
 
 

 

 

ZIMSKE ŠPORTNE IGRE 2022 

Sobota, 26. februar 2022 

Člani DPM Sv. Jurij ob Ščavnici smo se letos odločili, da izvedemo Zimske športne igre. Čeprav 

smo si želeli takšnih iger, kot pred dvema letoma, nam razmere to še vedno ne dopuščajo. 

Nismo sigurni, kakšni bodo vladni ukrepi, vemo pa, da nam bo uspelo zmigati celotno 

podeželsko mladino širom Slovenije.  

Letošnje športne igre bodo podobne lanskim, z izjemo, da smo jim dodali plemenito noto. 

ZGODBA NAŠE ŠEKE 

Naša društvena maskota Šeka je vesela kravica, ki svoj čas preživlja 

na velikem, s travniškimi rožicami polnem travniku,  v družbi 

mnogih čebel, čmrljev, metuljev. Na žalost pa Šeka ne more tja 

dalje, čez bližnji viden hrib, da bi lahko videla, kakšne lepote 

Slovenije se vse skrivajo tam čez. Zato te skupaj z našo Šeko vabimo 

na pohod, sprehod ali tek, da vidimo, kaj vse se skriva v naši deželi, 

ki nas obdajajo in ji razkažemo vse svoje pohodniške destinacije. 

 

KAKO LAHKO SODELUJETE? 

Vloga vsakega društva* je, da aktivira čim večje število članov, ter skupaj zbere čim več 

prehojenih kilometrov. Naj bo to tek, sprehod ali pohod na bližnji hrib. Pri tem s pomočjo 

svojih pametnih naprav (ure, zapestnice, telefoni,…) merite in beležite svojo prehojeno ali 

pretečeno pot. Priporočamo, da si na svoj pametni telefon naložite aplikacijo GOOGLE FIT ➡️ 

https://apps.apple.com/us/app/google-fit-activity-tracker/id1433864494 

*lahko sodelujete tudi posamezno! 

TO PA NI VSE! 

Za določene razdalje letos lahko prejmete res lepe nagrade. Ne samo tisti 'ta najboljši' AMPAK 

čisto VSI! Letošnje igre smo povezali z dogodkom Skupaj sadimo medovite rastline, ki bo 

potekalo 26. marca, v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije. 

https://apps.apple.com/us/app/google-fit-activity-tracker/id1433864494


 

 

VSAK udeleženec, ki prehodi minimalno 2km (1km zase in 1km za opraševalce) prejme 1 sadiko 

maline. Posebne pa so tudi ekipne nagrade, ki jih prejmejo društva z največ prehojenimi 

kilometri: 

3. mesto ➡️ društvo prejme 5 sadik medovitih dreves + praktične nagrade 

2. mesto ➡️ društvo prejme 10 sadik medovitih dreves + praktične nagrade 

1. mesto ➡️ društvo prejme 15 sadik medovitih dreves + praktične nagrade, ki jih bomo 26. 

marca skupaj posadili! 

Prvih 200 udeležencev, članov podeželskih mladin širom Slovenije, ki bo prehodilo 10km ali 

več in nam bo poslalo fotografijo naprave oz. posnetek zaslona, prejme tudi posebno, 

praktično darilo.  

Na društveni mail ➡️ dpm.svetijurijobscavnici@zspm.si ⬅️ do nedelje, 27. marca, do 10. ure 

pošljete: 

- posnetek zaslona iz aplikacije, ki dokazuje prehojene kilometre, 

- podatke za pošiljanje praktične nagrade (Ime, priimek, naslov, društvo), 

- fotografije iz vašega pohoda. 

*Podatke bomo uporabili izključno za pošiljanje nagrad. S pošiljanjem fotografij se strinjate z javno 

objavo rezultatov na družbenih omrežjih.  

Foto utrinke iz vaših sprehodov, pohodov, tekov delite na svojih družbenih omrežjih ter nas 

v objave označite kot Zveza slovenske podeželske mladine (FB) ali pa z  @podezelskamladina 

(IG). Z veseljem bomo vaše čudovite utrinke in fotografije pokazali tudi drugim. 

Za izvajanje aktivnosti ste odgovorni sami, izvajajte jih v skladu z vladnimi ukrepi in ob tem upoštevajte 

priporočila NIJZ. 

Za več informacij spremljate dogodek na Facebooku ZSPM ali se obrnite na mail: 
dpm.svetijurijobscavnici@zspm.si.  

V prihajajočih dneh, pa se še vam oglasi tudi maskota Šeka. 

  

Klementina Vrbnjak,        Anja Mager 

predsednica DPM Sv. Jurij ob Ščavnici    predsednica ZSPM 
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