana, Elkroj Nazarje, Zavarovalnica Triglav Celje,
občine Celje, Žalec, Mozirje in Velenje, NT-RC Celje, ZTKO Celje, Fotolik Celje, Potrošnik Celje, Kompas Celje,
Pivovarna Laško, Transjug Celje, ZŠAM Celje, Izletnik Celje, Gorenje Velenje, Metro Celje, Vrvica Celje, Steklar
Celje, Optika Smole Celje, Mesarija Jurij Šentjur, Pivovarna Union Ljubljana, Celjske mlekarne Arja vas, Plastika
Ivan Kregar Celje …
Vse se začne z vizualizacijo, ko si v mislih predstavljamo določen cilj, zamišljeno predstavitev moramo s
sodelujočimi programsko speljati. Nobena pot ni bila lahka, vsaka lahka pot je slaba pot. Vse naše poti so bile
težke, kar je tudi rodilo dane sadove in vrednote.
Vsem sodelujočim hvala za doprinos in še naprej ostanite z nami!
Franc Smodiš

Po naporu je okrepčilo dobrodošlo

Pred prihodom v cilj
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Vsega je kriva moja ljubezen do Logarske doline
Že ko sem kot otrok prvič videl Logarsko dolino, sem se zaljubil
vanjo. Ko vstopim vanjo, začutim mir, pozabim na skrbi in težave ter se
sprostim.
Zaradi svoje ljubezni do Logarske doline sem takoj, ko sem izvedel,
da so trije pohodniki prehodili pot od Celja do Logarske doline, začel
razmišljati, da se bom tudi sam preizkusil na tej poti in poskušal priti peš
v Logarsko dolino. Kar nekaj let je v meni tlela ta želja, nakar sem se leta
1988 odločil, da moram zastavljeno uresničiti. Nagovoril sem starejšega
sina Boštjana, ki je bil takrat star 17 let, in prijatelja Staneta Venigerja,
da se mi pridružita. Tako smo, ne da bi vedeli, kaj vse nas čaka, ob enih
ponoči štartali v množici v Celju in se podali na pot proti Logarski dolini.
Že po prvih desetih kilometrih mi je postalo popolnoma jasno, da zadeva
ni enostavna in da bo potrebno veliko trme in vztrajnosti, če bom hotel
priti do konca. V Mozirju sem resno razmišljal, da bi odstopil, vendar
zaradi sina in prijatelja nisem na glas povedal, o čem razmišljam, ampak
sem se odločil, da bom vztrajal. Dogovorili smo se, da ne bomo več hodili
skupaj, saj so se težave s krči in žulji začeli pojavljati na različne načine
in v različnem ritmu. Tako sem predlagal, da gre sin, ki je bil kondicijsko
najmočnejši, naprej, midva s prijateljem Stanetom pa sva nekaj časa še
hodila skupaj, nato pa je Stane omagal, saj je imel težave s copati, ki so mu dobesedno razpadli, in v bližini Luč
pohod zaključil. Tako sem se potem z veliko mukami in težavami privlekel v Logarsko dolino. Čas, ki sem ga
porabil za pot, je bil debelih 13 ur, kakšne pol ure pred mano pa je v Logarsko dolino prišel sin. Ko sem si zacelil
vse rane oziroma pozdravil žulje in ko so bolečine prenehale, sem se zatrdno odločil, da se ponovno poskusim na
tej razdalji in da pričnem s pripravami. To pa je bila zaenkrat samo pobožna želja. Ker sem naslednje leto s skupino
znancev ponovno štartal nepripravljen, sem pohod zaključil na izstopu v Lučah. Ugotovil sem, da kondicija, ki
jo premorem, ne zadošča, da bi brez težav prišel v Logarsko dolino in tako sem končno res pričel trenirati in se
pripravljati na naslednji pohod.
Leta 1990 sem brez večjih težav prišel oziroma pritekel v Logarsko dolino, za pot sem porabil okoli 10 ur in
začutil še močnejšo voljo in željo, da se za naslednji pohod bolje pripravim. Z udeležbami na pohodih Celje
– Logarska dolina sem se spoznal z organizatorji in ostalimi pohodniki in leta 1992 sem se odločil, da grem skupaj
s pohodniki v Biel ter da se preizkusim na razdalji 100 km. V Bielu sem se dobro spoznal s takratnimi organizatorji
pohoda Celje –Logarska dolina, Francem Smodišem, Ladislavom Perčičem in Sretanom Popovičem ter tudi z
Ivanom Kregarjem, ki je s svojo skromnostjo vzbudil mojo pozornost. Prvič mi v Bielu ni uspelo prehoditi 100
km, izstopil sem na izstopu pri 58 km. Trdno pa sem bil prepričan, da se v Biel še vrnem ter pretečem oziroma
prehodim 100 km. Ob vračanju iz Biela me je Franc Smodiš v imenu organizacijskega odbora povabil, naj se jim
pridružim. Rekel sem, da sem pripravljen pomagati pri organizaciji pohoda Celje- Logaska dolina, vendar pa vabila
nisem jemal resno.
Kakšen mesec po vrnitvi z Biela pa me je poklical takratni predsednik Izvršnega sveta skupščine Občine Celje,
Jože Zimšek in me prosil za razgovor. Takrat sem opravljal funkcijo komandirja Policijske postaje Celje in bil
popolnoma prepričan, da se je javil na razgovor zato, da bo skušal urediti kaj v zvezi s f nancami, ki jih je občina
zagotavljala za delovanje postaje. Na veliko presenečenje sem ob razgovoru ugotovil, da f nance niso problem,
temveč mi je povedal, da so se pri njem oglasili organizatorji pohoda Celje – Logarska dolina in predlagali, da me
poizkuša pregovoriti, naj bi se jim pridružil. Glavna težava je bila v tem, da je takratni predsednik organizacijskega
odbora Ivo Potočnik odstopil, prav tako pa so se med organizatorji pričela razna nesoglasja. Postalo mi je jasno, da
je bilo vabilo organizatorjev k sodelovanju ob vračanju iz Biela zelo resno in Jožetu Zimšku sem obljubil, da bom
pomagal in naredil vse, da bo 8. pohod Celje – Logarska dolina, do katerega je bilo še dobra dva meseca, izveden.
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Takrat še nisem vedel, da sem že tako zasvojen z maratonom,
da bom pri maratoncih ostal. Na prvem sestanku sem prevzel
vodenje takratnega organizacijskega odbora Celje - Logarska
dolina, ki je deloval pod okriljem Planinskega društva Celje.
Leto pred mano so organizatorji v svojo sredino povabili tudi
Odona Simoniča in tako sva bila skupaj velika osvežitev za
organizacijo. Ker sta do 8. pohoda Celje – Logarska dolina
preostala le še dva meseca, sem se resno začel ukvarjati z
organizacijo. Ugotovil sem, da so temelji že postavljeni in da je
treba pohod le nadgraditi, organizacijo pa samo še izpopolniti.
Pri tem sta mi bila v veliko pomoč Jože Cerovšek, takratni
direktor podjetja Novi tednik - Radio Celje, in novinar Mitja
Umnik. Z omenjeno medijsko hišo je organizator že pred
tem dobro sodeloval. Njuna zasluga je, da je še dandanes
medsebojno sodelovanje zelo dobro.
8. pohod Celje – Logarska dolina smo organizirali v bistvu
enako, kot je bilo organiziranih prejšnjih sedem. Glavni cilj je bil, da pohod uspešno izpeljemo. Uvedli smo
določene spremembe, in sicer glede celostne podobe pohoda, začeli smo podeljevati medalje, ki jih je skupaj s
celostno podobo oblikoval Minja Bajagič, oblikovalec pri podjetju Novi tednik - Radio Celje. Takrat sem začel
sodelovati tudi z Marjanom Ojsterškom, ki je bil zaposlen pri takratni Aurei, današnjem Heledisu, ki še danes skrbi
za izdelavo in podobo vseh naših medalj in pokalov. V bistvu gre za našega nepogrešljivega zunanjega sodelavca.
Naslednje leto sem v dobrih 13 urah premagal magično daljavo 100 km v Bielu. V veliko pomoč mi je bil Higin
Kukovič, s katerim sva skupaj pretekla oziroma prehodila večji del proge. Že takrat sem vsako tako prireditev
opazoval, ocenjeval in razmišljal, kaj bi lahko prenesli na pohod Celje – Logarska dolina. V Bielu sem ugotovil, da
obstaja Europacup der Ultramaraton, ki ga tvorijo trije ultramaratoni: Biel - 100 km, Alb marathon Schwäbisch
Gmünd - 50 km in Rennsteiglauf - 72,5 km. V Bielu smo se s Smodišem in ostalimi dogovorili, da se udeležimo
tudi drugih dveh ultramaratonov in spoznamo, kako sta ti prireditvi organizirani. Po udeležbi na maratonu
Rennsteiglauf sem ugotovil, da bi tudi mi lahko štart pohoda Celje – Logarska dolina prestavili na šesto uro zjutraj
in s tem rešili kup problemov glede osvetlitve proge v soteski pri Letušu.
Pozitivno sem bil presenečen nad organizatorji v Schwäbisch Gmündu, lepo so nas sprejeli, nam brez težav
določili mesto, kamor smo lahko izobesili naš plakat pohoda Celje – Logarska dolina, in prostor, kamor smo
lahko odložili prospekte našega pohoda. Še večje presenečenje pa nas je čakalo ob prihodu v telovadnico, v kateri
smo prenočevali. Ko sem vozniku kombija Igorju Poljanšku rekel, naj vzame tudi vino iz vozila, se je gospodar
telovadnice nasmejal in rekel: “Kaj, tudi cviček imate s seboj?” Povedal je, da mu je ime Peter in da je doma iz
okolice Sevnice ter da je v Schwäbisch Gmünd prišel že leta 1963. Kasneje sem ugotovil, da je Peter osebni prijatelj
Ericha Wenzelja, predsednika tekaškega društva v Schwäbisch Gmündu in da mu je on predlagal, naj se udeleži
našega pohoda Celje-Logarska dolina in kasneje tudi, da nas oziroma naš pohod vključi v Evropski pokal. Žal
je Peter že pokojni. Tako je bilo leto 1994 prelomno. Po dveh letih spoznavanja prireditve, maratoncev in vseh
izkušnjah, ki sem jih dobil na ultramaratonih v tujini, sem se odločil, da tudi mi pohod Celje – Logarska dolina
posodobimo. Tako smo štart prestavili iz ene na šesto uro zjutraj, poleg izstopov v Mozirju na 35 km in v Lučah na
60 km smo uvedli tudi krajše daljave. Tako smo omogočili udeležencem, da so lahko štartali v Mozirju na 40 km,
na Ljubnem na 25 km in v Lučah na 17 km. Uvedli smo tudi korenite spremembe trase, po kateri je potekal pohod
Celje – Logarska dolina. Traso iz Celja do Mozirja smo v bistvu speljali po bregovih Savinje in se tako izognili
vsem problemom glede zapore cest na tem delu. Ker je bilo veliko težav s Planinskim društvom Celje, pod okriljem
katerega je takrat deloval organizacijski odbor, smo se odločili, da se po organiziranju 10. pohoda Celje – Logarska
dolina organiziramo kot društvo.
Po dveh letih delovanja v organizacijskem odboru sem postal popoln zasvojenec tako s tekom kot z organizacijo,
niti pomisliti nisem več mogel, da ne bi deloval pri organizaciji, začutil sem, da lahko skupaj še veliko postorimo in
spremenimo, prireditev Celje – Logarska dolina pa uspešno peljemo naprej. Tako je pohod Celje – Logarska dolina
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postal del mene in mojega življenja. V javnosti
sem bil bolj prepoznaven po maratonu kot pa
po funkciji, ki sem jo takrat opravljal.
Tudi ustanovna skupščina društva, ki
smo mu dali ime Društvo maratoncev in
pohodnikov Celje, je bila v stilu pohoda Celje
– Logarska dolina. S takratnim upravljalcem
kampa Logarska dolina Edijem Ekavcem, ki
nam je pomagal pri zaključku prireditve, saj
se je pohod Celje – Logarska dolina takrat
zaključil v kampu v Logarski dolini, smo se
dogovorili, da imamo tri tedne po zaključku
prireditve v kampu analizo, istočasno pa bomo
izpeljali ustanovno skupščino in ustanovili
društvo. Ker so bili vsi ustanovni člani društva
tekači, smo ustanovitev organizirali tako, da
smo v Logarsko dolino potovali s kombijem iz preprostega razloga, da so nekateri lahko izstopili na Ljubnem,
drugi v Lučah in tekli najlepši del poti v Logarsko dolino. Do ustanovne skupščine je bilo še dovolj časa, zato
so nekateri skočili še na Klemenčevo jamo in se nato vrnili na ustanovno skupščino. Na Klemenčevi jami so se
pričele težave z “veselo vodko” in tako se je zgodilo, da so nekateri enostavno pozabili na obveznost udeležitve
na ustanovni skupščini. Sam nisem odšel na Klemenčevo jamo, ker sem še pripravljal gradivo in vse ostalo za
ustanovno skupščino, ob uri, ko je bila napovedana ustanovna skupščina, pa sem zgroženo ugotovil, da polovica
ustanovnih članov ni prišla nazaj s Klemenčeve jame, določeni, ki so prišli, pa so bili v zelo zaskrbljujočem stanju.
Kljub temu je bila z nekaj zamude ustanovna skupščina izvedena in Društvo maratoncev in pohodnikov Celje
je bilo ustanovljeno. Z ustanovitvijo društva so bili postavljen tudi organizacijski temelji za razvoj pohoda Celje
– Logarska dolina kakor tudi za razvoj pohodništva in maratona za celjsko regijo. Bil sem izvoljen za predsednika
društva, za podpredsednika Odon Simonič, tajnik društva pa je postal Sretan Popovič. Med ustanovnimi člani
so bili še takratni člani organizacijskega odbora, Franc Smodiš, Jože Tonkli, Cveto Kolenc in Ladislav Perčič. K
novoustanovljenemu društvu so zelo kmalu po ustanovitvi pristopili novi člani: Ivan Kregar, Hubert Ankerst,
Leopold Drame, Dragica in Franc Tratnik, Marija Abraham, Helena Ograjenšek, Stane Novak, Vida in Žani
Valenčak ter še drugi, ki so potem s svojim delovanjem v društvu bistveno dajali ton in vsebino delovanja društva.
Društvo je že na prvi skupščini štelo okoli 120 članov. Člani niso bili samo iz Celjske regije, ampak tudi iz drugih
delov države.
Leto 1995 lahko ocenim kot mobilizacijo ljubiteljev teka in pohodništva ter konsolidacijo organov društva in
širitev aktivnosti ne samo na organizacijo pohoda Celje – Logarska dolina, ampak tudi drugih prireditev. Tako je
društvo prevzelo organizacijo teka državnosti, ki ga je v bistvu pričel Ladislav Perčič s svojimi somišljeniki, ki so
na 1. obletnico osamosvojitve prehodili pot okoli Celja v dolžini okoli 40 km. V tem letu je društvo tudi navezalo
stike z organizatorji pastirskega praznika v Pilštanju in organiziralo pohod Celje – Pilštanj preko Celjske koče,
Svetine, Šentruperta, Dobja pri Planini, Planinske vasi na pastirski praznik v Pilštajn, v dolžini 40 km. Tako je
bila v letih 1995 in 1996 postavljena vsebina delovanja društva, ki je z manjšimi spremembami takšna še danes.
Maraton je bil usoden tudi za mojo nadaljnjo kariero. Na povabilo do takrat meni še neznanega maratonca Milana
Birse, vodje Okrožnega državnega tožilstva Celje, sem se konec leta 1994 zaposlil na navedenem tožilstvu in začel
opravljati funkcijo okrožnega državnega tožilca. Ob zaposlitvi nisem vedel, da me bo maraton zbližal z Milanom,
tako da sva postala velika in nerazdružljiva prijatelja. Milan in Ivan Kregar sta tudi kriva za pohod Celje - Donačka
gora, ki je nastal zaradi stave v Pragi med njima, da se preizkusita na navedeni razdalji. Ostali člani smo se jima
z veseljem pridružili. Odločili smo se, da stavo izpolnimo na Kregarjev rojstni dan, 2. maja. Ker je Ivan Kregar
oziroma naš ata, kot ga kličemo, zaradi svoje preprostosti in skromnosti zelo priljubljen med nami, smo se odločili,
da bomo vsako leto na njegov rojstni dan z njim prehodili pot iz Celja preko Boča na Donačko goro in tako že od
leta 1995 s Kregarjem hodimo iz Celja na Donačko goro. Z Milanom sva dvakrat skupaj pretekla 100 km v Bielu
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in se skupaj udeležila številnih maratonov in raznih
tekov po Sloveniji in Evropi. Leta 1999 pa smo se
na Milanovo pobudo v počastitev Dneva upora
proti okupatorju, 27. aprila odločili, da bomo tekli
oziroma prehodili pot iz Rogaške Slatine, kjer je
Milan doma, preko državne meje na maloobmejnem
prehodu Rajnkovec do Kumrovca. Tudi ta tek oziroma
pohod je postal tradicionalen in ga društvo neguje še
danes. V letu 1995 se nam je pridružil tudi moj dobri
prijatelj iz osamosvojitvene vojne Štefan Šemrov, ki
je takrat zasedal vidno mesto v vojaškem poveljstvu
za celjsko območje. Njegove so zasluge, da se nam
je pri organizaciji pridružila Slovenska vojska. Poleg
discipline militari, ki je bila uvedena na 7. pohodu, smo uvedli še vojaški maraton (40 km) iz Mozirja, ki je bil izbirni
maraton za ostale maratone, ki se jih je udeleževala Slovenska vojska. Dobili smo pomoč pri logistiki, predvsem v
postavljanju šotorov na cilju v Logarski dolini, pripravi in delitvi toplega obroka, kakor tudi nudenju pomoči pri
organizaciji na progi, prevozu prtljage v Logarsko dolino, razvozu različnega materiala po progi, skratka, dobili
smo pomoč v kompletni logistični podpori prireditve pohoda Celje – Logarska dolina.
V letu 1996 je Vida Valenčak v naše vrste pripeljala zdravnika dr. Ivana Žurana, kar je bila velika pridobitev za
naše društvo, saj smo dobili strokovnjaka, ki je zelo profesionalno poskrbel za zdravstveno varstvo tekmovalcev na
vseh naših tekmovalnih prireditvah in s tem na tem področju zelo dvignil nivo naših prireditev. Nismo pa pridobili
samo strokovnjaka, pridobili smo tudi človeka, prijatelja, velikega ljubitelja teka, ki nam nesebično pomaga tudi na
drugih področjih organizacije.
Če leti 1995 in 1996 ocenim kot mobilizacijo množic oziroma tistih ljudi, ki so pristopili k društvu in ki še danes
dajejo vsebino delovanju društva, so bila naslednja leta v bistvu bolj posvečena organizaciji, tako delovanju društva
kakor tudi organizaciji prireditev, ki smo jih začeli v letu 1995. Znotraj društva je tako nastala delitev dela; sam
sem postal odgovoren za pridobivanje dovoljenj in drugih pravnih zadev, podpredsednik Odon Simonič in Franc
Smodiš za označitev prog in organiziranje okrepčevalnic na progi, dr. Žuran in Vida Valenčak za zdravstveno
varstvo tekmovalcev na progi, Cveto Kolenc za delo s sponzorji in donatorji, Dragica Tratnik, Jože Tonkli, Marija
Abraham in Helena Ograjenšek za pobiranje štartnine in delitev štartnih številk.
V tem času sem bil tudi aktiven član Združenja šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) in uspelo mi je, da se je
spletlo tesno sodelovanje obeh društev. Poleg redarske službe, ki ga je ZŠAM opravljal od 4. pohoda dalje, nam je
pomagal tudi pri raznih administrativnih in tehničnih zadevah, pri prijavah za maraton, pobiranju članarine in pri
organiziranju vseh prevozov na prireditve. Za tako dobro sodelovanje sta imela vse zasluge takratni predsednik
združenja Igor Poljanšek in, žal že pokojni, takratni vodja delovne skupnosti združenja Slavko Veternik. Oba sta
bila redna voznika avtobusov oziroma kombijev na maratone po Evropi, katerih smo se udeleževali. Zanimanje
za Biel v Švici je bilo v letih 1995 in 1996 tako veliko, da smo napolnili kar dva avtobusa. Leta 1996 smo morali
poleg avtobusov vključiti še kombi. Najbolj mi je v spominu ostala udeležba na pohodu Brdska stezka v Mnišeku
leta 1995. S Slavkom Veternikom, ki je takrat vozil avtobus, sva iz znamenite pivnice Flek v Pragi do jutranjih ur
iskala pot nazaj do hotela Huberto na obrobju Prage, v katerem smo bili nastanjeni in upravičeno so imeli potniki
na avtobusu pripombe, da bi lahko prespali kar na avtobusu ...
V tem času delovanja sva s podpredsednikom Odonom Simoničem porabila veliko energije, da bi domačini
sprejeli pohod Celje- Logarska dolina za svojega. Obiskala sva vse župane in druge pomembne osebnosti ob progi
in v dolini ter jima poskušala predstaviti, da gre za skupni projekt in da je v njihovem in našem interesu, da se
razvija. Postopoma so domačini pohod sprejeli. Da pa se v Logarski dolini počutimo kot doma, ima velike zasluge
Gusti Lenart, direktor družbe Logarska d.o.o., ki nam vsako leto pomaga pri organizaciji zaključka v Logarski
dolini.
Društvo se ni uveljavilo in postalo prepoznavno samo v Sloveniji, ampak smo z udeležbami na raznih maratonih
v tujini poskrbeli, da se je prepoznavnost našega društva prenesla preko meja naše domovine v vse centre s
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podobno dejavnostjo. Tako je društvo redno organiziralo udeležbo v Bielu, Eisenachu in Brdski stezki v Mnišeku.
Z navedenimi organizatorji se nam je uspelo tudi zbližati. Zelo pa smo poglobili sodelovanje z maratonci in
pohodniki s Češke, ki so naši redni gostje od 6. pohoda naprej, postali smo pravi prijatelji. Na tem mestu moram
izpostaviti Ivano Vidimovo s Češke in Huberta Ankersta, ki sta zaslužna, da se je to sodelovanje poglobilo in
postalo vsebinsko tako bogato, kot je še danes. Hubert Ankest se nam je pridružil že leta 1993, ko smo se prvič
organizirano udeležili pohoda Brdska stezka v Mnišeku. Češko je zelo dobro poznal, saj se je tam rodil in kot
otrok tudi nekaj časa živel v Pragi. Tako je potem tudi vsako leto z nami potoval v Prago, nas vodil po njej in nam
razkazoval znamenitosti. Redno, kljub svoji starosti, pa se je udeleževal tudi pohoda v Mnišeku, žal nazadnje leta
2006, saj je v 91. letu starosti umrl po krajši bolezni. Ankerst nam je pomagal premagovati jezikovne pregrade.
Poleg češkega jezika je aktivno govoril še nemško in angleško, pasivno pa še devet jezikov. Nepogrešljiv je bil tudi
na sestankih Evropskega pokala, saj je bil prevajalec tako za nas kot za Čehe. Vsi pa se ga spominjamo kot človeka,
ki je s svojo skromnostjo in vitalnostjo dokazoval, da lahko tudi v poznih letih življenja živiš polno in bogato
življenje.
Največje priznanje za delovanje našega društva je bilo povabilo konec leta 1999 na sestanek organizatorjev
Europacup der Ultramarathone, da nas vključijo v navedeni pokal. Že vabilo na sestanek je bil dokaz, da si je
društvo postavilo pravilne temelje in vsebino dela in da so v društvu zbrani pravi ljudje, ki so sposobni sporočilo
prvih pohodnikov in pohod Celje – Logarska dolina iz lokalnih nivojev prenesti tudi preko meja v Evropo. Sestanka
v Schwäbisch Gmündu sta se v mesecu marcu leta 2000 poleg mene udeležila še Hubert Ankerst kot prevajalec
in Marjan Bernjak, ki je pomagal pri vožnji v oddaljeno nemško mesto. Na veliko presenečenje sem ugotovil, da
organizatorji pokala zelo dobro poznajo naš maraton, saj so se ga tudi že vsi udeležili, še posebej pa so bili navdušeni
nad lepotami Logarske doline. Presenečen sem bil tudi nad pozornostjo, ki mi jo je namenil Erich Wenzel, oče
pokala. Na sestanek je povabil tudi Franca Travnarja, takratnega predsednika Slovenskega izseljeniškega društva
v Schwäbisch Gmündu, ki me je nato spoznal še z gospodom Imenškom, lastnikom večje gostilne v tem mestu in
z drugimi zdomci. Imenšek je takoj ponudil svoje usluge in naši maratonci so bili v času maratona nastanjeni pri
njem. Tako se je med nami in zdomci spletlo pravo prijateljstvo, še posebej z Imenškom in z njegovo natakarico
Dragico, ki nas vsako leto sprejmeta pod streho in skrbita za naše dobro počutje.
Pohod Celje - Logarska dolina, ki smo ga preimenovali v Maraton Celje - Logarska dolina leta 2001, je skupaj
s pohodom Brdska stezka vključen v Evropacup der Ultramarathone. Za organizatorje je to pomenilo veliko
priznanje in veliko obveznost, organizacija maratona Celje - Logarska dolina je zahtevala organizacijo na nivoju
Evrope. Z vstopom v Evropski pokal je društvo zaokrožilo vsebino delovanja.
Konec leta 2001 sem začel opravljati funkcijo vodje Okrožnega državnega tožilstva v Celju in ocenil sem, da
moja funkcija ni več združljiva s funkcijo predsednika društva. V letu 2002 sem na skupščini društva odstopil kot
predsednik, funkcijo predsednika pa je pričel opravljati takratni podpredsednik Odon Simonič. Sam sem prevzel
funkcijo podpredsednika društva in to funkcijo opravljam še danes. Še vedno skrbim za pridobitev dovoljenj,
druge pravne zadeve, izdelavo medalj, pokalov in za organizacijo izvedbe cilja v Logarski dolini. Ne ukvarjam pa se
z drugimi področji, kot so marketing ter pridobivanje donatorjev in sponzorjev. V naslednjih letih v bistvu nismo
več odpirali novih projektov, vse teke in pohode, ki smo jih začeli gojiti in so postali tradicionalni, smo poskušali
čimbolje organizirati. Vsako leto smo se ukvarjali s f nančnimi problemi, predvsem kako zagotoviti f nančna
sredstva za navedene prireditve, s pridobitvijo generalnega sponzorja pa smo nekoliko rešili tudi te probleme, tako
da so ustvarjeni pogoji za normalno delovanje društva.
Na Društvo maratoncev in pohodnikov Celje gledam kot na svojega otroka in še vedno skrbim, da društvo
uresničuje temeljne cilje oziroma da nadaljuje pot, kot smo jo začrtali leta 1994 na ustanovni skupščini v Logarski
dolini. Maraton pa je postal tudi del mene. Spoznal sem veliko prijateljev teka, tako po Sloveniji kot po širni Evropi,
s katerimi se redno srečujem na raznih maratonih. Vsako leto, razen zadnji dve leti, sem se tudi udeleževal maratona
Celje - Logarska dolina, skupaj šestnajstkrat, šestkrat pa sem opravil Europacup. Udeležil sem se tudi vseh večjih
maratonov, v Rimu, Atenah, Amsterdamu, Podgorici in Berlinu. Na moje veliko zadovoljstvo je maraton zasvojil
tudi mojo ženo, tako sva skupaj opravila zadnja dva maratona Celje - Logarska, zadnji Europacup in maraton v
Berlinu.
Za vse to pa je kriva moja ljubezen do Logarske doline.
Ivan Žaberl
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Delo v društvu od leta 2002 do 2009 in ultramaraton
Celje - Logarska dolina v tem obdobju
Uvodnik
Nekateri trdijo, da je vse nekako določeno, da ni naključij ali pa so redka.
Pride čas, ko vstopiš v nek prostor, v neko dogajanje in tam ostaneš za
nedoločen č as. Nekatere dejanja v življenju te zaznamujejo, ti zlezejo
pod kožo, ostanejo v tebi, jih vzljubiš za celo življenje, postanejo način
tvojega življenja; tako je bilo tudi z mano, kriva pa je bila moja ljubezen
do teka. Vsaka ljubezen ima svojo ceno - po eni strani ti veliko daje, po
drugi strani pa ti tudi veliko vzame. Tudi moja zgodba ima dve plati, tisto
prijetno s koristnim, ki ti jo daje tek, in tisto drugo, ko prosti čas nameniš
za obveznosti pri organizaciji tekov, kar pa vedno ni prijetno.
Pisalo se je leto 1990, ko smo se šli učit organizacijskih spretnosti na
ultramaraton v švicarski Biel. Tam je vsako leto potekal eden največjih
in najbolje organiziranih ultramaratonov v Evropi. Veliko smo videli in
še več odnesli s seboj za naš ultramaraton. Kmalu po tem dogodku sem
dobil konkretne zadolžitve; sprejel sem oskrbo okrepčevalnic in zadolžitve
v zvezi z varovanjem maratona. Še močnejša pa je postala povezava z
maratonom po letu 1994, ko sem sprejel funkcijo podpredsednika društva.
Tudi pri meni ni bilo naključje, da sem se septembra leta 1994 znašel
na ustanovni skupščini Društva maratoncev in pohodnikov v Logarski
dolini. Pravzaprav sem moral biti tam, saj sem bil s sodelovanjem pri organizaciji maratona Celje – Logarska
dolina močno povezan z dogajanjem okrog maratona. Že v mladosti sem se veliko ukvarjal s tekom. Kot član
AD Kladivar Celje sem veliko let prebil na atletski stezi. Tudi po prenehanju aktivne vadbe sem še vedno veliko
prostega časa namenjal teku. Naključje pa je hotelo, da je bil moj sodelavec Franc Smodiš, ki je v tistem času že
nekajkrat prehodil pot od Celja do Logarske doline. Ker je vedel, da veliko tečem, me je povabil, da se pridružim
in pomagam pri organizaciji maratona v Logarsko dolino.
V tistem času je organizacija maratona v Logarsko dolino prerasla sekcijo, v kateri se je maraton vsako leto izvajal.
Logična posledica je bila ustanovitev društva. Tukaj ima ta moja zgodba svoj začetek, saj sem na tej skupščini
predsedoval skupščini in bil izvoljen za podpredsednika društva. Stopnjevanje mojih obveznosti do maratona se je
leta 2002 še povečalo, potem ko sem bil izvoljen za predsednika Društva maratoncev in pohodnikov Celje. Prva
in največja obveza je postala priprava in izvedba maratona Celje – Logarska dolina. To funkcijo sem opravljal do
leta 2002, ko je prišlo do sprememb v vodstvu društva. Takrat sem bil izvoljen za predsednika društva. Vse je bilo
dogovorjeno, in sicer, da bo zaradi nezdružljivosti poklica s funkcijo predsednika odstopil dotedanji predsednik
društva Ivan Žaberl, na njegovo mesto pa so imenovali mene kot drugega predsednika društva. Ivan Žaberl je
prevzel funkcijo podpredsednika društva. Zame se ni veliko spremenilo, razen tega, da sem dobil še več obveznosti
in odgovornosti. Delo v društvu mi je bilo dobro poznano; vse pa se je vrtelo okrog maratona Celje – Logarska
dolina in sodelovanja v evropskem ultramaratonskem pokalu. V bistvu je Društvo maratoncev in pohodnikov bilo
maraton Celje – Logarska dolina in je maraton Celje – Logarska dolina.
Priprave na maraton so bile vsako leto zelo obsežne, trajale so nekaj mesecev, saj je bilo treba pridobiti dovoljenja
za izvedbo prireditve za vse občine, skozi katere se je odvijal maraton, pripraviti propagandni material (plakate,
zloženke, prijavnice), izvesti temeljito obveščanje o prireditvi preko medijev in interneta, pripraviti nagrade, medalje
in pokale za vse nastopajoče, se dogovoriti za sodelovanje s Slovensko vojsko, ki je vsako leto opremila ciljni prostor
in poskrbela za večino prevozov pred, med in po maratonu, se dogovoriti za zdravniško oskrbo, za varovanje
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maratona, za masažo in za računalniško obdelavo rezultatov. Za pridobitev dovoljenj je vsako let poskrbel Ivan
Žaberl, za pripravo propagandnega materiala in za dogovarjanje s Slovensko vojsko sva bila zadolžena skupaj z
njim, za zdravniško ekipo pa je vsako leto poskrbel dr. Ivan Žuran.
Izvedba maratona je bila vsako leto najtežji in najbolj stresni del maratona, saj je bilo treba označiti progo,
pripraviti štartni in ciljni prostor, razporediti redarsko službo, razdeliti štartne številke, postaviti kontrole na progi,
se dogovoriti s policijo, pripraviti in oskrbeti okrepčevalnice, zagotoviti prevoz v Logarsko dolino in nazaj. Za
označitev proge sta vsako leto poskrbela Lojze Melavc in Božo Mulej. Štartne prostore na vseh štartih smo pripravili
nekateri člani IO društva skupaj z ZŠAM Celje, na cilju pa je vsako leto Ivan Žaberl skupaj s Slovensko vojsko na
čelu z Bogdanom Hvalcem, in ZŠAM Celje poskrbel za pripravo ciljnega prostora. Za varovanje maratona je vsa
leta skrbel ZŠAM Celje, ki ga je zadnja leta vodil Albin Ojsteršek, za kontrolne točke med maratonom je skrbel
Franc Smodiš, za pripravo in oskrbo okrepčevalnic sem poskrbel sam, za pripravo in razdelitev številk pa sta
skrbela Marija Abraham in Jože Tonkli.
Društvo je imelo v tem času sedež na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje, kjer smo imeli brezplačno v uporabi
manjšo pisarno in smo bili zelo utesnjeni. Stanje se je izboljšalo potem, ko smo leta 2007 postali najemniki pisarne
v Kocenovi ulici, vendar pa tudi tukaj ni bilo veliko udobja, zato smo se leta 2009 preselili v veliko večjo in
bolj udobno pisarno na Kidričevi ulici. Po številnih selitvah smo končno dobili tisto, kar smo iskali, prostore za
normalno delo.
Že od vsega začetka je bil gonilna sila društva Izvršni odbor društva, ki se je vsako leto pred maratonom v
Logarsko dolino okrepil s člani organizacijskega odbora. Delovanje društva je bilo že utečeno, vendar je bilo treba
še veliko narediti na organizaciji dela društva, na prepoznavnosti društva, sanirati je bilo potrebno f nančno stanje
in kadrovsko okrepiti članstvo društva. Izvršni odbor društva so sestavljali predsednik, podpredsednik, tajnik,
blagajnik in člani odbora; odbor je štel 11 članov in se je sestajal vsaj petkrat letno. Poleg maratona Celje – Logarska
dolina je društvo vsako leto organiziralo tudi Mali maraton državnosti, Olimpijski tek in Binkoštni pohod.
Seveda je bilo društvo aktivno tudi na drugih področjih, saj smo se vsako leto udeleževali vseh maratonov za
evropski pokal, kjer smo propagirali naš maraton v Logarsko dolino. Kot člani Evropskega ultramaratonskega
pokala smo postali prepoznavni tudi po Evropi. Tudi sam sem se kot tekač in predstavnik društva vsako leto
udeleževal teh maratonov.
V tem času so nas najbolj pestile f nančne težave, ki so bile posledica vse dražje organizacije maratona
v Logarsko dolino. Minus se je vsako leto povečeval, odrešitev pa je prišla v letu 2005, ko smo z občinami,
skozi katere poteka maraton, podpisali Pogodbo o sof nanciranju maratona. Seveda pa je bila najpomembnejša
naloga vsako leto zagotavljanje f nančnih sredstev, ki smo jih pridobili od štartnin, članarin, dotacij, donacij in
od sponzorjev. Sponzorska sredstva so vsako leto predstavljala 50 odstotkov vseh prihodkov društva. Najbolj je
bila pri pridobivanju aktivna tajnica našega društva, Dragica Tratnik, podpredsednik društva, Ivan Žaberl, pa tudi
sam kot predsednik društva sem zagotovil del sponzorskih sredstev. Ravno f nance so nam v tistem času, ko sem
bil izvoljen za predsednika društva, povzročale največ težav, saj je bil tedaj sprejet znameniti Zakon o varnosti v
cestnem prometu, ki je zelo podražil organizacijo maratona zaradi varovanja prireditve. Odvzel nam je vso voljo
do organizacije maratona, saj so bile stotine prostovoljnega dela in vsi sponzorji premalo, da bi se prireditev
f nančno izšla, ker so se stroški za varovanje maratona drastično povečali. Nič nam ni pomagalo, da je društvo
delovalo v javnem interesu. V tem času smo se že nekako odločali, da bo dvajseti maraton tudi zadnji maraton, ki
ga bomo organizirali, saj so bila f nančna bremena prevelika. Potem pa je prišlo do velikega preobrata, ki je pomenil
preživetje še vsaj za nekaj let. Ob veliki podpori župana Mestne občine Celje, Bojana Šrota, in županov ostalih
občin, po katerih je potekal maraton, smo podpisali Pogodbo o sof nanciranju maratona, s katero smo lahko
pokrili stroške za storitve policije, zaporo cest in varovanje maratona. Na ta način smo lahko pričeli poravnavati
velik dolg za storitve policije in končali spor na sodišču.
V času mojega predsedovanja je maraton doživel nekatere spremembe, saj smo cilj maratona leta 2002 prestavili
iz kampa v Logarski dolini k hotelu Plesnik in s tem maraton podaljšali za en kilometer. Čez tri leta pa smo cilj
ponovno prestavili na novo lokacijo, k Penzionu Na Razpotju, v Celju pa še naredili 2 km dolgo pentljo, tako da je
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maraton od takrat dejansko dolg 75 km.
Vsa ta leta so naši cilji pri organizaciji maratona ostali isti, torej kako izboljšati organizacijo prireditve in kako
zagotoviti še večjo varnost za nastopajoče. Za dosego teh ciljev pa je bilo treba zagotoviti dobre pogoje, dobro
obveščanje pred prireditvijo, zlasti preko spleta, za kar je skrbel Jože Turnšek, zagotoviti dobre pogoje na štartu,
progi in cilju, oskrbeti nastopajoče z napitki, s sadjem, z zdravniško oskrbo, masažo, s prijazno besedo organizatorjev,
da bo čimmanj poškodb ... Naša velika skrb je bila tudi ta, kako speljati pot, da bo čimbolj varna, da bo čim manj
potekala po prometnicah, da bodo tekači ali pohodniki uživali, da bo tek čisti užitek, spojitev z naravo, da bodo vsi
zadovoljni in kako dati udeležencem čim več, čeprav s štartnino nismo pokrili niti polovice stroškov.
Veliko od tega smo v teh letih storili, saj smo izboljšali obveščanje o prireditvi preko spleta, izboljšali pogoje
na štartu, povečali število okrepčevalnic, okrepili redarsko službo, cilj prestavili na novo lokacijo, ki je veliko bolj
prijazna za nastopajoče, zagotovili odlično zdravniško oskrbo na čelu z dr. Žuranom, in ne nazadnje, izboljšali
f nančno poslovanje društva.
Mnogo je bilo storjenega tudi na področju promocije društva in obveščanja o naših prireditvah. Na mojo
pobudo smo že prvo leto mojega predsedovanja dobili svojo spletno stran, ki jo je urejal Jože Turnšek. Veliko je
bilo storjenega tudi glede prepoznavnosti društva, saj smo dobili klubsko zastavo, drese, zloženko za maraton v
Logarsko dolino in maraton državnosti.
Pri prepoznavnosti so nam pomagali tudi mediji, kot sta Novi tednik - Radio Celje in TV Celje, ki sta bila tudi
sponzorja vseh naših prireditev.
Zelo pomembno je tudi to, da so ostali z nami vsi večji sponzorji, celo nekaj novih smo pridobili v zadnjih
letih. Zelo pomembno za nas pa je bilo tudi sodelovanje s Slovensko vojsko, brez katere ne bi bilo mogoče izvesti
maratona v Logarsko dolino. Sponzorjev je bilo zelo veliko in so bili odločilni, da je društvo lahko delovalo. Vsa
leta so bili z nami CRing Informatika, Elektro Turnšek, Pilih beton, Zdravstveni dom Celje in Sipro Žalec.
Pomembno je tudi, da smo se v tem obdobju uveljavili v Evropskem maratonskem pokalu, da smo postali
prepoznavni v Sloveniji in po Evropi. Maraton so v vseh teh letih najbolj zaznamovali Stane Barber, ki je zmagal
osemkrat, Stane Ilar, ki je zmagal štirikrat, in Franc Smodiš, ki je opravil vseh 25 maratonov. Moto oziroma geslo
našega maratona pa je, da so zmagovalci vsi, ki opravijo pot iz Celje v Logarsko dolino.
Maraton nam je vsem, ki smo sodelovali pri organizaciji, pomenil nekaj posebnega. Vsi, ki smo sodelovali, smo
bili veseli, da smo bili lahko del te prireditve, da smo naredili nekaj lepega in koristnega za druženje, za dobro
počutje v lepi naravi, da so vsi, ki so prišli, odhajali z lepimi vtisi in z mislijo, da se še vrnejo.

