
Slovenci za ozaveščanje o sladkorni 
bolezni zbrali kar 101.537 kilometrov 

101.537 
zbranih kilometrov

Kilometre je bilo mogoče darovati
na družbenih omrežjih preko

ključnika #darujemkilometre.

Zbiranje kilometrov
med 25. majem in

14. novembrom 2022. 

Za ozaveščanje o sladkorni bolezni je Zveza društev diabetikov Slovenije že četrto leto zapored 
organizirala akcijo #darujemkilometre, s katero spodbujajo h gibanju in ozaveščajo o pomembnosti 
gibanja za zdravo življenje. Cilj akcije je ambiciozen: zbrati toliko kilometrov, kolikor znaša razdalja 
od Zemlje do lune. Kako daleč smo prišli v letu 2022?

NOVO: 3 dodatne pohodne točke v letu 2022:

• Pot na Mestni vrh, kamor najraje zahajajo iz Društva diabetikov Ptuj,
• Pot na Cerje po Miren Krasu, ki jo je predlagal Turizem Miren – Kostanjevica in 
• Pohod na letališče Prilozje na pobudo Društva diabetikov Metlika.

Skupaj jih je že 15!

Skupno število vseh kilometrov, ki so jih na 
Zvezi društev diabetikov zbrali v štirih letih 
znaša 240.879 km, ker je približno 63 % od 
zastavljenega cilja – zbrati 384.400 km, 
kolikor znaša razdalja do lune. 
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Nov rekord
v zbiranju kilometrov!

Posebni dosežki

• Patrik Bratuša je zbral 4.150 km (prehodil 
Slovensko planinsko pot (SPP) 650 km v 
enem kosu (31 dni), kolesaril za Kras iz 
Slovenije na Portugalsko 3.500 km)

• Bogdan Trinkaus celoletni kilometri na 
stravi 4.018 km

• Ermin Oblak iz Idrije s pohodi 3.241 km
• Novo Nordisk 8.564 km
• Team Novo Nordisk tipa 1 v Kranju 960 km
• Zaloker in Zaloker 5.938 km

Zahvala za pomemben prispevek 
k darovanju kilometrov: 

• društva diabetikov
• lokalna društva upokojencev
• OŠ Brežice, OŠ Podgorje pri Slovenj Gradcu, 

OŠ in vrtec Hajdina, OŠ Šmartno pri Litiji, 
OŠ Tržič

• planinska društva 
• Sladkorčki

Darujem#
Kilometre

Do lune nas loči še 143.521 km. 
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