
 

POHODNI ŠPORTNI DAN 
Četrtek, 9. 9. 2021 

 

 
 

 

Odpravili se bomo na različne pohodne poti. 
 

1. LETNIKI: Trikotna jasa 
 

1. SKUPINA – vsi 1. letniki programa frizer. 

Zbirališče: ob 8.15 pred šolo, odhod bo ob 8.30. 

Smer pohoda: SŠOM–Betnavski gozd–Trikotna jasa–Betnavski gozd–SŠOM.  

Vrnitev: predvidoma ob 13.00. 

 

2. SKUPINA – vsi 1. letniki programov tehnik oblikovanja in medijski tehnik. 

Zbirališče: ob 8.45 pred šolo, odhod bo ob 9.00. 

Smer pohoda: SŠOM–Betnavski gozd–Trikotna jasa–Betnavski gozd–SŠOM.  

Vrnitev: predvidoma ob 13.30. 

 

2. LETNIKI: Piramida in Kalvarija  
 

Zbirališče: ob 8.45 pri Treh ribnikih, odhod bo ob 9.00. 

Smer pohoda: Trije ribniki–Piramida–Kalvarija–Račji dvor–Trije ribniki. 

Vrnitev: predvidoma ob 13.00. 

  

3. LETNIKI: Limbuško nabrežje (Center Drava) 
 

Zbirališče: ob 8.45 na šolskem parkirišču za šolo, odhod bo ob 9.00. 

Smer pohoda: SŠOM–Studenška brv–Limbuško nabrežje–Studenška brv–SŠOM.  

Vrnitev: predvidoma ob 13.30. 



 

4. LETNIKI: Bresternica (Veslaški center Bresternica) 
 

Zbirališče: ob 8.45 na levem bregu Studenške brvi, odhod bo ob 9.00. 

Smer pohoda: Studenška brv–Mariborski otok–Bresternica–Mariborski otok– 

Studenška brv. 

Vrnitev: predvidoma ob 13.30. 

 

DIJAKI,  KI SO OPROŠČENI ŠPORTNE VZGOJE 
 

Zbirališče: ob 8.00 v avli šole.  

Dijaki bodo urejali okolico šole, zato naj bodo primerno oblečeni.  

Vsi razredniki naj do petka, 3. 9. 2021, gospe Tatjani Rupreht sporočijo imena 

dijakov, ki so oproščeni športne vzgoje oz. jih na športnem dnevu ne bo. 

                               

SKUPNA NAVODILA 
 

Dijaki naj se primerno obujejo in oblečejo (športna obutev, obleka v slojih, rezervna 

majica), malico naj imajo s seboj (v nahrbtniku). 

Vsak razred je zaključena skupina in dijaki v njej hodijo skupaj. Upoštevati moramo 

varnostno razdaljo in tako ne bomo potrebovali mask. Za preprečevanje prenosa 

koronavirusa bomo pri izvedbi dejavnosti upoštevali priporočila v skladu z 

veljavnimi smernicami in navodili.  

 

Vse aktivnosti bodo izvedene v okviru Letnega delovnega načrta SŠOM in v okviru 

učnega procesa, zato moramo na športnem dnevu upoštevati pravila Hišnega reda 

SŠOM.  

 

Seznam spremljevalcev bo objavila ga. Tatjana Rupreht.  

 

Vsem dijakom želimo veliko dobre volje, v naravi in na svežem zraku pa obilo 

užitkov v družbi sošolcev in profesorjev. 

 

 

 

 

Aktiv učiteljev ŠVZ                                               Nadja Jager Popović, ravnateljica 

 

 

 

 

Maribor, 24. 8. 2021    

 