Pregled po letih
Leto 2002
Društvo je v letu 2002 delovalo v prostorih Zavoda za zdravstveno varstvo na Ipavčevi 18 in je imelo 56 članov,
ki so sodelovali pri organizaciji tekmovanj in pohodov. Članstvo v letu 2002 se je nekoliko zmanjšalo, čeprav je
ostal izvršni odbor društva v enaki sestavi, vendar brez Slavka Veternika. Poleg sprememb na mestu predsednika
društva, ki so bile dogovorjene, so še nastale spremembe na funkciji tajnika. Franc Smodiš je odstopil, na njegovo
mesto pa je bil imenovan Andrej Abraham. Kadrovske spremembe so vplivale na to, da je precej zastalo delo v
društvu. Velik poudarek v tem letu je bil na izboljšanju obveščanja v zvezi z našim delom v društvu in o prireditvah,
ki jih organizira društvo. Dobili smo spletno stran, ki jo je urejal Jože Turnšek. Finančno poslovanje za leto 2007
je bilo pozitivno, vendar je v preteklih letih nastal velik dolg za storitve policije, ki je znašal skoraj dva milijona
tolarjev.
Maraton državnosti je bil zaradi velike vročine odpovedan; v dogovoru z zdravnikom in tekmovalci je bil organiziran
samo mali maraton ter družinski in otroški tek. Med odmevnejšimi prireditvami, ki jih je organiziralo društvo,
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pa je bil tudi Binkoštni pohod. V društvu smo
organizirali še tek in pohod iz Celja na Donačko
goro ter tek in pohod iz Celja na Roglo.
Drugič smo sodelovali tudi v evropskem
ultramaratonskem pokalu in se udeležili vseh
tekmovanj za evropski ultramaratonski pokal.
Udeležili smo se tudi drugega malega Kraškega
maratona, teka trojk v Ljubljani in maratona v
Plitvicah.
Štart 18. maratona Celje – Logarska dolina je
bil tam, kjer je bil že v zadnjih letih, to je pred
Mestno občino Celje. Proga je bila speljana po
Ljubljanski cesti in kasneje zavila na nabrežje
Savinje. Na štartu v Celju je bilo nekaj več kot 170
Štart maratona Štefana Šemrova v Mozirju
maratoncev.
Moško preizkušnjo je končalo 120 maratoncev,
žensko pa 24 maratonk. Med moškimi je zmagal Milan Pilih iz Celja pred Miranom Centrihom iz Velenja in
Matjažem Krevljem iz Štor. Žensko preizkušnjo je dobila Blanka Gstettner iz Avstrije pred Sigrid Lomsky in
Giselo Laub iz Nemčije. Maraton iz Mozirja v Logarsko dolino je preteklo 44 tekmovalcev. Zmagal je Tadej
Drobnič iz Rakeka. Na cilju je bilo tudi 13 maratonk, zmagala je Marija Loc iz Šmartnega pri Litiji. Na Ljubnem
je štartalo 57 tekačev in tekačic, v Lučah pa 133 tekačev in 79 tekačic. Skupno se je maratonov in tekov na vseh
razdaljah udeležilo 487 maratoncev in tekačev.
V tem letu je nastala sprememba na cilju v Logarski dolini, kjer so zaprli turistični kamp, tako da smo morali
prestaviti cilj maratona zopet tja, kjer je nekoč že bil, pri hotelu Plesnik, kjer je nekoč stal Izletnikov Planinski
dom. Sprememba je bila zelo dobrodošla, saj smo lažje pripravili ciljni prostor. S to spremembo smo naredili velik
korak naprej pri kvalitetni izvedbi prireditve in promociji tekmovanja. Tudi vreme, ki je zelo pomemben dejavnik
pri organizaciji, je bilo - proti pričakovanju glede na zadnja leta - lepo in je privabilo veliko obiskovalcev, kar je še
izboljšalo prijeten občutek ob izvedbi prireditve.
Kljub odlični izvedbi maratona, za kar so bili zaslužni prav vsi, ki so pomagali pri organizaciji maratona, zlasti
Slovenska vojska in zdravniška ekipa, pa se je prireditev končala z grenkim priokusom, saj je dolg za delo policije
zaradi stroškov varovanja narasel skoraj že na 2 milijona tolarjev, tako da se prireditvi ni pisalo dobro. Potreben je
bil razmislek, kako naprej. Obstajala je možnost, da je bil to zadnji maraton, ker po zaključku maratona ni bilo več
sredstev za pripravo naslednjega maratona.

Leto 2003
Članstvo v društvu se ni bistveno spremenilo, v društvu je bilo 59 članov. Nastale pa so nekatere spremembe
v sestavi Izvršnega odbora (IO) društva. Za tajnika društva je bila izvoljena Dragica Tratnik, za blagajnika Saša
Esih, za člana IO društva pa Robi Ašenberg. Največje breme pri delu društva je slonelo na delu IO društva, ki
se je sestajal glede na koledar prireditev društva. Tudi v tem letu je bil poudarek na izboljšanju obveščanja preko
interneta, kjer so bile objavljene vse aktivnosti društva, in na propagiranju naših prireditev preko medijev. Finančno
poslovanje je bilo pozitivno, saj je društvo v naslednje leto preneslo šeststo tisoč tolarjev.
Po programu je društvo organiziralo 19. maraton Celje – Logarska dolina, ki je tudi štel za Evropski ultramaratonski
pokal.
Po sklepu IO društva je bil ponovno izveden samo mali maraton državnosti, ki pa je potekal v veliki vročini. Štart
je bil na Starem trgu v Celju, proga pa je bila speljana do Žalca in nazaj. Prireditve se je udeležilo razmeroma malo
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tekmovalcev, le nekaj več kot sto. Med moškimi je zmagal Romeo Živko, pri ženskah pa Tjaša Burnik. Zelo dobro
pa je bil organiziran in obiskan otroški tek, ki ga je skupaj s prijatelji organizirala Anica Živko.
Olimpijski tek smo zaradi težav pri zapori cest prestavili in smo ga prvič organizirali na Špici. Tek je bil speljan po
nabrežju Savinje, zato nam ni bilo potrebno pridobiti dovoljenj za zapore prometnic. Teklo se je na dveh razdaljah,
in sicer na 8,5 km in na 3 km. Teka se je udeležilo malo manj kot sto tekačev vseh starostnih kategorij.
Binkoštnega pohoda se je udeležilo nekaj več kot 120 pohodnikov, ki so imeli na progi tri okrepčevalnice. Da je
pohod uspel, sta bila “kriva” naša člana Ivan Valenčak in Milan Birsa, ki sta pohod tudi organizirala.
V tem letu sta bila tudi organizirana Kregarjev pohod iz Celja na Donačko goro in pohod na Roglo. Posebno
doživetje pa je bila udeležba na maratonu v črnogorski Podgorici, ki se ga je udeležilo veliko članov našega
društva.
Po tradiciji je bil štart 19. maratona Celje – Logarska dolina
na Trgu celjskih knezov v Celju, ki je bil v lepem vremenu, in
je zato privabil veliko obiskovalcev. Trasa maratona je ostala
nespremenjena in je bila speljana enako kot leto prej. Cilj
je bil ponovno pri Hotelu Plesnik, kar je dajalo vsem, ki so
prišli na cilj, več udobja, zagotovljen pa je bil boljši standard
za vse nastopajoče. Ponujal pa se je tudi lep pogled na gore,
ki obkrožajo ciljni prostor.
Na štartu v Celju je bilo nekaj manj kot 180 maratoncev.
Maraton do Logarske doline je preteklo 130 maratoncev
in 23 maratonk. Med maratonci je osmič zmagal Stanko
Barber iz Velenja pred Ulrichom Grallathom iz Nemčije
(Hersbruck) in Jorgom Schreiberjem iz Münchna, medtem
Zmagovalci med vojaki
ko je med ženskami zmagala Čehinja Renata Bezdekova pred
Tino Jelenc iz Škofje Loke in Zdenko Robnik iz Celja. Maraton iz Mozirja do Logarske doline je opravilo 60
maratoncev in 11 maratonk. Med moškimi je zmagal Tadej Drobnič, med maratonkami pa ponovno Marija Loc iz
Šmartnega pri Litiji. Tek z Ljubnega je opravilo 50 tekačev in 15 tekačic, tek iz Luč pa 184 tekačev in 116 tekačic.
Skupno je bilo na prireditvi 609 nastopajočih.
V okviru maratona Celje – Logarska dolina je bil organiziran tudi 9. vojaški maraton, ki se ga je udeležilo
rekordno število nastopajočih, bilo jih je več kot 270. Slovenska vojska je tako kot vsa predhodna leta nudila
logistično podporo pri izvedbi maratona, na čelu s polkovnikom Štefanom Šemrovom.
Ponovno je bilo ugotovljeno, da je bila organizacija, razen nekaterih manjših pomanjkljivosti, odlično opravljena,
vendar pa so se nadaljevale f nančne težave. Dolg se je sicer nekoliko zmanjšal, zato po zaključku maratona nismo
vedeli, ali je to bil zadnji maraton.

Leto 2004
V društvu je bilo 52 članov, kar je bilo malo manj kot v predhodnem letu, tako da se niso uresničila prizadevanja,
da bi v društvo pridobili nove člane, da bi kadrovsko okrepili članstvo. Nastale so le manjše spremembe v sestavi
IO društva, saj je bila za blagajnika društva izvoljena Nataša Robič. Izvršni odbor se je sestajal glede na organizacijo
tekmovanj in na organizacijskem odboru za pripravo maratona Celje – Logarska dolina. Za večjo prepoznavnost
društva smo dobili klubske drese in zastavo.
V letu 2004 se je izboljšalo f nančno poslovanje društva, saj je bila ob podpori župana Mestne občine Celje,
Bojana Šrota, podpisana Pogodba o sof nanciranju maratona Celje – Logarska dolina z vsemi občinami, skozi
katere je potekal maraton. Na ta način smo lahko pričeli s postopno sanacijo dolga za storitve policije.
Društvo je po programu organiziralo Mali maraton državnosti, Olimpijski tek, Binkoštni pohod, tek in pohod v
20

Kumrovec, tek in pohod na Donačko goro in pohod na
Roglo. Štart malega maratona je bil ponovno na Starem
trgu v Celju, vendar je bil prestavljen na popoldanski
čas, na 17. uro. Prireditev je zato postala bolj privlačna
za gledalce, nastopajoči pa so lahko izbirali med krajšo
in daljšo razdaljo. Mali maraton državnosti je doživel
nekatere spremembe, saj je dobil stalni termin, to je na
predvečer praznika samostojnosti, spremenila pa se je
tudi trasa maratona, saj se je prvič teklo dva kroga, en
je bil dolg nekaj več kot 10 km. Proga pa je bila speljana
ob Savinji do brvi v Levcu. Prireditev je uspela, vendar
pa nismo bili zadovoljni s številom nastopajočih. Po
tradiciji je bil pred malim maratonom izveden Otroški
tek, ki se ga je udeležilo rekordno število nastopajočih.
Z veseljem smo ugotovili, da se je Otroški tek Štefan Šemrov in Janko Turnšek v cilju
dokončno prijel in da se število nastopajočih vsako
leto zelo povečuje.
V tem letu smo se udeležili še vseh maratonov za evropski pokal, teka trojk v Ljubljani, Ljubljanskega maratona,
pohoda po stopinjah Valentina Staniča in pohoda po Levstikovi poti.
20., jubilejno izvedbo maratona Celje – Logarska
dolina sta zaznamovala rekordna udeležba in izredno
lepo vreme. Rekordni sta bili udeležbi na štartih v
Celju in Lučah. Cilj maratona je bil tretje leto zapored
pri Hotelu Plesnik. Na štartu v Celju je bilo prvič
več kot 200 nastopajočih, maraton pa je končalo
155 maratoncev in 22 maratonk. Med moškimi
smo dobili novega zmagovalca, Staneta Ferf lo iz
Cerknice, ki je zmagal pred Jorgom Schreiberjem
iz Nemčije (Oberkochen) in Miranom Centrihom
iz Velenja. Med maratonkami je ponovno zmagala
tekmovalka iz Nemčije, Heike Groß pred rojakinjo
Brigitte Rodenbeck in Tino Jelenc iz Škofje Loke.
Na maratonu iz Mozirja je štartalo 78 tekmovalcev. Ekipa za pripravo in razdelitev štartnih številk
Zmagala sta Tadej Drobnič iz Rakeka in ponovno
Marija Loc iz Šmartnega pri Litiji. Na Ljubnem je štartalo 58 tekačev, v Lučah pa rekordnih 476 tekačev in
pohodnikov. Skupaj je bila dosežena rekordna udeležba, saj je bilo 813 nastopajočih.
Kljub odlični izvedbi maratona, za kar so bili v veliki meri zaslužni tudi Slovenska vojska in odlični zdravniški
ekipi na čelu z dr. Ivanom Žuranom, so se pri organizaciji pojavile nekatere pomanjkljivosti, ki so bile posledica
tega, da je na prireditvi sodelovalo rekordno število tekačev in pohodnikov in je zato nastal logističen problem pri
izvedbi prireditve, zlasti pri prometni ureditvi.
To leto nam je prineslo olajšanje pri organizaciji maratona, saj smo ob pomoči celjskega župana Bojana Šrota,
žalskega župana Lojzeta Posedela in ostalih županov občin, skozi katere poteka maraton, uspeli podpisati Pogodbo
o sof nanciranju varovanja maratona in smo tako začeli zmanjševati dolg za storitve policije, ki je nastal v preteklih
letih.
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Leto 2005
Članstvo v društvu se je nekoliko povečalo, na 62
članov. Na volilni skupščini je bil izvoljen NO društva.
Za predsednika društva je bil izvoljen mag. Odon
Simonič, za podpredsednika Ivan Žaberl, za tajnika
Dragica Tratnik in za blagajnika Nataša Robič. Za člane
IO društva so bili izvoljeni Alojz Melavc, dr. Ivan Žuran,
Anica Živko, Cveto Kolenc, Franc Smodiš, Dušanka
Kregar, Božo Mulej, Janez Kožuh in Matevž Naraks.
Še naprej so bili v društvu najbolj aktivni člani IO
društva. Sprejemali so vse pomembne odločitve v
zvezi z delovanjem društva in za prireditve, ki jih je
organiziralo društvo. Delo po sekcijah pa ni zaživelo,
čeprav je bil to eden izmed pomembnejših ciljev v tem
letu. Za društvo je bilo zelo pomembno, da se je počasi
začelo izboljševati f nančno stanje, da smo lahko nekaj Štirikratni zmagovalec ultramaratona Stane Ilar
sredstev vložili v promocijo društva, velik poudarek pa je bil ponovno na obveščanju in predstavitvi društva preko
spleta.
Po programu društva smo to leto organizirali dve osrednji prireditvi, in sicer 21. maraton Celje – Logarska dolina
in 14. mali maraton državnosti.
Mali maraton državnosti je bil spremenjen, saj se je spremenila trasa maratona, ker sta bila štart in cilj maratona
na Trgu celjskih knezov pred Mestno občino Celje in je bil organiziran v sklopu praznika Občine Celje. Tek na
10,5 km je prvič štel za Štajersko - Koroški in za slovenski pokal. Prvič pa je prireditev bila tudi dobro obiskana,
predvsem zaradi tekačev na krajši razdalji, ki so tekli za pokal. V malem maratonu sta zmagala Gorazd Šuligoj in
Vilma Brešan. Prireditve se je udeležilo 128 tekačev na obeh razdaljah, prireditev pa se je tudi f nančno pokrila.
Kot že vrsto let nazaj se je pred malim maratonom odvijal Otroški tek, ki je bil že po tradiciji dobro organiziran
in obiskan, saj se ga je udeležilo 172 otrok. Za promocijo društva je bilo pomembno, da si je prireditev ogledalo
veliko število gledalcev in da je prireditev prenašala TV Celje.
Po programu smo organizirali še Olimpijski tek, Binkoštni pohod, tek in pohod na Donačko goro, pohod na
Roglo in tek ter pohod v Kumrovec ter se udeležili vseh maratonov za evropski pokal, teka trojk v Ljubljani in
pohoda po Levstikovi poti.
Štart maratona je bil ob 6. uri na Trgu celjskih knezov, pred zgradbo Mestne občine Celje, v lepem in za ta čas
zelo toplem vremenu. To leto smo spremenili čas štarta na Ljubnem, ki je bil pol ure kasneje, in v Lučah, kjer je
bil eno uro kasneje, vse z namenom, da tisti najboljši, ki štartajo v Celju, prvi prispejo na cilj v Logarsko dolino.
Cilj je bil tokrat prvič pri Penzionu Na razpotju. Maraton je bil tokrat prvič dejansko dolg 75 km, saj smo v Celju
naredili dva kilometra dolgo pentljo, cilj pa se je pomaknil za en kilometer naprej. Zaradi pentlje v Celju so se za
dva kilometra podaljšali vsi skrajšani teki. V Celju je štartalo 170 tekačev, maraton do Logarske doline pa je preteklo
123 maratoncev in 15 maratonk, 27 tekačev pa je predčasno zaključilo maraton v Mozirju in Lučah. Prvič je zmagal
Stanislav Ilar iz Novega mesta pred Nemcema Stafanom Goschem in Josefom Willerichom. Med ženskami je
zmagala Julija Haeussler pred Ingeborg Lang (obe iz Nemčije) in Pio Golob iz Črnuč. Klasični maraton je končalo
74 moških in 9 žensk. Zmagala sta Tadej Robnik iz Rakeka in ponovno Marija Loc iz Šmartnega pri Litiji. Razdaljo
na 27 km je končalo 40 tekačev in 14 tekačic. Tek in pohod na 17 km pa je končalo 210 moških in 95 žensk. V
tekmovalnem delu je nastopilo 607 udeležencev. Udeležba je bila zopet rekordna, saj je v Lučah štartalo več kot
700 pohodnikov in so zato nastali veliki logistični problemi.
S ciljem maratona pri penzionu Na razpotju je prireditev tako pridobila na kvaliteti, za nas pa je bila to nova,
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prijetna izkušnja. Naredili pa smo tudi korak naprej pri promociji te prireditve. Organizacija maratona je bila po
tradiciji zelo dobra, nastali pa so logistični problemi s prometom v Logarski dolini, ker je bilo premalo parkirnih
prostorov, saj je na prireditvi sodelovalo rekordno število tekačev in pohodnikov. Na koncu se je z nami poigralo
še vreme. Zaradi nevihte je zmanjkalo elektrike in nismo mogli izvesti celotne razglasitve rezultatov.

Leto 2006
Članstvo v tem letu se je nekoliko zmanjšalo glede
na predhodno leto, na 48 članov. Delo v društvu
je potekalo preko IO društva, ki se je tudi to leto
okrepil s člani organizacijskega odbora za pripravo
maratona v Logarsko dolino. Izvedene so bile vse
prireditve, ki so bile predvidene z letnim načrtom
za leto 2006. Ponovno je bilo za promocijo društva
največ narejeno z obveščanjem preko interneta in
z udeležbo na maratonih za evropski pokal, pa tudi
z izdelavo zastav društva, klubskih dresov, majic in
s sodelovanjem z mediji. Pomembno za društvo pa
je bilo tudi, da je bil poravnan dolg do policije, ki je
nastal v preteklih letih.
Poleg maratona Celje – Logarska dolina smo Vsi zmagovalci po kategorijah na maratonu (75 km)
organizirali tudi 15. mali maraton državnosti.
Doživel je več sprememb, saj se je odvijal na novi lokaciji. Štart in cilj maratona sta bila pred dvorano Zlatorog na
Hudinji v Celju. Trasa je bila speljana do Šmartinskega jezera, kjer je nekaj časa potekala neposredno ob jezeru. Z
novo lokacijo smo veliko pridobili na kvaliteti prireditve, saj so nastopajoči imeli garderobe, tuše in velik parkirni
prostor. Teklo se je na 21 km in na 10,5 km. Za 21 km je bilo potrebno preteči dva kroga. Zaradi sodelovanja v
Štajersko – Koroškem pokalu je bila tudi dobra udeležba na maratonu. Povečali pa so se tudi stroški za organizacijo
maratona in izvedbo zapor, saj se maraton odvija po prometnicah. Tudi Otroški tek je pridobil na kvaliteti in
množičnosti. Odvijal se je pred dvorano Zlatorog in ga je tako, kot je že v navadi, obiskal Spidi.
Po programu smo tudi organizirali Olimpijski tek, Binkoštni pohod, pohod na Donačko goro, pohod na Roglo
in tek ter pohod v Kumrovec in se udeležili vseh maratonov za evropski pokal, teka trojk v Ljubljani, pohoda po
stopinjah Valentina Staniča in pohoda po Levstikovi poti.
22. izvedbo maratona Celje – Logarska dolina je
zaznamovala rekordna udeležba med pohodniki iz
Luč in ponovno zelo toplo vreme, ki je vplivalo na
to, da je veliko maratoncev, ki so štartali v Celju,
predčasno končalo maraton na krajši razdalji. Na
štartu v Celju se je pojavilo nekaj več kot 180
maratoncev. Maraton je končalo 116 maratoncev
in 19 maratonk. Ponovno je med maratonci
zmagal Stanislav Ilar iz Novega mesta pred Čehom
Jirijem Krejcijem (Brno) in Bonigom Torstenom
iz Nemčije (Belzing). Med maratonkami je po
tradiciji zmagala tekmovalka iz tujine, tokrat Petra
Schultz iz Nemčije (Woldmirstedt) pred Marjeto
Furman iz Poljčan in še eno Nemko, Brigite

Štart v Celju
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Rodenbeck (Braunschweig). Zaradi velike vročine, saj je bila temperatura v času maratona več kot 25 stopinj, je
46 tekačev predčasno končalo maraton v Mozirju in Lučah. Maraton iz Mozirja je končalo 68 maratoncev in 16
maratonk; zmagala sta Peter Sajevec iz Dolenjskih Toplic in Nežka Sulin iz Tolmina. Tek na 27 km z Ljubnega je
končalo 43 tekačev in 16 tekačic, iz Luč pa 234 tekačev in pohodnikov in 102 tekačice oziroma pohodnice. Vseh
tekačev in pohodnikov, ki so tekmovali, je bilo 660. Po teku so štartali še pohodniki iz kampa v Šmici. Po naši oceni
jih je bilo vsaj 700.
Zdravniška ekipa je tokrat imela zelo veliko dela, saj je po prihodu v cilj več kot 30 tekačev potrebovalo pomoč.
Rekordna udeležba nam je povzročila obilo težav na štartu v Lučah, saj je primanjkovalo parkirnih prostorov,
tako da so morali pohodniki štartati v kampu Šmica. Tudi na poti iz Luč proti Logarski dolini je bila velika gneča,
še večja pa je bila na cilju v Logarski dolini. Tudi Slovenska vojska, ki pripravlja obroke hrane na cilju, je le s
težavo zagotovila obroke za vse nastopajoče in organizatorje. Še sreča, da je bil cilj maratona pri penzionu Na
razpotju (drugič), da smo lahko sprejeli vse, ki so prišli na cilj. Ponovno smo ugotovili, da je prireditev pridobila
na kvaliteti in da smo s tem naredili korak naprej pri promociji te prireditve. Kljub odlični izvedbi maratona so
zopet nastali problemi v prometu, ki so bili posledica tega, da je na prireditvi sodelovalo rekordno število tekačev
in pohodnikov.
č

Leto 2007
Število lanov v društvu se je povečalo glede na predhodno leto, bilo jih je 69. Kadrovsko pa se nismo okrepili,
je pa nastala manjša sprememba v sestavi IO društva, saj je Bojan Bevc postal novi član odbora. Po večletnih
prizadevanjih in gostovanjih po različnih pisarnah, kar nam je povzročalo kar nekaj težav pri delovanju društva,
smo dobili društveno pisarno in postali najemniki poslovnega prostora v Kocenovi ulici v Celju. Uspešno je bilo
tudi f nančno poslovanje društva, saj smo del sredstev prenesli v naslednje leto.
Po ustaljenem programu zadnjih let smo organizirali maraton v Logarsko dolino in Mali maraton državnosti,
Olimpijski tek in Binkoštni pohod.
Maraton državnosti se je odvijal drugič pred
dvorano Zlatorog. Trasa maratona se je še nekoliko
spremenila, saj je tokrat potekala samo po cesti do
Šmartinskega jezera in nazaj. Teka se je udeležilo
119 tekmovalcev, skoraj polovica je bila žensk. V
malem maratonu, kjer je tekmovalo 60 maratoncev,
sta zmagala Dražen Dinjar in Ida Šurbek. Teka na
10,5 km se je odeležilo 59 tekmovalcev. Maraton
smo organizirali skupaj s TV Celje, ki je tudi tokrat
bila pokrovitelj Otroškega teka, ki se ga je udeležilo
več kot 200 otrok, ki so pri dvorani Zlatorog tekli
na različnih razdaljah.
Olimpijski tek je bil tretjič organiziran skupaj z
Društvom Spiridon in se ga je udeležilo nekaj več
kot 70 tekačev.
Binkoštni pohod je doživel nekaj sprememb, saj je Pred štartom teka Huberta Ankersta v Lučah
bil štart prestavljen za dve uri na željo organizatorjev
v Pilštajnu, ki so prestavili začetek pastirskega praznika na kasnejšo uro. Pohoda se je udeležilo nekaj več kot 80
pohodnikov, ki so vsi uspešno prehodili nočni pohod.
Ostale prireditve, ki jih je društvo organiziralo, so se odvijale po programu. Organizirali smo tek in pohod iz
Rogaške Slatine do Kumrovca, ki vsako leto poteka v spomin na Dan upora proti okupatorju in ga vsako leto
organizira Milan Birsa, Kregarjev tek in pohod iz Celje na Donačko goro in pohod iz Celje na Roglo. Posebno
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doživetje za člane društva pa je bil tek na Mangartsko sedlo, ki se ga je udeležilo več kot 20 članov društva. Kot je
bila praksa zadnjih let, smo sodelovali na vseh ultramaratonih za evropski pokal, se udeležili teka trojk v Ljubljani
in se udeležili pohoda po Levstikovi poti.
Žal pa smo v tem letu tudi izgubili dva dobra prijatelja in člana društva, najstarejšega člana društva Huberta
Ankesta in Štefana Šemrova. V spomin nanju smo poimenovali maraton iz Mozirja do Logarske doline po Štefanu
Šemrovu, tek iz Luč v Logarsko dolino pa po Hubertu Ankerstu.
23. maraton Celje – Logarska dolina je minil brez pohodnikov. Po analizi predhodnega maratona je bilo predlagano,
da bi pohodniki štartali med 10. in 11. uro v kampu, vendar do dogovora z lastnikom kampa ni prišlo. Kasneje
je Slovenska vojska sprejela odločitev, da na maratonu ne bo več pohodnikov iz Luč, ker so bile logistične težave
prevelike, in da je za prireditev optimalno, če se je udeleži največ tisoč tekačev.
Na štartu v Celju se je pojavilo nekaj več kot 180 maratoncev. Maraton je končalo 111 maratoncev in 18 maratonk.
Tretjič zapored je med maratonci zmagal Stanislav Ilar iz Novega mesta pred Andrejem Špeličem iz Kranja in
Clausom Ublom iz Nemčije (Rostock). Med maratonkami se je nadaljevala tradicija zadnjih let, saj je ponovno
zmagala tujka, Anja Samse iz Nemčije (Menden) pred Polono Kuzma z Dobrne in Natašo Robnik iz Celja. Zaradi
vročine in utrujenosti je 53 maratoncev predčasno končalo maraton v Mozirju in v Lučah. Maraton iz Mozirja je
končalo 42 maratoncev in 7 maratonk. Zmagala sta Andrej Robnik iz Zgornje Polskave in Katja Bric iz Šmartnega
ob Dreti. Tek na 26 km z Ljubnega je končalo 45 tekačev in 20 tekačic. Iz Luč pa je tek končalo 199 tekačev in 99
tekačic. Vseh maratoncev in tekačev je bilo 596.
Prireditev je imela tudi jubilanta, Franc Smodiš je opravil 23., Milan Pilih pa 20. maraton. Po tradiciji zadnjih let je
prireditev ponovno zaznamovalo zelo lepo, za tek prevroče vreme in posledično je prihajalo do mnogih odstopov
v Mozirju in Lučah. Zdravniška ekipa z zdravnikom Ivanom Žuranom je zato imela veliko dela.
Cilj maratona je bil tokrat, tretjič zapored, pri penzionu Na razpotju, kjer nam vsako leto lastnica Dragica
Plesnik omogoči izvedbo prireditve. Kljub odlični izvedbi maratona, za kar so bili zaslužni vsi, ki so pomagali pri
organizaciji, posebej še Slovenska vojska na čelu z majorjem Bogdanom Hvalcem, pa so se pri organizaciji pojavile
tudi nekatere pomanjkljivosti, ki jih bomo morali v naslednjem letu odpraviti. Zelo dobro je tokrat delovala redarska
služba ZŠAM Celje, še zlasti na cilju v Logarski dolini, ki jo je tokrat prvič vodil Albin Ojstrešek.
č

Leto 2008
Zna ilnost zadnjih let so bila nihanja v
številu članov društva, vendar s trendom na
povečanju števila članov. V tem letu se je
število članov nekoliko zmanjšalo glede na
leto 2007, saj jih je bilo 58. Po sklepih IO
društva smo organizirali vse prireditve, ki
so bile planirane za leto 2008, in omogočili
članom društva, da so se udeležili maratonov
za evropski pokal. Za promocijo društva
smo priskrbeli klubske trenirke. Finančno
poslovanje društva je bilo dobro, saj je
društvo pozitivno končalo poslovanje v letu
2008.
Ob maratonu Celje – Logarska dolina
je bil Mali maraton državnosti druga
Štart na Ljubnem
naša najbolj prepoznavna prireditev. Mali
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maraton se je ponovno odvijal pred dvorano Zlatorog in se ga je udeležilo 119 tekmovalcev. V malem maratonu,
kjer je tekmovalo 60 tekmovalcev, sta zmagala Dražen Dinjar in Ida Šurbek. Teka na 10,5 km se je odeležilo 59
tekmovalcev. Organizirali smo tudi Otroški tek, ki se ga je udeležilo več kot 200 otrok, ki so tekli na različnih
razdaljah. Maraton smo organizirali skupaj s TV Celje, kot sponzorja sta sodelovala še Mercator in prvič tudi
Simobil. Prireditev se je po več letih f nančno pokrila.
Po programu smo tudi organizirali Olimpijski tek, Binkoštni pohod, pohod na Donačko goro, pohod na
Roglo, tek in pohod v Kumrovec. Udeležili smo se tudi vseh maratonov za evropski pokal, teka trojk v Ljubljani,
Ljubljanskega maratona, pohoda po Jurčičevi poti od Višnje gore do Muljave, pohoda po stopinjah Valentina
Staniča in pohoda po Levstikovi poti. Po več letih smo se udeležili tudi enega od večjih svetovnih maratonov, v
mesecu oktobru v Istanbulu.
Ultramaraton Celje – Logarska dolina je dočakal že svojo 24. izvedbo. Vreme je bilo ponovno lepo in zelo toplo.
Prireditve se je udeležilo nekaj kot več 750 tekačev. Zaradi visoke temperature je bilo veliko odstopov v Mozirju in
Lučah. Cilj maratona je bil že četrtič pri penzionu Na razpotju. V Celju je štartalo 190 tekačev, maraton do Logarske
doline pa je preteklo 125 maratoncev in 15 maratonk. 40 maratoncev je predčasno zaključilo maraton v Mozirju
in Lučah. Četrtič zapored je zmagal Stanislav Ilar iz Novega mesta pred Avstrijcema Hannesom Kranixfeldom
(Oplau) in Berhardom Santnerjem (Weibriach). Pri ženskah se je nadaljevala tradicija tujih zmag. Zmagala je Antje
Krause iz Nemčije (Marburg) pred Natašo Robnik iz Celja in še eno Nemko, Ingeborg Lang (Puettingen). 42 km
je preteklo 49 maratoncev in 13 maratonk. Zmagala sta Matej Beke iz Kranja in Anamarija Krušič iz Ljubljane.
Razdaljo na 27 km je končalo 49 tekačev in 21 tekačic, tek na 17 km pa je končalo 197 tekačev in 86 tekačic. Na
prireditvi je nastopilo skupno 605 tekmovalcev.
Ocena organizacije prireditve je bila ponovno zelo dobra. Problem pa še vedno ostaja v tem, da se večji del
maratona od Ljubnega do Logarske doline odvija po cesti. Dodatni problem pa je obnova ceste pred Lučami in
štart maratona v Lučah, kjer se vedno zbere zelo veliko tekmovalcev. Ponovno je zelo dobro delovala redarska
služba ZŠAM Celje, zlasti na cilju v Logarski dolini. Na srečo pa zdravniška ekipa tokrat ni imela veliko intervencij
zaradi izčrpanosti udeležencev.
č

Leto 2009
Število lanov društva se je v letu 2009 zelo povečalo, naraslo je na 87. Dobili smo nove društvene prostore v
Kidričevi ulici, s čimer so se nam bistveno izboljšali pogoji za delovanje društva. Zelo pomembno za delovanje
društva je bilo tudi to, da smo podpisali novo,
petletno Pogodbo o sof nanciranju maratona
v Logarsko dolino in da smo podpisali
Pogodbo za generalno sponzorstvo s
podjetjem Simobil, dokončno pa smo se tudi
dogovorili, da bomo pričeli z organizirano
vadbo teka.
V tem letu smo bili tudi uspešni pri
organizaciji vseh tekov, saj smo povsod
zabeležili rekordno udeležbo. Ob maratonu
Celje – Logarska dolina je bila rekordna tudi
udeležba na Malem maratonu državnosti.
Mali maraton državnosti, tako kot je bilo
že v navadi v zadnjih letih, se je odvijal
24. junija pred dvorano Zlatorog in se ga
Prvi štirje na ultramaratonu
je udeležilo 190 tekmovalcev. V malem
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maratonu, kjer je tekmovalo 84 tekačev, sta
ponovno zmagala Marjan Rozmarič in Ida
Šurbek. Teka na 10,5 km se je udeležilo 106
tekmovalcev. Po tradiciji smo mali maraton
organizirali skupaj s TV Celje, ki je bila
tudi pokrovitelj Otroškega teka, ki se ga je
udeležilo več kot 350 otrok. Kot sponzorja
pa sta sodelovala tudi Simobil in Mercator.
Po programu smo tudi organizirali
Olimpijski tek z rekordno udeležbo,
Binkoštni pohod, pohod na Donačko
goro, pohod na Roglo ter tek in pohod v
Kumrovec.
Udeležili smo se tudi vseh maratonov
za evropski pokal, teka trojk v Ljubljani,
Ljubljanskega maratona, pohoda po Deževen štart v Celju
stopinjah Valentina Staniča in pohoda po Levstikovi poti. Posebno doživetje je bila udeležba na maratonu v Berlinu,
ki je eden največjih maratonov na svetu, in se ga je udeležilo 42 tisoč maratoncev. Iz našega društva je sodelovalo
16 maratoncev, ki so maraton vsi uspešno pretekli.
Prvič po nekaj letih je bil štart maratona Celje – Logarska dolina v Celju v deževnem vremenu, vendar so se
razmere izboljšale, tako da se je zaključek maratona v Logarski dolini končal v sončnem vremenu. Na štartu pred
Mestno občino Celje je bilo nekaj več kot 200 maratoncev. Trasa maratona se je nekoliko spremenila, saj smo del
poti od Ljubnega do Luč speljali po stranski cesti, po desnem bregu Savinje. Cilj maratona je bil tako kot zadnja
leta na jasi pred penzionom Na razpotju. Ciljni prostor smo pripravili tako, da smo ločili tekače, ki so prišli iz Celja,
in ostale tekače. Prvič po letu 1990 ni bil zmagovalec Slovenec. Serijskega zmagovalca Staneta Ilarja sta presenetila
tekača iz Nemčije, tako da je bil tokrat le tretji. Zmagal je Danny Thewes (Dussin) pred Danielom Beho (Amberg).
Tudi med maratonkami je zmagala Nemka, Bärbel Lemme (Perdohl) pred Melito Šinkovec iz Loga pri Brezovici in
Natašo Robnik. Maraton je končalo 136 maratoncev in 26 maratonk, predčasno pa je maraton v Mozirju in Lučah
končalo 37 tekačev. Na štartu v Mozirju je bilo 63 maratoncev in 12 maratonk. Zmagala sta Andrej Cvikl iz Celja in
Tatjana Bokavšek iz Brezovice. Z Ljubnega je štartalo 85 tekačev, na najkrajši progi iz Luč pa 371 tekačev, od tega
je bilo 114 žensk in 257 moških. Maratona na različnih razdaljah se je tako udeležilo 730 tekmovalcev.
Na petindvajseto izvedbo maratona Celje - Logarska dolina smo se temeljito pripravili, zlasti smo izboljšali
obveščanje preko spleta, tako da smo dodali veliko novih informacij, ki so bile objavljene v treh jezikih. Vendar
vsega nismo mogli predvideti, saj nam je v prvem delu zagodlo zelo slabo vreme. Zaradi močnega deževja je bila
poplavljena trasa maratona med Letušem in Mozirjem, zato smo jo morali v zadnjem trenutku spremeniti in se je
maraton odvijal po magistralni cesti, možno pa bi bilo, da bi morali zato maraton na tej relaciji odpovedati.
V letu 2009 smo veliko pozornost posvetili varnosti nastopajočih, zlasti tistim zadnjim na maratonu, ki so komaj
lovili limitiran čas na posameznem odseku, tako da smo jih opozarjali in jih, če niso dosegali časa, varno pripeljali
na cilj.
Zelo dobro smo tudi zavarovali ciljni prostor in dostop do njega ter uredili parkirišča na cilju. Redarska služba
je delovala zelo dobro, za kar gre zasluga ZŠAM Celje. Z nami so ostali vsi sponzorji in seveda Slovenska vojska,
brez katere si ne predstavljamo, da bi še lahko izvedli maraton.
Pomembno je tudi, da smo podaljšali petletno sodelovanje z občinami, skozi katere poteka maraton in s tem
zagotovili del f nančnih sredstev za organizacijo maratona.
Mag. Odon Simonič
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Okrep
eprav niso okrepčevalnice najpomembnejše pri organizaciji maratona, si brez njih ne znamo predstavljati izvedbe
maratona. Dejstvo je, da se morajo maratonci zaradi izgube energije neprestano regenerirati z vodo, napitki in
sadjem. Večina tekačev je brez spremljevalcev, zato je nemogoče, da bi tekači opravili tako naporen maraton brez
tekočine in prehrane.
Okrepčevalnice so bile prvič organizirane, ko je maraton postal tekmovalen, to se pravi na njegovi četrti izvedbi. Sprva
okrepčevalnic ni bilo veliko, ko pa se je število tekmovalcev povečalo, je bilo tako tudi s številom okrepčevalnic. V
letu 2009 smo imeli 14 okrepčevalnic. Se pravi, da je v povprečju na vsakih 5 km stala okrepčevalnica, kar zadostuje
vsem standardom za evropski ultramaratonski pokal. Na okrepčevalnicah smo vsako leto nudili sadje, čaj, energijske
napitke, vodo, čokolado, kruh in juho. Vsako leto za pripravo napitkov in sadja poskrbi društvo kot organizator
maratona (dan pred maratonom se razvozijo napitki in sadje po okrepčevalnicah). Pomen okrepčevalnic pa ni samo
v oskrbi tekmovalcev z napitki in sadjem, temveč pomenijo okrepčevalnice tudi most povezave med domačini
ob trasi maratona in organizatorji ter tekmovalci, saj so na okrepčevalnicah običajno domačini, ki pomagajo pri
razdeljevanju sadja in napitkov. Na ta način so se tudi spletle pristne povezave z domačini in vsemi, ki so prihajali
in še prihajajo na naš in njihov maraton.
VRBJE
Prva okrepčevalnica je vsako leto postavljena na začetku
jezera, ko tekači pretečejo dobrih 10 km maratona. Prvi tekači
prispejo na okrepčevalnico ob Vrbenskem jezeru že 45 minut
po štartu v Celju. Na tej razdalji so tekači že potrebni prvih
napitkov in sadja. Običajno se tekači okrepčajo z vodo, napitki
in sadjem. Vsa ta leta, vsaj že petnajst let, je za okrepčevalnico
skrbel Milan Vogrinec- Linči s prijatelji.
ŠEMPETER
Leta 1995 je bil Peter Škrabar izvoljen za člana KS Šempeter in je prevzel nalogo tajnika in operativca na terenu.
Imel je tudi nalogo, da pomaga pri izvedbi maratona Celje – Logarska dolina, kar so prej opravljali mladi iz
Šempetra.
Okrepčevalnica je vsa leta pri Grobelskem mostu, pri Gostilni Plevčak, kjer so ponujali čaj, vodo, sok in sadje.
Problem je bil v tem, ker je bilo potrebno čaj skuhati zgodaj zjutraj in imeti primerno posodo. Peter se je na začetku
dogovarjal, da so čaj skuhali drugje, zato je veliko časa porabil z vožnjo. Razmišljal je, kako bi ta čas skrajšal. Potem
je ugotovil, da je najbolje, če čaj skuha kar sam, doma. Od takrat mu vse teče kot po maslu, pa še na času je pridobil.
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Č

čevalnice na maratonu Celje - Log

Čaja so seveda najbolj veseli tekači, še posebno takrat, ko je slabo vreme in so po 17 km nekateri maratonci že
rahlo utrujeni. Ko pride jutro za maraton, točno ve, da bo vse pripravljeno v avtu, zajtrk pripravljen in še malo več
spanja potrebuje, kot pred leti.
Vsako leto sta z ženo prva na obrežju Savinje in njeno šumenje je njun prvi jutranji pozdrav. »Lepo je, predvsem
je prijeten občutek, da sva lahko vsako leto tudi midva droben kamenček v mozaiku maratona in v pomoč
organizatorjem. Pa še čaj nama pohvalijo, edino nekateri bi imeli v njem še kaj konkretnega,« pravita Zvonka in
Peter Škrabar.
POLZELA
Pri gostilni Pevec na 18 km je bila okrepčevalnica zadnjih 10 let. V letu 2009 je bila gostilna zaprta, zato tudi
okrepčevalnice ni bilo. Za okrepčevalnico je sicer skrbel lastnik gostilne in njegovi družinski člani.

PRESERJE
Ob Preserskem jezeru, na 21 km, je postavljena
okrepčevalnica, za katero je do leta 1998 skrbela
najemnica Ribiškega doma Preserje. Od leta 1999 pa
za okrepčevalnico skrbi Janko Tomanič in njegova
hči. Tekači tukaj dobijo napitke, jabolka in vodo. Za
varovanje maratona na tem delu proge pa vsa leta
skrbijo gasilci iz Braslovč, ki jih v zadnjih letih vodi
Damjan Sorčan.

LETUŠ
V Letušu je vsako leto zelo živahno, saj za
okrepčevalnico skrbi športno društvo Letuš, ki ga vodi
Primož Brinovec. Okrepčevalnica je dobro založena,
saj tekači dobijo sadje, čaj, č okolado in napitke. Ko
tekači prečkajo magistralno cesto, je za njimi približno
ena tretjina maratona; od tu je še le dobrih 7 km do
Mozirja, kjer je prva odstopna postaja.

