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Za razliko od lanskoletnega dogajanja, bo 2. Olimpijski festival tokrat popestril 

dogajanja na Kongresnem trgu v Ljubljani dva dneva. 23. in 24. september 2016 

bosta obarvana športno; tudi tokrat bo šport v najlepši luči in v vsej svoji barvitosti 

ponudil vse kar zna in premore. Moji sodelavci so nekje zapisali: “Začetki vsakega 

profesionalnega športnika se začnejo z igro.”  Tina Trstenjak, Vasilij Žbogar, Peter 

Kauzer in Ana Velenšek, letošnji junaki z olimpijskih iger v Rio de Janeiru, so začeli 

svojo športno pot kot mladi nadebudneži z igro.

Vsem skupaj želim, da bi se na letošnjem Olimpijskem festivalu v Ljubljani dobro 

počutili in spoznali nove prijatelje.

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez

Bogdan Gabrovec

predsednik

DRAGI ŠPORTNI PRIJATELJ!

Pred nami je 2. izvedba Olimpijskega festivala. Odličen je bil lanskoletni odziv 

številnih obiskovalcev, predvsem mladih ljubiteljev športa. Ideja, kako mlade 

navdušiti za šport, poskusiti pokazati, da je šport zdrav in dokazati njegov vpliv 

na kvaliteto življenja, je padla na plodna tla. Tudi letos skupaj z nacionalnimi 

panožnimi športnimi zvezami ponujamo priložnost, da pobliže spoznajo čim 

več različnih športov in se v njih preizkusijo z najboljšimi slovenskimi športniki. 

Prepričan sem, da bo marsikdo med njimi navdušen nad dogajanjem, mnogi med 

njimi pa bodo ukvarjanje s športom vključili v svoj vsakdan. 

Večkrat radi rečemo, da je Slovenija športna dežela in Slovenci športni narod. Vse 

to je res. Res pa je tudi, da je vse preveč mladih, ki so športno neaktivni.

Ko govorimo o otrocih, ne moremo mimo vloge njihovih staršev. Prav njihova 

podpora je v začetni fazi usmerjanja v športne aktivnosti še kako pomembna. 
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Šport je dejavnost, ki bogati kakovost posameznikovega življenja, zaradi svojih 

učinkov pa pomembno vpliva na družbo. Ima izjemne možnosti, da združuje ljudi in 

da doseže vsakogar ne glede na starost ali socialno pripadnost. Pomembno prispeva 

k trajnostnemu razvoju družbe. Prepoznan je tudi njegov vse večji doprinos k razvoju 

in njegov prispevek k miru. Prepoznana je vloga športa pri promociji tolerance in 

spoštovanja ter prispevek k uveljavitvi vloge žensk in mladih, posameznikov in 

skupnosti, kakor tudi k zdravju, izobraževanju in k socialni vključenosti.

Bogata zgodovina dosežkov slovenskih olimpijcev in drugih vrhunskih športnikov 

ter velik delež prebivalstva, vključenega v šport, je poleg nacionalega ponosa 

opredelila tudi veliko odgovornost OKS-ZŠZ za nadaljnji razvoj.

S ŠPORTOM IN OLIMPIZMOM POMAGAMO  USTVARITI 
BOLJŠO SLOVENIJO

Olimpijski komite Slovenije je bil ustanovljen 15. oktobra 1991. Mednarodni olimpijski 

komite ga je začasno priznal 17. januarja 1992, s čimer so slovenski športniki in 

športnice pridobili možnost in pravico, da na olimpijskih igrah nastopajo kot 

samostojna olimpijska reprezentanca. 

Organizacija, kot jo poznamo danes, je nastala leta 1994. Z združitvijo Olimpijskega 

komiteja Slovenije in Športne zveze Slovenije, je bila ustanovljena dandanašnja 

organizacija, poznana pod imenom Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez 

(OKS-ZŠZ). Predstavlja osrednjo nevladno športno organizacijo v Slovenji, ki združuje 

nacionalne panožne in občinske športne zveze ter druga športna združenja. 

OKS-ZŠZ si skupaj z ostalimi športnimi organizacijami v Sloveniji, predvsem pa s svojimi 

članicami, športniki, športnimi delavci in prostovoljci, prizadeva ustvarjati čimboljše 

pogoje za razvoj športa ter širjenje olimpijskega gibanja in olimpijskih vrednot.

Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez

Šmartinska ulica 140, 1000 Ljubljana

T +386 1 230 60 00    E info@olympic.si   W www.olympic.si
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ŠPORTNI IZZIVI
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ZVEZA ZA AMERIŠKI NOGOMET SLOVENIJE

Ameriški nogomet je eden izmed najhitreje razvijajočih športov v Evropi, po zadnjih 

podatkih naj bi v evropskem prostoru v skupno 40 državah delovalo že več kot 1500 

ekip ameriškega nogometa. Šport je med hitreje razvijajočimi tudi v Sloveniji, kjer 

danes obstaja že več kot 11 ekip, ki tekmujejo v različnih kategorijah in pojavnih 

oblikah ameriškega nogometa, še več pa je ekip, ki so trenutno v fazi nastajanja. 

