
 

 
 

ŠPORTNI DAN »SKUPAJ OBHODIMO SLOVENIJO« - delo od doma 
 
Datum: ponedeljek, 18. 1. 2021 (športni dan lahko opraviš tudi med vikendom, 
16. ali 17. 1. 2021) 
Sodelujemo vsi učenci od 6. do 9. razreda in učitelji OŠ II MURSKA SOBOTA. 

Naš cilj je, da s skupnimi prehojenimi kilometri objamemo Slovenijo. 
Tvoj prispevek k našemu skupnemu cilju je odvisen od tvojih zmožnosti in pomoči 
tvojih najbližjih. Lahko se odpraviš na pohod v okolici doma ali pa se podaš na 
pripravljene 4 poti: 
1. MS – RAKIČAN – MS: https://goo.gl/maps/AGQuN3KQRs5DJnwo8, 
2. MS – KROG – MS: https://goo.gl/maps/FGDet3PDexoKX2DaA, 
3. KROG – BAKOVCI – SATAHOVCI – KROG: https://goo.gl/maps/rvJqyu7PH4pPJq5VA 
4. MS - KUPŠINCI - POLANA - MARKIŠAVCI – MS: https://goo.gl/maps/Wac7PKwkZw6BTP63A  , 
 

seveda ob upoštevanju priporočil NIJZ-ja. Ker pa je to športni dan, naj pohodna 
aktivnost traja vsaj 3 ure. 
Meja okoli naše države meri 1392 kilometrov, torej je vsak kilometer, ki ga 

prispevaš, za naš objem Slovenije pomemben!  

 
Pomembna navodila: 
 Če izbereš eno izmed pripravljeni poti imaš št. km že napisano. Če pa 

izbereš svojo pot si pripravi  (oz. skupaj s starši) načrt pohoda. Kje bo 

izhodiščna točka in kje tvoj cilj pohoda. Za določanje števila kilometrov 

lahko uporabljaš telefon ali pametno uro. Lahko pa s pomočjo spletnega 

zemljevida pridobiš pot in dolžino (kot pri 4. pripravljenih poteh). 

Dolžina državne meje meri 

1392 km 
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 Poglej vremensko napoved ter poskrbi za primerno pohodno obutev in 

oblačila. 

 Zjutraj poskrbi za zdrav in polnovreden zajtrk. 

 Pripravi si nahrbtnik, v katerem naj bo: pijača, oblačila za preoblačenje,   

papirnati robčki, manjši komplet prve pomoči, kakšen priboljšek in obilo 

dobre volje. Ne pozabi, da smeti odneseš domov. 

 Po opravljenem pohodu na https://1ka.arnes.si/a/9383   vpiši svoj dosežek 

(ime in priimek, razred, prehojeni kilometri in pot. SVOJ REZULTAT VPIŠI 

SAMO ENKRAT!!! 

 Svojemu učitelju športa v spletno učilnico posreduj kratki opis poti (4-8 

stavkov) ali 3-5 fotografij iz pohoda.  

 Ali nam je uspelo osvojiti skupni cilj in kateri razredi so temu pripomogli 

največ bomo objavili v spletnih učilnicah. Če pa bomo prehodili čez 2773 

km (zračna razdalja do NORDKAPPA) pa si bomo lahko ogledali še 

najsevernejšo točko Evrope https://goo.gl/maps/814obtKrvbn7JKft5 .  

SKUPAJ ZMOREMO!  
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