
1. ŠPORTNI DAN (za vse dijake 2. in 3. letnika) 
- planinski pohod po Bistriškem vintgarju 
- petek, 11. 9. 2015 

        

Bistriški vintgar 
Pohorju dajejo posebnost številni potoki, ki so ustvarili prave soteske. Ena takšnih je Bistriški 
vintgar, ki jo je ustvaril potok Bistrica, in je geomorfološki naravni spomenik. Potok izvira v 
pohorski vasici Bojtina, na svoji poti pa ustvarja slikovito pokrajino s številnimi brzicami in 
slapovi, ki je najbolj izrazita med Močnikom in Zgornjo Bistrico. V soteski najdemo značilne 
kamnine, od granodiorita, gnajsov pa vse do blestnikov, niže v soteski pa amfibolit, 
serpentinite, aplite, eklogite in celo marmor, ki so ga iz kamnoloma, ki se nahaja nižje ob 
toku, izkopavali že stari Rimljani. 

Soteska predstavlja izredno zanimivo pohodniško in izobraževalno pot, privlačno zaradi 
svoje slikovitosti, raznovrstnih kamnin in nekaterih redkih rastlinskih vrst. 

Slap Šum 
Pot potoka Bistrice je skozi sotesko zelo razgibana. V zgornjem toku soteske potoka Bistrica 
lahko občudujemo 13 metrov visok slap Bistriški Šum.   
 

 

http://www.tic-sb.si/assets/gallery/6/87.jpg


Športne vsebine,  kraj  izvajanja,  spremljevalci:  

 Čas 
odhoda Čas prihoda Število 

dijakov Spremljevalci 

Planinski pohod 
Bistriški vintgar 

7.30 
(7.15 v šoli) cca 15.00 64 

 
Peter Luknjar, Janja Rudolf, Karmen Plavec, Nina 

Cerkvenik, Roman Bobnarič, Anton Lah 
 

 

 

MALICA: 

Lunch paketi bodo pripravljeni pri dežurni mizi po razredih. Reditelji razdelite malico. 
 
Primerna oprema je zelo pomembna in dobrodošla. Oblecite in obujte se športni 
disciplini primerno! 

Potrebujete: 

• ustrezno obutev z  gumijasti podplatom, 
• rezervno majico, nogavice, 
• nahrbtnik, 
• vsaj 1,5 l osvežilne tekočine (najbolje vode, isostar, cedevita), 
• dodatno malico, 
• vrečko za smeti 

 
Dijaki, ki želite iz avtobusa izstopiti prej, kot na končni postaji, ne pozabite na dovolilnice od 
staršev. 
Zjutraj pred odhodom vzame vsak svojo malico, nato  poišče svojega učitelja spremljevalca 
in  upošteva njegova navodila! 
V času športnega dne veljajo vsa šolska pravila.  
 
Dijaki plačate prevoz po športnem dnevu. 
 

 
Želim vam prijeten športni dan! 

 
 
Vodja športnega dne: Bojana Moravec 
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