29

MOZIRJE
V Mozirskem gaju je na 33 km prva
odstopna postaja za tekače, ki pritečejo
iz Celja. Pred leti, ko je še za organizacijo
skrbela Marija, je bila to najbolje
organizirana okrepčevalnica na celotni
trasi. Že takrat je za okrepčevalnico
skrbelo Športno društvo Mozirje, ki ga
pa v zadnjih letih povezuje tajnik Občine
Mozirje, Janez Janko. Ker je tukaj prva
odstopna postaja, je tudi okrepčevalnica
primerno oskrbljena z napitki in sadjem.

POBREŽJE
Prva okrepčevalnica takoj po polovici maratona je pri
gasilskem domu na Pobrežju na 40 km. Gonilna sila in
organizator je vsa leta Janko Žuntar, sicer tudi zelo aktiven
gasilec v tem koncu Savinjske doline. Tukaj tekače pričakajo
vedno veseli domačini, saj je na okrepčevalnici veliko mladih,
ki vzpodbujajo vsakega nastopajočega.

RADMIRJE
V Radmirju je okrepčevalnica na začetku makadamske ceste proti Ljubnem na 45 km. Okrepčevalnico oskrbujejo
gasilci iz Radmirja.

LJUBNO
Zadnja leta je okrepčevalnica pri bifeju Na Placu, v centru Ljubnega na 48 km. Tukaj je tudi štart teka na 27 km. Že
pred njim je zelo veselo, še zlasti zato, ker že pritečejo prvi tekači iz Celja. Prejšnja leta so za okrepčevalnico zelo
lepo skrbeli gasilci z Ljubnega. Zadnja leta pa nam pomagata Mateja Brezovnik in Milan Maranšek s prijatelji.

STRUGE
Na 54 km je pri gostilni Kosmač ob regionalni cesti v kraju Struge
vsako leto okrepčevalnica, pomembna za tiste, ki so že dolgo
na poti. Za okrepčevalnico že vrsto let skrbi gostilničar Franc
Kosmač, zadnja leta pa tudi njegova snaha in njegovi vnuki.
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LUČE
Okrepčevalnica v Lučah je zelo bogato obložena, saj se tukaj
tekmovalci, zlasti tisti najbolj utrujeni, lahko okrepčajo z
napitki, juho, čajem, sadjem, čokolado in celo s kavo. Prijazne
kuharice vsako leto skuhajo juho in pripravijo čaj za vse, ki
se želijo tukaj okrepčati.
Za okrepčevalnico v centru Luč, pri gostilni Kmet, na 58
km, že vsa leta skrbi Ivan Letner - Vanč. Največ č asa mu
je pomagal Vinko Moličnik. Pri organizaciji okrepčevalnice
vsako leto tudi sodeluje Športno društvo Raduha.

IGLA
Tik pred vhodom, na 62 km, v zelo ozko sotesko, pred
znamenito skalo, ki je podobna igli, je okrepčevalnica
Igla. Veliko se jih ustavi v Igli, kjer se okrepčajo tisti, ki so
okrepčila najbolj potrebni, zlasti tisti, ki so prišli iz Celja,
Mozirja in z Ljubnega, pa malo manj tisti iz Luč, za katerimi
je tukaj le nekaj kilometrov. Ponudba je zelo pestra, od sadja
do najrazličnejših napitkov. Za okrepčevalnico že vrsto
let skrbijo fantje iz Športnega društva Raduha, na čelu s
predsednikom društva Stojanom Funtekom in najemnikom
okrepčevalnice v Igli, Francijem Strmčnikom.

ROBANOV KOT
Na 65 km je okrepčevalnica pri znameniti gostilni Rogovilec,
ki slovi po zelo dobrih ribah in odlični vodi za nastopajoče.
Za okrepčevalnico je veliko let skrbel Marjan Čater, ki ga pa
v zadnjem letu zaradi bolezni ni bilo na okrepčevalnici. Za
okrepčevalnico je poskrbel kar lastnik sam skupaj s hčerama.
Tekači so se tukaj lahko okrepčali z domačim čajem, odlično
vodo in sadjem.

SOLČAVA
Daleč najbolj zahtevna je okrepčevalnica v Solčavi pri gostilni
Siporex na 67 km. Tukaj se ustavijo vsi tisti, ki so štartali v
Celju in tisti, ki so štartali v Lučah. Č ez 800 jih pride na
okrepčevalnico, kjer je na razpolago slana juha, čaj, sadje,
napitki, č okolada in še kaj. Ko je okrepčevalnica najbolj
obiskana, je ob njej res nepopisna gneča. Za okrepčevalnico
skrbi vsako leto lastnica lokala Siporex, Renata, njeni
zaposleni in prijatelji iz okolice.
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VHOD V LOGARSKO DOLINO
Pri vhodu v Logarsko dolino, ko se odpre pogled na prelepo
dolino, nekaj kilometrov pred ciljem, pri Sestrah Logar, je zadnja
okrepčevalnica, ki jo vsako leto pomaga organizirati Gusti
Lenar ob pomoči članov DMP Celje, med katerimi je v zadnjih
letih vedno prisoten Ivan Valenčak. Ker je okrepčevalnica tik
pred ciljem, tekmovalcem ponujajo le vodo in napitke.

OKREPČEVALNICA V CILJU
Na okrepčevalnici v cilju sta maratonce, tekače in pohodnike pričakala Veronika in Milan Flis, ki sta tekačem
postregla s pivom in napitki. Za hrano v cilju pa je vsako leto poskrbela Slovenska vojska.

TRASIRANJE PROGE
Vsako leto je dva dni pred štartom Alojz Melavc skupaj s prijateljem Milanom Flisom trasiral progo od Celja do
Logarske doline. Najbolj zahtevno je bilo označevanje proge od Celja do Mozirja, ker so mu domačini velikokrat
zagodli in so mu oznake odstranili. Za označitev kilometrske razdalje pa je bil vsako leto zadolžen Božo Mulej.
Alojz Melavc je bil vsako leto tudi eden izmed odgovornih na prireditvi, saj je bil zadolžen za štarte v Celju in na
Ljubnem.
Pomemben vir prihodkov je bil tudi srečelov, za katerega izvedbo je vsako leto poskrbela Ana Melavc.
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Maraton Celje – Logarska dolina in Slovenska vojska
V svetu je maratonski tek kot zvrst športa zelo razvit, zanimivo pa je, da so v večini primerov pobudniki in
začetniki maratonskih pohodov in tekov vojaške organizacije.
Tako je leta 1991 prišlo do sodelovanja med organizatorji pohoda in takratnim 8. pokrajinskim štabom Teritorialne
obrambe Republike Slovenije iz Celja, ki je zajemalo predvsem pomoč Teritorialne obrambe pri organizaciji in
izvedbi pohoda. Pobudnik tovrstnega sodelovanja je bil danes že pokojni polkovnik Štefan Šemrov.
V okviru tega pohoda je potekalo tudi tekmovanje uniformiranih trojk, v svetu zelo razvito in znano pod imenom
military. Izkazalo se je, da naša vojska potrebuje tovrstno tekmovanje in je dobrodošla dopolnitev usposabljanja
določenih vojaških enot, hkrati pa je za sodelujoče ekipe iz vrst Slovenske vojske služilo kot dobra priprava za tek
trojk v švicarskem Bielu.
Glavni koordinator med Društvom maratoncev in pohodnikov in Slovensko vojsko je bil prav polkovnik Štefan
Šemrov, ki mu je stala ob strani peščica najožjih sodelavcev. Pomoč Teritorialne obrambe oziroma kasneje Slovenske
vojske se je v začetnem obdobju med leti 1991 in 1997 nanašala predvsem na pripravo toplih obrokov in zagotavljanju
tuširanja tekmovalcev v ciljnem prostoru ter nudenju pomoči pri prevozih za potrebe organizatorja.
Ker je število tekmovalcev vsako leto naraščalo, sta organizacija in logistična podpora dogodka postajali vse
zahtevnejši. Zato smo v Slovenski vojski leta 1998 za izvajanje te zahtevne naloge imenovali organizacijski
odbor, katerega člani so bili pripadniki tistih enot SV, ki so neposredno zagotavljale pomoč na področju logistike,
zdravstvene oskrbe, varovanju trase pohoda in organizaciji tekmovanja Slovenske vojske v vojaškem maratonu.
Prvi vodja organizacijskega odbora je bil tako stotnik Bojan Šoper, ostali člani pa so bili stotniki Klemen Udovič,
Albin Antlej in Ivan Turnšek, poročnik Marjan Sirk in praporščak Ludvik Golob.
V letih 1999 do 2004 je bil predsednik organizacijskega odbora polkovnik Štefan Šemrov, ob njem pa so se v
teh letih kot člani menjavali major Mirko Rauter, stotnik Peter Einfalt, major Zdenko Terpin, stotnik Bojan Šoper,
stotnik Albin Antlej, poročnik Jože Pilih, praporščak Ludvik Golob, major dr. Andrej Likar, stotnik Boris Lojen,
vodnica Ksenja Konjedič, stotnik Franc Šrok, major Bogdan Hvalc, stotnik Marjan Hočevar, Elizabeta Oset,
poročnica Zlatka Knez in major Branko Petan.
Zaradi bolezni polkovnika Šemrova je v letih 2005,
2006 in 2009 vodenje organizacijskega odbora prevzel
stotnik Dušan Škorjanc. Leta 2007 in 2008 je bil
vodja organizacijskega odbora podpolkovnik Emiljan
Pižorn. Ostali člani organizacijskega odbora v tem
obdobju so bili major Branko Petan, major Zdenko
Terpin, major Bogdan Hvalc, stotnik Boris Lojen,
stotnik Marjan Hočevar, stotnik Tomislav Pančur,
stotnik Jože Polutnik, stotnik Anton Šturbej in stotnik
Nadan Gusič.
Ob vseh naštetih članih organizacijskega odbora
pa ne smemo pozabiti tudi na ostale pripadnike 38.
vojaško teritorialnega poveljstva, ki so sodelovali
pri organizaciji in izvedbi vojaškega maratona SV.
To so major Ludvik Onuk, stotnik Marko Zidarn, Slovenska vojska na čelu s Štefanom Šemrovom (prvi z desne) je
nadporočnica Brigita Rebič, stotnik Franc Šuštar, veliko prispevala k uspešni organizaciji ultramaratona
štabni vodnik Simon Polc, višja vodnica Ksenja
Konjedič, vojaška uslužbenka Urša Prislan Urek, višji vodnik Salih Sinanović, vojaški uslužbenec Boris Urek in
štabni vodnik Zoltan Peter.
V petindvajsetih letih je ta športni dogodek doživljal številne spremembe, vse z namenom izboljšanja organizacije
in pogojev tekmovanja. Danes lahko pripadniki SV in zaposleni v upravnem delu Ministrstva za obrambo ter
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Zdravstvena ekipa Slovenske vojske na ultramaratonu

njihovi družinski člani tekmujejo na 17, 42 in 75 km dolgi progi od Celja do Logarske doline. Že petnajsto leto
zapored poteka tudi tekmovanje SV v vojaškem maratonu, kot posebni disciplini prireditve.
V spomin na glavnega pobudnika in organizatorja vojaškega maratona, pokojnega poveljnika 38. vojaškega
teritorialnega poveljstva, polkovnika Štefana Šemrova, se 42 km dolga etapa od Mozirja do Logarske doline imenuje
Vojaški maraton memorial Štefana Šemrova - 42 km.
Zaradi reorganizacije enot Slovenske vojske so se spreminjale tudi zmožnosti zagotavljanja logistične podpore in
organizacije tekmovanja. Vlogo 8. pokrajinskega štaba Teritorialne obrambe, ki je v začetku sodelovalo z Društvom
maratoncev in pohodnikov Celje, nadaljuje 38. vojaško teritorialno poveljstvo iz Celja ob pomoči drugih enot
Slovenske vojske, med katerimi velja omeniti: 18. bataljon za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo, ki
vsako leto v ciljnem prostoru poskrbi za tuširanje tekmovalcev, Vojaško zdravstveno enoto, ki zagotavlja mobilne
zdravstvene ekipe na celotni trasi tekmovanja, 670. poveljniško-logistični bataljon in 20. motorizirani bataljon, ki
zagotavljata prevoz opreme, postavljanje šotorov, agregate in ostalo opremo, 17. bataljon vojaške policije, ki skrbi
za red in varnost ter Enoto vojašnice Celje, ki je odgovorna za prehrano.
Pri izvajanju podpore prireditvi sodeluje približno 70 pripadnikov Slovenske vojske. Pri tem je angažiranih
približno 25 motornih vozil, uporabljenih 30 šotorskih členov, 40 postelj, dva električna agregata in druga oprema,
Društvo maratoncev in pohodnikov Celje pa zagotovi prehrambene izdelke za pripravo 1.000 toplih obrokov.
Vsako leto se tega športnega dogodka udeleži med 300 do 400 pripadnikov Slovenske vojske in zaposlenih v
Ministrstvu za obrambo ter njihovih družinskih članov. Organizacija in izvedba te prireditve predstavlja zgledno
civilno-vojaško sodelovanje med Slovensko vojsko ter Društvom maratoncev in pohodnikov Celje.
Slovenska vojska

Masaža na maratonu v Logarsko dolino
Na ultamaratonu v Bielu leta 1990 smo imeli možnost, da med tekom koristimo masažo. Po teku smo ugotovili, da
bi bilo dobro, če bi imeli masažo tudi na našem maratonu v Logarsko dolino.
V tistem času je v zdravniški ekipi sodelovala tudi Vida Valenčak, ki je poznala f zioterapevte v celjski bonišnici.
Z njimi se je dogovorila, da sestavijo ekipo, ki bi lahko nudila masažo na maratonu Celje – Logarska dolina. Leta
1992 je ekipo za masažo in f zioterapijo sestavila Saša Demšar, ki je imela v ekipi še štiri f zioterapevte. To so
bili Mojca Bela, Slavko Brus, Tanja Erjavec in Mirjam Jug. V vseh teh letih so se nekateri tudi menjali in pomoč
oziroma masaže so nudili tudi Karmen Rener, Andreja Šteiner, Alenka Valte, Miro Dolinar, Uroš Gorenak in
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Daniela Omerzu. Torej je masaža na 25. maratonu v Logarsko dolino postala
polnoletna, saj je prisotna že 18 let.
Dogovorili smo se, da bomo nudili masažo na Ljubnem, v Lučah in na
cilju v Logarski dolini. Kmalu je postala masaža nepogrešljiv standard pri
organizaciji maratona, zato si danes težko predstavljamo, da masaže ne bi bilo
več, čeprav so bili že predlogi, da bi jo ukinili.
Na Ljubnem je vsako leto en maser, v Lučah dva in na cilju sprva tudi dva,
dokler se jim ne pridružijo ostali, ko končajo z masažo na Ljubnem in v
Lučah.
Največ dela je bilo običajno v Lučah in na cilju v Logarski dolini. Vsako leto
je bilo v oskrbi okrog 300 tekačev. Nudila se jim je masaža utrujenih nog ali
hrbta. Vsako leto je nekako približno enako število masaž. Seveda so bile
med leti razlike glede na pripravljenost tekmovalcev in glede na vremenske
razmere. V zelo slabem, deževnem vremenu je bilo veliko žuljev, popokanih
bradavic in krčev. V toplem ali skoraj vročem vremenu pa je bilo obilo težav z dehidracijo in spet so se pojavljali
krči in utrujenost.
Ena masaža je običajno trajala 15 minut. Masaža se je v prvih letih izvajala na posebnih vojaških, starih operacijskih
in zložljivih mizah, ki so bile zelo dobre. V zadnjih nekaj letih se poslužujemo nižjih ležalnikov in »gasilskih miz«,
ki jih zaščitimo z odejami in našimi rjuhami.
Za masažo uporabljamo olivno in mandljevo olje, ki se največkrat koristi pri masažah v cilju. Za masažo med potjo
pa uporabljamo poleg tega še različne zdravilne gele, kreme in spreje.
Največje število masaž se izvede v ciljnem prostoru, tako da vsak f zioterapevt na dan maratona opravi med 40 in
50 delnih masaž.

V zaključku bi želela poudariti, da se vsako leto srečujemo s podobnimi težavami tekačev in pohodnikov. Zaradi
velike promocije rednega gibanja vse več ljudi vseh starostnih skupin sodeluje pri športnih aktivnostih. Nekateri
plačajo davek športu v obliki športnih preobremenitev ali celo poškodb. Vzrok težav so slabo načrtovane priprave,
neustrezna športna opreme ali slaba pripravljenost organizma na napor.
Največ težav se pojavlja v mišicah nog (skoraj 70 odstotkov) – zadnja stegenska, sprednja stegenska mišica, mišice
meč in sprednje tekaške mišice goleni, ki dviguje stopalo. Manj težav (okrog 20 %) predstavljajo sklepi (kolenski
sklep in gleženj – skočni sklep), nekaj malega (okrog 10 %) pa bolečine v kolku, medenici in hrbtu.
Ohranite zdravje in uživajte v športu po svojih sposobnostih! Sara Thomas je v svoji knjigi o masaži zapisala: »Kar
vam je morda odvzelo življenje, vam lahko vrne masaža!«
Saša Demšar
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Društvo maratoncev in pohodnikov in ZŠAM Celje
Društvi, kateri omenjam v naslovu, sodelujeta pri pripravi in izvedbi vseh aktivnosti, ki jih pripravlja Društvo
maratoncev in pohodnikov. Združenje šoferjev in avtomehanikov Celje (ZŠAM) skrbi predvsem za zagotavljanje
varnosti udeležencev prireditve, predvsem v zvezi s cestnim prometom.
Pri pripravi in izvedbi Maratona Celje - Logarska dolina sodelujemo že od vsega začetka oziroma od začetka
organiziranega maratona. Z organizacijo so pričeli moji predhodniki, predvsem pokojni Slavko Veternik, ki je
sodeloval do leta 2002. Maraton se je širil iz leta v leto in dosegel razsežnosti mednarodne prireditve. Z gostoto
prometa in vse večjimi zakonskimi zahtevami je projekt mogoče izpeljati z odličnim načrtovanjem in seveda
izvedbo ter postavitvijo redarske službe, ki zagotavlja varnost udeležencev prireditve. Vse pa se ne dogaja samo na
progi maratona, postaviti je potrebno tudi štart in cilj, ju zavarovati z ograjami, kakor tudi vmesne štarte.
Naloga ZŠAM-a je, da z ustreznim številom usposobljenih redarjev zavaruje točke, na katerih prihajajo tekači
v neposredni stik s cestnim prometom, kakor tudi, da vzdržuje prevoznost ceste v prekrasni Logarski dolini. V
zadnjem, 25. maratonu, je sodelovalo preko 50 naših članov, ne smemo pa pozabiti tudi gasilcev, ki nam pomagajo
na manj nevarnih mestih na trasi.

Fotograf ja pove vse

Posvet med maratonom

Menim, da smo z leti in z izkušnjami, ki smo jih pridobili v preteklosti, dokaj uspešno opravili to nalogo. Naša
prekrasna Logarska dolina je zadnja leta prevozna na ta dan, urejeno je parkiranje na cilju, seveda pa niso vsi
zadovoljni, saj je treba včasih narediti nekaj korakov, da pridemo do prizorišča. Predvsem pa smo ponosni, da smo
uspeli prireditve vedno zaključiti brez nesreč, seveda pa se bomo trudili še naprej.
Ker je pri vsaki stvari potrebno sodelovanje, je prav, da pohvalim tudi policiste in njihove starešine, s katerimi
uspešno sodelujemo, pripravljeni so pomagati, da prireditev uspe. Včasih je treba kaj poenostaviti, ne na škodo
varnosti, in je zaradi tega potrebno spregledati kakšno birokratsko oviro, kar so policisti tudi omogočili. Tu mislim
predvsem na letošnji primer, ko je bilo treba spremeniti potek trase zaradi poplave. Odgovorni policijski inšpektor
je to omogočil, seveda pa sva takoj spremenila načrt varovanja udeležencev.
Preko vseh teh prireditev, ki smo jih pripravili skupaj v zadnjih letih, sta društvi postali tudi bolj povezani, postali
smo celo prijatelji. S skupnimi močmi smo močnejši, z medsebojnim razumevanjem pa uspešnejši.
Ob koncu se zahvaljujem Društvu maratoncev in pohodnikov Celje in želim, da tudi v bodoče uspešno
sodelujemo.
Za ZŠAM Celje, Albin Ojsteršek
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Maraton Celje-Logarska dolina in zdravstvena služba
Uvod
Pred več kot desetimi leti me je
takratni
podpredsednik
Društva
maratoncev in pohodnikov Celje Odon
Simonič zaprosil, da bi prevzel vodenje
zdravstvene ekipe, ki skrbi za tekače na
maratonu Celje - Logarska dolina. Bil sem
sicer počaščen ob takšnem povabilu, a
so se mi hkrati pričela zastavljati različna
vprašanja, zlasti glede vloge zdravstvene
službe med takšno prireditvijo in kako
najprimerneje načrtovati organizacijo,
da bomo lahko vsakemu udeležencu, ki
bi našo pomoč potreboval, v ustreznem
času priskočili na pomoč. Skratka, ostal
sem pred dilemo, ali naj sodelujem pri
tem le kot stranski opazovalec, ki pač
opravi svoje delo, ker je tako zakonsko
določeno in prireditve drugače ne bi Zdravstvena in masažna ekipa z dr. Žuranom
mogli izvesti, ali pa narediti še kaj več,
kar bi prireditev obogatilo. Vprašal sem se tudi, kako mi bodo lahko koristile moje dotedanje delovne izkušnje, saj
sem delal na področjih (intenzivna interna medicina in srčnožilne bolezni), ki sta navidez daleč od zdravstvenih
izzivov med maratonskim tekom. No, o teku sem tudi nekaj vedel, saj ga kot najbolj pogosto obliko rekreativne
vadbe tudi sam gojim več desetletij. Ko sem pobrskal po strokovnem čtivu, sem ugotovil, da pravzaprav moje
dotedanje delovne izkušnje in strokovni izzivi pri maratonskem teku v veliki meri sovpadajo in se dopolnjujejo.
Svoje poslanstvo sem opredelil po naslednjem razmisleku: če bi se sam udeležil takšnega teka, bi od zdravstvene
službe pričakoval, da mi svetuje, kako doseči svoj cilj z najmanj težavami med in po teku, da mi pomaga v primeru
kakršnekoli poškodbe in da pravočasno in pravilno ukrepa v primeru tistega najhujšega možnega dogodka. Torej
svetovati, odpravljati težave, preprečevati in pravočasno ukrepati.

Pripravljenost na nujna stanja
Morebiti velja najprej razjasniti prav zadnje vprašanje: v kolikšni meri so tekači med ultramaratonskim tekom
ogroženi za pojav nenadne srčne smrti. Po rezultatih številnih raziskav, ki so vključevale veliko število udeležencev,
se je izkazalo, da je tveganje za nenadno srčno smrt med maratonskim tekom znatno manjše kot pri ostalih
prebivalcih, ki ne tečejo, in doseže 0.002 odstotka. Ne glede na to na videz majhno tveganje, smo organizacijo
naše zdravstvene službe prilagodili cilju nuditi najboljšo možno strokovno pomoč v primeru takšnega dogodka
v č asu, v katerem je mogoče z veliko zanesljivostjo omogočiti preživetje tekmovalca. Uresničitev tega cilja na
75 km dolgi progi ni enostavna in zahteva zadostno kadrovsko zasedbo, dovolj vrhunsko opremljenih mobilnih
enot in možnosti za stacionarno obravnavo. V zadnjih dveh letih smo razpolagali s tremi gibljivimi enotami na
progi. Imeli smo dvoje reševalnih vozil z zdravniško zasedbo in reševalca - motorista. Pred tem časom smo progo
nadzorovali le z dvema reševalnima voziloma, a so spoznanja, ki smo jih pridobili v preteklih letih med analizami
poteka teka, prispevala k temu, da smo ekipe dopolnili še z eno enoto. Takšna organizacija še zdaleč ni najboljša, je
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pa pri kadrovsko - tehničnih pogojih, s katerimi razpolagamo, edina možna. Poudariti želim, da odpade ogromen
delež pri organizaciji na kadrovsko, tehnično in logistično pomoč Slovenske vojske. Sreča je bila v vseh teh letih
zaveznik maratoncev, saj v celem desetletju nismo zabeležili niti enega primera nenadne srčne smrti.

Svetovanje
Pomembnejše kot neposredna medicinska pomoč se mi zdi svetovalna vloga zdravstvene službe. Ta ima svojo
vlogo z nasveti tako v času priprav na maratonski podvig, pred samim štartom tekme, med njo in ob prihodu na
cilj. Svetovanje v času priprav je nekoliko pomanjkljivo, saj ni mogoče zagotoviti rednega stika z vsemi bodočimi
sodelujočimi. Takrat so tekmovalci pogosto prepuš čeni samemu sebi in marsikdo svoje priprave neustrezno
načrtuje. Posledica tega so poškodbe, ki onemogočajo dosego zaželenega cilja. Eden najpomembnejših problemov,
s katerim se srečujejo tako tekmovalci kot zdravstvena služba je, kako zagotoviti najustreznejši vnos tekočin med
tekom. Če smo še pred petimi leti priporočili pitje velikih količin tekočin, smo po novejših znanstvenih spoznanjih
ta priporočila spremenili. Pretiran vnos tekočin lahko namreč privede do motnje v sestavi telesnih tekočin, in sicer
do znižane vsebnosti natrija v krvi in posledic v delovanju možganov ter živčnega sistema. Veliko pri tem lahko
naredijo tudi tekmovalci sami, če v času priprav preizkusijo, koliko tekočine naj zaužijejo, da se jim telesna teža
po maratonskem teku zniža za 1-2 kg. Tem zadostuje samo podatek na štartu teka, kakšno je morebitno dodatno
tveganje zaradi vremenskih pogojev. Med neustrezno pripravljenimi tekmovalci smo v tem desetletnem obdobju
doživeli, da je eden v želji, da bi bil med tekom čim lažji in s tem hitrejši, zadnje tri dni zaužil le neznatne količine
tekočine. Seveda se je ta tek kmalu klavrno končal z znaki hude izsušitve, ki je zahtevala infuzijo večjih količin
tekočine. Prav zaradi pojavov hiponatremij smo v našo opremo vključili tudi aparat za meritve vsebnosti natrija v
krvi. V zadnjih petih letih nismo zaznali primera znižane vsebnosti natrija v krvi pri tistih tekačih, pri katerih smo
na to stanje posumili. Med samim tekom vsem svetujemo, kako naj prilagodijo hitrost teka svojim sposobnostim,
kako naj se obvarujejo pred mišičnimi krči, ki se lahko pojavijo.
Najpomembnejši nasvet pa je prenehanje s tekom, če zdravstvena ekipa opazi, da tekač zaradi izčrpanosti ni
več sposoben nadaljevati. Takšni primeri so bili kar pogosti v toplem vremenu, tekači pa so večinoma brez večje
nejevolje upoštevali naša navodila. Ob prihodu na cilj je pomembnih nekaj nasvetov na naslednja vprašanja: kako
nadomestiti izgubljeno tekočino in energijo, kako doseči čimprejšnjo regeneracijo, kdaj iti na masažo razbolelih
mišic.

Medicinski ukrepi
Kljub vsem nasvetom pa predstavlja vsak maratonski tek za zdravstveno ekipo čisto strokovni izziv, ko moramo
tekačem pomagati s povsem usmerjenimi medicinskimi posegi. Temu se ne moremo izogniti, saj je prva sobota
v septembru pogosto vroč dan in so tekači izpostavljeni neželenim učinkom toplote, kot sta toplotna izčrpanost
in vročinska kap. Ob takšnem vremenu smo zaradi toplotne izčrpanosti obravnavali tudi do 20 tekačev. Pri vseh
se je stanje v stacionarni enoti na cilju toliko popravilo, da ni bil potreben prevoz v bolnišnico, le v enem primeru
je udeleženec doživel vročinsko kap in je bila potrebna nekajdnevna hospitalizacija na intenzivnem oddelku. Sicer
hudo, življenje ogrožujoče stanje, se je lepo popravilo.
S pomočjo prijaznega sodelovanja dvanajstih prostovoljcev v raziskavi lahko naše izkušnje strnemo v spoznanje,
da ta tek predstavlja velik izziv tudi za vrhunsko pripravljene športnike. V vseh letih smo pridobili mnogo izkušenj
in spoznanj, ki bodo dobro vodilo za nadaljnje delo.
Tudi v prihodnje se veselim srečanja s starimi prijatelji, ki tako vztrajno vzdržujejo vrhunsko telesno pripravljenost,
še posebej pa novih obrazov, ki obetajo, da se bo ta zahtevni podvig uspešno odvijal tudi v bodoče. Za zdravstveno
ekipo pa bo vsak prihodnji maraton nov izziv z željo, da bi na cilju pričakali tekače, čeprav izmučene, a zadovoljne,
da so izpolnili svoja pričakovanja.
Dr. Ivan Žuran
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Petindvajseti

Po petindvajsetem prihodu

Prva okrepčevalnica

Z jubilejnim, petindvajsetim 75-kilometrskim maratonom, ki je
bil v soboto, 6. septembra leta 2009, sem izpolnil obljubo, ki sem
jo na 20. maratonu dal novinarjem in maratonskim prijateljem.
Z dovoljenjem prireditelja sem maraton začel v zgodnjih jutranjih
urah, v času, kot so se pred leti začenjali prvi maratoni. Tokratna
noč je bila deževna, s pogostimi nalivi, za pohod in tek nekoliko
neprijetna, takšna kot prvi in tretjina ostalih maratonov.
Na maraton sem se dobro pripravil, zato sem daljavo uspešno
premagoval. Iz Celja v Logarsko dolino sem prišel v 11 urah in
10 minutah. Na poti sem obujal spomine na prvi maraton, ki
je bil leta 1985 in na vse ostale maratone, ki so bili vsako prvo
soboto v septembru. Prvi pohodniki smo na prvem maratonu
imeli manjše težave, vendar smo ga uspešno zaključili. Celjsko Logarski maraton je prerasel lokalne meje, postal je vseslovenski
in tudi mednarodni, uspešno se je vključil v Evropski pokal, ki
ga tvorijo še Biel (Švica – 100 km), Alb - maraton Schwabische
Gmund (50 km), Supermaraton Eisenach (oba Nemčija, 74,5 km)
in Supermaraton Brdska stezka Mnišek (Češka – 50 km).
V petindvajsetletnem obdobju smo pridobili ogromno
maratonskih prijateljev v Sloveniji in širom Evrope.
Pogosto lahko vidimo, kako se po poteh ob Savinji in drugod
skupine ali pa posamezniki mlajše ali malo starejše generacije
skozi celotno leto pripravljajo na povečane telesne napore, kar
dokazuje, da ljudje potrebujemo motivacijo za vključevanje v
določene aktivnosti.
Na cilju v Logarski dolini me
je s prireditelji sprejela desetletna
vnukinja Gaja, ki mi je v imenu
organizatorjev podelila zasluženo,
25. medaljo.
Že v času maratona sem razmišljal
o naši lepi, 75 - kilometrski poti in o
sodelujočih, ki to čudovito potovanje
ohranjamo in nadgrajujemo. Čas je
tisti, ki prinaša in tudi odnaša, zato
sem se odločil, da po 75. letu starosti
zaključujem na 75 - kilometrski
daljavi.
V družbi maratoncev bom še
vnaprej ostal in če mi bo zdravje
dopuščalo, se bom z veseljem odločal
za krajše razdalje.
Prvopohodnik Franc Smodiš
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č iz Celja v Logarsko dolin

Ceniti predanost entuziastov
Celje je med izstopajočimi mesti ne le v Sloveniji, ampak tudi v širšem evropskem
prostoru z bogato tradicijo tako na kulturnem kot športnem področju. V času
začetnih pohodov je v takratni celjski občini, ki je vključevala še občine Dobrna, Štore
in Vojnik, bilo preko 360 registriranih društev. Največ je bilo tistih, ki so se ukvarjala
s kulturnimi, športnimi ali rekreativnimi dejavnostmi. Poleh njih je obstajala vrsta
neformalnih skupin s podobnimi aktivnostmi. Za njimi stoji množica občanov, ki so se
na nek način poleg svojih rednih delovnih obveznosti ukvarjali še z duhovno ali telesno
aktivnostjo in ustvarjalnostjo. Tovrstno ukvarjanje sicer ni nikakršna posebnost, saj že
šolski sistem v svojem rednem programu vzpodbuja te dejavnosti. Posebnost je v
tem, da so Celjani znali v veliki meri poskrbeti, da se te aktivnosti v široki pahljači
nadaljujejo tudi po šolskih letih in prenesejo na vsa življenjska obdobja. Eden od
županov večjega slovenskega mesta me je vprašal, kako to, da je lahko Celje prisotno
s pomembnimi tekmovalnimi uspehi v vrsti športov, kar mnogo večja mesta ne zmorejo. Odgovor ni bil zahteven.
Za Celjane namreč velja, da potem, ko s tekmovalno aktivnostjo prenehajo, ne prenehajo s športno aktivnostjo,
temveč jo nadaljujejo kot organizatorji, trenerji, sponzorji in podobno. Svojemu športu ostajajo predani. Ne ravno
vsi, vendar zadostno število, da se aktivnosti nadaljujejo, prehajajo na nove rodove in postajajo tradicija. Zanimalo
ga je tudi, kako Celje to f nančno zmore. Takrat je zmoglo še težje, ker je celjska industrija in drugo gospodarstvo,
ki je vedno znalo ceniti duhovno in telesno kulturo, po prehodu na tržno gospodarstvo, skrčeno na slovenski
prostor, omahovalo pod bremenom tranzicije in donacije so postajale skromnejše. Vendar je mogoče tudi z manj
denarja, ki ga za široko paleto teh aktivnosti zagotavlja občina iz proračunskih sredstev, prispevkom članstva in
mnogo entuziazma, biti uspešen. Entuziazem organizatorjev, ki praviloma za svoje delo niso plačani, je ključen
dejavnik za uspeh. Njihovo predanost je potrebno znati ceniti in podpirati.
Pohodništvo v njegovi masovni obliki je za Celje predstavljalo novost. Na občini se je leta 1990 zglasila skupina
pohodnikov, predstavila svoje dotedanje izkušnje in idejo, da organizira takšen pohod od Celja v Logarsko dolino
z mednarodno udeležbo. Po prvotni zamisli naj bi pohod potekal od izliva Savinje v Savo do njenega izvira v
Logarski dolini. To progo so nekateri tudi že prehodili in bi po dolžini ustrezala pohodu v švicarskem Bielu, po
katerem so se zgledovali. Prevladala je ocena, da se pohod začne v Celju, ki naj bo s svojo športno tradicijo domicil.
Prireditev je namenjena moškim in ženskam, vsem starostnim skupinam, ima pa naj tudi tekmovalen značaj in
vključuje maratonski tek. Prireditev naj bo tradicionalna, vsako leto, prvo soboto v septembru. Menili so, da je
pohod primerna preizkušnja tudi za vojaške enote in so z njimi stopili v kontakt. S strani celjske občine je bila
zamisel podprta, podrli pa sta jo tudi občini Žalec in Mozirje. Organizatorji so se lotili zahtevnega dela. Potrebno
je bilo določiti traso, poskrbeti za zavarovanje, sodniško in medicinsko službo, prevoze, predstavitev prireditve
v domači in tuji javnosti, oskrbeti f nančna sredstva za pokrivanje izdatkov. Prireditelji so zamišljeno prireditev
organizirali in ob moralni ter organizacijski pomoči občine in vojske v splošno zadovoljstvo izpeljali. Temelj za
njeno nadaljevanje je bil postavljen.
Hoja, pa tudi tek, je gotovo osnovna oblika človeškega gibanja in omenjena prireditev še kako ustreza naravni
potrebi. Na spremembo načina življenja, v katerem je čedalje več sedenja, je nujno odgovoriti z motivacijo za
vračanje k njegovi osnovni obliki. Pohodništvo je zelo primeren način. Je tudi dokazovanje f zičnih sposobnosti
pohodnika ali tekača in njegovo zadovoljstvo z uživanjem v naravi, premagovanju telesnih naporov ali tekmovalnih
uspehov, je pa tudi s potrebnimi in koristnimi predhodnimi pripravami in vajami pomemben prispevek k utrjevanju
njegovega zdravja. Obletnica, ki jo praznuje naša prireditev, pomeni določen dosežek tudi na tem področju. Samo
želeti je, da se prireditev še učvrsti ter Celjane in druge s športnim duhom vzpodbudi, da vsaj enkrat tudi sami
poskusijo prehoditi, najbolj zagreti in utrjeni pa preteči, pot od Celja v Logarsko dolino. Organizatorjem želim pri
tem mnogo uspeha.
Anton Rojec, prvi župan Občine Celje
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Še veliko prehojenih poti in dobrotnikov
Ko me je v za četku novembra leta 2009 poklical Franc Smodiš, član Društva maratoncev in pohodnikov
Celje, tisti pohodnik, ki v vseh letih delovanja društva še ni izpustil pohoda iz Celja v Logarsko dolino
in eden od ustanoviteljev društva, da bi napisal nekaj vrstic o pohodu, sem bil najprej presene čen. Le
kako so se spomnili name, saj se že vrsto let ne udeležujem neko č priljubljenega pohoda skozi zadnji
del čudovite Zgornje Savinjske doline in prvega dela Logarske doline.
Ta del pohoda od Lu č do Logarske
doline je le sedemnajstkilometrski del
vsakoletnega maratona. Vseeno pa je
ravno ta del pohoda nekaj let, ob lepem
vremenu, dežju ali obla čnosti, privabil
na nezahtevno pohodno razdaljo lepo
število celjskih občinskih uslužbencev,
političnih delavcev, gospodarstvenikov
in prijateljev z družinami.
Med deveto in deseto uro smo se
zbrali v Lučah športno opremljeni
in se odpravili na ne predolgo etapo
maratona. Pot je bila ravno toliko
dolga, da smo bili prijetno utrujeni,
ko smo prispeli na cilj.
Pot je potekala najprej skozi čudovito
sotesko reke Savinje, mimo visoke
skale Igle, v čistem gorskem ozračju,
Župan Jože Zimšek v cilju maratona
tako da so plju ča lahko “delala s polno
paro”. Ko je bila za nami Sol čava, smo
prispeli pred Logarsko dolino, kjer so nas obkrožali gorski vršaci, ki so kot mogo čni stražarji čuvali
vhod v eno najlepših alpskih dolin v Evropi. Zadnji del poti po ravnini doline smo zaklju čili na ciljnem
prireditvenem prostoru. Dodal bi le še, da nas slabo vreme ni nikoli ustavilo. Na enem od pohodov
nas je vseskozi mo čil dež; na cilju smo bili popolnoma premo čeni. Vendar, dobili smo medaljo, pohod
je bil za nami, pred nami pa še popoldan prijetnega druženja. Najprej je naša pohodniška družba
okupirala objekt nekoč pomembne celjske družbe, ki je vzpodbujala in cenila podobne prireditve. Tam
smo se lahko osvežili, preoblekli in okrep čali. Proti večeru smo se, polni prijetnih vtisov in utrujeni
vrnili domov – tokrat s prevozi.
Vsak pohod je pri slehernem pohodniku iz naše skupine pustil spomin na preživeli dan v naravi ter
na druženje, z zahvalo organizatorjem oziroma skupini ljubiteljev pohodništva, ki je pred 25 leti za čela
s pohodništvom, posrečeno trasirala maraton ob reki Savinji ter stopnjevala prehod iz poseljenega
območja mesta Celja proti čudovito urejeni Logarski dolini.
Ob koncu, ob jubileju, 25 - letnici, bi želel članom Društva celjskih pohodnikov in maratoncev še
veliko prehojenih poti, množico udeležencev in seveda dobrotnikov, ki bodo pohod omogo čili.
Jože Zimšek

41

“Dragocen ponos našemu mestu”
Spoštovani!
Slovenija je čudovita dežela številnih naravnih biserov, ki
privablja prebivalce in obiskovalce od blizu in dale č. Tudi
Celjanke in Celjani že od nekdaj radi hodimo v naravo in se
ukvarjamo s športnimi aktivnostmi. Ljubezen do narave in
športa je sestavni del našega življenja, zato ni naklju čje, da je
leta 1985 skupina planincev želela preizkusiti svoje pohodne
in tekaške sposobnosti na daljši progi. Tistega leta je lu č sveta
ugledal prvi maratonski pohod Celje – Logarska dolina.
Od leta 1988 je bil maratonski pohod Celje - Logarska
dolina organiziran pod okriljem sekcije Planinskega društva
Celje. Zaradi obsežnosti dela pa od leta 1994 dalje poteka v
organizaciji Društva maratoncev in pohodnikov Celje. Društvo
z gojenjem amaterske ljubezni do maratona in pohodništva
ter organiziranjem maratonov in pohodov ter s pomo čjo pri
organizaciji ostalih športnih prireditev, uspešno promovira
športno aktivnost in vrednote zdravega na čina življenja.
Kulturo gibanja društvo uspešno širi in bogati tudi z drugimi
maratoni in pohodi, uspešno pa v svoje vrste privablja tudi
veliko število mlajših športnih navdušencev.
Športna aktivnost ni samo premagovanje samega sebe in
lastne sile, temveč je tudi druženje in spoznavanje ljudi, ki
si delijo ljubezen do športa in narave. Ko je leta 1985 potekal prvi maraton Celje – Logarska dolina,
si takratni idejni akterji zagotovo niso upali pomisliti, da bo maraton dosegel takšno razsežnost. Od
rojstva dalje se je maraton bogatil, prerasel je krajevne okvire in postal prepoznaven v slovenskem in
tudi mednarodnem prostoru.
Prepričan sem, da se vsaka športna aktivnost pri čne s pozitivnim razmišljanjem in posebnim odnosom
do gibanja. Fizična aktivnost ne pomeni samo premagovanje lastnih telesnih zmožnosti, ampak mnogo
več – je motiv za ponovni preizkus samega sebe in je izvor življenjske mo či.
Dolgoletne izkušnje in prizadevanja organizatorjev maratonskega pohoda so dragocen ponos našemu
mestu in ljudem, ki v njem prebivamo. Delo, ki ga opravljate, je plod vztrajnosti, idej, strokovnosti in
ljubezni do športa.
V imenu Mestne ob čine Celje in v svojem osebnem imenu vam ob visoki obletnici maratona Celje
– Logarska dolina izrekam iskrene čestitke in želim, da tudi v prihodnje uspešno opravljate svoje
bogato športno delo in širite glas Celja širom sveta.
Bojan Šrot, župan Mestne občine Celje
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Iz Celja v Logarsko dolino
Krajinski park Logarska dolina je prav na koncu dolge poti, ki jo vsako leto prehodijo udeleženci pohoda iz Celja.
Po tem, ko se cesta nad Ljubnim končno skrije v ozko sotesko reke Savinje, prav gotovo vsi pohodniki nestrpno
pričakujejo, da se razgled zopet odpre in da pred sabo zagledajo slikovito zeleno dolino z obrisi gora v ozadju. Za
tem preostane le še rahel spust v dolino in zadnji trije kilometri do cilja, ki jim pomenijo veliko olajšanje in tudi
osebno zadoščenje. Najbolj vztrajni so tako dosegli svoj namen, ki je mnogim nedosegljiv.
Še na začetku prejšnjega stoletja je bila hoja najobičajnejši način potovanja ljudi iz mest proti bližnjim ali daljnim
goram. Kasneje so jo nadomestila takšna in drugačna vozila, vendar se na dan pohoda vsaj enkrat v letu povrne
spomin na stare čase - po zaslugi štirih zagnanih prijateljev, ki so se pred 25 leti prvič peš podali na pot proti
Logarski dolini in se dogovorili, da bodo to ponavljali iz leta v leto in privabili tudi druge ljubitelje hoje.
Od prvega pohoda do danes se je tudi na Solčavskem veliko spremenilo. Novi časi so poleg veliko dobrega
prinesli tudi slabe strani za alpske doline. V nekem obdobju je tudi v Logarski dolini, ki je izmed treh čudovitih
dolin na Solčavskem najbolj obiskana, povsem prevladal stihijski razvoj z negativnim vplivom na okolje. Upanja,
da bi se problemi povezani z motornim prometom in neosveščenimi obiskovalci uredili sami po sebi, skoraj ni
bilo. Tudi razglasitev doline za krajinski park v letu 1987 ni vplivala na razvoj dogodkov, saj odlok o ustanovitvi ni
predvidel sredstev za njegovo ohranjanje in razvoj.
V najbolj kritičnem obdobju pa so doma čini prevzeli pobudo in sprejeli odločitev o ustanovitvi skupnega
podjetja, ki bo ohranjalo in skrbelo za bodoči razvoj krajinskega parka Logarska dolina. Od leta 1992 dalje je
bil tako poudarek na skrbi za okolje in na programih
trajnostnega gospodarskega razvoja za prebivalce
Solčavskega, ki skrbno ohranjajo izjemno kulturno
krajino, kar daje še dodaten čar lepotam narave.
Začetno nezaupanje domačinov do družbe, ki
je kot prvo zasebno podjetje v Sloveniji pridobilo
koncesijo za upravljanje z zavarovanim območjem,
je že po nekaj letih zamenjala podpora javnosti, tako
domače kot tuje. Podpora obstaja tudi glede usmeritev
pri načrtovanju motornega prometa in mobilnosti
obiskovalcev - saj gotovo ni nič narobe s prizadevanji,
da morajo imeti v naravnih parkih prednost ljubitelji
narave in pohodniki pred pločevino, s katero so
Pogled na cilj v Logarski dolini
nasičena mesta, od koder prihajajo.
Tako je tudi s simbolnega vidika vsakoleten pohod
iz Celja za nas pomemben, ker spodbuja pohodništvo in z njim povezano planinarjenje, ki je pomemben del naše
tradicije in kulture. Obe področji uživata nedeljeno podporo domačinov in spodbudno je, da zadnja leta izrazito
pridobivata na priljubljenosti.
Vsako leto znova lahko občudujemo pripravljenost stotin Slovencev in vedno številčnejših tujcev, da se podajo
na izjemno naporno pot iz Celja. Za to dejanje je potreben resnično močan motiv in predvsem nadpovprečna
f zična pripravljenost, ki jo premorejo le redki. Lepo je verjeti, da poleg športnih, k motivu nekaterih prispeva tudi
privlačna podoba alpske doline, ki jih na koncu sprejme pod svoje okrilje.
Prebivalci Solčavskega sicer običajno niso med tistimi udeleženci pohoda, ki bi se na pot podali že v Celju. Nas je
pač bolj malo in le redki bi pot, dolgo 75 km, tudi dejansko zmogli. Kar nekaj domačinov pa se pohodnikom pridruži
v zadnjih etapah po Zgornji Savinjski dolini; preostali pa so pripravljeni pomagati prizadevnim organizatorjem in
predvsem prijazno sprejeti pohodnike, ki jih je iz leta v leto več. Želeli bi, da se to sodelovanje nadaljuje tudi v
prihodnje.
Avgust Lenar
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Srebrni jubilej maratona Celje - Logarska dolina
Srebrni jubilej se zgodi,
ko 25. obletnica se slavi.
Tako neko obdobje je minilo,
z lepoto čustva napolnilo.