Skupno torej lahko govorimo že o več kot 400 aktivnih in rekreativnih igralcev 

ameriškega nogometa v Sloveniji. Zveza za ameriški nogomet v Sloveniji postaja 

vsako leto močnejša, saj se trudimo povezati vse karakteristike športa skupaj. 

Kaj pravzaprav pomeni treniranje ameriškega nogometa - disciplina, red, ekipno 

delovanje, poslušnost, odlična rekreacija in seveda konec koncev ZABAVA :).

IZZIV
Izziv, ki ga namenjamo obiskovalcem Olimpijskega festivala, je ciljanje v tarčo z 

žogo za ameriški nogomet. Razdalja med metalcem in tarčo je 1. Poskus: 10 jardov 

(Y), 2. Poskus: 7 Y, 3. Poskus: 5 Y. Pri animaciji sodelujejo otroci iz Ljubljanskega 

kluba Mustangs (9 – 14 let). Animator je naš koordinator Flag Football.

Zveza za Ameriški nogomet Slovenije 

Vurnikova ulica 8, 1000 Ljubljana 

T +386 40 345 660     E office@zans.si; flag@zans.si     W http://zans.si/

ZVEZA NAMIZNEGA NOGOMETA SLOVENIJE

Zveza namiznega nogometa Slovenije je osrednja vseslovenska organizacija, ki si vse 

od ustanovitve leta 2007 prizadeva širiti in razvijati namizni nogomet v Sloveniji med 

navdušenci vseh generacij. Trenutno je v zvezo vključenih 7 društev, ki skrbijo za razvoj 

in prepoznavnost namiznega nogometa na regionalni ravni in ga skušajo preko rednih 

treningov ter organizacije državnih in lokalnih turnirjev približati ljudem.

IZZIV
Namizni nogomet združuje tehniko z močjo uma in telesa, hitrost z natančnostjo 

in mirnost z osredotočenostjo. Namiznonogometni izziv te bo popeljal v svet 

hitrih strelov in podaj, ki jih v igri uporabljajo najboljši svetovni igralci. Bi se rad 

pomeril s slovenskimi reprezentanti in reprezentantkami v namiznem nogometu? 

Pridi in jim poskusi zabiti gol ali obraniti strel.

Zveza namiznega nogometa Slovenije

Vegova 25a, 6000 Koper

T +386 31 694 329     E info@namizninogomet.si     W www.namizninogomet.si
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PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE

Planinska zveza Slovenije je ena največjih in najbolj množičnih nevladnih, 

prostovoljskih organizacij v Republiki Sloveniji, ki je leta 2013 praznovala 120-letnico 

začetkov organiziranega planinstva v Sloveniji. Poslanstvo zveze in celotne 

organizacije je: planinstvo kot način življenja.

IZZIV
Na plezalnem stolpu vstopi v vabljivi svet oprimkov in okusi športno plezanje. 

Z gibanjem v navpičnici razvijaš občutek za ravnotežje in koordinacijo telesa, 

krepiš spomin ter izboljšuješ vzdržljivost, gibljivost, telesno moč in koncentracijo. 

Trenerji športnega plezanja skrbijo za ustrezno opremo in varovanje. Obeta 

se igrivo, zabavno in varno doživetje, po katerem boš želel še, saj je ljubezen 

do plezanja kot zvestega življenjskega družabnika zelo nalezljiva. Si drzneš 

preplezati športnoplezalno smer kot člani mladinske reprezentance Slovenije 

v športnem plezanju? Z nami bodo člani Slovenske mladinske reprezentance v 

športnem plezanju.

Planinska zveza Slovenije 

Dvorakova 9 p. p. 214. SI-1001 Ljubljana

T +386 1 434 56 80     E info@pzs.si     W www.pzs.si

CHEERLEADING ZVEZA SLOVENIJA

Cheerleading zveza Slovenija je krovna organizacija za cheerleading in cheer ples 

v Sloveniji. To sta vse bolj popularni športni panogi, ki ju v 110 državah sveta trenira 

že več kot 3,5 milijona ljudi. V Sloveniji je trenutno aktivnih 20 klubov, katerih člani 

se redno udeležujejo evropskih in svetovnih prvenstev ter tam dosegajo odlične 

rezultate! Cheerleading zveza Slovenije je leta 2015 v ljubljanski Hali Tivoli organizirala 

tudi Evropsko prvenstvo v cheerleadingu in cheer plesu, ki se ga je udeležilo rekordnih 

3100 športnikov iz 23 držav!

IZZIV
Cheerleading boste najlažje prepoznali po atraktivnih dvigih, metih in piramidah 

ter najbolj značilnem spodbujanju publike s tablami in megafoni, cheer ples pa 

sigurno poznate po njegovi posebnosti - uporabi cofov in po izvajanju atraktivnih 

elementov. Na stojnici Cheerleading zveze Slovenije se boste letos lahko preizkusili 

v cheerleadingu, kjer boste lahko poskusili izvesti dvig v vlogi baze ali letalke. V 

cheer plesu pa se boste lahko naučili kakšnega od elementov in preizkusili kako 

dobri ste v uporabi cofov.

