
 

 

ŠPORTNE AKTIVNOSTI 

Adrenalinski športi 

 

Kolesarjenje 

 

Jahanje 

 

Lov, ribolov 

 

      

             PROGRAM       

9.00 – ZBIRANJE NA PLOŠČADI V 

SREDIŠČU SVETE ANE 

9.15–9.30 – PREDSTAVITEV 

DOŽIVLJAJSKE POTI IN ŠPORTNIH 

AKTIVNOSTI 

9.30–10.00 BONTON V NARAVI, 

SREČANJE NA TERENU 

10.15–15.00 ŠPORTNO DOŽIVETJE: 

ADRENALINSKI PARK, 

KOLESARJENJE, JAHANJE, ŠPORTNI 

LOV IN RIBOLOV,  MENJAVA 

SKUPIN, VMES MALICA 

15.30–16.30 TEKMA (NOGOMET, 

ODBOJKA), RAZGLASITEV 

DOBITNIKOV NAGRAD - ŠTRKOV 

16.30–18.00 POZNO  KOSILO V 

GOSTIŠČU EDER KRAMBERGER  

18.00 ODHOD 

 

DOŽIVETJE S ŠTRKOM 

JOŽKOM 

Ponujamo športno doživetje in druženje z 

vrstniki v neokrnjeni naravi slovenjegoriške 

pokrajine.                                                   

Prepotujmo pot s štrkom Jožkom in 

njegovo Mimi po doživljajsko - učni poti. 

         



                                                                       

                                                                                                                                                         

 

                                                                                                      

                                                                     

 

 

 

 

                                                                                    

 

                                                                 

 

                                                                        

 

Športno doživetje  

s štrkom Jožkom 

OSNOVNA ŠOLA SV. ANA 

OBČINA SVETA ANA 

TURISTIČNO DRUŠTVO SV. ANA 

Kontakti: 

Petra Golob, Občina Sv. Ana;           

tel. 02 729 58 80 

Franček Ruhitel, Turistično društvo Sveta 

Ana; tel. 02 703 21 70,  041 555 210 
 
Ana Šnofl, OŠ Sv. Ana;  
tel. 041 371 747, ana.snofl@sveta-ana.si 
 
Božena Šmirmaul, OŠ Sveta Ana; 
tel. 040 812 193, bozena.smirmaul@sveta-ana.si 
 

Irena Rola-Bek, OŠ Sv. Ana;  
tel. 031 568 879, irena.rola-bek@sveta-ana.si 

 
 

                  Slovarček besed 

 Razlaga  Opombe 

hodulje 

 

palica s stopničko za 

stopalo kot 
podaljšek nog pri 

hoji 

narejene iz lesa, 

športni 
pripomoček 

beličarjenje ribolov z 

najrazličnejšimi 
naravnimi vabami, 

cilj je ujeti ribo, ki 

sodi med belice (oz. 

širšo skupino 

krapovcev) 

ponudimo pri 

ribniku, lahko 
preizkusijo 

različne vabe 

glinasti 

golobi 

posebne leteče tarče 
v obliki ploščkov 

uporabljajo 
lovci za športni 

lov 

past (angl. 

trap) 

stroj, ki meče tarče 

(glinaste golobe) 

uporabljajo 

lovci za športni 
lov 

lahki kas oblika lahkega 

jahanja, kjer se jahač 
ob vsakem drugem 

koraku dvigne iz 

sedla, pri čemer se 
opira na kolena in 

stremena 

prikaže naša 

zunanja 
sodelavka, 

lahko 

preizkusijo 

stremena kovinski obroč, 
pritrjen z jermenom 

na sedlo, za oporo 

nog pri jahanju 

si ogledajo pri 
opremi konja 

bicikl prevozno sredstvo, 
kolo 

kolesarjenje s 
kolesi – del 

ponudbe 

štrk štorklja, (v našem 
primeru moškega 

spola), narečni izraz 

za štorkljo v 
Prekmurju 

naša maskota in 
vodič na športni 

doživljajski poti 

adrenalinski 

park 

park ali prostor z 

igrali ali s športnimi 

rekviziti za plezanje, 
spuščanje 

del naše 

ponudbe v 

gozdu na poti 
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