In sponzorjev ne pozabimo,
ko to obletnico slavimo.
Kaj nam vse so dali,
da do cilja smo zdržali.

Razum pa nam tako veli,
da jubilej se tudi slavi.
Saj težko je do njega priti,
mnogo ovir pa preskočiti.

Lepote, ki ob poti smo dobili,
to na občinah se potrudili.
Tudi tam se žrtvovali,
da po Evropi kraje bi spoznali.

Edino vam je uspelo,
za jubilej naj bo veselo.
Spomine daleč nazaj vrniti,
ko prvič pot je prehoditi.

En trenutek tu z ljudmi smo bili,
ki okrepčila ob poti nam delili.
Da zdržali dolgo pot,
nasmeh na licih vsepovsod.

Bilo pa mnogo volje v vas,
s pohodom krajšali si čas.
In mnoge v vrste povabili,
pravi prijatelji med sabo bili.

Je napora pač treba dati,
vse lepote tu spoznati.
Se nasmeha veseliti,
pa vse do cilja ti je priti.

Res mnogo truda ste vložili,
ko vsa ta leta se trudili.
Polepšali nam tisti dan,
ko maraton je bil z nam.

Mnogo lepega se v srca vrnilo,
ko se na težko to pot stopilo.
Sredi smo Celja na štart čakali,
tam se s prijatelji še rokovali.

Nikoli niste v dvomih bili,
ko vsako leto ga priredili.
Pomoč pa dobrih je ljudi
in danes z nami naj slavi.

A predno se na pot podali,
na štart iz pištol smo čakali.
Zdaj pa pok se zgodi,
množica tekačev pa vzvalovi.

In tisti, ki prvič na to pot stopili,
v mislih tudi z nami bili.
Jim čestitko namenimo,
misli pa nazaj vrnimo.

Reka Savinja zadaj šumi,
na njeno obrežje nam se mudi.
Tu treba pa krog narediti,
potem pa proti toku nje iti.

Jubilej je lepa stvar,
organizatorjem v dar.
Koliko časa žrtvovali,
ko maraton načrtovali.

A lepota, ki nudi pogled,
šum v ušesih je dobro sprejet.
Kot godci domači bi peli,
še ptički so bili veseli.

Upanje imeli zelo močno,
zato vam odlično je šlo.
Mnogi na to pot stopili,
in tako se vam pač zahvalili.

Tako se ta tek je začel,
vsak v sebi pa bil je vesel.
Ko čelo pa tu se zrosi,
se travca še ne posuši.

Bilo vedno je lepo,
v srcih čuti se toplo,
Ko treba vam zahvalo dati,
vašo srčnost spoštovati.

Ob reki zdaj lepa je pot,
prelepe nas kraje zdaj vodi od tod.
Vse to pa je dano spoznati,
na pot pa se večkrat podati.
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N
v drobceni roki kozarček držal.
Zdaj dal ti je okrepčilo,
da v ustih ti slino naredilo.
A včasih te kdaj kdo prehiti,
tisti, ki ima še moči.
A tudi koga zadaj pustiti,
tistemu težko do cilja je priti.
Celo pot spremljali dobri ljudje,
nasmeh na licih jim ne zamre.
Iskra v očeh nas bodrila,
pot prav prijetna je bila.
Enako proti koncu poti,
deklica z vodo stoji.
Tudi ona rešitev nam dala,
da grla niso suha ostala.
Le senčka se tu porodi,
dolina prelepa si ti.
Mogočno gorovje pred nami,
na pota prelepa te zvabi.
Je kolesarka na poti tej,
tudi banane dobili od nje,
ko se mimo pripeljala,
z roko, od srca, banano je dala.
Enkratni so ti spomini,
ki so se tu zgodili.
Vse to pa ti daje moč,
da do cilja prišel boš upajoč.
Lahkih nog smo spet stopili,
malo pred ciljem smo bili.
Nič več ni skrivnosti,
srca so polna radosti.
Odprla se tu je dolina,
lepota pa spet se vrnila.
Še nekaj korakov narediti,
uspeha se je veseliti.
Grmovje pred nami stoji,
mogočen ti vtis naredi.
Z nasmehom do cilja priti,
tu treba se je veseliti.
A misli pa v start sem vrnil,
s Simono tam prve korake naredil.
Kar nekaj časa skupaj tekla,

potem pa še, srečno, si rekla.
Ravnina neskončna tukaj se zdi,
ona pa zdaj naprej odhiti.
Daleč za sabo me je pustila,
taka pri teku so pač pravila.

Skoraj zasanjan pritekel na cilj,
ko množica napravi tudi špalir.
S ploskanjem tu te nagradi,
lepoto ti v dušo vrnili. o se medalja okrog vratu
K
ko se tu spet čestitka dobila.
Ko med prijatelji bil,
spet se radostil.
A mnogo spoznal sem tu ljudi,
prvič v življenju z njimi bil.
Tu nobene ni zavisti,
vsi tekači smo isti.
Dolg pa mi je ostal,
da tudi zahvalo na cilju vam dal,
Za vse dobrote, ki od vas prejel,
tudi masažo in bil vesel.
Okroglo obletnico, da bi slavili,
da bili vsi zdravi in čili.
Da prijatelji med sabo ostali,
za lepoto v duši žrtvovali.
Lepota bo v srcih ostala,
mnoge bo še navduševala.
Nekaj napora treba dati,
da ti je lepote spoznati.
In lepi spomini nam ostali,
ki danes ob jubileju smo zbrani.
Da skupaj ta jubilej slavimo
in srčno se jim zahvalimo.
Naj dolgo ta maraton še živi,
da sreča med prijatelji se deli.
Da se uspeha veselimo,
z lepoto v srcih še živimo.
A prijatelji za zmeraj ostali,
vsi tisti, ki se tu spoznali.
Ko začetne korake naredili,
ko tu lepot se veselili.
Herman Klemenc
45 a poti pa deček je stal,

Šampion bos v cilj zaradi spoštovanja do maratona
Letos je minilo četrt stoletja od prvih začetkov maratona Celje- Logarska dolina. Vsako leto se poslovi nekaj
tekačev, njihovo mesto zapolnijo novi, mlajši in rezultatov željni tekači, ki se želijo preizkusiti na lepi trasi od Celja
do Logarske doline. Vsakemu se maraton vtisne v spomin, je izziv in doživetje. Tudi meni se je globoko zasidral
v srce. Če sem iskren, osem zmag na tem maratonu in rekord proge se ne dajo kar tako potisniti na stran. Vsak
maraton, zmaga in priprave so posebno doživetje, ko je pa bilo teh zmag že dosti, je bilo morda kdaj tudi v breme.
Pričakovanja nerealna in previsoka, v športu je že tako, da je en zmagovalec, a vsi ostali so poraženci, drugi je samo
prvi poraženec.
Prvič sem se na štartu maratona pojavil leta 1990. Prej sem le bežno slišal zanj in mu nisem posvečal večje
pozornosti. Priprave zanj mi je zmotila rudarska nesreča v rudniku Dobnja pri Tuzli, kjer sem cel teden sodeloval
v reševalni akciji in se v petek pozno popoldne vrnil domov. Odločal sem, ali naj grem sredi noči na maraton ali ne.
Sklenil sem, da grem, brez pričakovanj, ker tudi trase nisem poznal in nisem imel svojega rezultata. Češka trojka
je tisto leto postavila dober izhodiščni čas za poznejše zmagovalce. Vaclav Miler ga je dvignil na 5 ur in 8 minut.
Sam sem imel za sabo nekaj uspešnih tekov na 100 km, da klasičnih maratonov ne štejem. Ugotovil sem, da je
zadnjih 25 km proge lepih, obdanih s čudovito naravo, a zahrbtno težkih. Če hočeš zmagati na tej trasi, moraš biti
pripravljen se spopasti s klanci proti Logarski dolini in z vetrom, ki piha v prsi.
Naslednjo leto sem bil na štartu že z drugačnimi ambicijami, ne po zmagi, ker je cilj, zadati si zmago, lahko
poraz že pred samim štartom. Tisto sobotno jutro je bila trasa spet spremenjena in ena najdaljših v vsej zgodovini
maratonov. Obiskala je še našo, velenjsko občino v Gorenji vasi. Moja taktika je vedno bila teči nekje v varni
razdalji za vodilno skupino. Tako si lahko vedno nadziral potek tekme in sproti ocenjeval pripravljenost sotekačev.
Posamezno so odpadali od vodilne skupine. Na Ljubnem pri okrepčevalnici sem dohitel vodilnega Boža Muleja.
Ko sem po nekaj kilometrih skupnega teka ugotovil, da ni sposoben več držati mojega tempa, sem ob prvem
klancu močno pospešil in čakal na njegov odziv. Ker ni reagiral, sem nadaljeval s svojim tempom, prvi suvereni
zmagi nasproti. Morda bo kdo rekel, da je prva najslajša. Morda res. A meni jih je bilo nekaj drugih slajših.
Prvič v samostojni Sloveniji sta se na štartu pojavila legendarni ultramaratonec Dušan Mravlje in večni rekorder
teka na 10 km Stane Rozman. Prava konkurenca za dober rezultat. A sem naredil veliko taktično napako in se
nisem vmešal v boj za zmago. Nekako takoj po štartu se je oblikovala manjša skupina okrog Dušana, tudi sam
sem se ji pridružil. Stane Rozman in Kavčič pa sta šla naprej. Zanimivo je bilo teči z Dušanom, spremljala ga je
ekipa RTV Slovenija in ga vseskozi snemala. Ko pa je na mostu v Letušu zmanjkalo ref ektorjev in je bilo treba
teči po gozdni stezici ob Savinji, je Dušan ostal v temi. Meni je na mostu žena dala naglavno svetilko, tako da sem
Dušana ob njegovem glasnem bentenju čez temo pospremil do Mozirja. Naprej je pa spet pot osvetljeval avto
RTV. Prepozno sem opazil, da počasi tempo pada, da sta vodilna nabrala že veliko prednost. Na Ljubnem se je
Dušan usedel na stol in pil pivo v reklamne namene, kamera pa ga je snemala. Takrat sem se sam, žal že prepozno,
odločil, da pospešim tempo, dohitel sem Kavčiča, a Rozman je imel še nekaj minut prednosti in jo je tudi znal
obdržati do cilja.
Naslednjo leto (1993) sva se na štartu pojavila kot dobra prijatelja, a oba prepričana v svojo zmago. Že od samega
štarta ni bilo nobenega taktiziranja, z ramo ob rami sva se odpravila v dolg boj. Med nama je tekel tudi pogovor,
če je bila pot zadosti široka, da sva lahko tekla z ramo ob rami. On je imel številno spremstvo, nekaj kolesarjev in
še spremstvo z avtom. Mene je vseskozi na kolesu spremljal prijatelj Tomaž, žena pa je sledila na varni razdalji z
avtom, občasno je malo beležila čase tistih, ki so bili za nama. V Mozirje sva pritekla po dveh urah in dveh minutah.
Od tam naprej je Rozman še malo navil tempo z željo, da bi se me znebil. Pozneje sva ugotavljala, da sva imela
proti Ljubnem na posameznih odsekih tempo 3 minute in 35 sekund na kilometer. Malo pred Ljubnim je Rozman
še enkrat poskušal pospešiti. Sam sem malo zaostal za njim, a sem mu lahko sledil na krajši oddaljenosti. Tudi
njemu je očitno zmanjkovalo moči za stalno narekovanje tempa. Tedaj se je zgodilo nekaj presenetljivega. Nekaj
kolesarjev iz njegovega številčnega spremstva se je pojavilo ob nama s Tomažem, ki so ga poznali. Začeli so nama
posredovati dogajanje v Rozmanovi ekipi. Povedali so tudi, da deluje utrujeno in jih je odgnal od sebe, češ, naj
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se mu ne motajo pod nogami. To je dalo slutiti, da le ni tako suveren in prepričan v svojo zmago. Na Ljubnem je
ura kazala tri ure in minuto, kar je bilo resnično hitro, če ne celo prehitro. Ko sedaj takole stojim na Ljubnem ob
trasi maratona in pogledam na uro ob vodilnem, ugotavljam, ali lahko pade rekord proge. Kdor pride v treh urah
na Ljubno, lahko še računa z njim. Vse do Luč sem nekako uspeval slediti tempu Rozmana, na 60. kilometru sva
imela čas 3:45. Kar letela sva v lepi, jasni noči. Malo za Lučami pa se je Stane ustavil in se usedel ob spremljevalni
kombi. Meni ni ostalo drugega, da stečem mimo in sam nadaljujem za vozilom organizatorja maratona. Nato je
žena nama s Tomažem prinesla novico, da je Rozman odstopil, da pol ure za nama ni nobenega tekača. Tomaž mi
je z lučjo posvetil v oči in vprašal, kako bova sedaj nadaljevala, ko imava skoraj deset kilometrov prednosti pred
zasledovalci? Nepremišljeno sem zinil, da bova pospešila ... Imava tako veliko prednost, da tudi če omagam, se še
lahko po vseh štirih privlečem kot zmagovalec v cilj. Morda pa mi bo uspelo priteči v cilj prej kot v petih urah ...
Tega sem se domislil po dobrih 60 kilometrih teka, tega nisem imel v načrtu. Res sem držal tempo, kolikor sem
ga še lahko. Ko sem pritekel mimo mitnice v Logarski dolini, so ob cesti plapolale goreče bakle in nakazovale
smer. Bila je še tema, le obrisi savinjskih vrhov so se risali v ozadju. Presenetil sem tudi organizatorje, cilj še ni bil
postavljen, le časomerilec je uspel iz avta pravočasno priteči na ciljni prostor in izmeriti čas: 4h52’38’’. To je bilo
eno lepših juter v Logarski dolini.
V naslednjih nekaj letih sem še zmagoval na
maratonu vsakič, ko sem se pojavil na štartu. Vmes
sem nekajkrat manjkal zaradi drugih tekem na 100
km, ki so bile zame posebno doživetje. Leta 1998 sem
moral malo pred maratonom na operacijo slepiča.
Skoraj sem že zaključil priprave za maraton in vsi
testi so kazali, da sem dobro pripravljen. Moj testni
tek je bil običajno od doma v Ložnici preko Mislinje
na Roglo, to je 45 km in več kot tisoč metrov višinske
razlike. Doma sem si pripravil nahrbtnik s tremi litri
napitka, ki sem ga posebej varil doma za dolge teke.
Če sem pritekel prej kot v treh urah na Roglo, je bil to
znak za dvig samozavesti in misel na dober rezultat.
Po operaciji slepiča sem se po treh tednih prijavil na
tek Luče - Logarska dolina in ga tudi uspešno končal.
Osemkratni zmagovalec maratona Celje-Logarska dolina
Zadovoljen sem bil bolj kot če bi zmagal na trasi
Celje - Logarska dolina. Počasi so začela ugašati moja
najboljša tekaška leta, zmanjkovalo je tudi motivacije za pravi trening. Običajno sem v pripravah na maraton naredil
okrog tri do štiri tisoč kilometrov v štirih, petih mesecih. Dosegel sem še tri taktične zmage. Dve, ko se je pojavil
mlad tekač Marko Vojska, ki pa ni znal taktično odteči zadnjega dela proge, predvsem pa je obakrat dehidriral
zaradi premalo zaužite tekočine. Sam sem si običajno pripravil napitek s 4-6 odstotki OH in 1 g soli na liter. Že
na štartu sem se odločil, koliko bom popil (4-5 l). Tekočino sem razdelil na enake dele na vsakih 20 minut in tudi
zaužil predvideno količino, ne glede na občutek žeje. Tu je ključno vlogo odigral moj stalni spremljevalec Tomaž.
Leta 2000 si je Marko do Ljubnega pritekel že 9 minut prednosti, prepričan je bil v zadostno prednost za zmago.
Ko smo ga dohitevali malo pred Solčavo, je imel že težave s krči in je iskal zdravniško pomoč ob cesti. Nekaj časa
sva tekla skupaj. Nato ni mogel teči zraven mene in je neučakano spet pospešil ter hotel narediti razliko, ki bi mu
zagotavljala zmago. Sam nisem imel več prave volje za garanje do konca svojih moči in se dokazovati pred 20 let
mlajšim tekmecem. V kolikor bi tekla skupaj, bi bil on brez težav v zaključku teka hitrejši. Tako pa je spet ušel za
nekaj sto metrov, jaz pa sem tekel v svojem tempu, tudi na robu možnega. Malo pred vstopom v Logarsko dolino
sem ga vnovič dohitel in prehitel. Pri mitnici sem si nabral za nekaj več kot sto metrov prednosti in jo taktično
branil do cilja. Tomaž je spremljal dogajanje za mano in mi sporočal, kaj se dogaja. Marko se mi je začel približevati
kakšen kilometer pred ciljem in je skušal še zadnjič napasti. Tudi spremljevalca sem presenetil, ko sem se odločil, da
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bom malo upočasnil. Zakaj, je spraševal. Da bo Marko še bolj pospešil in še pred ciljnim f nišem omagal. Ravno to
se je zgodilo, ko je navidezno zaslutil, da me hitro dohiteva in je razdalja manjša kot 50 m. Poskušal je pospešiti z
zadnjimi močmi. Tomažu, ki je bil še bolj na trnih od mene, sem samo naročil, naj mi pove, ko bo Marko le dvajset
metrov za mano. V tistem kilometru malo bolj ležernega, a psihično težkega teka, sem si prihranil toliko moči, da
sem lahko pred ciljem pospešil, ko Marko ni več mogel. V cilju je bil zelo razočaran. A to hitro mine.
Naslednje leto pa niti ni nudil posebnega odpora, kljub temu, da sva tekla oba zelo hitro. Vedno sem poskušal
pospešiti takrat, ko sem čutil ali opazil, da se ga loteva kriza, nato sem nekaj kilometrov lahko spet malo bolj
ležerno tekel in se pripravljal na ponovno pospešitev. Zadnjo zmago od skupno osmih sem dosegel leta 2003.
Takrat smo se že pred štartom dogovorili, naj mi nihče ne govori, na katerem mestu tečem in koliko je kdo za ali
pred mano. Pa se mi je spet naredilo, da je bil v Lučah pred mano samo še Ulrich Grallath. Njegova spremljevalka
v avtu me je še nekajkrat do Logarske doline počakala in izmerila moj zaostanek, ko pa je ugotovila, da je že zadosti
velik, mi ga je prenehala meriti. Ko sem pritekel do mitnice, kjer se odpre čudovit pogled na Logarsko dolino, sem
malo pred znamenitimi lipami zagledal Ulricha. Spet se je v meni prebudil tisti pravi tekmovalni duh in sem se spet
podal na lov za vodilnim. Nekaj sto metrov pred ciljem sem ga prehitel, le kisel nasmeh mi je poklonil, ko sem šel
mimo. Lahko bi tudi mirno za njim pritekel v cilj, a ko imaš na prsih številko, si tekmovalec.
Leta 2004 pa sem si že spomladi poškodoval ahilovo tetivo in nisem mogel opraviti obi čajnega potrebnega
treninga za tako razdaljo. Želja je bila še enkrat nastopiti na tem maratonu. Do Ljubnega je še nekako šlo, nato pa
je bolečina v ahilovi tetivi postajala iz kilometra v kilometer večja. Vmes sem nekaj kilometrov tudi hodil, žena me
je že hotela pobrati v avto. Borec, kot sem bil, sem vztrajal do konca, malo pred ciljem sem si sezul copate in bos
prišel vanj. S tem sem pokazal potrebno spoštovanje do maratona Celje - Logarska dolina in prepričal samega sebe,
da obstajajo meje in pravila, preko katerih ni priporočljivo prestopiti v dobro našega zdravja. Tako se je končal moj
ultramaraton, nikakor pa ne tek, ki je moja vsakodnevna aktivnost.
Naj še nekaj rečem o organizaciji maratona. Že dosti pove to, da je praznoval petindvajseto ponovitev. Vseskozi
se je organizacija izboljševala in rasla z nami in mi z njo. Morda bo kdo ugovarjal, da zmagovalci ne iščejo napak,
ker so pod vtisom zmag. Jaz pa dodajam, da neupravičene kritike izrekajo nezadovoljni s svojim dosežkom, ki tako
svoje nezadovoljstvo prevalijo na organizacijo in iščejo krivce povsod drugod, samo pri sebi ne.
Cilji morajo biti vedno jasni, dosegljivi, treba jim je slediti. Vsako leto se najdem nekje ob progi ali odtečem
kakšen krajši tek do Logarske doline, nisem pozabil na maraton in upam, da tudi on ni mene.
Stane Barber

Prvi uradni zmagovalec
Milan Vidmar iz Domžal je prvi, ki je zabeležen med
zmagovalci. Leta 1988 je prvi pritekel v cilj, naslednje
leto pa skupaj še z dvema tekačema.
Tekel je več kot desetkrat na ultramaratonih iz Celja v
Logarsko dolino, pa tudi na maratonih širom po svetu.

Prvi uradni zmagovalec
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“Ne, tega ne smem zamuditi!”
Kot že 21-krat v prejšnjih letih, sem tudi letos nestrpno
pričakoval prvo soboto v septembru. Vendar tokrat ne zaradi
vremena, ki ni obetalo nič dobrega za ta dan, ampak zaradi
moje slabše f zične pripravljenosti. S tem prejšnja leta ni bilo
težav in vedno mi je bil samo čas tisti, ki sem ga skušal vsako
leto popraviti, vsaj za drobec izboljšati svoj osebni rekord.
To mi je do moje petnajste udeležbe na progi proti Logarski
dolini kar dobro uspevalo.
Po tem pa so se začele manjše poškodbe, zmanjšana
intenziteta in obseg treningov ter posledično tudi slabše
uvrstitve. Vendar sem vsako leto nekako čutil, da to razdaljo
zmorem brez večjih težav.
Lansko jesen pa so se pojavile neznosne bolečine v hrbtenici
in čeprav sem bil dobro pripravljen, sem se moral odpovedati
maratonu v Istanbulu.
Seveda so sledili pregledi pri specialistih pa f zioterapije,
dnevi brez športnih aktivnosti, počitek. Pa vendar se stanje
ni izboljšalo, tako da je bila potrebna operacija hernije sredi
meseca aprila.
In to je tisti vzrok, ki mi ni dal miru vse do septembra.
Koliko sem sploh pripravljen po takšnem posegu in skoraj
trimesečni tekaški abstinenci? Pa še 25., jubilejni maraton bo.
Ne, tega ne smem zamuditi.
Izdelal sem si načrt teka: v zmernem tempu odteči do
Mozirja, nato pa izmenoma hoja - tek. Seveda me je grizlo, Milan Pilih (prvi z desne) v zmagovitem ritmu
če se bo to izšlo.
Zjutraj nas je pričakalo deževno jesensko vreme. Ni bilo prvič, da nas je pralo že na štartu. Vendar je bilo tekačev
vseeno presenetljivo veliko. Prvi kilometri so stekli in bolj ko bi moral biti dan, bolj se je spet temnilo. Pred
Šempetrom smo bili že v pravem nalivu, vendar se je napitek pred podhodom kar prilegel.
Močan dež nas je močil do Letuša, potem pa se je le začelo svetliti. V Letušu nas je čakalo novo presenečenje. Ker
je Savinja zaradi padavin tako narasla, da ni bilo možno po levi strani proti Mozirju, so nas preusmerili čez most in
naprej po glavni cesti (tako kot na prvih maratonih).
No ja, bodo noge manj blatne, si rečem. Pred Mozirjem sem dohitel Andreja, ki mi je potožil, da ga daje želodec.
Ko sva družno premagovala še zadnje kilometre pred Savinjskim gajem, sem mu rekel, da se bom na okrepčevalnici
preoblekel v suho opremo, ki mi jo je pripeljala Marjana. Moje počutje v suhem dresu je bilo takšno, da sploh nisem
pomislil, da bi začel hoditi.
Pred Nazarjem sem spet dohitel Andreja, ki se nikakor ni mogel spoprijateljiti s svojim želodcem. Vsakih nekaj
kilometrov je za kratek čas skočil v grmovje, da se je olajšal.
Med tem časom se je tudi vreme razvedrilo in dalo se je videti Raduho pod belim pokrivalom. Ja, v gorah se bo
že začela zima.
Z Andrejem sva družno nadaljevala mimo Ljubnega. Od tu naprej je šlo pa zares v ritmu tek - hoja. Tudi
utrujenost se mi je že dobro poznala. Na kolesu sta naju spodbujala Andrejeva boljša polovica in njun sin. Seveda
so naju pridno dohitevali in prehitevali zaostali tekači. Šele takrat se zaveš, koliko hitrejši si, ko tečeš, pa naj bo
tempo še tako počasen.
V Luče sva prispela par minut za štartom udeležencev na najkrajšo razdaljo, tako da sva jim videla le hrbte, kako
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se oddaljujejo.
Dohitevati pa sva začela vse tiste, ki jim je 17 kilometrov ravno prav, da se dobro sprehodijo.
Pred Iglo sem zagledal Ivana, ki je s palico pred sabo strumno hodil proti cilju. Ponudil sem mu pomoč in v
živahnem pogovoru in zelo hitrem koraku sva skupaj prišla v Logarsko, ki nas je sprejela vsa v soncu.
V ciljnem prostoru pa enak ritual kot vsako leto: veliko glasnih navijačev, medalja okrog vratu, stiski rok, tuširanje.
Ob golažu in pivu debate s kolegi in tkanje novih prijateljskih vezi.
Počakali smo še na razglasitve rezultatov in s privoščljivim ploskanjem nagradili vse najboljše.
Sam sem bil s tem maratonom zelo zadovoljen, saj še nekaj ur nazaj nisem bil prepričan, kako se bo izteklo.
Seveda pa gredo čestitke tudi vsem, ki so sodelovali in se potili na progi in ob njej, enako tudi organizatorjem in
merilcu razdalje, saj so bili kilometri zelo dobro označeni.
Hvala vsem, ki ste me spodbujali in bodrili. Oziram se že proti letošnji prireditvi, ko me čaka že 23. ponovitev
meni najdražjega maratona.
Milan Pilih

Vrhunca sta bili zmagi
Maraton Celje - Logarska dolina je bil zame vedno poseben izziv, preizkus
samega sebe, kaj zmorem in kako sem f zično in psihično pripravljen. Na teh
maratonih sem doživel marsikaj, od hudih kriz do prebavnih motenj, krčev,
mraza in malo slabših organizacij. A ko enkrat prideš do cilja, nekako pozabiš
na vse tegobe. Posebno doživetje je zame bilo, če se mi je uspelo prebiti med
najboljše. Vrhunca pa sta bila moji dve zmagi. Takrat si nekako poplačan za ves
trud in čas, ki ga vložiš. Na teh pohodih sem spoznal ogromno prijateljev, družil
sem se tako s pohodniki kot tekači in tudi z organizatorji. Izmenjal sem mnogo
življenjskih izkušenj. Pa tudi organizacija se je iz leta v leto izboljševala.
Organizatorjem želim, da izpeljejo še mnogo uspešnih pohodov, vsem
tekmovalcem pa lahek korak.

Milan Županc

Rojstne dneve polepšal z zmagami
Tek do Logarske doline ima v mojih nastopih na tekaških tekmovanjih posebno mesto, še posebej tek na 75
km.
V sklopu rekreacije sem se skoraj izključno udeleževal tekmovanj v teku, ki jih je organizirala Slovenska vojska,
ali pa sem nastopil v njeni reprezentanci v tekih na dolge proge. Eno takih je tudi tradicionalno tekmovanje do
Logarske doline.
Moj domet v tekih na dolge proge je klasični maraton in tako sem se leta 1999 odločil, da se prvič v življenju
preizkusim na tej razdalji. Za to preizkušnjo sem določil ravno Logarsko dolino, kjer sem celo nepričakovano
zmagal. Za zmago sem izvedel šele po prihodu v cilj, saj med tekom nisem vedel, da sem prehitel že vse svoje
konkurente, ker je bila na progi množica pohodnikov in tekmovalcev na krajših razdaljah. Na tej razdalji sem
nastopil še dvakrat; kljub boljšim časom sem zasedel drugo oziroma tretje mesto.
V letu 2004 sem prišel na “noro” idejo, da v Logarski dolini nastopim na najdaljši preizkušnji. Z velikim
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spoštovanjem do take razdalje sem že tri mesece pred
prireditvijo doživljal na treningih veliko tremo in kar
nekaj strahu. Tudi začetek teka je bil tak, saj sem začel
zelo previdno. Pred menoj je bila množica tekačev, ki
pa sem jih po kakih dveh urah začel dohitevati in tudi
prehitevati. Malo pred Mozirjem sem ujel skupino, v
kateri je tekel tudi osemkratni zmagovalec tega teka
Stane Barber. Kar verjeti nisem mogel, da sem dohitel
vodilno skupino, hkrati pa sem se počutil še vedno
povsem sveže. Manjšo krizo sem doživljal približno 10
km pred ciljem, kjer sem moral nekaj sto metrov celo
hoditi. Na koncu sem zmogel tudi zadnjih, neskončno
dolgih 10 km in uspel priti v cilj prvi. Seveda sem s tem
presegel svoja pričakovanja, saj sem pred tekmo upal
le, da bom progo pretekel v šestih urah. Rezultat je bil Zmagovalec ultramaratona leta 2004
precej boljši. Naslednje leto sem se počutil dolžnega, da grem branit zmago, vendar pa sem odtekel nekoliko slabše,
pa tudi nastop poznejšega štirikratnega zmagovalca tega tekmovanja, Staneta Ilarja, ki me je redno premagoval na
drugih maratonskih preizkušnjah, mi zmage ni dovolil.
Zanimivo je, da sem ob vsakem prvem nastopu na posamezni razdalji v Logarski dolini zmagal in da je bilo to
vsakič točno na moj rojstni dan. Čeprav se nimam za ultramaratonca, mi je ta tek prirasel k srcu in ga obravnavam
kot posebni motiv, saj se pri moji starosti ravno motiv za tekmovanja teže najde, hkrati pa mi ta preizkušnja
pomeni test mojega notranjega miru. To je pač posebna izkušnja v življenju, ki jo je nekomu, ki je ni doživel, težko
opisati. Te preizkušnje se nameravam še udeležiti, čeprav ne več kot predstavnik Slovenske vojske, ampak le kot
upokojenec, seveda če mi bo to dopuščalo zdravje.
Stane Ferf la

