
 
 

Tako je bilo leta 2018 pa leto pred tem pa lani … 

A tudi zdaj se ne damo, zato napovedujemo: 

 
 

70 MINUT GIBANJA  

ZA 70 LET ŠOLE 
 

MAISTRI TEČEMO ZA LEPŠI JUTRI 2020 

16. maj 2020 ob 14h 

na MEDNARODNI DAN SOBIVANJA V MIRU 

 
 

LETOŠNJI TRADICIONALNI TEK BOMO IZVEDLI IZREDNIM RAZMERAM NAVKLJUB. 

DA POKAŽEMO, DA NAŠE ŽIVLJENJE IN VREDNOTE NE ZVODENIJO OB TRENUTNI 

DEMONSTRACIJI MOČI NARAVE. 

 

KDO in ZAKAJ 

Želimo si, da bi se dogodka udeležilo kar največje število dijakov in zaposlenih 

Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra, a prisrčno vabljeni ste vsi, ki želite na 

mednarodni dan sobivanja v miru sodelovati pri MAISTROVEM TEKU ZA LEPŠI 

JUTRI. 

 



KAJ in KAKO 

Vsak prijavljeni izvede tek ali hojo v trajanju 70 minut. Pretečeni metri se bodo seštevali 

po izbranih sloganih. Izberete enega od sloganov: »Pitna voda za vse«, »Hrana za vse«, 

»Za lepši svet«, »Za čisto okolje«; 

Na staro (reciklirano) majico napišete startno številko (ki jo boste po prijavi prejeli preko 

e-maila) in slogan, s katerim namenom sodelujete (lahko imate tudi majice in številke iz 

prejšnjih let, potem to povejte ob prijavi); majice lahko tudi po svoje pobarvate in porišete ... 

Kot dokazilo o opravljeni razdalji in aktivnosti pošljete posnetek (lahko sliko) meritve s 

katerokoli aplikacijo;  

Sami izberete pot, po kateri boste tekli (hodili), naj bo varna in preizkušena. Upoštevajte 

prometne predpise in svoje sposobnosti, kajti za sodelovanje ste odgovorni sami 

(predlagamo, da pred skupnim tekom traso svojega teka preizkusite); 

Vsi, ki želite, lahko posredujete tudi svojo sliko s startno številko ali pa kratek film, posnet 

med tekom (max. velikost 20M), sestavili bomo spominski film in kolaž udeležencev; 

PREDPRIJAVE: pri profesorju Juhartu do petka, 15.maja (do 12.00, da lahko še isti dan 

prejmete povratni e-mail s štartno številko), na e-naslov: m.juhart@gssrm.si  

 

In še enkrat: 

TEK JE ZA KOGARKOLI, namenjen je VSEM, NE LE DIJAKOM, ZATO DOBRODOŠLI 

TUDI DRUŽINSKI ČLANI, PROFESORJI in OSTALI ZAPOSLENI ter VSI DRUGI, KI VAM 

JE MAR ZA LEPŠI JUTRI! 
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