Radio Celje na maratonu
Z razvojem in napredkom maratona od Celja do
Logarske doline se je povečevalo tudi zanimanje
medijev, na štartu in cilju pa je bilo treba poskrbeti
za ozvočenje. Največ “nastopov” na ultramaratonih
imata tonska tehnika, izkušena mačka na tem
področju, Bojan Pišek (levo) in Mitja Tatarevič
(desno), ki sta vselej skrbela tudi za tonsko zvezo
z Radiem Celjem, kjer so poslušalci nemudoma
izvedeli za prihode najboljših tekačev v cilj, slišali
pa kasneje tudi izjave in ostale odmeve. Redno
je reportaže za svoje bralce iz Logarske doline
pripravljal tudi časopis Novi tednik.
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Štirikratni zmagovalec Stane Ilar
V letu 2005 sem pretekel kar nekaj daljših maratonov, za katere me je navdušil prijatelj Matej Udovič, ki je takrat
že pretekel maraton od Celja do Logarske doline.
Ker sem vedel, da je tako razdaljo težko preteči brez spremstva, sem opustil misel na štart. Nekega dne sva s
prijateljem Matejem trenirala skupaj in je ponovno prišlo do pogovora o štartu na super maratonu od Celja do
Logarske doline. Ker sem vztrajal, da brez spremstva ne grem, mi je takoj zagotovil, da me bo spremljal na kolesu.
Po dolgem razmisleku sem mu kasneje sporočil, da bom tekel in 3. septembra 2005 sem se res pojavil na štartu.
Vso potrebno prehrano, izotonične napitke in vodo sva imela pripravljeno za na pot. Na štartu mi je dal še zadnja
navodila; naj tečem počasi in naj se ne oziram na vodilne tekače. Povedal mi je, da me zaradi ozke steze v prvih
desetih kilometrih ne bo spremljal, pač pa da me bo čakal na širšem delu steze.
Pištola je počila in začel se je boj s kilometri. Ker sem vedel, da nimam kaj iskati na tako težki tekmi, sem takoj
po štartu tekel počasi. Konkurenti so me prehitevali kot za šalo. Spomnim se, ko sem se po nekaj kilometrih ozrl
nazaj, sem bil že popolnoma na repu kolone. Tisti trenutek sem se odločil, da bom ujel ritem ostalih tekmovalcev
in me ne sme nihče več prehiteti.
Steza je bila res zelo ozka in ob njej na obeh
straneh visoka trava, polna jutranje rose. Na
dogovorjeni točki trase me je že čakal Matej na
kolesu. Zaskrbljeno me je vprašal, če mi gre dobro,
odgovoril sem: “Da”. Počutil sem se res dobro, rekel
sem, naj mi da okrepčila. Ker se ne pogovarjam med
tekom, sem po okrepčilu nadaljeval tek v svojem
ritmu. Izraz na Matejevem obrazu mi je povedal, da se
moj zaostanek za vodilnim povečuje. Po pretečenih
približno dvajsetih kilometrih, sem se odločil, da
bom tekel hitreje. Od tistega trenutka naprej sem
začel sotekmovalce prehitevati kot za šalo, enega za
drugim. Matej me je začel miriti in opozarjati, da naj
grem bolj počasi, ker bom pregorel. Nisem se več Štirikratni zmagovalec ultramaratona
oziral na njegova opozorila in mu rekel, naj skrbi, da
bom zaužil dovolj hrane in pijače.
Pokazalo se je sonce, ozračje se je začelo segrevati, kar me je še dodatno motiviralo in moj tempo se je še
stopnjeval. Razlika med mano in vodilnim se je začela naglo topiti. Nadaljeval sem s hudim tempom. Še naprej sem
prehiteval tekače, nihče se mi ni niti priključil, niti poskušali niso, kar me je še dodatno motiviralo. Kar naenkrat
sem v daljavi zagledal vodilnega tekača. Kmalu za tem sem ugotovil, da je bil to Stane Ferf la, moj stari znanec.
Matej me je opozoril, da je Stane dober maratonec in da je že bil zmagovalec tega maratona ter da se ga naj držim
za pete.
Nič več me ni ustavilo. Nekaj časa sem res tekel z njim, vendar se mi je zdelo, da je prepočasen, zato sem
nadaljeval svoj ritem in se odlepil od Ferf le. V meni je bila neverjetna motivacija in nisem popuščal, počasi se
je začela nabirati prednost. Pred sabo sem imel le spremljevalnega motorista - organizatorja. Med Ljubnim in
Lučami sem po krajšem vzponu z vrha pred sabo videl motorista, ki je zavil proti gozdu in izginil v njem. Ostal
sem popolnoma sam. Gledal sem, kje sta Matej in motorist. Iskal sem sledi v travi, kjer naj bi zavil motorist. Našel
sem jih in se jih držal, vendar niso bile prave in v tistem trenutku sem se tudi izgubil v gozdu. Ker ni bilo Mateja
več za mano, sem vedel, da nekaj ni v redu. Prišel sem do reke Savinje, kar mi je dalo jasen znak, da sem se izgubil.
Za mano in pred mano ni bilo nikogar več. Ustavil sem se in čakal, da bo Ferf la prišel za menoj, vendar zaman.
Nadaljeval sem pot ob Savinji in končno sem v daljavi na cesti zagledal policiste, ki so ustavljali promet. Tekel sem
proti njim in ugotovil, da sem spet na pravi poti, kjer je stala tudi okrepčilna postaja. Na okrepčilni postaji so mi
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povedali, da sem odličen drugi in za vodilnim zaostajam slabe tri minute. Katastrofa, saj sem imel že prav toliko
prednosti. Mojega spremljevalca Mateja od nikoder, postajal sem živčen, motivacija in ritem sta mi padla. Vodilni
Stane Ferf la se je oddaljeval in si nabral lepo prednost.
Ko je končno po nekaj kilometrih Matej spet prišel do mene, sem vso jezo stresel nanj, nisem varčeval z
besedami. Po nekaj kilometrih sem se psihično pobral in ponovno nadaljeval z ostrejšim tempom, kar se mi je
obrestovalo. Končno sem v daljavi spet videl vodilnega. Pred Lučami sem ga dohitel in takoj prehitel, saj sem
opazil, da je imel težave s krči. Tako sem doživel še dodatno olajšanje za nadaljevanje do cilja. Ko sem prišel do
Luč, so me dodatno motivirali gledalci, bil je res neverjeten občutek. Vseeno nisem pomislil na zmago, saj je bilo
pred mano še veliko kilometrov.
Ko sem končno premagal vse serpentine in vzpone do vhoda v
Logarsko dolino, sem se ustavil na zadnji okrepčilni postaji. Vzel sem si
vodo, nazdravil in odtekel proti cilju ter prvi pretečeni tako dolgi razdalji
v življenju in prvi zmagi naproti. Ko sem prečkal ciljno črto, sam sebi
nisem mogel verjeti, da mi je uspelo nemogoče.
V letih 2006, 2007 in 2008 sem se za tekmo odločil v zadnjem trenutku,
kljub temu, da sem opravil več treningov kot ponavadi. V teh treh letih
so me spremljali žena Danica, sin David in sodelavci in mi tako dajali še
dodatno motivacijo. Vsa ta leta sta bila vzdušje in podpora spremljevalcev,
gledalcev in vremena vrhunska. Vse napore in težave, ki sem jih doživljal
na progi, sploh v zadnjem delu trase, sem z lahkoto premagoval. V ciljnem
prostoru se je rodila prava veselica in proslavljanje mojih zmag. Prihajale
so čestitke z vseh strani.
Vse tekme, ki sem jih zmagal, se v bistvu taktično niso razlikovale.
Dobra organizacija na štartnem prostoru in kasneje po sami trasi, ki je
bila medijsko podprta z novinarjem in fotografom ter sodnikom, me je še
dodatno vzpodbudila in motivirala. Na sami trasi sem pogrešal okrepčilne
postaje, saj sem opažal, da so sotekmovalci omagovali zaradi pomanjkanja
tekočin. Ker pa sem imel dovolj močno zaledje, teh problemov nisem
imel, kar je bil tudi odločilen faktor za moje štiri zaporedne zmage.
Tudi zmagovalci potrebujejo osvežitev
V letu 2009 je tekmo zaznamoval močan dež in zelo hladno vreme, saj
nas je pralo kar dobre tri ure. Ker je bila vremenska napoved dobra, napovedovala je, da se bo v zgodnjih jutranjih
urah vreme umirilo ter da bo posijalo sonce, sem se oblekel v kratka oblačila za toplejše vreme. Takoj po štartu
je tudi kazalo, da se bo izboljšalo. Kasneje, v močnejšem deževju, sem popolnoma otrdel od podhlajenosti, saj s
hitrostjo teka nisem mogel držati telesne temperature. Dodatno so me razjezili redarji, ki niso pravočasno pokazali,
v katero smer naj tečem, saj je bila trasa zaradi poplave spremenjena. Sama tekma in organizacija sta se mi zdeli
popolnoma mrtvi in zamorjeni, predvsem zaradi močnega deževja in hladnega zraka.
Proti koncu tekme je le posijalo sonce in kljub mojemu tretjemu mestu se je vse dobro končalo in smo bili vsi
veseli in srečni!
Za sam zaključek si Društvo maratoncev in pohodnikov Celje zasluži vse pohvale za tako veliko izvedbo
tekaške in pohodniške prireditve, ki je edinstvena, posebna in edina v Sloveniji, sega pa tudi daleč v Evropo, saj
na tekmo prihajajo tudi tekmovalci iz ostalih koncev Evrope. Zato je ta maraton še toliko bolj razpoznaven v tem
obrobnem delu Evrope.
Na koncu bi se zahvalil vsem mojim spremljevalcem, družini, sodelavcem, prijateljem in organizatorju za kakršnokoli
pomoč in pozornost pred in med tekmo ter po njej, vsem, ki ste mi stali ob strani. Ker za tak uspeh ni dovolj samo
en človek, za njim mora stati cela ekipa, da stroj začne delovati. Hvala vsem.
Stane Ilar
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Podoživljanje spominov
Z možem Francijem sva se imenitnim članom Društva maratoncev in pohodnikov Celje pridružila na pobudo
takratnega predsednika društva Ivana Žaberla leta 1994. Članstvo v klubu in njegov program sva vzela resno,
takoj sva pričela s treningi. Trenirala sva sama, pa tudi v skupini. Takrat je bilo to za okolico, kjer živim, precej
nenavadno, mislim, da so naju imeli za čudaka. Sin ali hčerka sta naju zato odpeljala kam dlje, da nisva bila tako na
očeh, domov pa sva tako ali tako pritekla v trdi temi. Čez leta se je marsikaj spremenilo, tudi miselnost. Zdaj sva
vesela in zadovoljna, da sva marsikoga navdušila za tek in hojo.
Danes se rada spominjam teh časov. Z njimi je povezano veliko lepih doživetij. Nepozabna ostajajo druženja s
prijatelji na skupnih treningih, pohodih in maratonih. Živa ostajajo srečanja s prijaznimi ljudmi dežel, kamor smo
prihajali. Včasih se sicer utrne kakšen spomin na razbolele noge, pa še to sprejemam z dobro voljo. Imela sem
srečo, da je družina z naklonjenostjo sprejemala moj način življenja, ki se je vrtel v krogu: služba, trening, služba.
Mož je pogosto svoj čas in obveznosti prilagajal mojemu utečenemu ritmu, zato pa je bilo doživetje, ko sva z roko
v roki pritekla na cilj, toliko bolj razkošno.
Utrdila sva se v vztrajnosti. Spominjam se, da smo dopoldan odtekli maraton v Radencih, ob 22. uri isti dan pa
ubrali pot od Pečovnika do Pilštanja.
Že prvo leto, se pravi leta 1994, sem pretekla, delno pa prehodila dolgo pot od Celja do Logarske doline. Kakšna
pot! Dež je imel enak tempo kot mi, spremljal nas je vso pot. Toda ljudje: kakšni pozitivci. Kako lepo doživetje!
Našemu zadovoljstvu ob naporih ni nič moglo do živega. Koliko srčnosti! Tudi to nas je ohranjalo v kondiciji za
vse naslednje maratone, ultramaratone in pohode. Zadnjič sem tekla proti Logarski dolini leta 2004. Morda pa še
bom kdaj ...
Tudi uspehi človeka osvojijo in spodbudijo.
Prvič sem v Bielu leta 1996 osvojila 100 km Bieler laufttage in uspeh ponovila naslednje leto. Še isto leto sem
oktobra pretekla ultramaraton v Schwabische Gmundu in bila ponosna peta v svoji skupini. Naslednje leto sem
se nagradila s 76 km dolgim gorskim tekom Rennsteiglauf v Schmiedefeldu v Nemčiji.
Takšne zmage so me odpeljale na Češko, na Brdsko stezko v Mnišek. Kdo bi pozabil tiste prisrčne ljudi; zaradi
takšnih je namreč lepo živeti.
Nepozabno pa je moje sodelovanje na 50 - kilometrskem ultramaratonu. Zastavila sem vso vztrajnost, ki je ni
omajal niti strah pred divjimi prašiči. Poskrili so se, gotovo sta jih pomagala pregnati glasno dihanje in vonj po
znoju. Pa saj se šalim, res pa je, da so bili ultramaratoni trdo delo in še danes sem ponosna nase, da sem pretekla
ultramaratone v Europa cupu.
Udeležila sem se tudi maratonov v Atenah in Amsterdamu.
Dragica Tratnik
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Ob jubileju
Maratoncem - pohodnikom sem se pridružil na povabilo
prijatelja Franca Smodiša leta 1988, da pomagam pri
organizaciji 4. pohoda Celje – Logarska dolina. Že takrat
sem dobil zadožitev, da pridobim razne donatorje in
sponzorje za pohod. Zaposlen sem bil v komerciali, zato
sem imel mnogo znancev in poslovnih stikov v teh službah
po Sloveniji.
Za izvedbo maratona so bila postavljena strožja merila,
kot za navaden pohod, zato je bila tudi izvedba mnogo
dražja. Število udeležencev je strmo naraščalo, s tem pa
tudi vsa potrebna opravila. Izvoljen je bil organizacijski
odbor za pripravo maratona, kjer smo si razdelili naloge.
Bil sem zadolžen za “marketing”, v glavnem pa smo delali
Pohodniki Celje-Rogla na okrepčilni postaji
kolektivno in pomagali drug drugemu. Takrat je prevzel
vodstvo odbora Ivo Potočnik.
Pridobili smo res dobre sponzorje. To so bili: Kovinotehna, Pivovarna Laško, Žito Ljubljana, Banka Celje, Jurij
Šentjur, Cinkarna, Zavarovalnica Triglav ... Več let je bil naš glavni pokrovitelj Žito Ljubljana, ko je bil direktor Rudi
Kajtna. Kasneje, po osamosvojitvi, nam je bilo v veliko olajšanje odlično sodelovanje s Slovensko vojsko, saj je prevzela
glavne naloge v Logarski dolini: postavljanje šotorov, priprava tople vode, predvsem pa kuhinjo za tople obroke.
Nikoli si nisem predstavljal, da bom tudi sam kdaj prehodil vseh 75 km; dvakrat mi je pot uspelo premagati v celoti,
čas ni bil pomemben, bolj sta bili pomembni volja in vztrajnost. Kdor celo pot prehodi ali preteče, zna ceniti dosežek
nekaj več kot 5 ur za 75 km. Za popestritev v Logarski smo organizirali tudi srečelov, tako da so prvaki lažje dočakali
tiste, ki so prišli za njimi 5-10 ur kasneje.
Včasih je bilo mnogo lažje dobiti od podjetij njihove izdelke za srečelov ali za nagrade prvakom. Vedno pa smo
izpolnili obljube sponzorjev, da smo izvedli razne reklamne akcije za njihove izdelke.
Vsi člani društva smo vedno vse priprave na maraton opravili brezplačno in vanje vložili mnogo svojega prostega
časa.
Naj še omenim dogodek z našega pohoda v švicarskem Bielu, takoj po osamosvojitvi Slovenije. Po končanem pohodu
smo na prireditvenem prostoru zapeli slovensko himno in naredili res pravo promocijo za Slovenijo, kar verjeti niso
mogli, da smo tako navdušeni. Pred tem smo bili seveda “jugoslovani”, potem pa smo zahtevali, da popravijo tudi vse
liste, kjer so rezultati, da smo Slovenci.
Pohod Celje – Rogla v mesecu juliju je bil mišljen kot trening za pohod Celje – Logarska dolina, zdaj pa je postal že
tradicionalen, saj smo ga pripravili že 17-krat.
Spominjam se, kako je do njega prišlo. Imeli smo sejo odbora na sedežu ZŠAM-a, pa je padel predlog, da je treba
organizirati kakšen pohod v eno smer, nazaj pa udeležence peljati z avtobusom, in sicer na zadnjo nedeljo v juliju.
Oglasil se je Vetrih in povedal, da ima ZŠAM na Rogli piknik, kamor pridejo člani iz celotne Slovenije. Bolj za šalo je
rekel: “Če pridete peš na Roglo, dobite zaboj piva in prevoz nazaj zastonj.” Vsi navzoči so takoj rekli, da bodo prišli.
In tako je to že 17 let, ne glede na to, kdo je organizator na Rogli. Prvo organizacijo je prevzela Anica Gašperuš, pred
desetimi leti pa sem jo sam; nekoliko sem spremenil traso pohoda in pridobil nekaj novih sponzorjev, tako da udeleženci
nimajo stroškov za pohod. Pot je dolga 38 km, je pa zato kar velika višinska razlika, preko 1.000 m (Celje 240 - Rogla
1500). Da premagamo vse težave, poskrbijo na posameznih postojankah, tako že na Lahovni pri kmetiji Vidmar, v
gostilni Stolac v Novi Cerkvi, v gostilni Kuzman nas pozdravi župan Vitanja, nato Ivica in Marija Koštomaj na Lubnici,
pri kmetiji Hrastnik nam postrežejo z jabolčnikom in domačimi dobrotami, nato se pri Kolencu odžejamo s pivom
Težak in okrepčamo. Veliko ljubiteljev pohoda se tu priključi maratoncem in nato skupaj “osvojimo” vrh Rogle.
Mnogo lepih spominov imam na najrazličnejše pohode in maratone, na žulje in utrujenost, na to, da ko hodiš, si
sam s svojo voljo in se spopadaš s potjo, ko pa prideš na cilj, se zaveš tistega kolektivnega duha, prijateljstva, ki nas
medsebojno povezuje v društvu, takšnem, kot je sedaj. Žal leta tečejo in bo lastnega udejstvovanja vedno manj.
Cveto Kolenc
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1992, leto velikega maratona Celje - Logarska dolina
V letu 1992 se je - bolj po naključju kot z interesom narediti nekaj pomembnega za rekreativni šport v Celju sestavila skupina hodcev (Zorko, Perčič, Smodiš, Kolenc, Popovič in veliko njihovih prijateljev ter sorodnikov), ki
me je zaprosila, da vsaj za eno leto prevzamem organizacijski odbor.
Seveda sem z velikim veseljem poprijel za delo in akcija je močno odmevala v slovenski pohodniški in športni
javnosti. Vsem aktivnostim se je pridružila tudi s posebno vajo Slovenska vojska, ki jo je takrat vodil general Janez
Slapar. Ko sem bil s svojo ekipo pri njemu, je idejo takoj sprejel in prepričal sem se, da gleda na stvar veliko širše
in v povezavi z občani. Enako organizacijo in z veliko mednarodno udeležbo imajo tudi druge vojske, na primer
švicarska (Biel), italijanska (Piemonte). Podobno zanimanje je pokazalo veliko celjskih in slovenskih podjetij.
Po prireditvi se mi je zdelo, da smo s pomočjo zelo velikega števila prijateljev pohodništva opravili koristno
delo.
Ivo Potočnik

Pti
Razmišljanje o gibanju v naravi in volja doseči postavljeni cilj sta osnovni gibali planinca, gornika. Zahtevata
f zično in psihično pripravo ter dobro analizo za realizacijo zastavljenega cilja. Vse te lastnosti pohodnikov v naravi
so združevali štirje srčni Celjani, ki so si zamislili maratonski pohod v Logarsko dolino.
V našem planinskem društvu PD Celje-Matica so organizirane razne planinske dejavnosti: pohodništvo, alpinizem,
športno plezanje ter mladinski, vodniški in markacijski odseki. Planinsko društvo Celje-Matica je eno najstarejših
planinskih društev v Sloveniji in je leta 1988 imelo 1.200 članov. Malo je Celjanov, ki ne bi vedeli za naše društvo,
starejši pa se s ponosom spominjamo aktivnosti in uspehov društva.

Planinski pohod

Mešana skupina planincev in pohodnikov

Zato je razumljivo, da je naš član Franc Smodiš, takrat član UO društva in gospodar visokogorske planinske
postojanke na Korošici, s svojim razmišljanjem o programu, razvoju in širjenju dejavnosti društva podal pobudo
o ustanovitvi sekcije za pohodništvo-maraton v društvu. Tako je leta 1988, pod pravno osebo PD Celje, začela
delovati, s svojim programom dela in f nancami, sekcija pohodništvo, društveno pisarno pa koristila za tehnično administrativna dela. Uspešno in bogato je bilo njihovo sodelovanje na raznih planinskih izletih in drugih dejavnostih
(organizacija turnirja v malem nogometu na Korošici, pomoč pri adaptaciji naših visokogorskih postojank na
Korošici in Okrešlju in drugo). Z rastjo članov-maratoncev se je tudi večalo število članov-planincev.
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č iz

Skupna delovna akcija - Korošica

Med leti 1988 in 1994 so organizirali devet
maratonskih pohodov iz Celja v Logarsko dolino.
Po šestih letih aktivnosti kot sekcija v društvu so se
leta 1994 osamosvojili in preimenovali v Društvo
maratoncev in pohodnikov Celje.
Lahko rečem, da smo ponosni na vaša prizadevanja
za druženje ljudi, ki delijo ljubezen do športa in narave.
Ponosni smo na vaš razvoj od začetne akcije štirih
zanesenjakov do danes, ko se Maratona Celje-Logarska
dolina udeleži preko tisoč ljudi, tudi z udeležbo
ljubiteljev maratonov v naravi iz tujine. Iskreno vam
čestitam v imenu PD Celje-Matica in vam želim še
veliko uspehov.
Adi Vrečer, bivši predsednik PD Celje-Matica in častni član društva
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Oda pohodu
I.
Danes smo se tukaj zbrali,
da bi skupaj poklepetali.
Kako je potekal maraton,
vsem prisotnim – moj poklon.
Nekaj prej so javna občila,
vesoljnemu svetu sporočila.
Za petdeset krvavih ran,
kdor le more, naj gre zravn.
Pa nihče ni imel korajžo,
da bi šel na tako rajžo.
Nato smo se zbrali trije v gostilni,
ki so prisotnost obljubili.
Kaj je to za nas junake,
ne delajte iz nas bedake.
Če boš prišel, Zorko, ti,
Bojan v Logarsko leti.
Rečeno je bilo storjeno,
nihče ni zinil več nobeno.
Kaj naj bi še razpravljali,
vsak ima zase dovolj skrbi.

III.
V Letušu Tone skor omaga,
na klopi noge si prelaga.
Saj teža njega ne ovira,
samo zaradi žuljev špira.
Korajžno gremo skoz Mozirje,
na vidiku, glej, so že Radmirje.
Sedaj pa Bojanu zaškriplje,
čeprav se trudi na vse kriplje.
Reporter, pisec teh vrstic,
že zaostaja, ne more vštric.
Vse bolj po nogah se ozira,
ker čevelj mu podplate redira.
V Ljubnem prva konferenca,
med pohodniki že diferenca.
Ta slabi so se v hlače vsrali,
ostali pa naprej zdivjali.
Kaj zdaj storiti, tuhta Zorko,
si žulje gleda, dio porko.
Resnično prava moč je v šnopsu,
boš pa po eni nogi hopsu.

II.
Start ob enih že naročen,
vsak ga čaka kot uročen.
Noč je temna, kot v rogu,
kdo od nas bo vse to zmogu.
Čopova se reče ulci,
vse že čaka, pravi suhci.
Pripelje se še Polde Jan,
ki bil za spremstvo je izbran.
Začeli smo, o, svet bož križ,
samo, da žuljev ne dobiš.
V Šempetru Bojan pros za kruh,
ker Zorko se mu zdi presuh.
Naprej jo reže karavana,
elita to se ve izbrana.
Pri Polzeli pa Niko stoka,
kot da bo rodil otroka.
Vsem nam rojijo iste misli,
obrazi vedno bolj kisli.
V daljavi cilj se v mislih vrača,
Bog ve al bo zdržala krača.

IV.
Jo zdaj naprej vsak zase reže,
v Lučavi Zorko spet podleže.
Par kapljic šnopsove tinkture,
so v nogah spet normalne ture.
Od tu naprej ne grem več sam,
glej Frenk, iz Aera hlača zravn.
To foto Božo posname,
prav nič ne škodi mal reklame.
Še en reporter se pojavi,
s trebuhom, fotoaparat na rami.
Od Ljubnega naprej nas išče,
obiskal že vsako je gostišče.
Lepo okrogel v glavi, v pasu,
na svojo Hondo se je zbasu.
Do Logarske pešake išče,
postavi se na vsako križišče.
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V.
Reporterjem gre vsa pohvala,
da fotoreportaža je nastala.
Po hribu Smodiš jih treplja,
prav blaženo se Bacek smehlja.
V Logarski se snide klapa,
ta boljši, pa tazadnja šlapa.
Cinkarniški se dom odpira,
tu Ivan s šnopsom nas podpira.
Še par besed na koncu ceste,
da vse poti resnico zveste.
Kako so prvi se držali,
pa v Logarski na tleh ležali.
Le Berni, Smodiš se držita,
kot dva mladenča razborita.
Povprašam, kje sta Bine, Niko,
pa koj zagledam pravo sliko.
Tam Bine klopco je zasedu,
kot da bi mušnico pojedu.

VII.
Se celo noč selijo fantje,
kot da so v sobah buzerantje.
Preselil se je tudi Bine,
rad v miru vzbujal bi spomine.
Se Čeranak je odloču,
da v sobi tam ne bo prenoču.
Vsidral se je tam bliz šanka,
do jutra pijače mu ne zmanka.
Ko zjutraj blo je gor vstajenje,
začelo novo je trpljenje.
Nam Ivo znova šnops ponuja,
noben od nas se mu ne skuja.
Ko Zorko s pijačo se podloži,
pa Ivotu na uho potoži.
Mi pipa v postlo je spustila,
ker sem preveč požru piva.
Mi Ivo se je zahahljau,
si mislil, ti si pa taprav.
Vendar mi javno je pokazal,
da sem se dobro ven izmazal.

VI.
In kdo na hrbtu tam leži,
glej Niko, to si vendar ti.
Porod do Logarske se vleče,
le kdo bo oče, se ne ve še.
In kako se stvar naprej razvija,
ne vprašaj, sama lumparija.
Če bi srali ga še bolj,
bi vmes posegel Interpol.
Mak je bil že čisto blizu,
v sobi je že tla polizu.
Pokrit je bil samo s tekačem,
saj vse narobe imel je v hlačah.
Močno ga je tiščalo scat,
a revež sploh ne najde vrat.
Iz strani ga Berni pogleduje,
a Maku v hlačah vedno huje.
Po tleh ta revež kljuko išče,
nato mu Berni sekret poišče.

VIII.
Če zdaj pogledam nazaj,
v prelepi Logarski ta kraj,
Če Bog nam zdravje podeli,
še bomo tja korakali.
Pohod zahteven je od vraga,
a v glavnem mlad na njem omaga.
Za stare grče to je špas,
kot šli bi tja v sosednjo vas.
Odmev pohoda je ugoden,
le slabim malo je neroden.
Pa saj čez mesecev deset,
lahko popravijo ugled.
Lep korakarsko pohodniški pozdrav!
Jože Zorko
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Pohodniki, dobrodošli na Ljubnem
Moja vključitev v organizacijo maratona Celje
– Logarska dolina je bila povsem naključna, na
prelomu stoletja, leta 1999. Takrat že v pokoju
v Radmirju, sem še vedno aktivno sodelovala s
Planinskim društvom Celje, pri katerem je kot
gospodar vodil planinske postojanke ustanovni
član maratona Franci Smodiš. Njemu sem
se ponudila za sodelavca pri maratonu, ki bo
kot domačin skrbel za udeležence pohoda na
Ljubnem v primeru potrebe nudenja pomoči.
Pomoč sem ponudila za “izhod v sili”, potem
ko sva s Francijem ob vrnitvi iz inventure na
Korošici zaman iskala mladega alpinista, ki je že
bil v taboru v Chamonixu in očitno pozabil na
dano obljubo maratoncem.
Ocenjujem, da je moje sodelovanje pri
Frančiška Štiglic; na okrepčevalnici Ljubno
okrepčevalnici na Ljubnem bilo koristno,
saj smo zelo lepo sodelovali z gasilci, ki so
pripravljali pogostitve z obvezno govejo juho
ter skrbeli za red in varnost. Kot občinska
svetnica sem bila tudi zadolžena za pozdrav
udeležencev, ki so štartali na Ljubnem. Občina
Ljubno je namreč pogostitve maratoncev tudi
sponzorirala.
Poleg sodelovanja ob sami prireditvi sem
pomagala iskati novo traso v izogib cesti na
relaciji Ljubno – Solčava. Žal nam načrt zaradi
prevelike višinske razlike ni uspel. Uspešno pa
smo postavili kontrolno točko št. 2 v Melišah, kjer
nas je zelo lepo sprejela družina Georgijevski.
Kontrolno mesto pa vzorno izvaja ekipa mladih
fantov z Gašperjem Slatinškom na čelu. Takšni, Štart na Ljubnem
pripravljeni sodelovati volontersko, so danes
redki.
Po vrnitvi v Celje sem funkcijo predstavnika za sodelovanje z domačini predala mladim, sama pa še vedno
simbolno povezujem organizatorje s krajani v Zgornji Savinjski dolini. Obžalujem, da domačini premalo cenijo
obisk pohodnikov, saj gre za promocijo nekaterih manj znanih krajev. Na celotni trasi gre za poživitev turistične
dejavnosti, ki v Zgornji Savinjski dolini zaradi slabe organiziranosti in razdrobljenosti ne more najti mesta, ki
ji po naravnih danostih pripada. Sodelovanje se je v zadnjih letih še celo poslabšalo, ker so aktivnosti potekale
po principu plačila sleherne storitve, ki bi lahko bila sicer opravljena z malo dobre volje na osnovi prijateljskega
sodelovanja.
Frančiška Štiglic
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Evropski pokal od leta 2001 do 2009
Po več letih dogovarjanj smo bili leta 2001 sprejeti v Evropski ultramaratonski pokal (Eurocup), v katerem so
bili do takrat trije ultramaratoni: Biel v Švici (100 km), Alb Marathon Schwabische Gmund v Nemčiji (50 km) in
Rennsteiglauf Eisenach v Nemčiji (73 km). Od leta 2001 sta bila v evropski ultramaratonski pokal uvrščena tudi
maraton Celje – Logarska dolina (75 km) in maraton v Mnišku pri Pragi (Češka, 50 km). Med leti 2005 in 2007 je bil
v pokal uvrščen tudi maraton v Wachavu v Avstriji (54 km). Tekmovalec, ki želi opraviti evropski ultramaratonski
pokal, mora vsako leto preteči vsaj tri maratone po lastni izbiri. Najboljši prejmejo denarne nagrade, vsak, ki je
opravil pokal, pa prejme tudi majico in priznanje. Prve kontakte za sodelovanje v evropskem ultramaratonskem
pokalu smo vzpostavili ob koncu 90-ih let. Erich Wenzel se je udeleževal naših maratonov in nas je povabil na njihov
Alb Marathon, kjer smo se potem leta 2000 dogovorili za sodelovanje v maratonih za evropski ultramaratonski
pokal.
Sodelovanje na maratonih za evropski pokal se je na nek način začelo že leta 1990, ko smo se prvič udeležili
ultramaratona v Bielu. Od takrat smo se vsako leto udeleževali maratona. Prva leta smo kar množično obiskovali ta
maraton, saj smo tja potovali z dvema avtobusoma. Kasneje se je število udeležencev zmanjšalo, tako da zadnja leta
običajno potujemo s kombijem. Higin Kukovič se je od takrat udeležil vseh maratonov v Bielu in se je v letu 2009
dvajsetič udeležil tega maratona. Maraton v Bielu je zelo dobro organiziran, saj pri organizaciji pomaga švicarska
vojska, ob progi pa se zbere zelo veliko gledalcev. Udeležba na maratonu niha. Običajno pa se maratona udeleži
vsaj 2.500 maratoncev.
S Čehi smo navezali stike po letu 1990, saj so se udeleževali našega maratona v Logarsko dolino. Pri navezovanju
stikov nam je pomagal Hubert Ankerst, ki je bil po mami Čeh in je odlično komuniciral z njimi. Kljub starosti je
vsako leto potoval z nami v Mnišek pri Pragi na maraton Brdska stezka. Maratona se je vsako leto udeležilo kar
veliko članov našega društva, zato smo vsako leto tja potovali z avtobusom. Maraton je po številu udeležencev
najmanjši med maratoni za evropski pokal. Večji del maratona je speljanega po gozdu in velja tudi za najlažji
maraton v pokalu.
Tudi Rennsteiglaufa smo se kot posamezniki udeleževali že v devetdesetih letih, vendar bolj iz radovednosti.
Bolje smo ga spoznali leta 2001, ko smo bili sprejeti v evropski ultramaratonski pokal. Od takrat smo vsako leto
na ta maraton potovali s kombijem. Gre pa za najbolje organiziran maraton za evropski pokal. Štart maratona je
v Eisenachu, cilj pa je v več kot 70 km oddaljenem Schiedefeldu. Celoten maraton je speljan po gozdu, je zelo
zahteven z več kot 40 vzponi. Vsako leto se ga je udeležilo
več kot 4.000 maratoncev, na krajših razdaljah pa še 10.000
tekačev in pohodnikov. Zaključek na cilju pod šotorom pa
je bil vsako leto nepozaben. Tukaj je tudi sedež tekmovanja
za evropski ultramaratonski pokal. Ker se zbere tukaj zelo
veliko maratoncev, je bil ta maraton tudi odlična možnost
za propagiranje našega maratona Celje – Logarska dolina.
Zelo dolgo se tudi udeležujemo Alb marathona v
Schwabische Gmundu. Čeprav je dolg le 50 km, je
zaradi treh težavnih vzponov zelo zahteven. Maratona se
običajno udeleži vsaj 1.000 tekačev, vendar jih je polovica
tekla na pol krajši razdalji. Tudi ta maraton je bil vsako
leto zelo dobro organiziran. Udeležba iz našega društva
je bila vsako leto kar številčna, saj smo se lahko nastanili
pri našem rojaku Tonetu Imenšku, ki ima tam že vrsto
let gostilno, in smo se zato tam vsako leto počutili zelo
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domače.
Vsa leta smo se udeleževali vseh maratonov za evropski
ultramaratonski pokal in na vseh prireditvah propagirali naš
maraton Celje – Logarska dolina. Med maratoni za evropski
pokal so bili najbolj številčni maratoni v Bielu in Eisenachu
(Rennstaiglauf).

Naši č lani društva so se že pred letom 2001 udeleževali
maratonov za evropski pokal, tako so leta 2000 evropski
ultramaratonski pokal opravili trije člani našega društva.
Najboljši med njimi je bil Marko Vojska, ki je bil šesti v
skupni razvrstitvi in drugi v kategoriji. Pokal sta to leto opravila tudi Leopold Drame in Ivan Kregar. Skupno je
pokal to leto opravilo 115 maratoncev in 28 maratonk.
Leto 2001
Ko je maraton Celje – Logarska dolina prvič štel za evropski ultramaratonski pokal, je potekalo 9. leto izvedb
maratonov za evropski pokal. Predpisane maratone za evropski pokal je opravilo 134 maratoncev in 13 maratonk.
Iz našega društva sta teke za pokal opravila Edo Gregorič, ki je bil 31. v skupni uvrstitvi in prvi v kategoriji, in
Leopold Drame.
Leto 2002
V tem letu so predpisane maratone za evropski pokal pretekli 103 maratonci in 12 maratonk. Kot društvo smo se
v tem letu udeležili vseh maratonov za evropski pokal. Predpisane maratone za evropski pokal je opravilo sedem
članov našega društva. Najboljši so bili Odon Simonič, ki je bil 29. v skupni uvrstitvi, Stane Novak, ki je bil 30. in
Marjan Bernjak, ki je bil 37. Maratone za pokal so še opravili Edo Gregorič, Ivan Žaberl, Dušan Pešec in Leopold
Drame.
Leto 2003
Leta 2003 je teke za evropski pokal opravilo 116 maratoncev in 19 maratonk. Z društvom smo se udeležili vseh
tekov za pokal. Predpisane maratone za evropski pokal je opravilo pet članov našega društva, med katerimi so
bili najboljši Edo Gregorič, ki je bil 14. v skupni uvrstitvi in prvi v kategoriji, Stane Novak, ki je bil 23., in Odon
Simonič, ki je bil 29. v skupni uvrstitvi. Evropski pokal sta še opravila Marjan Bernjak in Ivan Žaberl.
Leto 2004
Leto 2004 je bilo rekordno po številu udeležencev za
evropski ultramaratonski pokal, saj je maraton opravilo 162
maratoncev in 31 maratonk. Ponovno smo se kot društvo
udeležili vseh maratonov za evropski pokal. Predpisane
maratone za evropski pokal je opravilo pet članov in
ena č lanica našega društva. Ponovno je bil najboljši Edo
Gregorič, ki je bil 16. v skupni uvrstitvi in prvi v kategoriji,
Stane Novak, ki je bil 16. v skupni uvrstitvi, in Leon Rojc,
ki je bil 39. Maratone so še opravili Frida Benetek, Odon
Simonič in Ivan Žaberl.
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Leto 2005
To leto je bilo ponovno rekordno po številu udeležencev za evropski ultramaratonski pokal, saj je maratone za
pokal opravilo 208 maratoncev in 33 maratonk. Rekordna pa je bila tudi udeležba iz našega društva, saj je maraton
opravilo 11 maratoncev. Najboljši so bili Zdravko Barič, ki je bil 8. v skupni uvrstitvi in drugi v kategoriji, Edo
Gregorič, ki je bil 11. v skupni uvrstitvi in prvi v kategoriji, Franc Oberski, ki je bil 17. v skupni uvrstitvi in četrti
v kategoriji, Stane Novak, ki je bil 30. v skupni uvrstitvi in tretji v kategoriji in Odon Simonič, ki je bil 36. v skupni
uvrstitvi in tretji v kategoriji. Ultramaratonski pokal so še opravili Ervin Šramel, Bojan Jugovar, Marjan Cmerenšek,
Milan Birsa, Higin Kukovič in Ivan Žaberl.
Leto 2006
Prvič po nekaj letih se je število tekmovalcev za evropski pokal zmanjšalo, tako da je predpisane maratone opravilo
166 tekačev. Manj pa je bilo tudi tekmovalcev iz našega društva. Maratone za evropski pokal je opravilo osem
tekmovalcev, med katerimi sta bila najboljša Franc Oberski, ki je bil 17. v skupni uvrstitvi in prvi v kategoriji, in
Ervin Šramel, ki je bil 32. V tem letu so maratone za evropski pokal opravili Stane Novak, Odon Simonič, Bojan
Jugovar, Drago Podvženič, Matjaž Fuchs in Higin Kukovič.
Leto 2007
Število tekmovalcev za evropski pokal se je v tem letu ponovno zmanjšalo, tako da je maratone opravilo 154
maratoncev in 12 maratonk. Rekordna pa je bila udeležba iz našega društva, saj je predpisane maratone za evropski
pokal opravilo rekordnih 17 članov našega društva. Najboljši so bili Zdravko Barič, ki je bil 8. v skupni uvrstitvi in
drugi v svoji kategoriji, Janez Kuhar, ki je bil 10. v skupni uvrstitvi in prvi v kategoriji, Franc Oberski , ki je bil 21. v
skupni uvrstitvi in tretji v kategoriji, Edo Gregorič, ki je bil 22. v skupni uvrstitvi in prvi v kategoriji, Ivan Drvarič,
ki je bil 23., Zdravko Čufar, ki je bil 26., Miro Režonja, ki je bil 29., Odon Simonič, ki je bil tretji v kategoriji, Stane
Novak, ki je bil četrti v kategoriji in Higin Kukovič, ki je bil tudi četrti v kategoriji. Maratone za pokal so še opravili
Jože Divjak, Bojan Jugovar, Darko Pavc, Dušan Fister, Bojan Bevc, Ivan Žaberl in Taja Žaberl med maratonkami,
ki je bila prva v kategoriji.
Leto 2008
V letu 2008 je zopet zelo poraslo število maratoncev, ki so zaključili evropski pokal, tako je to leto maratone
opravilo 191 maratoncev in 33 maratonk. Predpisane maratone za evropski pokal je opravilo rekordnih osem
članov našega društva. Najboljši so bili Ivan Draksler, ki je bil 18. v skupni uvrstitvi in peti v kategoriji, Stane
Novak, ki je bil 22. v skupni uvrstitvi in prvi v svoji kategoriji, Franc Oberski, ki je bil 23. v skupni uvrstitvi in drugi
v kategoriji in Higin Kukovič, ki je bil drugi v kategoriji. Maratone za evropski pokal so opravili še Srečko Deželak,
Bojan Jugovar, Jože Divjak in Darko Pavc.
Leto 2009
Zgodil se je drastičen padec v številu udeležencev, ki so opravili predpisane maratone za evropski pokal. Maratone
je opravilo le 120 maratoncev in 23 maratonk. Tudi v društvu se je zelo zmanjšalo število maratoncev, ki so
opravili maratone za evropski pokal, saj so pokal naredili le Bogdan Robnik, ki je bil 15. v skupni uvrstitvi in peti
v kategoriji, Edo Gregorič, ki je bil 26. v skupni uvrstitvi in prvi v kategoriji in Higin Kukovič. Odlično uvrstitev
pa je dosegla Nataša Robnik, ki je bila druga v skupni uvrstitvi in prva v kategoriji.
Mag. Odon Simonič
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“Moj prvi, a ne zadnji Mnišek”
Pred sezono sem razmišljala o svojih ciljih in padla je odločitev. Odločila sem se odteči Eurocup v ultramaratonu.
In prvi naj bi bil Mnišek.
In že je napočil pozen četrtkov večer, ko smo se odpravili na zanimivo avanturo. Bilo nas je 15 tekačev z vseh
koncev. Zjutraj smo prispeli v deževno in mrzlo Prago. Odon nas je peljal na kratek ogled znamenitosti, kamor je
obvezno spadal tudi obisk pivnice Flek. Imeli smo kar nekaj težav, da smo jo našli. Po sprehodu po lepi Pragi smo
pot nadaljevali proti Mnišku, kjer smo se najprej nastanili v hotelu “ž” kategorije, nato pa so sledile obveznosti v
zvezi z maratonom. Pred mano je bil dan D, na katerega sem se pridno pripravljala v preteklih mesecih.
Še prej smo šli na “hidrate” v Ritko
(mesto na Češkem, da ne bo pomote), kjer
so nam pripravili odlične testenine. Precej
utrujeni smo se odpravili spat, seveda pa
glava še zdaleč ni bila mirna in pripravljena
na počitek. Malo me je skrbelo deževno
in mrzlo vreme, v katerem ne maram teči.
Kljub mislim, ki so me begale, sem hitro
zaspala. Zbudila sem se ob 5.30 in, glej
ga zlomka, deževalo ni več. Hitro smo
pozajtrkovali in pohiteli z avtobusom proti
štartu.
Na štartu pa napetost, trema. A hkrati
toliko adrenalina in zanosa, da sem letela
kot strela. Začetek teka je bil odličen, tempo
ravno pravšnji, ne prehiter, a kar naenkrat
- stop. Glava je zablokirala in mi ni pustila,
da tečem. Borila sem se in prepirala sama s
Pred štartom v Mnišku z Natašo Robnik v sredini
seboj, z glavo. Med borbo sem se odločila,
da nikoli več ne tečem dolgih tekov. Kriza je trajala celih 20 km. To se mi še ni zgodilo (v cilju so seveda vsi vedeli,
o čem sem jim govorila). Potem je sledil preblisk. Po 35 km je v glavi nekaj preskočilo in noge spet tečejo tako, kot
znajo. Na koncu sem morala biti zadovoljna z uvrstitvijo na 6. mesto in s prvim v svoji kategoriji od 19 do 39 let,
s časom pa ravno ne.
Sploh pa je naša ekipa dosegla zelo lepe rezultate in kar nekaj uvrstitev med prve tri v kategorijah (Franc Oberski,
Edo Gregorič, Stane Novak).
Za konec lahko povem, da mi je bilo v čast potovati z izkušenimi “ultraši”, da sem hvaležna za vsak nasvet
posebej in vem, da mi bodo še hudičevo prav prišli že v Bielu. Se vidimo.
Nataša Robnik
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100 km v Bielu
Kot že nekaj let nazaj, se nas je pri Glaziji pred odhodom v Biel
zbralo le devet tekačev.
Prvič sta se teka udeležila zakonca Nataša in Bogdan Robnik. Po
nekaj letih je bila Nataša edina ženska tekmovalka med nami. Čeprav
sta tekla v Bielu prvič in proge nista poznala, sta dosegla zelo dobra
rezultata, zato upam, da bo Natašin uspeh spodbuda, da se bo teka
udeležilo ponovno več tekmovalk iz Slovenije.
Na tek sem se pripravljal kot vsa leta doslej. Biel 2009 je bil dvajseti,
ki sem ga pretekel. Za menoj je dvajset let izkušenj, ki so zahtevale
kar nekaj odrekanj drugim športom in hobijem. Nagrada je bilo
zadovoljstvo ob prihodu v cilj. Vedel sem, da vsi pretečeni kilometri
na treningih in napori niso bili zaman. Skupaj smo se veselili
uspeha.
Organizacijski odbor me je ob jubileju povabil na sprejem, kjer sem za stalno udeležbo dobil še posebno priznanje.
Stroške za 21. tek krije organizator. Za varčne Švicarje je to že nekaj. Bolj kot vabila sem bil vesel priznanja in
zahvale ustanovitelja tega teka, gospoda Franza Reista, ki se mi je osebno zahvalil ob srečanju.
Omenim naj še, da nas je ob tem dogodku obiskala tudi lokalna televizija in naredila o Slovencih tudi krajšo
reportažo.
Higin Kukovič

Rast in razvoj maratona Celje - Logarska dolina 1985 - 2009
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Uredniški odbor: Odon Simonič, Ivan Žaberl, Franc Smodiš
Postavitev strani: Borut Kalister
Zbral in uredil: Dean Šuster
Tisk: Tiskarna in hiša graf ke Dikplast
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Bärbel Lemme

Rojstvo in potek Maratona državnosti
Maraton državnosti se je porodil v glavi Ladislava Perčiča, ko je minilo skoraj leto od osamosvojitve Slovenije.
Tako kot že od nekdaj se je tudi ta pomembni pogovor začel v gostilni. V Gostišču Ribič je predlagal, da bi obletnico
samostojnosti države Slovenije počastili z maratonom, dolgim 42 km. Imel je že pripravljeno, označeno progo na
zemljevidu, ki je zajemala več krajev na Celjskem. Kot velik ljubitelj narave, zagrizen pohodnik in maratonec sem
se za to takoj ogrel. Prepričal sem še nekaj prijateljev, znancev in tudi nekaj nežnejšega spola, da smo se zbrali v
nedeljo, 28. junija leta 1992 v centru Celja, pri slaščičarni Zvezda. Bilo nas je 11 pohodnikov in še trije kolesarji, ki
so se takoj odpeljali in jih nismo več videli.
Perčič je predlagal, naj vse skupaj odpade, češ da nas je premalo. Toda moja trma ob pomoči ostalih udeležencev,
da nas je za začetek vendarle dovolj, je prevladala. Ob 7. uri smo štartali po začrtani trasi. Ker nas je bilo malo,
smo se več ali manj držali skupaj in zato malo tekli. Med potjo smo imeli tudi nekaj okrepčevalnic; toda kljub
temu smo maraton zaključili v gostilni Belej na Polulah ob 14. uri. Trdno smo se odločili, da čez leto dni to tudi
ponovimo. Tako je iz leta v leto število udeležencev naraščalo, a žal se je tudi proga spreminjala zaradi velikih
stroškov varovanja. Zaradi tega se je Društvo maratoncev in pohodnikov, ki je prevzelo organizacijo, odločilo, da
preide maraton v mali maraton. Proga se je zaradi tega skrajšala, a še vedno poteka večinoma po nekdanji trasi.
Leopold Drame

Prvopohodniki so bili (stojijo z leve) Leopold Drame, Majda Skale, Rudolf Lorenčak, Helena Ograjenšek, Jože
Tonkli, Marija Abraham, spodaj so Matjaž Drame, Milan Tifengraber, Karli Majcen in Ladislav Perčič, manjka pa
Aleksander Abraham.
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19. polmaraton državnosti
Tako kot vsako leto smo tudi letos organizirali maraton državnosti na predvečer praznika državnosti. Tudi lani,
tako kot nekaj zadnjih let, je bila proga speljana od Mercatorjevega hipermarketa do Šmartinskega jezera in nazaj.
Dolga je 10 km, za polmaraton jo je bilo treba preteči dvakrat. Zelo dobro je bil obiskan tudi otroški tek okoli
dvorane Zlatorog v organizaciji Anice Živko.
Tudi lani smo se dobili mesec dni prej in si razdelili naloge. Moram reči, da je organizacija že vpeljana, tako da
vsak ve, kaj mora narediti. Polmaraton, tek na 10 km in otroški tek so potekali v zelo primernem vremenu, ni
bilo prevroče in lahko rečem, da skoraj v idealnih razmerah za tek. Čeprav smo se bali, da bo deževalo, je vreme
vzdržalo.
Zgodila se nam je majhna nerodnost. Naročili
smo štartne številke, ki na žalost niso vzdržale.
Mnogim so se raztrgale, tako da na cilju nismo
mogli vedeti, katero številko so imeli, kajti nekateri
so jih pozabili.
Na žalost je prišlo do nekaj grdih besed na račun
organizatorjev, mislim da upravičenih, vendar
pregrobih. Zahvalil bi se predvsem Jožiju Turnšku
za potrpežljivo delo in umirjenost, s katero je znal
rešiti probleme. Tek je namreč štel za Štajerskokoroški pokal in tam je vsaka uvrstitev pomembna.
Vsak je imel možnost za pritožbo po tekmi, vendar
Štart pred dvorano Zlatorog
eni so šli preko roba. Vsak, ki dela, tudi greši ...
Na upravnem odboru smo se pogovarjali, kako rešiti nastali problem. Vsekakor bomo letos nabavili boljše in
trpežnejše štartne številke, pozanimali se bomo, kako je z nabavo čipov, obravnali smo predlog, da bi snemali
prihode nastopajočih v cilj.
Zahvalil bi se vsem prostovoljcem za opravljeno delo, vsem sponzorjem in nastopajočim za množično udeležbo.
Se vidimo letos!
Bojan Bevc

Otroški mini maraton 2000 – 2009
V olimpijskem letu 2000 se je na
pobudo tedanjega predsednika Društva
maratoncev in pohodnikov Ivana Žaberla
porodila ideja, da v času Maratona
državnosti dodamo še maraton najmlajših.
Organizacije Otroškega mini maratona
sem se lotila zavzeto in z velikim veseljem.
Otroci so tako skupaj z menoj dobili svojo
tekaško prireditev, svoj maraton v Celju, ki
se odvija že 10 let zapored, tradicionalno v
počastitev Dneva državnosti.
Na prvem mini maratonu je nastopilo
52 otrok v štirih starostnih kategorijah. Štart otroškega teka v centru Celja
Sedaj, deset let kasneje, smo tek razvili na šest kategorij ločenih po spolu. Običajno so število udeležencev krojili
vremenski pogoji. Najštevilčnejša udeležba otrok je bila leta 2005, ko je bilo nastopajočih148.
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V tem času se je prireditev preselila iz mestnega jedra na obrobje, v okolico celjskega športnega centra pri Areni
Petrol. Brez pokroviteljev seveda ne gre. Ves čas sta z nami TV Celje in Aero, do lani pa Chupa Chups in Cockta.
Animator teka Spidi je v tem času ostal brez prijatelja Gogija, a tega mladi maratonci še opazili niso. Posamezniki,
udeleženci Otroškega mini maratona, so se že razvili v vrhunske atlete.
Zaradi močnega dežja je jubilejni, 10. prireditvi grozila odpoved. Da temu ni bilo tako, povedo zmagovalci
Otroškega mini maratona, ki so se dežju navkljub postavili na štart: D 5 Anže Marolt, Maruša Raušer, D 7 Anej
Lamper, Iza Zakošek, D 9 Jaka Samec, Lara Strgaršek, D 11 Jan Vukovič, Zala Ahtik, D 13 Davor Kaučič, Kaja
Strgaršek, D 15 Luc Zalokar, Jasna Goleš.
V atletiki sta čas in razdalja konstanta, mladim maratoncem pa veselje in zadovoljstvo.
Anica Živko

Olimpijski tek malo drugače
Tek je najbolj primarna oblika človekovega gibanja. Od hitrosti gibanja in vzdržljivosti je bilo odvisno človekovo
življenje ne glede na to, ali je bil plen ali plenilec. V tisočletnem razvoju človeka in človeške civilizacije je do današnje
moderne civilizacije vedno bolj izgubljal prvotno, primarno funkcijo. Genetska zapisa za hitrost in vzdržljivost sta
oslabela. Naš davni prednik bi brez veliko težav premagal danes najhitrejšega ali najvzdržljivejšega atleta.

Seveda nam je takoj jasno, da se je s pojavom in začetkom olimpijskega gibanja, olimpizma in olimpijskih iger,
tek v različnih izvedbah pojavil na prvih olimpijskih igrah in da je krona vsakih olimpijskih iger prav maraton.
Če poznamo zgodovino maratonskega teka in njegove mitske razsežnosti, nam je v trenutku jasno, zakaj je dobil
posebno mesto v zgodovini športa in atletike kot kraljice športa. Maratonske zmagovalce se je vedno posebno
častilo in danes vemo, da so za svoje zmage in napore tudi zelo bogato nagrajeni. Posebnost maratona je tudi v tem,
da se lahko z olimpijskim zmagovalcem, svetovnim prvakom ali svetovnim rekorderjem pomeri na maratonskem
teku vsak dobro pripravljen rekreativni tekač oziroma ljubitelj teka, ki je sposoben premagati razdaljo 42,125 km.
In to je pravi duh olimpizma, kjer ni važno biti prvi, ampak sodelovati in priteči do cilja. Zato smo se tudi v Društvo
maratoncev in pohodnikov Celje ne tako davnega leta 1998 odločili, da v Celju kot športnem in atletskem mestu
spet organiziramo olimpijski tek in skupaj z Olimpijskim komitejem Slovenije umestimo Celje spet na zemljevid
svetovnih mest, v katerih se odvijajo olimpijski teki, ki so hkrati tudi manifestacija druženja, zdravega načina
življenja in miru. Ne smemo pozabiti, da se je v tem času začel projekt Slovenija teče. Prvi tek je bil organiziran
pred športno trgovino Giga sport. Teklo se je na dveh razdaljah (5 in 10 km). Udeležba je bila nepričakovano
visoka, saj je teklo kar 248 tekačev in tekačic. Udeležba je v naslednjih letih nihala in začela upadati. Glavni razlog
je predvsem veliko povečanje tekaških prireditev po vsej Sloveniji. Zaradi velikih stroškov organizacije prireditve
smo prestavili tek na znano rekreacijsko točko Špica ob Savinji. Tako smo tek prestavili nazaj iz urbanega področja
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in asfalta v lep, naravni ambient, ki je v zadnjih letih postal prava meka ljubiteljev teka v naravi. Teče se prav tako
na dveh razdaljah, na 8,45 in 3 km. Z upadom udeležbe pa je upadlo tudi navdušenje za nadaljnjo organizacijo
prireditve, a našla se je rešitev. Organizacijo in izvedbo prireditve je prevzelo Športno društvo Spiridon, kjer smo
prav tako zbrani ljubitelji teka in vztrajnostnih športov. Skupaj z Društvom maratoncev in pohodnikov Celje je
aktivno sodelovalo vrsto let tako pri organizaciji prireditev, kot zastopanju društva na tekmovanjih po Sloveniji in
tujini. Od leta 2005, ko je ŠD Spiridon prevzelo organizacijo olimpijskega teka, se je po začetnih letih stagnacije
in nihanja udeležba v letu 2009 spet povzpela na 212 tekačev in tekačic. Treba je poudariti, da sta v zadnjih letih
tek in tekaška kultura dobila izredni zagon. Predvsem nas veseli dejstvo, da tek ni več “moška zadeva in privilegij”,
ampak postaja vedno bolj ženska oblika rekreacije. Je prav tako izraz poguma in drugačnega odnosa do rekreacije.
Tek ni več samo izguba časa, početje čudakov in mazohistov. S takšnim mišljenjem in predsodki smo se srečevali
vsi, ki tečemo že več let. Posebno nas veseli, da smo uspeli predsodke premagati in tudi s trmastim vztrajanjem, ki
ga maratonci pač imamo v krvi, uspeli dočakati množično navdušenje za tek in rekreacijo. S športnim navdušenjem
se že veselimo novih tekaških in organizacijskih izzivov v letu 2010 in v prihodnjih letih, ko bi olimpijsko načelo
malo predrugačili z geslom: “Zmagovalci smo vsi, ki sodelujemo, in pomembno je biti zraven!”
Božidar Mulej

Binkoštni pohodi skozi čas

č

No ni Binkoštni pohod je tradicionalen, saj je organiziran že
od same ustanovitve Društva maratoncev in pohodnikov, to je
od leta 1994. Pobudniki so bili Franc Smodiš, Ivan Kregar, Ivan
Žaberl, Žani Valenčak in g. Jazbec z Lesičnega.
Štart je pri gasilskem domu Zagrad - Pečovnik (Celje) v večernih
urah, odvisno od časa prireditev na cilju v Pilštanju. Pot poteka
čez hribe skozi manjša naselja, mimo polj in travnikov ter je
označena z oštevilčenimi smerokazi, ki jih ponekod osvetljujejo
vrtne sveče.
Vsak pohodnik za štartnino prejme spominsko majico,
brezplačen č aj na petih postojankah (okrepčevalnica Č ater na
Celjski koči, gostilna Jelenc v Šentrupertu, gostilna Salobir v Dobju, začasna okrepčevalnica Zalokar v Planinski
vasi in Potočnik), bon za cvrke in čaj v Pilštanju ter avtobusni prevoz nazaj v Celje.
Prvi bolj strm klanec je proti Celjski koči, kjer pri
okrepčevalnici Č ater ponujajo brezplačen č aj, ki je na
voljo tudi na vseh naslednjih petih okrepčevalnicah. Od
tam zavijemo proti Svetini in Šentrupertu, kjer gostoljubje
ponuja gostišče Vinka Jelenca (pred leti gostišče Kocman).
Društvo maratoncev in pohodnikov ter Vlado Kocman
so v znak dolgoletnega sodelovanja ob Binkoštnem
pohodu posadili drnuljo, ki je sicer značilna za Pilštanj,
saj je Pilštanj znan po pijači drnulovec, ki ga pridelujejo
iz drnulje. Po 20 km skozi Jezerce prispemo v Dobje, kjer
se v gostišču Salobir ogrejemo ali osvežimo (odvisno od
vremena) in nadaljujemo pot proti Repužu in Planinski
vasi. Tu nas ponavadi sprejme Silvo Zalokar, ne samo s
hrano in pijačo, ampak tudi z duhovno hrano – harmoniko. Še malo in imamo postanek pri družini Potočnik v
Bistrici ter v Lesičnem pri bifeju Marka Dreva oziroma pri gasilskem domu, kjer se lahko preoblečemo. Prijetno
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utrujeni med 4. in 6. uro zjutraj pridemo v Pilštanj, kjer se vključimo v Binkoštno praznovanje, ki ga prirejata
Turistično društvo Pilštanj in Kulturno društvo Lesično - Pilštanj. Ogledamo si pripravo pastirske hrane, poslušamo
trjančenje cerkvenih zvonov in petje jutrnic ter pilštanjske himne. Zanimiva tradicija v tem delu naše lepe domovine
je venčanje pastirjev – Kenika in Luknce. V dopoldanskih urah se z organiziranim prevozom vrnemo v Celje.
Udeležba za nočni pohod je bila vseskozi več kot zadovoljiva, saj je tudi ob deževnem vremenu bilo okrog 80
pohodnikov. Sicer pa je bilo tudi do 130 pohodnikov, saj se nekateri pridružijo ob poti (Svetina, Šentrupert, Dobje
pri Planini).
Milan Birsa in Ivan Valenčak sta zaslužna, da je pohod postal tradicionalen in sta desetletje bila tudi glavna
organizatorja. Zadnja štiri leta pa je pohod organiziral Janez Kožuh s pomočjo Odona Simoniča, Leopolda
Drameta, Franca Smodiša, Alojza Melavca in drugih članov društva.
Okrepčevalnice ob poti skozi čas so: Celjska koča, okrepčevalnica Č ater, gostišče Kocman, gostišče Jelenc,
gostišče Salobir, družina Juršinič, g. Silvo Zalokar, družina Potočnik, bar Lady Di ( Mirko Zidar), bife Marko Drev,
Turistično društvo Pilštanj in Kulturno društvo Lesično – Pilštanj.
Pohodniška sekcije DMP Celje,
Janez Kožuh

Potovanje po deželi Štajerski iz Celja preko Bo
Hoja, tek in gibanje v naravi so našemu prijatelju Ivanu Kregarju v letu 1993 vzbudili idejo, da nas na svoj rojstni
dan, ki ga praznuje 2. maja, povabi na spominsko potovanje po deželi Štajerski - iz Celja preko Boča do Donačke gore
(50 km). Prvotno potovanje je začela prijetna skupina, ki se
je z leti povečevala s člani in prijatelji, ki smo programsko
bogatili potovanje in k sodelovanju priključili slavljence, ki
v prvem polletju praznujejo rojstne dneve. Lani je naš Ivan
praznoval 83. rojstni dan, letos bo 2. maja dopolnil 84 let,
kar vsi pričakujemo in mu ponosno čestitamo!
Vsak dan je nova pot, nov korak, ki daje lepoto spominom
in smisel življenju. Nič ne pride samo od sebe in nič brez
močne volje.
Želimo, da bi naš prijatelj Ivan še dolgo med nami bogatel
pohodništvo in tako ponosno zremo v jutrišnji dan.

Franc Smodiš
Ivan Kregar s prijatelji

Vsi udeleženci pohoda na cilju na Donački gori

Ivan Kregar na pohodu
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Pohod Rogaška Slatina - Kumrovec slavil 10. jubilej
Že »davnega« leta 1999 je skupina šestih tekačev Društva maratoncev in pohodnikov Celje sprejela idejo Ivana
Valenčaka iz Lastniča in Milana Birse iz Rogaške Slatine, da bi prehodili ali odtekli razdaljo od Rogaške Slatine
do Kumrovca. Ko so izbirali primeren datum, se je sam od sebe ponujal včasih - na srečo pa še vedno - slavljeni
praznik, 27. april, dan OF. Tako se je začelo v letu 1999 in nadaljevalo vsa leta do sedaj. Vedno na isti datum, pri
čemer se je število udeležencev večalo in v zadnjih letih doseglo številko 30 in več. V začetku je prevladovala
predvsem skupina tekačev, v zadnjih letih pa je vse več tudi pohodnikov, med njimi vsa leta do sedaj starosta
pohodnikov v društvu, Ivan Kregar.
Proga je v prvih letih potekala iz Rogaške Slatine ob Vonarskem jezeru in nato po dolini Sotle do Kumrovca.

Dolga je bila približno 28 km. Vrsta spominov nas veže na te prve pohode in teke, predvsem lepota pokrajine ob
vijugavi Sotli s tipičnimi zagorskimi naselbinami. Marsikje smo se spotoma ustavili. Ne gre pozabiti do nedavnega
našega vrsto let zvestega gostitelja, Draga Prtenjaka in njegove Zinke, ki sta nam v vasi Plavič v svoji hišici nudila
gostoljubje. Ostaja v spominu tudi gostilna Pri Brozu v Kumrovcu nasproti Titove rojstne hiše, v kateri so nekateri
navdušeno okušali zagorske štruklje, drugi pa opravili s svojo dehidracijo. Praksa pohodov je bila tudi, da se je
večina po končanem pohodu zatekla na kakšen kmečki turizem, pa naj je to bilo v Trebčah, v Kozjem, v Zdolah
pri Piršu nad Kozjem ali v zadnjem času v gostišču Šempeter v Bistrici ob Sotli. Vedno je bilo veselo. Kdo bi
pozabil recimo Velbano gorco na Virštanju, pa recimo pokušine iz sodov in petje v kleti pri Piršu v Zdolah? Pa še
kaj bi se našlo.
Pred tremi leti (2007) smo poiskali še drugo pot do istega cilja in se ob koncu Vonarskega jezera vzpeli na zagorsko
gričevje in po njem mimo cerkev Sv. Magdalene in Sv. Ivana ter mimo znanega ohranjenega in zaščitenega gradu
Taborgrad nad Desiničem odkrivali še drugo, morda celo lepšo plat pokrajine v zahodnem delu hrvaškega Zagorja.
Seveda je ta proga nekoliko zahtevnejša, ponuja pa zato lepše razglede po pokrajini. Mimo številnih vinskih goric in
ohranjenih starih domačij, izogibajoč se prometu, pohodnike in tekače pripelje pot v Kumrovec z njegove severne
strani.
Posebej smo veseli, da ta pohod ali tek nikoli ni bil tekmovalnega značaja. Vsak si je lahko zanj vzel časa, kot ga
je želela duša in omogočalo telo.
Tudi v naslednjih letih bomo ob 27. aprilu nadaljevali s tradicijo, zato vas vabimo, da se nam pridružite.
Milan Birsa
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»Skupaj praznovali radost prihoda v cilj«
Tudi spremljevalci smo člani odprave celjskih maratoncev na vseh tekaških maratonih po Evropi. Z ženo sva
bila v zadnjih desetih letih aktivna spremljevalca kar na petih. Začela sva leta 1998 v Atenah, nadaljevala leta 2002
v Amsterdamu, leta 2003 v Podgorici 2003, leta 2008 v Istanbulu in lani še v Berlinu.
Najinih razlogov, da sva postala zvesta spremljevalca tekačev maratoncev, je več. Pomemben razlog je zagotovo
spoznavanje raznolikosti evropskih mest, pomembno je druženje s prijetnimi in strpnimi ljudmi. Najpomembnejši
razlog je iskrivost reševanja medsebojnih odnosov. Spremljevalci smo pomemben člen odprave, saj tekačem
pomagamo pri pripravah na tek in izvajamo zahtevno logistiko pred štartom, na progi jih vzpodbujamo in po teku
skupaj celimo njihove rane. Imamo pa seveda svoj svet.
V Atenah smo se sončili na kamnitih stopnicah antičnega atletskega štadiona, v Amsterdamu smo v »coffee
shopu« poskusili joint, v Podgorici smo v snegu raftali po Tari, v Istanbulu smo prezeble tekače reševali s prog,
ki so bile zalite z dežjem, v Berlinu smo uživali v velemestni prireditvi na nabito polni štartno ciljni areni pred
Brandenburškimi vrati. Svoje bivanje smo vedno uskladili in prilagodili časovnici naših maratoncev. To pa pomeni,
da smo si z njimi ogledali znamenitosti mest, sami pa še ponudbo v trgovinah. Zvečer smo skupaj dobro jedli in
po tekmi praznovali radost prihoda skozi cilj. Na povratku smo družno do zadnje kapljice izpraznili vse zaloge na
avtobusu.
Iztok Uranjek, spremljevalec

Atene 1998: postanek v
San Marinu in navijači
na olimpijskem ovalnem
atletskem štadionu

Amsterdam 2002:
sprejem pred muzejem
voščenih lutk in navijači
na olimpijskem štadionu
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Podgorica 2003: dogajanje pred raftingom na divji
reki Tari. Ta maraton je poslastica zaradi črnogorske
preproste organizacije in zaradi ogleda raznih
znamenitosti. Bili smo v Cetinju, na Lovčenu, ob
Skadarskem jezeru, vračali smo se skozi v vojni
porušeno Sarajevo.

Istanbul 2008: ogledali smo si sultanov Harem, v
čajnici poskusili ratluk in tudi šišo. Tako deževnega
dne na dan maratona še Turki ne pomnijo. Ogromno
mesto na vstopu v Azijo je ponosni naslednik
sultanov in otomanskega cesarstva, ki je segalo
preko naših krajev skoraj do Dunaja. Modra džamija
je njihov ponos, kot most čez Bospor, kjer je tekla
trasa maratona.

Berlin 2009: navdušenje na ciljni tribuni za 50.000 navijačev, pogled na ostanke Berlinskega zidu. Berlin je danes
moderno zahodnjaško mesto. Američani so vse zgradbe za propagando uspešnosti zahoda proti vzhodu obnovili.
Urejenost prometa z javnimi prevozi je osupljiva.
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Spremljevalci na Real marathonu v Berlinu
na sončno nedeljo, 20. septembra leta 2009
Spremljevalci smo na mega »Real marathonu Berlin 2009« uživali na čudoviti prireditvi, za katero mesto Berlin
živi. Že prejšnji dan izvedejo zapore 42 km cest v centru
Berlina. To je mogoče zato, ker se Berlinčani vozijo z
navadno in podzemno železnico. Zato tudi logistika
prihoda vseh 40.000 tekmovalcev in celo 100.000
spremljevalcev na štart teka ni bila težava.
Tek se je slavnostno začel pred Brandenburškimi vrati
s tisoči balonov točno ob 9.00. Široka reka tekačev,
opremljenih s časovnim č ipom, se je skozi štart valila
celih 25 minut (na sliki). Vsi jih vzpodbujamo in smo
radostni. Toliko tekačev na progi ne vidiš nikjer, prizor
je impozanten.
Na poti s štarta na cilj smo videli cele kupe trenerk, ki
jih tekači neposredno pred tekom enostavno odvržejo.
Skrbni volonterski delavci organizatorja jih zberejo in podarijo pomoči potrebnim. Ko dve uri in devet minut
čakamo na Haileja Gebrselassieja, je na cilju prava športna evforija. V cilj pridejo invalidi, ki so progo prevozili
na vozičkih. Poročila s tekme so na velikih platnih v ciljni areni. Vrstijo se atraktivni pogovori z organizatorji in
bivšimi tekmovalci.
Ob evforičnem navijanju 50.000 gledalcev v ciljno areno prvi priteče Gebrselassie, po dveh urah in devetih
minutah, (mimo mene je tekel častni krog, na sliki), za njim po dveh urah in petdesetih minutah naš tekač. Vmes
so obnemoglim tekačem, ki so se precenili in so jih noge popolnoma zapustile, pomagali zdravstveni delavci, da
so se nekako le dokopali do cilja.
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ŽENSKE - 75 km (Celje - Logarska)
MESTO START_ŠT PRIIMEK
1
67
LEMME
2
34
ŠINKOVEC
3
76
ROBNIK
4
59
JENKO
5
36
BERGMANN
6
79
SCHUERBUSCH
7
71
OSTROŽNIK
8
80
STERLE PODOBNIK
9
47
FASSOLD
10
35
BAJEC
11
69
LOC
12
75
ROBNIK
13
63
KLEP
14
21
PRAŽNIKAR
15
46
EIS
16
84
VIDIMOVA
17
61
KALTWASSER
18
58
JAŠEVEC
19 40
BOŽI Č
20
87
ZUPANC
21
65
KÖRBER
22
250
GEIGER
23
86
VUKOVAC
24
44
DEKLEVA
25 198
BABI Č - RIHTER
26 78
RU ČNA

IME
BÄRBEL
MELITA
NATAŠA
MONIKA
HEIKE
HEIKE
SIMONA
ANDREJA
ELKE
KLARA
MARIJA
HELENA
NČEAVDA 15A
KATARINA
JUTTA
IVANA μ 222
CORNELIA
LILI
TANJA
JASNA
GRETA
UTA
PAULA
IČNENSA 19
LAVRA
IRENA

ČAS
STAR. KAT.
MESTO_KAT NASLOV
6:51:30 45
Z49 1
HAUPSTRASSE 15
7:12:06 31
Z34 1
BEVKE 180
7:18:03 34
Z34 2
LJUBLJANSKA CESTA 54
7:25:39 36
Z39 1
VALBURGA 48B
7:34:55 47
Z49 2
LŽWITZ 3
7:42:36 47
Z49 3
BEETHOVENSTRA?E 22
8:09:47 37
Z39 2
STUDENCE 67
8:11:59 33
Z34 3
SMELIJEVO NASELJE 50
8:23:55 47
Z49 4
AM GOLDHUEGEL 24
8:27:42 37
Z39 3
KAMNIK POD KRIMOM 12
8:30:15 42
Z44 1
VALVAZORJEVA UL. 23
8:59:40 32
Z34 4
LJUBLJANSKA CESTA 4F
9:38:015358 LO53G PRI BZR5E4ZOVI1C
SLO VRHOV
9:46:18 41
Z44 2
LAHOMŠEK 1
9:46:31 48
Z49 5
SEDENSTRASSE 21
10:01:29 1950817 PRAZH59A 9 1
BCUZKOVINSK
10:37:22 42
Z44 3
BETHOWENSTASSE 5
10:51:13 52
Z54 2
LJUBLJANSKA 76
10:54:08 32
Z34 5
PRADE CESTA IX/4
11:03:07 44
Z44 4
SAMOSTANSKA 5
11:09:37 73
Z74 1
JAHNSTR. 7
11:11:14 45
Z49 6
HUNTLOSER STR.39 A
11:16:00 50
Z54 3
WICHERNSTRASSE 3
11:33:22 631508IZOLAZ59 2
SSLEON
11:41:04 42
Z44 5
KRAŠKA 10
11:4Č1E:5V2A 12 46
Z49 60007 KOPER BERNETI
SLO

POŠTA
19243 PERDÖHL
1358 LOG PRI BREZOVIC
3000 CELJE
1216 SMLEDNIK
7937 ZEULENRODA-TRIEB
57080 SIEGEN
3310 ŽALEC
1386 STARI TRG PRI LO
95517 SEYBOTHENREUTH
1352 PRESERJE
1275 ŠMARNO PRI LITIJ
1241 KAMNIK

DRŽAVA
D
SLO
SLO
SLO
D
D
SLO
SLO
D
SLO
SLO
SLO

3270 LAŠKO
3016 HANNOVER

SLO
D

73235 WEILHEIM
1230 DOMŽALE
6000 KOPER
1241 KAMNIK
21435 STELLE
26209 HATLEN
2779 WILDESHAUSEN

D
SLO
SLO
SLO
D
D
D

6310 IZOLA

SLO

ŽENSKE - 58 KM (Celje - Luče)
MESTO START_ŠT PRIIMEK
1
55
HALILOVI Č

IME
LARISA

ČAS
STAR. KAT.
7:30:00 31
Z34

MESTO_KAT NASLOV
1
BEBLERJEVA 8

POŠTA
6000 KOPER

DRŽAVA
SLO

ŽENSKE - 42 km (Mozirje - Logarska)
MESTO START_ŠT PRIIMEK
1
1001
BOKAVŠEK
2
1112
GRI ČAR
3
1013
PUGELJ
4
1034
ORTNER
5
1116
ČEPLAK POZNIČ
6
1064
CVETKO
7
1062
KÜZMA
8
1004
ERJAVEC
9
1007
JECL
10
1003
DANEU
11
1002
BUTKOVI Č
12
1016
TREBOVC

IME
TATJANA
MARTA
ANKČAICA 200E
GABI
BERNARDA
VESNA
TČADANEJIA18A
MARIJA
CVETKA
MAŠA
MAGDA
MARIJA

ČAS
STAR. KAT.
4:05:19 37
Z39
4:07:41 44
Z44
4:09:53 332554ŠOŠTAZN5J4
4:31:17 49
Z49
4:33:40 35
Z39
4:42:31 29
Z29
4:43:07 923215BELTINZ2C9I
4:43:35 19
Z29
4:59:38 46
Z49
5:41:49 33
Z34
6:02:58 43
Z44
6:57:23 46
Z49

MESTO_KAT NASLOV
1
PODPREŠKA CESTA 23
1
POHORSKA 4
1
SLTO POLŠ
1
AUF DEM FELDE 2
2
CESTA NA ROŽNIK 45
1
DOLENJE JEZERO 50
2
SGLAON
3
MEDVEDJE BRDO 47A
2
BELO 27
1
DOMINKUŠEVA 12
2
SELO PČRI RADOHOVI VASI 8
3
PARTIZANSKA UL. 7

POŠTA
1351 BREZOVICA
3000 CELJE

DRŽAVA
SLO
SLO

33790 HALLE
3330 MOZIRJE
1380 CERKNICA

SLO
SLO
SLO

1373 ROVTE
3240 ŠMARJE PRI JELŠA
2000 MARIBOR
1296 ŠENTVID PRI STI
6000 KOPER

SLO
SLO
SLO
SLO
SLO

ŽENSKE - 33 km (Celje - Mozirje)
MESTO START_ŠT PRIIMEK

IME

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ČIPCEATORBA SAVINJI 1443:08:00 331339POLZEZLA39 1
IVICA
3:47:00 47
Z49 1
DARINKA
3:57:00 51
Z54 1
MARTINA
4:15:00 37
Z39 2
BARBČAREVAA 11 4:19:00 132573 BOROZ2V9NICA 1
LILIJANA
4:19:00 53
Z54 2
MARTA
4:21:00 55
Z59 1
PETRA
4:42:00 34
Z34 1
EVELIN
4:45:00 38
Z39 3
ANDREJA
4:49:00 43
Z44 1
NATAŠA
5:00:00 42
Z44 2
SLAVICA
5:00:00 47
Z49 2
ZDENKA
5:00:00 46
Z49 3
MARIZA
5:00:00 52
Z54 3
SENADA
5:00:00 50
Z54 4
NATAŠA
5:00:00 43
Z44 3
BARBARA
5:00:00 36
Z39 4
URŠULA
5:00:00 22
Z29 2

62
82
57
85
241
53
49
41
64
37
247
51
83
227
56
38
60
251

PIŽMOHT
ŠIŠKO
HORVAT
VOŠNJAK
NOVAK
GUSTIN ČIČ
GAMS
CIZELJ
KOCJAN ČIČ WINKL
BIZANT
KRAŠEVEC
GLAVAŠ
TEDEŠKO
ROJKO
HODŽI Ć
BOBI Č
JOVI Č
BIZANT

ČAS

STAR. KAT. MESTO_KATNASLOV

POŠTA

SLLOO
ZVONIMIRA MILOŠA 20
LOKARJE 5 C
PODVIN 185
MSLIKOLAVI
DEKANI 256
ILIRSKA 17
PREŠKA CESTA 2
II. PREKOMORSKE BRIG. 19A
ŽLEBE 4
HRVATINOVA ULICA 7
ŠARED 31H
SPODNJE ŠKOFIJE
GAŽON 30
BEBLERJEVA 8
CESTA NA MARKOVEC 1C
C. NA MARKOVEC 61
ŽLEBE 4

DRŽAVA

6310 IZOLA
3230 ŠENTJUR
3310 ŽALEC

SLO
SLO
SLO

6271 DEKANI
6311 JAGODJE
1215 MEDVODE
6000 KOPER
1215 MEDVODE
6280 ANKARAN - ANCARA
6310 IZOLA
6281 ŠKOFIJE
6274 ŠMARJE (PRI KOPR
6000 KOPER
6000 KOPER
6000 KOPER
1215 MEDVODE

SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO

ŽENSKE - 27 km (Ljubno-Logarska)
MESTO START_ŠT PRIIMEK
1
2012
NARDIN
2
2017
PRAŠNIKAR
3
2004
FANŽOL DUNJKO
4
2022
UMEK
5
2019
ROBNIK
6
2001
BERTONCELJ
7
2006
FURLAN BREC
8
2026
ŽAGAR
9
2092
DOBRAVC
10
2098
PETEK
11
2010
KOROŠEC KAPEL
12
2018
RIGLER
13 2103
ANTOLI Č
14
2021
SLIVNIK
15
2008
GUZEJ
16
2005
FRANC
17
2014
PODNAR

IME
SANDRA
NATAŠA ČE 4
SILVIJA
POLONA
URŠKA
MARUŠA
MIRIJAM
KATARINA
MAJDA
MARTINA
ANITA
JOŽI
JOŽEFA
IRENA
MAJDA
TADEJA
BARBARAČE 4

ČAS
STAR. KAT. MESTO_KATNASLOV
POŠTA
2:10:59 34
Z34 1
DETELOVA ULICA 11
2:14:37 412270 LITZI4J4A 1
PRASPLROOŠ
2:19:04 26
Z29 1
CELOVŠKA CESTA 125
2:20:31 38
Z39 1
KOGOJEVA 8
2:25:06 35
Z39 2
CANKARJEVA ULICA 16
2:27:51 36
Z39 3
UL. KOROŠKEGA ODREDA 4
2:33:35 51
Z54 1
CESTA V PREGAVOR 9
2:40:16 28
Z29 2
PODGORJE 59B
2:41:17 49
Z49 1
DRSKA 39
2:43:49 32
Z34 2
RORE 11
2:44:06 35 ČE Z39 4
SLOOB ŽELEZNICI 19A
2:49:42 49
Z49 2
ČEČE 58A
2:50:05 47
Z49 3
IŠKA VAS 2
2:52:45 40
Z44 2
LEPA NJIVA 68
2:57:04 53
Z54 2
POHORSKA UL. 6
3:03:06 3Č2
Z34 3 SLO
ROŽENPELJ 10
3:05:35 185242 GZR29AČHIOV3O OSBLBOA STRŽIŠ

DRŽAVA
1231 DOMŽALE

SLO

1000 LJUBLJANA
1000 LJUBLJANA
4240 RADOVLJICA
4248 LESCE
6310 IZOLA
1241 KAMNIK
8000 NOVO MESTO
3342 GORNJI GRAD
2327 RA
1430 HRASTNIK
1292 IG (PRI LJUBLJAN
3325 ŠOŠTANJ
3000 CELJE
8211 DOBRNI

SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO

18
19
20
21
22
23

2094
2007
2100
2015
2087
2086

ZGONIK
GRUMI Č
BURGER
PODNAR
MANFREDA HERMAN
BAMBI Č

ALENKA ČAKAR 1236:06:55
ZORA
3:11:27
KATJA
3:29:44
KLARAČE 4
3:34:39
SILVANA
3:57:16
IRENA
3:57:19

150900 LJUZB5L9JANA1
22
Z29 4
35
Z39 5
512642 GRAZČ2H9IOVO O5SBLBOA
37
Z39 6
50
Z54 3

BRSLAOTOV U
CELJSKA ULICA 10
IŽANSKA
STRŽIŠ
SLOMŠKOVA 14
ŽANKE ERJAVEC 2

2000 MARIBOR
1000 LJUBLJANA

SLO
SLO

1000 LJUBLJANA
1133 LJUBLJANA-BROD

SLO
SLO

ŽENSKE - 17 km (Luče - Logarska)
MESTO START_ŠT PRIIMEK
IME
ČAS
STAR. KAT. MESTO_KATNASLOV
POŠTA
DRŽAVA
1
3233
FLERIN
Č MOJCA
1:20:29 200209 MARIBZO29R 1
SŠLO
2
3364
STROPNIK
ANA
1:22:20 21
Z29 2
RUNTOLE 8
3211 ŠKOFJA VAS
SLO
3
3080
ZORMAN
NAČTAARŠAJEVA 15 1:26:03 432570 JESZE3N9ICE 1
TASVLO
4
3325
JUSTIN
MOJCA
1:27:57 34
Z34 1
LITIJSKA CESTA 14
1275 ŠMARTNO PRI LITI
SLO
5
3061
TRONTELJ
MARJANA
1:28:25 38
Z39 2
HRUŠICA 11B
4276 HRUŠICA
SLO
6
3201
GALI ČIČ
SAŠA
1:29:19 32
Z34 2
PODLUBNIK 160
4220 ŠKOFJA LOKA
SLO
7
3360
SKORNŠEK
METKA
1:30:42 26
Z29 3
NOVE LOKE 33
3330 MOZIRJE
SLO
8
3506
KOKALJ
NATAŠA
1:30:43 ČE 33
Z34 SL3O
IMENJE 22
1251 MORAV
9
3476
ROMIH
MAJA
1:31:47 40
Z44 1
10
3324
JUG
METKA
1:32:00 40
Z44 2
VRHPOLJE 6
5271 VIPAVA
SLO
11
3172
PRIM ČIČ
MATEJA
1:32:49 36
Z39 3
SLAMNIKARSKA 19
1230 DOMŽALE
SLO
12
3114
KRISTANC
VESNA
1:33:06 37
Z39 4
SMLEDNIŠKA 77
4000 KRANJ
SLO
13
3340
MIKLAVC
BERNARDA
1:33:23 41
Z44 3
KERSNIKOVA CESTA 1
3320 VELENJE
SLO
14 3514
KRI ČEJ
MATEJA
1:33:25 43
Z44 ČE4
PSALROIŽLJE 64
3314 BRASLOV
15 3090
KR ČEL
TINA
1:34:36 36
Z39 5
C. MARŠALA TITA 4A
4270 JESENICE
SLO
16
3333
KUMER BIZJAK
REBEKA
1:34:55 Č2E8
Z29 4 SLO KRNICA 52
3334 LU
17
3483
ROBNIK
SONJA
1:35:29 47
Z49 1
OBRTNIŠKA ULICA 9
3331 NAZARJE
SLO
18
3493
OBLAK
MATEJA
1:36:30 29
Z29 5
LEPA NJIVA 17
3330 MOZIRJE
SLO
19 3169
BRADA Č
IRENA
1:37:51 38
Z39 6
DRAGOMELJ 150A
1230 DOMŽALE
SLO
20
3316
GLAVAN
SIMČONNAAPOT 63B 1:37:53 630300 KOPZE34R 4
OLSJLO
21
3344
OREŠNIK
ANA
1:37:57 56
Z59 1
DELAVSKA 8
4226 ŽIRI
SLO
22
3220
PODVRŠNIK
MARTINA
1:38:02 42
Z44 5
STERNENOVA C. 25
1360 VRHNIKA
SLO
23
3519
PECMAN
NATAŠA
1:38:31 37
Z39 7
KAL 14 B
6257 PIVKA
SLO
24
3473
ZRIMŠEK
BERNARDA
1:38:42 42
Z44 6
25
3314
FERLAN
ANDREJA
1:38:45 41
Z44 7
STARA LOKA 6A
4220 ŠKOFJA LOKA
SLO
26 3132
KE ČKEŠ
BRIGITA
1:39:19 30
Z34 5
POSTONJSKA CESTA 16A
6257 PIVKA
SLO
27
3329
KODERMAN
NATAŠČAEVA ULICA 719:40:00 35 1000 LZJ3U9BLJA8NA
RAI SLO
28
3475
ERZNOŽNIK
SMILJANA
1:40:11 50
Z54 1
29
3477
KALAN
MARJANA
1:40:13 42
Z44 8
30
3358
SELAK MEDVEŠEK
DARJA ČINSKEG1:A409:20 41 3Z04040 CEL9JE
MIL
SLO
31
3326
KERESTEŠ
RENATA
ČEVA17:4C0:21 42 3000 ZC4E4LJE 10
ŠARASNLOOVI
32 3265
SRE ČNIK
METKA
1:40:26 47
Z49 2
ZOISOVA 15
4000 KRANJ
SLO
33
3206
KREMESEC
MAJA
1:40:54 29
Z29 6
ZELENOVA 20
1260 LJUBLJANA - POLJ
SLO
34
3480
BLATNIK
LAURA
1:41:00 16
Z29 7
35
3127
SLAK
MELITA
1:41:44 26
Z29 8
CELOVŠKA 142
1000 LJUBLJANA
SLO
36
3369
ŠTEBE
ANA
1:42:20 32
Z34 6
VIŠKA 51
1000 LJUBLJANA
SLO
37 3120
RIBI Č
ANDREJA
ČE1V:4A2U:4L9. 14 36
Z39 82509BREŽICE GUB
SLO
38
3469
JAZBEC
MATEJA
1:43:01 Č3E2
Z34 7SLO
KASAZE 40
3301 PETROV
39
3115
VOUK
BARBARA
1:43:29 27
Z29 9
STRANJE 30A
3240 ŠMARJE PRI JELŠA
SLO
40
3474
BOGATAJ
TINA
1:44:11 36
Z39 10
41 3337
LON ČAREVIČ
TINA
1:45:06 27
Z29 10
OPEKARNIŠKA 10
3000 CELJE
SLO
42
3247
MLAKAR
POLONA
1:45:10 35
Z39 11
SLO
43
3168
ŠPRUK OSMAN
SULAFA
1:45:50 38
Z39 12
UL. ANE ZIHERIOVE 14
1000 LJUBLJANA
SLO
44
3273
VEGMAHER
DUŠANKA
1:46:27 25
Z29 11
SMOLNIK 61
2342 RUŠE
SLO
45
3363
STEGNAR
TINA
1:46:42 Č33E
Z34 S8LO
PARIŽLJE 84
3314 BRASLOV
46
3003
JAKŠE
MIRJANAČEVA ULIC1A:437:41 480 00 NOZV4O4 MES1T1O
VASVLPOOTI
47
3522
DESTOVNIK
TITA
1:49:08 31
Z34 9
BRATOVŠEVA 38
1000 LJUBLJANA
SLO
48 3217
TRATAR
MARTINA
1:49:24 29 Z29 12
RAKOVNIK21
8232ŠENTRUPERT
SLO
49 3318
GOSTI Č
NINA
1:49:28 23
Z29 13
VRHPOLJE 161
1241 KAMNIK
SLO
50 3371
VERBU Č
SABINA
1:49:37 19
Z29 14
BREZJE 60C
3330 MOZIRJE
SLO
51
3367
ŠEGINA
ANAMARIJA
1:49:37 25
Z29 15
NOVO NASELJE 5B
1261 LJUBLJANA - DOBR
SLO
52
3103
LIKEB
VERONIKA
1:50:07 35
Z39 13
PODVIN PRI POLZELI 1
3313 POLZELA
SLO
53
3116
HOLEŠEK
BARBARA
1:50:08 30
Z34 10
CIGALETOVA UL. 8
1000 LJUBLJANA
SLO
54
3214
STRUNA
MAJA
1:50:19 30
ZČ34 11
TEMENICA 7
1296 ŠENTVID PRI STI
SLO
55 3213
RADKOVI Č
TAMARA
1:5Č0:E2V1O 7726
Z29 116230 DOMŽAKLOELI
SLO
56
3345
OSTAŠEVSKI
ŽIVA
1:50:33 35
Z39 14
HRIBERNIKOVA 7
1000 LJUBLJANA
SLO
57
3350
PODNAR
TINKARA MARČIE 4 1:51:20 11 52Z4229GRAČH17IOVO OSBLBOASTRŽIŠ
58
3502
MERLAK ROZMAN
MOJCA
1:51:42 33
Z34 12
TOVARNIŠKA 12H
1370 LOGATEC
SLO
59
3053
ZAVODNIK
TANJA
1:51:59 44
Z44 12
TOPNIŠKA 14
1000 LJUBLJANA
SLO
60
3524
ZUPANC
BERNARDA
1:52:22 33
Z34 13
PODLEŠJE 11
3233 KALOBJE
SLO
61
3512
KRAMER ŠTIGLIC
ŠPELA
1:52:59 13
Z29 18
TOMINŠKOVA 6
3331 NAZARJE
SLO
62 3004
RIBI Č
ZDENKA
1Č:5E3V:0A2ULICA465
Z498000 N3OVO MESTOVAVPOTI SLO
63
3274
TERAN
MATEJA
1:53:34 26
Z29 19
PAVŠIČEVA 18
1370 LOGATEC
SLO
64
3341
NARAKS KOPRIVC
NATAŠA
1:53:40 37
Z39 15
HAUSENBICHLERJEVA UL. 3 3310 ŽALEC
SLO
65
3334
LAH
BARBARA
1:53:48 30
Z34 14
ATTEMSOV TRG 8
3342 GORNJI GRAD
SLO
66
3322
HREN
KSENJA
1:54:00 27
Z29 20
KOKARJE 16
3331 NAZARJE
SLO
67
3374
ZAGRUŠOVCEM
MARTINA
1:54:49 38
Z39 16
GORIŠKA 2
3000 CELJE
SLO
68
3165
MOZGAN
MIMICA
1:56:09 55
Z59 2
RAVNE NA KOROŠKEM
2390 RAVNE NA KOROŠKE SLO
69
3271
KRESE
MARIJA
1:56:25 42
Z44 13
VRAZOVA 1
9240 LJUTOMER
SLO
70 3307
ČUK
MAJA
1:56:41 24
Z29 21
DUNAJSKA 184A
1000 LJUBLJANA
SLO
71 3306
ČUK
JASNA
1:58:56 56
Z59 3
DUNAJSKA 184A
1000 LJUBLJANA
SLO
72
3328
KLADNIK JENKO
MARIJA
1:59:15 62
Z64 1
VRHPOLJE 121
1240 KAMNIK
SLO
73
3346
PLESNIK
NINA
1:59:19 2Č6AVA Z29 22 SLO LOGASKA DOLINA 13
3335 SOL
74 3351
PODPE ČAN
MONIKA
2:00:01 39
Z39 17
SKALETOVA ULICA 7
3000 CELJE
SLO
75
3361
SLAPNIK
BRIGITA
2:00:07 48
Z49 4
FRANKOLOVS. ŽRTEV 32
3000 CELJE
SLO
76
3511
KRAMER ŠTIGLIC
DARJA
2:00:39 38
Z39 18
TOMINŠKOVA 6
3331 NAZARJE
SLO
77
3353
PREGELJ KOREN
MARJETKA
2:03:30 40
Z44 14
COL 73
5273 COL
SLO
78
3323
JAZBEC
SONJA
2:03:56 37
Z39 19
LISCE 23
3000 CELJE
SLO
79
3365
SUŠNIK
ALENKA
2:04:35 60
Z64 2
OŠEVEK 8
1240 KAMNIK
SLO
80
3521
MAROLT-CAJNER
PETRA
2:06:52 42
Z44 15
3330 MOZIRJE
SLO
81
3002
DERGANC
BERNARDA
2:11:10 45 ČZ49 5
SLPOOD PRIMOŽEM 26
8333 SEMI
82
3317
GOSLAR ŽIBERNA
TAMARA
2:11:32 37
Z39 20
IHANSKA 17
1230 DOMŽALE
SLO
83
3349
PODNAR
JOŽICA ČE 4
2:13:20 454242 GRZA4Č4HIOVO1O6SBLBOA
STRŽIŠ
84 3269
LAINŠ ČEK
ELIDA
2:14:16 48
Z49 6
STANETA ROZMANA 15
9000 MURSKA SOBOTA
SLO
85
3098
DELALUT
VESNA
2:14:51 40
Z44 17
VRZDENEC 87A
1354 HORJUL
SLO
86
3305
BUKOŠEK
METKA
2:14:59 48
Z49 7
UL. HEROJA ŠARHA 19A
3000 CELJE
SLO
87
3327
KŢIŽTETLNOAVA
2:15:04 R 60
Z64 3
HUSOVA 453
41510 TEPLICE
CZ
88
3376
ŽIGON
BOGDANA
2:16:14 60
Z64 4
ARCHINETOVA 9
1000 LJUBLJANA
SLO
89
3370
TURNŠEK
TANJA
2:17:35 28
Z29 23
LOKROVEC 26A
3000 CELJE
SLO

75

Utrinki iz maratona

76

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

3368
3303
3378
3342
3485
3311
3355
3179
3041
3048
3051
3319
3529
3359
3313
3356
3077
3076
3308
3320
3287
3321
3335
3304
3338

ŠELEKAR
BOZOVI ČAR
ŽLEBNIK
OBLEŠ ČAK
ZAFRED
ERAJ
PURNAT
KOPAR
DORI Č
GOSTI Č
BIZJAN
GRUBENŠEK
SIMONI Č
SIMONI Č
ERJAVEC
RIHTER
VUK
KODRI Č
ČUK
HADŽI Ć
VEHOVAR
HOLA
LAPA ČKOVA
BOZOVI ČAR
MA ČKOVŠEK

SABINA
2:17:41 29
Z29 24
ULICA ANE KARLIN 49
LOJZKA
2:19:38 45
Z49 8
TRNOVEC 15
MARINKAČEVA 29 2:21:34 421358 LZO4G4 PRI 1B8REZOVIC VRHSOLVO
KATJA
2:23:59 33
Z34 15
TRBOJE 116
LAURA
2:27:44 26
Z29 25
HORTENSIA
2:29:56 35
Z39 21
RORE 15
TATJANA
2:30:00 36
Z39 22
DELCE 2
MARJETA
2:33:04 40
Z44 19
RAVNIK 2
BOJANA
2:34:17 50
Z54 2 ČE
C. HEROSJLAOVASJE 16
MIRJAM
2:34:55 48
Z49 9
ŠUBLJEVA 13
BRANKA
2:35:02 57
Z59 4
DEŠAN 2
MARIJA
2:47:43 49
Z49 10
KVEDROVA CESTA 6A
SIMONA
2:50:21 29
Z29 26
ČOPOVA 5
VLASTA
2:50:25 50
Z54 3
ŠKOFJA VAS 24C
METKA
2:52:29 60
Z64 5
MEDVEDJE BRDO 47A
JOŽICA
2:52:37 54
Z54 4
POD GOZDOM 13
ČGEVAAJAULICA 28 2:54:1610007LJUBLJAZN29A 27
SLJOAK
LIDIJA
ČE2V:A54U:2L0ICA 2835
Z39 100023LJUBLJANAJAK
SLO
NINA
3:01:45 27
Z29 28
DUNAJSKA 184A
MAJDA
3:12:27 13
Z29 29
LIMINJANSKA 77
KATARINA
3:19:35 11
Z29 30
SLOMŠKOVA 17
LUDMILA
3:32:07 61
Z64 6
MIROVE NAM. 72
MARIE
3:32:10 62
Z64 7
ZDOBNICE 21
MILOJKA
3:42:07 50
Z54 5
SVETI DUH 174
VANDA
3:42:07 52
Z54 6
SELA PRI KAMNIKU 22

3000 CELJE
1215 MEDVODE

SLO
SLO

4000 KRANJ

SLO

3333 LJUBNO OB SAVINJ
3342 GORNJI GRAD
3271 ŠENTRUPERT
1251 MORAV
1234 MENGEŠ
1281 KRESNICE
8290 SEVNICA
3310 ŽALEC
3211 ŠKOFJA VAS
1373 ROVTE
1236 TRZIN

SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO

1000 LJUBLJANA
6320 PORTOROŽ
3210 SLOVENSKE KONJIC
41704 HROB
51716 ZDOBNICE
4220 ŠKOFJA LOKA
1240 KAMNIK

SLO
SLO
SLO
CZ
CZ
SLO
SLO

MOŠKI - 75 KM (Celje - Logarska)
MESTO START_ŠT PRIIMEK
1
213
THEWES
2
91
BEHA
3
1
ILAR
4
237
MAISCH
5
2
ROZMARI Č
6
3
KRALJ
7
16
DREVENŠEK
8
153
KRUŠI Č
9
220
VOGLAR
10
4
SUMMERMATTER
11
235
JORG
12
10
BLATNIK
13
208
ŠTURM
14
15
KOSEC
15
177
PIVEC
16 109
DURAKOVI Č
17
146
KODELJA
18
187
ROBNIK
19
217
URANKAR
20
225
ZEMLJAK
21
244
GOLOB
22
100
CEVEC
23
6
MEDERAL
24 129
IVANOVI Č
25
226
ZORMAN
26
181
PRETNAR
27 8
BARI Č
28
184
REPINC
29
102
COMANNS
30
89
BAVEC
31 238
GREGORI Č
32 178
PLAV ČAK
33 242
VRE ČAR
34
122
HERMAN
35
98
BUSS
36
248
ROBLEK
37
190
SCHMIDT
38
207
ŠKORC
39
151
KREN
40
185
REŽONJA
41
14
SUHADOLNIK
42
141
KEMPERL
43
218
URNAUT
44
216
TUŠEK
45
126
HOZJAN
46
137
KADUNC
47 99
BUTKOVI Č
48
215
TROŠT
49
191
SCHRANK
50
7
KRAMER
51
246
GRAH
52
167
NOVAK
53 245
ČUFAR
54
179
PODOBNIK
55
212
TEICHERT
56
147
KOSIRNIK
57
116
GERHARDUS
58
96
BREZNIKAR
59
249
ŽVANUT
60
31
BOKAVŠEK
61
22
KOPRIVC
62
231
FUGICL
63 180
POVRŽENI Č
64
173
PERTOCI
65
140
KAPEL
66
107
DIVJAK
67 170
PEDIŠI Č
68
5
PILIH
69
163
MORLOK

IME
ČAS
STAR. MKAETS.TO_KATNASLOV
POŠTA
DANNY
5:39:33 31
M34 1
SCHMIEDESTRASSE 10
DANIEL
5:46:59 44
M44 1
MONTANSTR. 4
STANISLAV
5:49:10 46
M49 1
ULICA SLAVKA GRUMA 44
ANDREAS
5:57:51 34
M34 2
HOCHDORFER STRASSE 2
MARJAN
6:04:16 41
M44 2
BANOVCI 3 B
UROŠ
6:07:26 33
M34 3
GRADNIKOVA 77
GORAZD
6:08:40 35
M39 1
PRISTAVA 40
TOMAŽ
6:09:52 27
M29 1
TABORNIŠKA ULICA 8
ANDREJ
6:11:07 31
M34 4
PLACAR 50
MARCO
6:15:33 39
M39 2
HOLZGASSE 30
SCHREIBER
6:19:59 46
M49 2
ESPENRAIN 7
ZVONKO
6:21:42 42
M44 3
POKOPALIŠKA 20
VENCELJ
6:22:00 45
M49 3
NA KRESU 12
MIHA
6:26:24 28
M29 2
VOJSKO 22
TOMAŽ
6:33:38 32
M34 5
ULICA 25.MAJA 16
ARIF
6:35:01 27
M29 3 ČE
CESTA NA RSLOOGLO 11B
ANDREJ
6:38:46 44
M44 4
ŠOLSKA ULICA 31
BOGDAN
6:41:12 35
M39 3
LJUBLJANSKA CESTA 54
BOŠTJAN
6:45:27 33
M34 6
ZEVNIKOVA ULICA 1C
JAKA
6:45:32 29
M29 4
NOVO POLJE C X/31
NIKO
6:47:41 34
M34 7
POLJŠICA 23
ČM8IRAKO
6:53:53 121390 LAZE MV3T4UHIN8JU
SBLUO
ANDREJ
6:54:39 41
M44 5
KURIRSKA POT 19
BORIS
6:55:25 36
M39 4
UL. POHORSKEEGA BAT.
DEJAN
6:55:45 29
M29 5
BELCA 22
ANŽE
6:56:37 21
M29 6
MEVKUŽ 4A
ZDRAVKO
6:57:42 49
M49 4
MAISTROVA 7
KLEMEN
6:58:22 39
M39 5
MEVKUŽ 4A
MARTIN
6:58:30 47
M49 5
MÜHLBERG 2
ZDRAVKO
7:01:20 36
M39 6
LIPSENJ 29
EDO
7:02:07 68
M69 1
GOGOLOVA 10
JURIJ
7:06:04 51
M54 1ČE
CESTA NASRLO GLO 11B
MIHA
7:09:32 37
M39 7
PONGRAC 28
MIHA
7:10:09 37
M39 8
SLOMŠKOVA 14
ARMIN
7:10:31 41
M44 6
THEODOR-SCRIBA-STR. 2
MARKO
7:10:52 33
M34 9
LEVSTIKOVA 6
ERHARD
7:11:08 53
M54 2
HEGENBERGSTR. 1
GREGOR ČA 7:11:10 822957 DOBMO2V9A 7
USL.LJO. ŠAVRI
ROBERT
7:13:58 43
M44 7
TRG 66
MIRO
7:14:16 46
M49 6
UL. 1. MAJA 5
ROBERT
7:14:33 46
M49 7
NADLESK 42
ZVONE
7:15:58 52
M54 3
KOMENDSKA DOBRAVA 10
JANEZ
7:16:16 43
M44 8
C XIV. DIVIZIJE 5
ANDRAŽ
7:17:38ČUR 24
M29 8SLO
PIPANOVA 60
FRČAENC17A
7:17:51 323420 VELEMN2J9E 9
BSELVO
DAVID
7:18:01 27
M29 10
POLJANSKA CESTA 41
SAMO
7:20:30 46
M49 8
SELČO PRI RADOHOVI VASI 8
GREGOR
7:20:57 24
M29 11
JULETA GABROVŠKA 23
MARTIN
7:23:16 41
M44 9
REGINA - ULLMANN STR. 73
ANDREJ
7:37:42 43
M44 10
MEDLOG 51
BOSTJAN
7:38:36 31
M34 10
GORICA 11C
BEN
7:42:18 34
M34 11
11747 DOROTHY STREET 2
ZDRAVKO
7:42:23 51
M54 4
MARIBORSKA 44
JURE
7:43:32 26
M29 12
GRIŽE 46B
JÜRGEN
7:43:44 41
M44 11
FRIEDENSTRASSE 36
VASKO
7:44:26 ČAN6E1
M64 1SLO
NOVAKE 28
KLAUS
7:46:59 45
M49 9
LINDENSTRAáE 15
BRANE
7:48:01 59
M59 1
KOTLJE 206
MIRAN
7:57:17 40
M44 12
VODNIKOVA 279
ROBERT
7:59:27 39
M39 9
PODPEŠKA 23
ROMAN
8:00:25 45
M49 10
ROZMANOVA 24A
JACEK
8:00:43 47
M49 11
BGMREICHLMAY. STR 16
DRAGO
8:03:54 43
M44 13
ULICA IGA GRUDNA 7
BOŠTJČAANN, CVETK8O:0V6A:040 419000 MMU4R4SKA1S4OBOTA RAKSILO
SEBASTIJAN
8:06:07 35ČE M39 10
SLO OB ŽELEZNICI 19A
JOŽE
8:07:59 49
M49 12
GOGALOVA 10
IVICA
8:08:02 30
M34 12
SLAVKA GRUMA 108
MILAN
8:08:15 49
M49 13
TRNOVELJSKA C. 59
MARTIN
8:11:36 42
M44 15
EMSER STR. 129

DRŽAVA
19273 DÜSSIN
92224 AMBERG
8000 NOVO MESTO
71254
9241 VERŽEJ
4240 RADOVLJICA
2282 CIRKULANE
3210 SLOVENJSKE KONJI
2253 DESTRNIK
3902 GLIS
73447 OSHERCOHER
1000 LJUBLJANA
4228 ŽELEZNIKI
1217 VODICE
2250 PTUJ
3214 ZRE
6000 KOPER
3000 CELJE
4000 KRANJ
1000 LJUBLJANA
4247 ZGORNJE GORJE

D
D
SLO
D
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
CH
D
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO

1360 VRHNIKA
1000 LJUBLJANA
4281 MOJSTRANA
4247 ZGORNJE GORJE
2380 SLOVENJ GRADEC
4247 ZGORNJE GORJE
S8660 DONAUWÖRTH
1384 GRAHOVO
4000 KRANJ
3214 ZRE
3302 GRIŽE
1000 LJUBLJANA
63679 SCHOTTEN
4000 KRANJ
76327 PFINZTAL

SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
D
SLO
SLO

2391 PREVALJE
2312 OREHOVA VAS
1386 STARI TRG PRI LO
1218 KOMENDA
2000 MARIBOR
4208 ŠEN

SLO
SLO
SLO
SLO
SLO

SLO
SLO
D
SLO
D

1000 LJUBLJANA
SLO
1296 ŠENTVID PRI STI
SLO
4000 KRANJ
SLO
81927 MÜNCHEN
D
3000 CELJE
SLO
9201 PUCONCI
SLO
90049 LOS ANGELES CALI
ZDA
2312 OREHOVA VAS (SLI
SLO
3302 GRIŽE
SLO
90409 NÜRNBERG
D
2319 POLJ
57555 MUDERSBACH
D
2394 KOTLJE
SLO
1000 LJUBLJANA
SLO
1351 BREZOVICA1351
SLO
6250 ILIRSKA BISTRICA
SLO
85244 ROHRMOOS
D
1111 LJUBLJANA
SLO
2327 RA
4000 KRANJ
8000 NOVO MESTO
3000 CELJE
12051 BERLIN

SLO
SLO
SLO
D

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

166
28
189
115
156
159
32
243
88
142
30
11
20
201
23
131
97
120
27
158
224
199
9
135
150
114
154
197
29
229
234
74
223
182
18
111
165
162
133
117
17
168
222
108
113
123
145
139
164
152
149
197
232
130
236
134
192
171
127
155
204
239
19
25
233
144
176

NIKOLI Ć
BENKO
ROŠ
GAJŠEK
KUMSTA
LEKŠE
ZAJŠEK
PETROVI Č
ACHRAINER
KITTL
KOVA ČEC
VIDMAR
STEFANCIOSA
STOERBRAUCK
ŽUMER
JAŠEVEC
BUROSE
GORMANNS
KOFOL
KUSTEC
ZDVOüAK
STERLE PODOBNIK
ŠIPEC
JUNKER
KRAUS
FURLAN
KUHAR
PERPEET
KOŠTRUN
CZERWINSKI
SCHRVEDER
REINERT
ZAJC
PUCER
LESJAK
FELICIJAN
MUŠI Č
MANTEL
JERMAN
GLAVAŠ
MO ČNIK
OCEPEK
WENZEL
DRAME
FRANCA
HODŽI Ć
KLEP
KALTWASSER
MUCHA
KREJSA
KÖRBER
SLATINŠEK
KOROŠEC
JANKO
SPIES
JOVI Č
SEL ČAN
PEKOVŠEK
HREBI ČEK
KUKOVI Č
ŠAVS
TOMPA
ROMIH
SMODIŠ
MACZO
KLEMENC
PISANEC

SAŠA
8:14:42 25
M29 13
STANETOVA 32
ROBERT
8:16:08 42
M44 16
ŠTJAK 3
VLADKO
8:16:41 44
M44 17
BRODARSKA 30
MATEJ
8:17:13 33
M34 13
UL. BRATOV VOŠNJAKOV 5
ZDENEK
8:18:05 57
M59 2
JASELSKA 1255
TONI
8:18:25 49
M49 14
KRAŠKA 1
JAKOB
8:20:59 28
M29 14
CESTA NA LEPO NJIVO
BORIS
8:22:57ČEVA3U0L 11 M34 210400 MARIBOMRARKOVI
SLO
JOHANN
8:23:18 39
M39 11
DIETRICH-BONHOEF.-STR.
ALOIS
8:31:18 72
M74 1
HUSOVA 453
MIROSLAV
8:33:47 41
M44 18
BARISLOVCI 5
GREGOR
8:35:21 34
M34 15
FULNEŠKA UL. 26
ANTON
8:38:02 48
M49 15
POŽENELOVA 8
NORBERT
8:38:58 50
M54 5
AM LEINPFAD 55
DUŠAN
8:41:46 30
M34 16
HAJDOŠE 7A
MIHA
8:43:58 29
M29 15
LJUBLJANSKA 76
DIETMAR
8:44:03 50
M54 6
HAMELNER STR.22
KURT
8:51:09 58
M59 3
AM SPORTPLATZ
BOJAN
8:51:29 31
M34 17
BANJŠICE 50
ŠTEFAN
8:53:52 45
M49 16
STARA LOKA 121
FRANTIŠEK
8:58:43 54
M54 7
CHRUSTENICE 75
TOMAŽ
8:59:08 39
M39 12
SMELIJEVO NASELJE 50
ROBERT
9:02:57 43
M44 19
SUHA 17
GERD
9:03:45 53
M54 8
BRUNINGS KAMP 8B
HARRY
9:06:38 57
M59 4
LENZENBERGSTRASSE 1
BORIS
9:15:06 54
M54 9
DEKANI 265
GAŠPER
9:15:55 23
M29 16
SELO PRI IHANU 35A
STEPHAN
9:17:49 45
M49 20
RAMBERGSTRASSE 1
DRAŽEN
9:18:23 44
M44 17
KOPALIŠKA ULICA 15
GUNTER
9:18:45 65
M69 2
HINDENBURGSTR 1A
ULRICH
9:18:47 65
M69 3
FRIDRICHSTR 38
JÜRGEN
9:32:45 53
M54 10
POSTFACH 100462
TADEČJEVA 6A
9:32:57 822590 BREŽMIC2E9 17
SALŠOKER
ZOČREAN45
9:33:28 465274 KOMP4E9R 18
PUSLO
MIRKO
9:35:41 52
M54 11
CELJSKA CESTA 42
BOJAN
9:36:13 36
M39 13
ZAVRH NAD DOBRNO 21
MATJAŽ
9:53:21 28
M29 18
POD TRŠKO GORO 46
UROŠ
9:54:04 26
M29 19
STANETOVA 32
GORAN
9:55:02 30
M34 18
FRANCA ROZ. STANETA 1
DARKO
9:55:13 51
M54 12
ŠARED 31H
ANDREJ
10:00:04 28 ČIČAM929 250250 SOLKANMILANA KLEMEN SLO
RUDI
10:00:23 66
M69 4
KOMENDSKA DOBRAVA 9A
ERICH
10:02:20 64
M64 2
SCHWERINER STR.14
LEOPOLD
10:02:21 60
M64 3
CESTA NA BRDO 1
BRUNOČNA ULICA 1Š0T:.21:59 39 6000 MKO39PER 14
SON SLO
HUSEIN
10:25:59 49
M49 19
BEBLERJEVA 8
GORAZDČEVA 15A 10:33:11 541358 LOMG54PRI B1R3EZOVIC VRHSOLOV
JÖRG
10:37:20 46
M49 20
BEETHOWENSTRASSE 5
STANISLAV
10:43:29 68
M69 5
ČAPKOVA 768
JOSČEOFVA 1240 10:43:32 6229301 DMO6B4RIŠ 4
FRICZ
KLAUS
10:44:09 59
M59 5
JAHNSTR. 7
JOŽE
10:46:02 53
M54 14
PROD 12
SIMON
10:46:02 24
M29 21
LEPA NJIVA 47
VLADO
10:46:02 59
M59 6
LJUBIJA 106
KLAUS DIETER 10:50:48 55
M59 7
HIRTENWIESE 8
DUŠAN
10:54:10 46
M49 21
CESTA NA MARKOVEC 61
MILAN
10:56:20 60
M64 5
ČADRAMSKA VAS 1
VINKO
10:56:23 66 ČANEM69 6
SLO BISTRIŠKA C. 5
MILOSLAV
11:00:10 43
M44 21
POD VILAMI 15
HIGIN
11:00:56 71
M74 Č2E
LIBOSLJOE 104D
SAMO
11:03:12 44
M44 22
MALI LIPOVEC 96
JOSEF
11:03:28 67
M69 7
DINKELBERGSTRASSE 24
VIDO
11:03:43 51
M54 15
ČEDETOVA 1
FRANC
11:10:00 76
M79 1
KOŠNICA 33A
ANDRAŠ
11:10:14 60
M64 6
APORHAZA UT 5A
HERMAČNE
11:21:58 67 3320MV6E9LENJ8E
KAV SLO
BOŠTJAN
11:54:00 32
M34 19
PRAPROTNIKOVA UL. 2

3000 CELJE
6222 ŠTANJEL
9000 MURSKA SOBOTA
3000 CELJE
29501 MN. HRADIŠTE
1380 CERKNICA
3330 MOZIRJE

SLO
SLO
SLO
SLO
CZ
SLO
SLO

10407 BERLIN
41510 TEPLICE
2324 LOVRENC NA DRAVS
9240 LJUTOMER
3271 LAŠKO
45711 DATTELN
2288 HAJDINA
1230 DOMŽALE
30974 WENNIGSEN
49565 BRAMSCHE
5251 GRGAR
4220 ŠKOFJA LOKA
26712 LODENICE
1386 STARI TRG PRI LO
4000 KRANJ
49134 WALLENHORST
9107 HERZOGENAURACH
6271 DEKANI
1230 DOMŽALE
3016 HANNOVER
1360 VRHNIKA
32257 BUNDE
32257 BUNDE
91194 LAUF

D
CZ
SLO
SLO
SLO
D
SLO
SLO
D
D
SLO
SLO
CZ
SLO
SLO
D
D
SLO
SLO
D
SLO
D
D
D

3270 LAŠKO
3204 DOBRNA
8000 NOVO MESTO
3000 CELJE
4000 KRANJ
6310 IZOLA

SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO

1218 KOMENDA
SLO
73529 SCHWŽBISCH GMÜND D
3230 ŠENTJUR
SLO
6000 KOPER

SLO

73235 WEILHEIM
35735 CHODOV U K.V.

D
CZ

21435 STELLE
3333 LJUBNO OB SAVINJ
3330 MOZIRJE
3330 MOZIRJE
57234 WILMSDORF
6000 KOPER
231Č9APNOELJ
SLO
2319 POLJ
14000 PRAHA 4
3301 PETROV
8361 DVOR
4125
3270 LAŠKO
3000 CELJE
1152

D
SLO
SLO
SLO
DEUTS
SLO

SLO
CH
SLO
SLO
H

3330 MOZIRJE

SLO

CZ

MOŠKI - 58 KM (Celje - Luče)
MESTO START_ŠT PRIIMEK
1
92
BERLAK
2
211
TEDEŠKO
3
174
PETKOVI Č
4
219
VIDERGAR
5
196
SKVAR ČA
6
206
ŠIBAV

IME
RADOMIR
VALTER
ZORAN
MATEJ
LUKA
MATJAŽ

ČAS
STAR. KAT. MESTO_KATNASLOV
POŠTA
DRŽAVA
5:50:00 48
M49 1
LEPA NJIVA 62
3330 MOZIRJE
6:20:08 49
M49 2
SPODNJE ŠKOFIJE
6281 ŠKOFIJE
6:40:00 38
M39 Č1E
KASSALZOE 99
3301 PETROV
7:25:00 29
M29 1
POD LIPAMI 30
3000 CELJE
7:25Č:0I0CA 40A31
M34 13721 HOČTIECDARŠ HOTEDSRLŠO
9:00:00 34
M34 2
V MLINU 53
5290 ŠEMPETER PRI GOR

SLO
SLO
SLO
SLO

MOŠKI - 42 KM (Mozirje - Logarska)
MESTO START_ŠT PRIIMEK
1
1023
CVIKL
2
1122
ŽONTAR
3
1106
STOSI Č
4
1111
KUŠAR
5
1047
PODBEVŠEK
6
1129
MAJCEN
7
1130
KOSI
8
1040
KRALJ
9
1044
NAGODE
10
1041
LETONJE
11
1049
RIGLER
12
1102
KOLAR
13
1024
CUGMAS
14
1020
BRGLEZ
15
1050
SITAR
16
1117
DOLENC

77

IME
ČAS
STAR. KAT. MESTO_KATNASLOV
POŠTA
ANDREJ
3:07:57 23
M29 1
POD GABRI 23
ALEŠ
3:14:09 27
M29 2
PREŽGANJE 47
IGOR
3:14:47 44
M44 1
LIPOVEC 28
ERVIN
3:20:28 44
M44 2
VOJKOVA 34
JURE
3:23:02 32
M34 1
ADREAŠEVA ULICA 8
RUDOLF
3:25:10 47
M49 1
SV. TOMAŽ 54
MIRKO
3:25:10 35
M39 1
MALI BEBROVNIK 59
DARKO
3:32:37 45
M49 2
GRIŽE 41
MIRAN ČIČEVA 6 3:36:33 143470 LOGMA4T4EC 3
GSRLEOGOR
MATEJ
3:38:51 19
M29 3
LJUBIJA 43
ANDREJ
3:41:54 ČUR26
M29 4 SLO
PIPANOVA 60
SLAVKO
3:42:09 45
M49 3
DOBRINA 24
JOŽE ČOVNIK 33A 3:42:56 3Č52E715 LO M59 1 SLO KLOKO
BOŠTJAN
3:45:07 38
M39 2
TRG BRATOV MRAVLJ. 15
DENIS
3:47:49 31
M34 2
CANKARJEVA 45
ROK
3:50:44 33
M34 3
SALLAUMINES 5 A

DRŽAVA
3000 CELJE
1000 LJUBLJANA
1331 DOLENJA VAS
1000 LJUBLJANA
1000 LJUBLJANA
2258 SV. TOMAŽ
2259 IVANJKOVCI
3302 GRIŽE

SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO

3330 MOZIRJE
4208 ŠEN
3223 LOKA PRI ŽUSMU

SLO

3325 ŠOŠTANJ
1240 KAMNIK
1420 TRBOVLJE

SLO
SLO
SLO

SLO

78

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

1119
1103
1069
1033
1105
1101
1022
1035
1038
1115
1063
1104
1039
1109
1042
1128
1046
1066
1125
1113
1054
1021
1110
1045
1061
1114
1058
1051
1070
1057
1126
1065
1032
1059
1068
1127
1108
1027
1028
1037
1067
1124
1055
1030
1031
1036
1060

MAJETI Č
ČKO
LESJAK
JERAJ
HÖFFERLE
OSOJNIK
MOHORI Č
CERQUENI
IKOVIC
KLJENAK
ŠTUMPFEL
DOBELŠEK
ERNIŠA
KOGOVŠEK
ŽAGAR
LIPI ČNIK
ROŠKAR
PERKO
BIŠ ČAK
KOVA ČIČ
ŽAGAR
TIBAUT
BOROVŠAK
KOLENC
NEUGREWE
SIM ČIČ
BRANKOVI Č
HORVAT
SUŠNIK
ŠROT
ZAKONJŠEK
LIKEB
BEDRA Č
GOREN ČIČ
BLAŽEKA
PINTER
ZOREN Č
APLINC JAMŠEK
FODOR
FODOR
KLADNIK
BENGEZ
NOVAK
TOMAŽI Č
GAMS
GERMEK
KAV ČIČ
KOKAL

SRE3:50:50 46
M49 4
ČEVSJEAMOVA UL. 5 SLO
1330 KO
ALEŠ
3:53:15 36ČE M39 3 SLO
DREŠINJA VAS 8
ROBERT
3:54:36 40
M44 4
BRODARJEV TRG 11
RUDI ČA VAS 54 3:54:42 389000 NOMVO39MES4TO
RESGLRO
DAVORIN
3:56:24 41
M44 5
METODA MIKUŽA 16
BRANKO
3:56:34 47
M49 5
VOLKMERJEVA 5
VITTORIO
3:56:55 53
M54 1
VIA MARCONI 5
IGOR
4:01:13 42
M44 6
DOBJA VAS 90
IVO
4:04:14 48
M49 6
LJUBLJANSKA CESTA 21E
DEJAN
4:06:24 30
M34 4
DOLINSKA CESTA 11
JERNEJ ČEVA 13 4:06:37 37 3325 ŠMO3Š9TANJ5
TEKASVLO
ALEKSANDER 4:07:18 29
M29 5
LEVSTIKOVA UL. 11
ANŽE
4Č:A08D:1139 281000 LJMU2B9LJAN6A
GLISNLŠOKOVA PLOŠ
SIMON ČNICO41:079:02 132871 RAKEMK29 7
CSELSOTA POD TI
TONI
4:10:46 38
M39 6
OKROGARJEVA 5
STANKO ČIČEV DR4:E1V2:O5.9 420250 PTMU4J4 7
GRSELGOOR
ANDREJ
4:14:02 56
M59 2
CANKARJEVA CESTA 19
LUKA
4:18:07 29
M29 8
UL.1.MAJA 12
DAMJAN
4:19:15 25
M29 9
TEŠOVA 3
MARKO
4:20:39 47
M49 7
UL. MASTIJE BLEJCA 1
ANTON
4:20:45 46
M49 8
BREZOVCI 31
ANDRAŽ
4:30:53 29
M29 10
TRG FRANCA FAKINA 3A
BOŠTJAN
4:30:55 37
M39 7
TRG REVOLUCIJE 2
WOLFGANG
4:31:20 60
M64 1
AUF DEM FELDE 2
ALEKS
4:Č3E2:175 27
M29 521111KOJSKO GONJA
SLO
MARKO
4:36:26 28
M29 12
UL.LJUBA ŠERCERJA 16
SLAVKO
4:39:00 61
M64 2
DOLINSKA 46/B
GREGOR
4:41:20 36
M39 8
SELO PRI IHANU 35
PRIMOŽ
4:45:55 30
M34 5
CELJSKA ULICA 10
DAVID
4:53:50 24
M29 13
CESTA NA LAVO 11
SLAVKO
4:56:25 42
M44 8
POVIN PRI POLZELI 1
LEON
4Č:5E8V:O20NASE4L2JE 69 M44 42089 ŠEČNUR
SAJOV SLO
BOJAN
5:01:39ČEVA410D M44 110230 DOMŽAMLEIKLOŠI
SLO
TOMAŽ
5:05:00 33
M34 6
DOMINKUŠEVA 12
FRANCI
5:06:10 37
M39 9
ŠUŠTERJEVA 27
LUKA
5:07:26 20
M29 14
ZAGRADEC 12
GORAZD
5:07:45 34
M34 7
TRIGLAVSKA 20
ARPAD
5:08:54 27
M29 15
TRIMLJINI 56A
PETER
5:09:02 23
M29 16
TRIMLJINI 56A
GORAZD
5:11:34 33
M34 8
VRHPOLJE 121
MARKO
5:20:28 34
M34 9
PRUŠNIKOVA 18
GVIDO
5:45:16 40
M44 11
OB PARKU 4
JOŽE
6:15:52 59
M59 3
STANETOVA 6
MATJAŽ
6:38:55 56
M59 4
ILIRSKA 17
ADRIANO
6:40:37 39
M39 10
BRISCIKI 34 ZGONIK
SILVESTER
7:02:29ČEVA6372
M69 61280 ANKARAVNLAHOVI
SLO
RUDI
7:08:37 59
M59 5
OKONINA 28

3301 PETROV
1000 LJUBLJANA

SLO

1000 LJUBLJANA
9240 LJUTOMER
38054 TRANSACQUA
2390 RAVNE NA KOROŠKE
1241 KAMNIK
6000 KOPER

SLO
SLO
I
SLO
SLO
SLO

9226 MORAVSKE TOPLICE

SLO

3000 CELJE

SLO

1240 KAMNIK
6230 POSTOJNA
3305 VRANSKO
1241 KAMNIK
9201 PUCONCI
1420 TRBOVLJE
1420 TRBOVLJE
33790 HALLE

SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
D

5000 NOVA GORICA
6000 KOPER - CAPODIST
1230 DOMŽALE
2000 MARIBOR
3010 ŽALEC
3313 POLZELA

SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO

2000 MARIBOR
1420 TRBOVLJE
1290 GROSUPLJE
1230 DOMŽALE
9220 LENDAVA
9220 LENDAVA
1240 KAMNIK
2000 MARIBOR
2310 SLOVENSKA BISTRI
3320 VELENJE
6311 JAGODJE
34010 TRST

SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
I

3333 LJUBNO OB SAVINJ

SLO

MOŠKI - 33 km (Celje - Mozirje)
MESTO START_ŠT PRIIMEK
1
26
FERFILA
2
202
ŠALAMON
3
203
ŠALAMON
4
101
CIZELJ
5
104
DEKLEVA
6
200
STOJANOVI Ć
7
221
VOŠNJAK
8
193
SEN ČAR
9
209
ŠUMBERAC
10
186
RIHTER
11
228
ROJKO
12
125
HOLí

IME
STANE
MARTIN
MIRAN
SANDI
ČIVNAANULICA 19
ZORAN
BOGDAN
VILI
ROMANO
RAJKO
DARKO
PROKOP

ČAS
STAR. KAT. MESTO_KATNASLOV
POŠTA
2:40:00 58
M59 1
KAMNA GORCA 46
3:20:00 35
M39 1
PONDOR 18
3:39:00 40
M44 1
PONDOR 18
3:56:00 43
M44 2
PREŠKA CESTA 2
4:19:00 63105I9ZOLA M59 2
SLSOEN
4:19:00 42
M44 3
CESTA NA MARKOVEC 1C
4:23:00 38
M39 2
PODVIN 185
4:23:00 46
M49 1
MATKE 42
4:25:00 66
M69 1
LIMINJANSKA 81
4:43:00 45
M49 2
KRAŠKA 10
5:00:00 44
M44 4
GAŽON 30
5:00:00 62
M64 1
MIROVE NAM. 72

DRŽAVA
1380 CERKNICA
3304 TABOR
3304 TABOR
1215 MEDVODE

SLO
SLO
SLO
SLO

6000 KOPER
3310 ŽALEC
3312 PREBOLD
6320 LUCIJA PORTOROŽ
6310 IZOLA
6274 ŠMARJE (PRI KOPR
41704 HROB

SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO

MOŠKI - 27 KM (Ljubno-Logarska)
MESTO START_ŠT PRIIMEK
1
2091
KALUŽA
2
2068
ROJNIK
3
2064
POTO ČNIK
4
2085
ŽUPANC
5
2027
ALT
6
2051
KURMANŠEK
7
2067
ROJNIK
8
2089
HRASTOVEC
9
2052
LEŠNIK
10
2037
DRAKSLER
11
2055
MARCEN
12
2073
ŠTERN
13
2054
LOPEZ
14
2043
HVALA
15 2029
ARNEJ ČIČ
16
2088
IPAVEC
17
2056
MEDCILOŠEK
18
2095
ROJC
19 2063
POL ČNIK
20
2069
RUPAR
21 2046
KRA ČUN
22
2057
MRHAR
23
2074
ŠTUMBERGER
24
2061
PERUŠKO
25
2080
ZAJC
26
2047
KREUTZ
27
2096
BILANDŽIJA
28
2090
BOLTIN
29
2032
BRGLEZ
30
2028
ANDREJ
31
2083
ŽIBERNA

IME
TADEJ
KLEMEN
BOŠTJAN
MILAN
MARJAN
SEBASTJAN
ANDRAŽ
IVAN ČE 19/C
DAVID
IVAN
ZVONE
MITJA
JOAQUIN
PRIMOŽ
BENO
BOŠTJAN
DAVID
LEON
JOŽE ml.
ROČBEEVRATUL. 43
BOŠTJAN
BOJANČEVA 6
JOŽE
SIP
JOŽE
BOŠTJAN
SAŠČO VNIK 62
MARK
DEJAN
LUKA
PETER

ČAS
1:41:22
1:43:37
1:45:54
1:50:47
1:52:02
1:52:35
1:53:25
1:55:42
1:58:19
1:58:23
1:58:29
1:59:41
2:00:41
2:02:25
Č2:E0V4A:0375
2:08:31
2:11:01
2:14:15
2:14:24
2:15:11
2:15:41
2:16:16
2:17:03
2:17:43
2:17:47
2:19:16
2:19:32
2:20:14
2:20:39
2:20:53
2:20:56

STAR. KAT. MESTO_KATNASLOV
POŠTA
33
M34 1
ZIHERLOVA 2
30
M34 2
CELOVŠKA 87
35
M39 1
ZMINEC 70
46
M49 1
GOZDRASKA 82
39
M39 2
GIBINA 13
34
M34 3
KOROŠKA 8A
28
M29 1
TRŽAŠKA 82B
323405 VRAMN2S9KO 2
PRSALPORE
39
M39 3
ŠMARJEŠKE TOPLICE 91
36 ČE M39 4
SLOCESTA NA ROGLO 11H
46 ČE M49 2 SLO
PARIŽLJE 126
33
M34 4
TRG PREŠERNOVE BRIG. 7
35
M39 5
SLAVKA GRUMA 116
36
M39 6
C. DOLOMITSKEGA ODR. 52
44
M44 10010 LJUBLJANPAERI
SLO
31 ČINAM34 5 SLO KOSOVELOVA 11
35
M39 7
DETELOVA ULICA 11
46
M49 3
RIMSKA CESTA 26
16
M29 3
KOKARJE 44
140000 LJUMBL44JANA2
JASKLO
29
M29 4
NA LIPICO 1
850300 NOVMO5M
4 EST1O
KSNLAOFEL
55
M59 1
UL. BRATOV BABNIK 85
22
M29 5
ŽANKE ERJAVEC 2
44
M44 3
PODLIPOVICA 4
27
M29 6
PARMOVA ULICA 48
336000 CEML3J9E 8
PESLO
44
M44 4
DUŠANA KVEDRA 29
22
M29 7
STARI TRG 15
26
M29 8
KOŠNICA 45
37
M39 9
IHANSKA 17

DRŽAVA
1000 LJUBLJANA
1000 LJUBLJANA
4220 ŠKOFJA LOKA
2382 MISLINJA
9240 LJUTOMER
3320 VELENJE
1000 LJUBLJANA

SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO

8220 ŠMARJEŠKE TOPLIC
3214 ZRE
3314 BRASLOV
4000 KRANJ
8000 NOVO MESTO
1000 LJUBLJANA

SLO

SLO
SLO
SLO

270 AJDOVŠ
1231 DOMŽALE
8210 TREBNJE
3331 NAZARJE

SLO
SLO
SLO

3230 ŠENTJUR

SLO

1000 LJUBLJANA
1133 LJUBLJANA - BROD
1411 IZLAKE
1000 LJUBLJANA

SLO
SLO
SLO
SLO

1270 LITIJA
3320 VELENJE
3000 CELJE
1230 DOMŽALE

SLO
SLO
SLO
SLO

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

2031
2039
2058
2081
2072
2044
2082
2093
2035
2066
2048
2060
2036
2049
2050
2053
2071
2075
2076
2078
2033
2102
2030
2099
2042
2097
2062
2101
2059
2084
2038

BOROVNIK
FERJAN ČIČ
NOVAK
ZUPAN
ŠINKOVEC
KODERMAN
ZUPANC
LO ČIČNIK
BUNJEVAC
PLEVNIK
KROJITOROVI Ć
PEN ČUR
ČAKŠ
KURENT
KURENT
LETONJE
SKORNŠEK
ŠTUMFEL
TEŠI Ć
ZAGOŽEN
BRINOVEC
ZAVEC
BLATNIK
LEŠNIK
GRAHEK
ČEPAR
POLAK
KOVI Č
PAINKRET
ŽIŽEK
ERJAVEC

MARKO
2:21:02 26
M29 9
GABERKE 2
MATJAŽ
2:21:07 47
M49 4
POT V ZELENI GAJ 28B
TOMAŽ ČEVA 15 2:21:17 316234 MEMN3G9EŠ 10
BASLLAONTI
PRIMOŽ
2:26:41 27
M29 10
LOJZETA HROVATA 6
SILVIJ
2:27:27 59
M59 2
NA POKLONU 5
BRANKČOEVA ULICA2:7298:33 51 1000ML5J4UBLJ2ANA
RAI SLO
MARTINČEVA 3A 2:28:51 381000 LJMU3B9LJAN1A1
STASNLIO
GAŠPER
2:29:50 20
M29 11
PETER ČEVA ULIC2A:3110:43 578000 NMO5V9O ME3STO
AŠKSELRO
TOMAŽ
2:33:04 40
M44 5
LJUBLJANSKA 62
BRANISLAV
2:33:52 51
M54 3
UMEKOVA 24
ALEŠ
2:36:01 36
M39 12
NA JAMI 20
BOJAN
2:38:48 30
M34 6
LISCE 15F
DOMEN
2:39:25 35
M39 13
CANKARJEVA 5
MILOŠ
2:39:58 64
M64 1
VRBJE 85F
JURE
2:43:51 41
M44 6
PAŠKA VAS 4
ALEŠ
2:44:23 32
M34 7
LOKOVICA 97A
BOŠTJAN
2:44:26 32
M34 8
KAJUHOVA 9
ŽELJKO
2:48:41 40
M4Č4E 7
SLLOIBOJE 41
PETER
2:49:40 65
M69 1
BRILEJEVA 16
PRIMOŽ
2:49:45 36
M39 14
LETUŠ 68
STANKO
2:50:10 49
M49 5
IŠKA VAS 2
FILIP
2:52:36 ČIC19A OB SAMV2I9NJ 12 SLO ZG. POBREŽJE 10
JOŽE
3:10:43 ČAN44E
M44 8 SLO
DRAVINJSKA 75
ANTON
3:11:04 41ČRNOMME44LJ 9
SULOL. BRATOV KLEMENC 9
MATJAŽ
3:22:57 32
M34 9
SRŽEVICA 15 B
ANDREJ
3:25:31 33
M34 10
CESTA NA OSTROŽNO 41
GREGA
3:25:38 36
M39 15
ŠTIHOVA 24
MARJAN
3:46:12 43
M44 10
STRAŽA NA GORI 15B
ALEKSANDEČRARJA3K:5O3Ž:5U4HA 2 41 3000MC4E4LJE 11
UL. KLSJLUO
URH
4:33:35 Č 27
M29 13
PIPANOVA 60

3325 ŠOŠTANJ
1129 ZALOG

SLO
SLO

4000 KRANJ
5281 SPODNJA IDRIJA

SLO
SLO

3000 CELJE
1230 DOMŽALE
1000 LJUBLJANA
3000 CELJE
3310 ŽALEC
3310 ŽALEC
3327 ŠMARTNO OB PAKI
3325 ŠOŠTANJ
3325 ŠOŠTANJ
3301 PETROV
1000 LJUBLJANA
3327 ŠMARNO OB PAKI
1292 IG (PRI LJUBLJAN
3332 RE
2319 POLJ
8340
3232 PONIKVA
3000 CELJE
1000 LJUBLJANA
3222 DRAMLJE

SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO

4208 ŠEN UR

SLO

SLO
SLO
SLO

SLO
SLO
SLO
SLO

MOŠKI - 17 km (Luče - Logarska)
MESTO START_ŠT PRIIMEK
1
3105
VRHUNC
2
3406
KALAN
3
3151
ROBNIK
4
3399
GRAHUT
5
3403
HOLC
6
3096
ZAVODNIK
7
3451
TURNES PEREZ
8
3204
GRUDEN
9
3528
MARGU Č
10
3001
LUŽAR
11
3018
DOBOVŠEK
12
3492
FINŽGAR
13
3092
LUPŠINA
14
3081
GRUM
15 3107
OSTRELI Č
16
3263
UDIR
17 3093
GRGURI Č
18
3501
RAMŠAK
19
3438
SEMPRIMOŽNIK
20 3083
SAMOTOR ČAN
21
3446
SVETKO
22
3229
IVŠEK
23
3239
ERŽEN
24
3225
CIMERMAN
25
3259
FERBEŽAR
26
3260
KOLMAN
27
3017
BELINC
28
3183
KRAVOS
29 3065
TOMŠI Č
30
3433
PRITRŽNIK
31
3084
ŽAGAR
32
3188
ŠOBOT
33
3384
BRINOVEC
34
3022
PETAN
35
3145
HORN
36
3215
KOTNIK
37
3063
ZAVNIK
38
3443
STROJANŠEK
39 3067
SVETANI Č
40
3186
HRIBERNIK
41
3185
RAJ
42
3126
VEREŠ
43 3253
MA ČEK
44 3420
MO ČILNIK
45
3209
ZOBAVNIK
46 3212
KARNI ČAR
47
3465
PLANINŠEK
48
3379
ANDREJ
49
3450
TONJKO
50
3222
KAVLER
51
3079
POLANEC
52
3460
ZUPANC
53
3058
HENIGMAN
54 3064
BLAGOVI Č
55
3243
BLAŠKO
56 3232
SKVAR ČA
57
3210
ZORN
58
3447
ŠEMROV
59
3530
KIGLJAR
60 3261
SVE ČAK
61
3442
STERKUŠ
62
3500
MIŠLJEN
63
3006
KRALJ
64
3157
CESAR

79

IME
MATJAŽ
TOMAŽ
ANDREJ
ZDRAVKO
SANDI
ANTON
RAMON
ANDRAŽ
GREGOR
JOŽE
ANDRAŽ
BOGDAN
ALEŠ
DEJČAENVA UL. 18
FRANCI
LEON
MIHA
BORUT
ROBI
PETER
ROK
CVETO
ČROK
ANDREJ
GREGOR
MIRAN
MARKO
URBAN
BLAŽ
ROBERT
ANTON
UROŠ
MIHA
SANDI
MITJA
MARTIN
SIMON
DARKO
ANDREJ
ROBERT
BORIS
JANEZ
ROBERT
ANDREJ
ALEŠ
JERNEJ
ALBIN
JOŽE
SIMON
MATJAŽ
SANDI
JANKO
BOŽO
JOŽE
MIRAN
ANDREJ
ROČMKAAN3
VITO
MATČIJAAVA 43
IGOR
DEJVI
MIROSLAV
MITJA
PETER

ČAS
1:04:11
1:04:58
1:08:19
1:08:35
1:08:44
1:08:53
1:08:56
1:10:25
1:10:41
1:11:49
1:12:11
1:12:32
1:12:39
1:13:05
1:13:23
1:14:28
1:14:34
1:14:45
1:14:51
1:14:59
1:15:05
1:15:10
1:15:10
1:15:14
1:15:15
1:15:18
1:15:41
1:15:41
1:15:44
1:15:47
1:16:04
1:16:13
1:16:38
1:17:37
1:17:59
1:18:22
1:18:26
1:18:34
1:18:37
1:18:42
1:18:57
1:19:20
1:19:55
1:20:11
1:20:19
1:20:23
1:20:26
1:20:26
1:20:36
1:20:47
1:20:59
1:21:10
1:21:26
1:21:33
1:21:39
1:21:44
1:21:48
1:21:51
1:21:59
1:22:12
1:22:30
1:22:37
1:22:41
1:22:45

STAR. KAT. MESTO_KATNASLOV
POŠTA
46
M49 1
VOJKOVA 55
51
M54 1
ŽABNICA 18
32
M34 1
GABERNIK 74
46
M49 2
VESELOVA 14
Č3E1
M34 S2LO
RAKOVLJE 22
39
M39 1
PODBUKOVJE 40
39
M39 2
MALGAJEVA 12
22
M29 1
LAPORJE 14
37
M39 3
STANETOVA 16
38
M39 4
RODINE PRI TREBNJEM 26
28
M29 2
POD CVINGERJEM 5
48
M49 3
34
M34 3
DELAVSKA UL. 4
133710 LOGAMT3E4C 4
PSALVOŠI
44
M44 1
MEDETOVA 1
38
M39 5
NOVA ULICA 2
24
MČ2E9VJE3
ŠALSKLAOVAS 109
23
M29 4
41
M44 2
NOVO NASELJE 1
33
M34 5
SP. ŠKOFIJE 120A
22
M29 5
POLZELA 97A
38
M39 6
PDRIU
200301MARIBMO3R4 6
SŠLOP
37
M39 7
PDRIU
36
M39 8
NOVI TRG 17
37
M39 9
PATRIZANSKA 43
32
M34 7
PLANINSKA CESTA 25
21
M29 6
SKRILJE 77
41
M44 3
ROZMANOVA 24F
28
M29 7
BETNAVSKA C. 6
54
M54 2
ZA HUMCEM 11
28
M29 8
SEIDLOVA C. 22
38 ČE M39 10 SLO PODVRH 24A
35
M39 11
SROMLJE 9
31
M34 8
BORECI 25 A
27
M29 9
UL. FRANK. ŽRTEV 5
40
M44 4
JERŠICE 1
36
MČ3E9 12
SLORAKOVLJE 16
41
M44 5
VOJKOVA 52
36
M39 13
HRAŠE 19
30
M34 9
KRAPJE 78
49
M49 4
NOTRANJSKA C. 38
33
M34 10
VADARCI 23
38
M39 14
ROBINDVOR 6
24
M29 10
OŠEVEK 3B
27
M29 11
ZG. JEZERSKO 47A
55
M59 1
KOŠNICA 52
57
M59 2
KOŠNICA 45
29
M29 12
NA OKOPIH 2C
35
M39 15
VRHOLE PRI LAPORJU 22
33
M34 11
HOŠNICA 41
48
M49 5
KERSNIKOVA 1
36
M39 16
SOTESKA 60A
45
M49 6
KAJUHOVA 7
37 ČINAM39 17 SLO TOVARNIŠKA 3
48
M49 7
MURNOVA 22
823930 MEMTL2I9KA 13
BOSLO
19
M29 14
SOKOLSKA 22
ČAV23A0335 SOML29 15SLO
SOL
42
M44 6
HRASTJE 105
26
M29 16
ŠMARTNO 195A
22
M29 17
LEDINA 3
37
M39 18
DRUŽINSKA VAS 41E
35 Č M39 19 SLO GORIŠKA VAS 16

DRŽAVA
1000 LJUBLJANA
4000 KRANJ
2314 ZGORNJA POLSKAVA
3000 CELJE
3314 BRASLOV
1301 KRKA
1000 LJUBLJANA
1311 TURJAK
3000 CELJE
8210 TREBNJE
8350 DOLENJSKE TOPLIC

SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO

8270 KRŠKO

SLO

4000 KRANJ
4270 JESENICE
1330 KO

SLO
SLO

3342 GORNJI GRAD
6281 ŠKOFIJE
3313 POLZELA
2000 MARIBOR
2000 MARIBOR
1241 KAMNIK
4220 ŠKOFJA LOKA
8290 SEVNICA
5263 DOBRAVLJE
6250 ILIRSKA BISTRICA
2000 MARIBOR
1331 DOLENJA VAS
8000 NOVO MESTO
3314 BRASLOV
8256 SROMLJE
9242 KRIŽEVCI V LJUTO
3000 CELJE
6230 POSTOJNA
3314 BRASLOV
1000 LJUBLJANA
1216 SMLEDNIK
9241 VERŽEJ
1380 CERKNICA
9265 BODONCI
2370 DRAVOGRAD
1241 KAMNIK
4206 ZG. JEZERSKO
3000 CELJE
3000 CELJE
3000 CELJE
2318 LAPORJE
2318 LAPORJE
3320 VELENJE
1241 KAMNIK
6230 POSTOJNA
5270 AJDOVŠ
1234 MENGEŠ

SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO

8233 MIRNA

SLO

4000 KRANJ
2380 SLOVENJ GRADEC
5230 BOVEC
8220 ŠMARJEŠKE TOPLIC
8216 MIRNA PE

SLO
SLO
SLO
SLO

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

3025
3444
3156
3095
3504
3300
3190
3207
3073
3281
3405
3434
3272
3489
3099
3235
3106
3184
3484
3118
3154
3507
3189
3495
3241
3394
3024
3187
3221
3224
3509
3508
3385
3389
3249
3251
3494
3113
3010
3108
3060
3082
3472
3123
3245
3130
3016
3117
3019
3023
3301
3525
3380
3440
3111
3505
3014
3141
3226
3496
3198
3487
3486
3216
3112
3238
3240
3208
3089
3416
3230
3445
3491
3242
3155
3131
3510
3252
3513
3408
3250
3297
3150
3211
3175
3124
3424
3497
3152
3005
3133
3237
3228
3479
3177
3219
3520
3466
3021
3129

ZUPAN
STROJANŠEK
ŽELEZNIK
BOLE
ZUPANC
PONGRAC
ČREŠNAR
AVBELJ
KO ČNAR
ŽITKO
JUSTIN
RAVNAK
KRALJ
PLESNIK
DELALUT
V”R”Š
ŠRAMEL
KOKELJ
AVBREHT
PELKO
VOLKAR
PODBREGAR
DRAŠKOVI Č
BRINOVŠEK
PERGAR
FILIPI Č
VALENTINC
ŽARN
SIMONI Č
PETROVI Č
LAURIHA
ZAKOTNIK
CMEREŠEK
DEGIAMPIETRO
FAJT
KOZOLE
BRINOVŠEK
BRADA Č
JERELE
MILOŠI Č
KOSMA Č
BRATKOVI Č
NOVAK
JENKO
GLAVA Č
PETRI Č
BARLE
POK
KERIN
ŠETINA
LUJI Č
CMERŠEK
BIZJAK
SLATINEK
KEŠNAR
JANKOVSKI
HRIBOVŠEK
ŠTIBLAR
STRNIŠA
DIMNIK
ZVER
KURNIK
LEBAN
DEŽMAN
FLANDER
BENIGAR
LIKAVEC
ALLAKAJ
BOKAL
LAPA ČEK
BRINAR
SVETINA
DROFENIK
SELJAK
BERNIK
MEGLI Č
KAJBA
KLEH
JEMK
KINK
BEDENIK
PURGAR
ŠKRUBEJ
JERAJ
KASTELIC
MEZE
OREŠNIK
PROSEN MIHA
RAUTAR
KRAŠOVEC
KRAJC
KOVA Č
LOJEN
ROBNIK
ARKO
SEN ČUR
VIDMAR
ŽAGAR
PE ČANAC
PANGERC

GREGOR
1:22:47 31
M34 12
GORENJA VAS PRI ŠMARJETI 8220 ŠMARJEŠKE TOPLIC
ZVONE
1:22:50 42
MČ4E4 7
SLORAKOVLJE 16 C
3314 BRASLOV
FRENK
1:22:55 36
M39 20
ČEŠNJICE 1B
1219 LAZE V TUHINJU
DAMJAN
1:22:59 33
M34 13
GLOBOKA POT 15
6258 PRESTRANEK
ROK
1:23:07 31
M34 14
ZG.GAMELJNE 61
1211 ŠMARTNO
GREGOR
1:23:44 29
M29 18
UL. MATIJE TOMCA 2
1230 DOMŽALE
JANI
1:23:50 26
M29 19ČE
LJUBLJANSKSALOCESTA 87
2327 RA
UROŠ
1:23:56 33
M34 15
BREG 26
8360 ŽUŽEMBERK
ALEŠ
1:23:59 27
M29 20
BLANCA 66
8283 BLANCA
MAKS
1:24:03 49
M49 8
0
TONE
1:24:07 37
M39 21
LITIJSKA CESTA 14
1275 ŠMARTNO PRI LITI
JANEZ
1:24:09 56
M59 3
STANETOVA 17
3000 CELJE
BOŠTJAN
1:24:20 ČE36
M39 22 SLO C. TALCEV 10. B
2327 RA
ŽČIGEA18
1:2Č4E:2(0OB S3A31V37I4NLJUI M29 SLO21
LU
MATIC
1:24:45 15
M29 22
VRZDENEC 87A
1354 HORJUL
ŠČTEFAN
1:24:50 230500 MARMIB3O9R 23
ŠSPLO
ERVIN
1:24:57 42
M44 8
VOJKOVA 55
1000 LJUBLJANA
DENIS
1:25:10 ČE 30
M34 16SLO
ŽEPOVCI 37
9253 APA
ALEŠ
1:25:38 38
M39 24
MILAN
1:25:51 33
M34 17
KANDIJSKA C. 49
8000 NOVO MESTO
ALEN
1:25:54 31
M34 18
1221 MOTNIK
JOŽE
1:25:57 25 ČE (OMB2S9AVIN2J3I
SLOPODVOLOVLJEK 6
3334 LU
SANDI
1:26:10 ČAN3O1VA 13 M34 129204 MIKLAVSŽUHADOL
SLO
NIKO
1:26:21 26
M29 24
LJUBIJA 118
3330 MOZIRJE
BOJAN
1:26:28 47 ČINA M49 9 SLO LOKAVEC 128B
5270 AJDOVŠ
MARKO
1:26:44 37
M39 25
UL. MATIJE BLEJCA 18
1241 KAMNIK
DUŠAN
1:26:48 37
M39 26
STARI GRAD 34A
8270 KRŠKO
TONI
1:26:53 33
M34 20
GORJANSKA C. 17
8311 KOSTANJEVICA NA
ROBERT
1:26Č:5E7VA 4037
M39 223710 SLOVENTSOKMAŠBI STRI
SLO
ROBERT
1:27:00 40
M44 9
PUCOVA 14
3000 CELJE
ŽAN-LUKA
1:27:04 11
M29 25
IŽANSKA 36
1000 LJUBLJANA
JOŽE
1:27:10 39
M39 28
LJUBLJANSKA
4220 ŠKOFJA LOKA
MARJAN
1:27:13 43
M44 10
VONARJE 26A
3253 PRISTAVA PRI MES
MARKO
1:27:23 26
M29 26
VISOLE 72
2310 SLOVENSKA BISTRI
ERVIN
1:27:31 27
M29 27
JAVORNIK 31
2390 RAVNE NA KOROŠKE
ZLATKO
1:27:34 29
M29 28
JESOVEC PRI KOZJEM 11 3260 KOZJE
ROK
1:27:40 28
M29 29
LJUBIJA 118
3330 MOZIRJE
DAVID
1:28:05 35
M39 29
DRAGOMELJ 150A
1230 DOMŽALE
TOMAŽ
1:28:18 39
M39 30
BREZOVICA 42
8220 ŠMARJEŠKE TOPLIC
IVAN
1:28:30 30
M34 21
OSOJNIKOVA C. 22
2250 PTUJ
GAŠPER
1:2Č8:E4V0A CES26TA 4 M29 310360 VRHNIKVAOLJ
SLO
ALEKSANDER 1:29:01 Č2E8VA 7 M29 31 2000 MAMRAIJBEORRI
SLO
IGOR
1:29:07 39
M39 31
ALEŠ ČEVA 3A 1:29:17 632230 POSMTO34JNA 22
VSOLLOARI
DEJAN
1:2Č9:N3I0KOVA3158 M39 623320 POSTOJNGALOBO
SLO
BORUT
1Č:2E9K:3133 A 40
M44 131812 BEGUNJESPERLIŠCERK
SLO
DANIJEL
1:29:42 51
M54 3
CESTA NA VRHOVCE 25
1000 LJUBLJANA
OTO
1:30:04 62
M64 1
JASKOVA UL. 12
2380 SLOVENJ GRADEC
BRAČNEKROCA 17 1:30:11 485270 KRMŠ4K9O 10
BUSLO
MARJAN
1:30:15 38
M39 33
NAD MLINI 35
8000 NOVO MESTO
MIROSLAV
1:30:26 46
MČ4R9NOM1E1LJ
MOŠESPLIOJADE 8
8340
STANKO
1:30:37 40
M44 12
GROBELNO 38
3231 GROBELNO
MARKO
1:30:40 34
M34 23
LEVSTIKOVA 10
3330 MOZIRJE
GORAN
1:30:56 35
M39 34
PRAPROTNIKOVA UL. 1
3330 MOZIRJE
JANEZ
1:31:03 36
M39 35
TOLSTOJEVA 28
1000 LJUBLJANA
JANE
1:31:11 35
M39 36
GROHARJEVA 12
1241 KAMNIK
FRANC
1:31:19 60
MČ6E4 2
SLODREŠINJA VAS 9A
3301 PETROV
JOŽEF
1:31:30 40
M44 13
NORŠINCI 18
9226 MORAVSKE TOPLICE
ZDRAVKO
1:31:54 56
M59 4
KETTEJEVA 15
2000 MARIBOR
ALEŠ
1:32:36 35
M39 37
KVEDROVA 6
1000 LJUBLJANA
ALEŠ
1:32:47 Č28E
M29 32SLO
NEDELICA 65A
9224 TURNIŠ
SAMO
1:32:56 24
M29 33
MIRAN
1:32:58 41
M44 14
MATEJ
1:33:00 25
M29 34
BIRNA VAS 4A
8297 ŠENTJANŽ
GAŠPER ČICA 55 1:33:03 34 4247MZ3G4. GO2R4JE
POLJŠSLO
ALEČŠ
1:33:19 326000 MAMR3I9BOR 38
ŠPSLO
JANI
1:33:21 41
M44 15
ŠPČ
2000 MARIBOR
JOHN
1:34:31 33
M34 25
ČERNIVEC 5A
4243 BREZJE
UROŠ
1:34:39 37
M39 39
UL. TALCEV 4
1410 ZAGORJE
KAREL
1:34:46 61
M64 3
ZDOBNICE 21
51716 ZDOBNICE
IGOR
1:35:24 37
M39 40
PDRIU
2000 MARIBOR
TOMAŽ
1:35:27 41
M44 16
STANTETOVA 2
3320 VELENJE
LEONHARD
1:35:32 22
M29 35
SILVO ČIČEVA 110:35:35 455220 TOMLM49IN 12
GRSELGOOR
JOŽČEIČEVA 10 1:35:39 126411 KAMMN6IK4 4
KSLLAOV
IZTOK
1:35:54 28
M29 36
ZGORNJI OTOK 5
4240 RADOVLJICA
ROBERT
1:35:58 36
M39 41
PODPLEVNO 110
4220 ŠKOFJA LOKA
SKAŠ
1:35:59 34
M34 26
LEKMARJE 14
3264 SVETI ŠTEFAN
JAKA
1:36:06 36
M39 42
ŠKOFJELOŠKA C.15
1215 MEDVODE
HARI
1:36:09 41
M44 17
VESELOVA 9
3000 CELJE
BOŠTJAN
1:36:11 32
M34 27
DOKLECE 7A
2323 PTUJSKA GORA
ANDREJ
1:36:32 39
M39 43
UL.KAMNIŠKO ZAS. OD
1241 KAMNIK
MIRAN
1:36:34 47
M49 13
C.V ZADOBROVO 11
3000 CELJE
JAKA
1:36:41 31
M34 28
DOBRUŠKA VAS 4A
1217 VODICE
MATJAŽ MATE 1:37:20 43
M44 18
KANDIJSKA 50
8000 NOVO MESTO
KLEMEN
1:37:24 34
M34 29
CANKARJEVA UL. 10
6230 POSTOJNA
JURE
1:37:32 53
M54 4
DELAVSKA 8
4226 ŽIRI
1:37:36 25
M29 37
MIHA
1:37:39 59
M59 5
ŠLAKARJEVA POT 1
1241 KAMNIK
SIMON
1:37:43 41
M44 19
HRUŠEVEC 50
8351 STRAŽA
KLEMEN
1:37:45 34
M34 30
CESTA 4. MAJA 3
1380 CERKNICA
ROBERT
Č 1:38:00 35
M39 204040 MARIBORŠP
SLO
BORIS
1:38:06 53
M54 5
CELJSKA CESTA 4
3240 ŠMARJE
DOMINIK
1:38:10 32
M34 31
JOŽE
1:38:22 51
M54 6
STEBLJEVEK 2A
1219 LAZE V TUHINJU
TIBOR
1:38:29 27
M29 38
TRIGLAVSKA 37
1000 LJUBLJANA
SANDČIIČEV TRG 2 1:38:33 451000 LJMU4B9LJAN1A4
JURSLO
JANEZ
1:38:39 49
M49 15
UROŠ
1:38:51 27
M29 39
ULICA STANETA SEVERJA 17 2000 MARIBOR
FRANC ČE 19 C 1:39:14 44 5271MV4I4 20
MAN
PAVA

SLO

165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257

SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO

SLO
SLO

SLO
SLO

SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO

SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO

SLO

SLO
SLO
SLO
CZ
SLO
SLO

SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO

SLO
SLO

80

3101
3478
3255
3074
3418
3062
3404
3205
3426
3600
3202
3164
3197
3196
3398
3517
3119
3109
3459
3499
3070
3407
3490
3456
3457
3515
3144
3167
3527
3393
3526
3413
3523
3236
3388
3425
3200
3199
3463
3409
3102
3012
3488
3153
3178
3448
3532
3482
3437
3015
3429
3498
3462
3094
3054
3268
3193
3518
3298
3410
3387
3192
3427
3516
3430
3068
3432
3402
3040
3435
3428
3452
3097
3395
3481
3181
3468
3180
3052
3078
3075
3047
3400
3121
3122
3503
3381
3382
3285
3396
3449
3397
3415

BERGINC
ROBNIK
SKUTNIK
KO ČNAR
MEŽNAR
CUGMAS
JAVORŠEK
BEVC
PIRNAT
POTO ČNIK
GOLENKO
MOZGAN
KEBRI Č
GLADIŠ ČAJ
GORI ČAN
KALAN
RIBI Č
PERDAN
ZOBOVNIK
PASKUALE
KLUG
KERK
APAT
TURNŠEK
ZAGOŽEN
TJEŠINSKI
SEME
STAROVASNIK
ŽEROVNIK
FERFILA
POZNI Č
KRA ČUN
BEZOVNIK
SUŠNIK
ČUK
PERME
KRANJ ČEV
KRANJ ČEV
DIVJAK
KLADNIK
PAVLIN
SENICA
ROBNIK
SLAPNI ČAR
JAVŠNIK
ŠENTJURC
KRONOVŠEK
CRNOGORAC
ROZMAN
ŠUSTER
PODNAR
PROSEN
ŽGANK
GERM
ŠTAMPEK
LESKOVAR
LESKOVAR
KOVA Č
MREVLJE
KLADNIK
ČUK
PUHAR
PODGORŠEK
POLAK
PODPE ČAN
KRESAL
PREGELJ
HOFIREK
DORI Č
RIHTER
PODNAR
UNGER
DELALUT
FINK
ŽLEBNIK
KOPAR
HOFIREK
KOPAR
ČURAK
VUK
VUK
GOSTI Č
GRUBENŠEK
RIBI Č
RIBI Č
KRŠINAR
BOZOVI ČAR
BOZOVI ČAR
VEHOVAR
FRYDRYCH
ŠOLIN
GANTAR
LAMPER

ALOJZ ČE 14 1:39:35 325000 NMO3V4A GO3R2ICA
VETRSLIŠO
IVAN
1:39:42 60
M64 5
GREGOR
1:39:56 23
M29 40
PODGORJE 32
DEJAN
1:40:02 30
M34 33
BLANCA 66
ROMAN
1:40:05 35
M39 45
CANKARJEVA ULICA 1
AFONZ
1:40:39 51
M54 7
SP. PRELOGE 9B
ANDREJ
1:40:51 32
M34 34
CESTA NA OSTROŽNO 33
JAKA
1:41:05 33
M34 35
PREŠERNOVA 10 B
BLAŽ
1:41:24 31
M34 36
BRODARJEVA 2
SERGEJ
1:41:51 17
M29 41
RENATO
1:41:56 34
M34 37
PARTIZANSKA 14
VILI
1:42:42 57
M59 6
RAVNE NA KOROŠKEM
MATEJ
1:42:48 ČEVO3186 M34 129308 GROSUPLJVEELIKO MAL SLO
ROBERT
1:42:52 39
M39 46
NEGOVA 29
ROBERTINO
1:42:54 28
ČME2T9E 14A42 3310 ŽALEUCLICA SAVINJSKE SLO
UROŠ
1:43:20 39
M39 47
SPACALA 32
IVAN
ČEVA1U:4L3.:214 35
M832950 BR48EŽICE
GUB
SLO
TADEJ
1:43:32 23
M29 43
ŠIKOLE 79
KRISTJANČE 7/B 1:43:35 32 33M1234PREB3O9LD
ŠEŠ SLO
MARTIN
ČIC1:O434:39 16 3270ML2A9ŠKO44
CESTASVLORE
MAČTAICRJEVA 2 1:43:41 412826 ŽIRIM29 45
TASVLO
ANDREJ ČEVA 9 1:43:56 331000 CEML3J4E 40
ŠASRLAONOVI
JANEZ
1:44:20 25
M29 46
GABERKE 214
FRANCI
1:45:17 64
M64 6
IVAN
ČN1O:457:56 350600 CELMJ5E9 7
CESSLTOA NA LJUBE
GORAN
1:46:21 31
M34 41
JAPLJEVA 14
ROBERČTEVA 1 1:46:24 373000 CEML3J9E 49
AŠKSRLO
IZTOK
1:46:32 38
M39 50
NEGOVA 28
MATEJ
1:46:32 21
M29 47
DOL 31
TINE
1:46:40 27
M29 48
KAMNA GORICA 46
ŽAN
1:46:40 21
M29 49
ŠOKAT 5
MATEJ
Č1IC:4A7O:0B4 SAV3IN9JI 144 M39 335113 POLZELALO
SLO
JANEZ
1:47:30 ČE2(0OB SAVMI2N9JI 50 SLO RADUHA 15
ROČK
1:47:47 36
M39 52
ŠP
JURE
1:47:49 26
M29 51
DUNAJSKA 184A
MITJA
1:48:37 41
M44 21
KERSNIKOVA 24
BLAŽ
1:48:44 12
M29 52
SESTRANSKA VAS 31
VLADO
1:48:51 49
M49 16
SESTRANSKA VAS 31
DEJAN
1:49:35 34
M34 42
PONGRAC 5B
ANDREJ
1:49:53 29
M29 53
VRHPOLJE 121
BOŠTJAN
1:50:03 36
M39 53
K ROKU 136
MARTIN Č PRI ŠEN1T:5V0ID:2U5 18 343225 PMLA34NINA 4P3RI SEVN PODSPLEO
BLAŽ
1:50:2Č9E (OB1S7AVINJMI29 5S4LO
KRNICA 34
JURE
1:50:52 69
M69 1
ZDUŠA 3A
PETER
1:50:59 42
M44 22
PEŠNICA 17
MATJAŽ
1:51:17 45
M49 17
CESTA III/11
ALEŠ
1:51:30 17
M29 55
OZREN
1:51:38 32
M34 44
ANDREJ
1:51:56 40
M44 23
TOVARNIŠKA 12H
BOJAN ČE 259 1:52:29 53730Č1EPEMT5R9OV 8 SLO PETROV
FRANJO MATEJ ČE14:52:49 13
M522942 GR5A6ČHIOVO OSBLBSOATRŽIŠ
ZDENKO
1:53:38 54
M54 8
PRAPROTNIKOVA 6
MATJAŽ
1:53:51 Č3E7
M39 5S4LO
RUŠE 12
TOMAŽ
1:54:10 ČEV27JE M29 57 SLO REMIHOVA 24
BOŽIDAR
1:54:14 39
M39 55
KETTEJEVA UL. 8
MARTIN
1:54:26 46
M49 18
C. V MESTNI LOG 40 B
BOJAN
1:55:19 38
M39 56
PODGORA PRI DOLSKEM 12
VOJKO
1:55:57 43
M44 24
OJSTRIŠKA VAS 34 B
LUKA
1:56:38 27
M29 58
LIMBUŠKA CESTA 52
FRANC
1:58:50 62
M64 7
VRHPOLJE 121
JOŽKO
1:58:54 57
M59 9
DUNAJSKA 184A
BRANKO
1:59:09 50
M54 9
ZVEZDA 4
BOJAN
1:59:33 68
M69 2
ŠTORJE 21
MARKO
1:59:36 36
M39 57
VOJKOVA 10
ROBERT
2:00:04 42
M44 25
SKALETOVA ULICA 7
ANTOČNARJEVA 2 2:01:10 464226 ŽMIR4I9 19
TAV SLO
PETER
2:03:34 39
M39 58
COL 73
VLADIMIR
2:06:41 72
M74 1
HLASKA 22
BOJAN
2:07:31 56
M59 10 ČE
C. HEROSJLAOVASJE 16
ZDRAVKO
2:08:50 56
M59 11
POD GOZDOM 13
FRANJO ČE 4 2:13:10 40 5242MG4R4AČHIO2V6O OSBLBOA STRŽIŠ
JAROSLAV
2:14:21 72
M74 2
HLASKA 22
MATJAŽ
2:14:48 41
M44 27
VRZDENEC 87A
URH
2:17:40 29
M29 59
ULICA HEROJA ROJŠKA 49
BOJAN
2:21:38 48
M49 20
MATEJ
2:29:53 16
M29 60
RAVNIK 2
ROMAN
2:31:59 23
M29 61
HLASKA 2
STANKO
2:33:12 47
M49 21
RAVNIK 2
SEAD
2:34:23 55
M59 12
DEŠAN 2
ČDEAVAIDULICA 28 2:34:30 10090 LJUBLMJA2N9A 62
SJLAOK
PČAVEEVLA ULICA 28 2:34:36 104000 LJUBMLJ4A4NA 28
JSALKO
RAJKO
2:34:57 52
M54 10
ŠUBLJEVA 13
MIRAN
2:47:38 48
M49 22
KVEDROVA CESTA 6A
MATEJ
ČEV2:A47U:L4.014 14
M298250 6B3REŽICE GUB
SLO
NEJC
ČEVA2U:4L7.:1542 7
M822950 BR6E4ŽICE
GUB
SLO
MARKO
3:13:44 12
M29 65
TOPAL 7
MARKO
3:14:25 51
M54 11
TRNOVEC 15
NEJC
3:14:30 8
M29 66
TRNOVEC 15
ZLATKO
3:19:55 44
M44 29
SLOMŠKOVA 17
BOHUSLAV μRKOU3:3120:402 62 16M00604 PRA8HA 6
NAD Š CZ
JIμRRIKOU 104
3:32:121600062PRAHAM664 9
CZNAD Š
VOJKO
3:42:07 62
M64 10
SVETI DUH 174
MITJA
57:38:25 31
M34 45
GRIŽE 117

2381 PODGORJE PRI SG
8283 BLANCA
3310 ŽALEC
3210 SLOVENSKE KONJIC
3000 CELJE
4260 BLED
3000 CELJE

SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO

3325 ŠOŠTANJ
2390 RAVNE NA KOROŠKE

SLO
SLO

9245 SPODNJI IVANJCI

SLO

1118 LJUBLJANA

SLO

2331 PRAGERSKO

SLO

3325 ŠOŠTANJ

SLO
SLO

3000 CELJE

SLO

9245 SPODNJI IVANJCI
3342 GORNJI GRAD
1380 CERKNICA
3342 GORNJI GRAD

SLO
SLO
SLO
SLO

3334 LU
2000 MARIBOR
1000 LJUBLJANA
3000 CELJE
4224 GORENJA VAS
4224 GORENJA VAS
3302 GRIŽE
1240 KAMNIK
8000 NOVO MESTO

SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO

3334 LU
1241 KAMNIK
3230 ŠENTJUR
3320 VELENJE

SLO
SLO
SLO

1370 LOGATEC

SLO

3330 MOZIRJE
3301 PETROV
1330 KO
8250 BREŽICE
1000 LJUBLJANA
1262 DOL PRI LJUBLJAN
3304 TABOR
2341 LIMBUŠ
1240 KAMNIK
1000 LJUBLJANA
1000 LJUBLJANA
6210 SEŽANA
3000 CELJE
3000 CELJE

SLO

SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO
SLO

5273 COL
51601 RYCHNOV NAD KN
1251 MORAV
1236 TRZIN

SLO
CZ

51601 RYCHNOV NAD KN
1354 HORJUL
3000 CELJE

CZ
SLO
SLO
SLO
SLO

3271 ŠENTRUPERT
51601 RYENOV
3271 ŠENTRUPERT
1281 KRESNICE

SLO

SLO
SLO

1234 MENGEŠ
8290 SEVNICA

SLO
SLO

1215 MEDVODE
1215 MEDVODE
1215 MEDVODE
3210 SLOVENSKE KONJIC

SLO
SLO
SLO
SLO

4220 ŠKOFJA LOKA
3302 GRIŽE

SLO
SLO

ELEKTRO TURNŠEK v gibanju
V današnjem svetu si življenja brez televizije, interneta in telefonije
sploh ne moremo predstavljati. Naše podjetje tako ponuja vse tri
storitve v raznovrstnih paketih, ki so prilagojeni razliènim
zahtevam naših uporabnikov.
Strankam je tako na voljodigitalna televizija, kjer
omogoèamo preko 110 digitalnih programov, nekatere tudi v
tehnologiji HD.
Hitri kabelski internet je telekomunikacijska tehnologija, ki
uporablja obstojeèe kabelsko omrežje za prenašanje
podatkov s svetovnega spleta do naroènika z izredno visoko hitrostjo
prenosa.
Po kabelskem omrežju naroènikom omogoèamo
telefonske storitve
preko širokopasovne internetne povezave, sprejemanje in klicanje v
nacionalno, mobilna in mednarodna omrežja po zelo ugodnih cenah.
Telefonija preko kabelskega sistema pa vam omogoèa tudi
brezplaène pogovore znotraj veèine kabelskih omrežij širom
Slovenije
V Elektro Turnšek se tudi zavedamo, da je pogoj za zdravo življenje
tudi gibanje vsakega posameznika. V sled tega sodelujemo kot
udeleženci in kot sponzorji na razliènih športnih prireditvah, saj
želimo vzpodbuditi zdravo življenje. Podjetje Elektro Turnšek že
10 let sodeluje pri organizaciji Ultra maratona v Logarski dolini.
Prav lepo je videti množico udeležencev, ki se giblje proti cilju. V
tem zdravem duhu nam je vedno v veselje in èast sodelovati vsak
septemeber na maratonu v Logarsko dolino.

Paketi Trojèek
Naroènina

19

T 19
T 28*
T 36
T 48

28

Mbps

Mbps

Mbps

Mariborska 86
3000 Celje
03 42 88 198
www.turnsek.si
81

Mbps

36
48

82

83

84

85

86

87

88

ZDRAVSTVENI DOM
CELJE

89

90

Donatorji:
Hotel Evropa
Hitri servis Jamiteks
Gostilna Asado
Pedikura Marguč
Keramika Bajnec poslovna enota KILI
McDonald’s d.o.o.
Markon d.o.o.
Relax turizem
Foto Kolšek
DM Celje
Anemona d.o.
Urarstvo Godnik
Marines d.o.o.
Foto Rizmal
Trgovina Mravljica
Knjigoveznica Bogataj
Gostilna Mlakar
Turbo Schuh
Avtocenter Košak
Trgovina Metka Silva Levar
Foto Bonus
Darilni butik MB
Elektro Zupanc
DM Žalec
Trgovina Kosmatinec
Vrtnarstvo Medlog
R.S.L. Levec
Adams s.p.
Kitajski dvor
Cvetličarna Ocvirk
Avtotehnika Celje
Aero Celje
Gostinstvo Miro Horvatek s.p. Bar kotiček Mercator
Pantner Zvone
Jože Rezar
Avtoservis Strašek d.o.o.
Pekarna Geršak, Brence Rafael s.p.

Krekov trg 4, 3000 Celje
Lava 7, 3000 Celje
Levec 4/a, 3301 Petrovče
Gledališki trg 7, 3000 Celje
Kasaze 34, 3301 Petrovče
Gubčeva 2, 3000 Celje
Mariborska 54/a, 3000 Celje
Gubčeva 4, 3000 Celje
Lilekova 3, 3000 Celje
Stanetova 17, 3000 Celje
Gubčeva 6, 3000 Celje
Stanetova 6, 3000 Celje
Teharje 7/a, 3000 Celje
Mariborska 1, 3000 Celje
Lilekova 1, 3000 Celje
Gosposka 32, 3000 Celje
Teharska cesta 26, 3000 Celje
Mariborska 100, 3000 Celje
Bežigrajska cesta 17, 3000 Celje
Ipavčeva 24, 3000 Celje
Šlandrov trg 20, 3310 Žalec
Šlandrov trg 20, 3310 Žalec
Šlandrov trg 20, 3310 Žalec
Heroja Staneta 4, 3310 Žalec
Šlandrov trg 35, 3310 Žalec
Ljubljanska cesta 93, 3000 Celje
Levec 56/a, 3301 Petrovče
Linhartova 22, 3000 Celje
Teharska35, 3000 Celje
Razlagova 1, 3000 Celje
Bežigrajska 13, 3000 Celje
Ipavčeva 32, 3000 Celje
Opekarniška 9, 3000 Celje
Mariborska cesta 147, 3000 Celje
Leskovec 5, 3202 Ljubečna
Krtice 15, Podplat
Cesta na Ljubečno 26, 3202 Ljubečna