Cheerleading zveza Slovenije

Kunaverjeva ulica 2, 1000 Ljubljana

T +386 40 167-671     E info@cheerleading.si     W www.cheerleading.si
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ZVEZA OLIMPIJSKEGA DVIGANJA UTEŽI SLOVENIJE

Zveza olimpijskega dviganja uteži Slovenije (včasih Težkoatletska zveza Slovenije) 

je bila ustanovljena leta 1991. Od samega začetka je članica Svetovne in Evropske 

Federacije. Trenutno je v Sloveniji 8 klubov, ki se ukvarjajo z olimpijskim dviganjem 

uteži. Redno se udeležujejo mednarodnih tekmovanj.

IZZIV
Nauči se tehnike dviganja uteži ter se pomeri v izzivu. Vsak, ki nad glavo dvigne 50 

kilogramov, za darilo prejme majico. Na Kongresnem trgu so prisotni predstavniki 

različnih klubov, ki so na voljo za informacije obiskovalcem in zainteresiranim ter 

Juš Rožnik Novak, udeleženec večih mednarodnih tekmovanj (evropsko prvenstvo 

za kadete do 17 let, evropsko prvenstvo za mladince do 20 let, svetovno prvenstvo 

za mladince).

Zveza olimpijskega dvigovanja uteži Slovenije 

Malgajeva ulica 5, 1000 Ljubljana

E wlslovenia@gmail.com

SANKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 

Sankaška zveza Slovenije je članica mednarodnih organizacij Fil-luge (umetne 

proge in tekmovalno sankanje na naravnih progah) ter Internacional Sport Sledge 

Union - ISSU (športno sankanje, koleščkanje in samotežne sani). V Sankaško zvezo 

Slovenije so včlanjeni Sankaško društvo Zagorska dolina, Sankaško društvo Domel, 

Sankaško društvo Dolenja vas, Sankaško društvo Jesenice, Sankaški klub Podljubelj, 

Sankaški klub Idrija in Polharsko društvo Javornik Rakek.

IZZIV
V vsakem izmed predstavljenih izzivov na Kongresnem trgu sodeluje aktiven 

tekmovalec sankaške zveze, med katerimi sta tudi dvakratni udeleženec zimskih 

olimpijskih iger v Torinu in Vancouvru, Domen Pociech in tekmovalka svetovnega 

pokala na naravnih progah, Petra Dragičević.

Sankaška zveza Slovenije

Ledarska ulica 4, 4270 Jesenice 

T +386 41 323 189     E sazs.office@gmail.com     W www.sazs.si
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STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE

Strelska zveza Slovenije (SZS) je nacionalna panožna športna zveza za olimpijske in 

neolimpijske discipline športnega streljanja v panogah strelstvo in samostrel. V letu 

2015 so izvedli integracijo obeh programov in so po mnenju Zveze za šport invalidov 

Slovenije - Paraolimpijskega komiteja Slovenije najboljši primer povezovanja v 

Sloveniji. Strelska zveza Slovenije se ponaša z zlato olimpijsko medaljo, ki jo je leta 

2000 v Sydneyu osvojil Rajmond Debevec z malokalibrsko puško v trojnem položaju 

na 50m.

IZZIV
S pomočjo simulacije računalniškega sistema Scatt streljaj z zračno puško in 

pištolo. Pri simulaciji sta uporabljeni tekmovalna zračna puška in tekmovalna 

zračna pištola, kamor so nameščeni senzorji s katerimi meriš v tarčo na razdalji 

5m. Oddaš lahko po več (praznih) strelov, vrednost vsakega sproženega strela 

pa preveriš na monitorju. V Scatt simulaciji streljanja poizkusi premagati naše 

vrhunske strelce, ki streljajo z dodatnimi obremenitvami.

Strelska zveza Slovenije  

Dolenjska cesta 11, 1000 Ljubljana 

T +386 1 427 10 09      E info@strelska-zveza.si      W www.strelska-zveza.si

GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE

Gimnastična zveza Slovenije je prostovoljna zveza društev, klubov, območnih zvez ter 

drugih zainteresiranih organizacij, katerih namen je gojiti pojavne oblike gimnastike, 

med katere spadajo moška športna gimnastika, ženska športna gimnastika, ritmična 

gimnastika, splošna gimnastika, športna aerobika, aerobika in drugo, v Republiki 

Sloveniji. Osnovno poslanstvo Gimnastične zveze Slovenije je zagotavljanje 

strokovnih, organizacijskih, materialnih, finančnih, kadrovskih in drugih pogojev za 

razvoj gimnastičnega športa v Republiki Sloveniji, vsestranska skrb za celostni razvoj 

športnikov, reprezentantov Republike Slovenije ter zagotavljanje podpore za rast in 

razvoj osnovnih organizacij, članic Gimnastične zveze Slovenije.

IZZIV
V izzivu Gimnastične zveze Slovenije lahko izvajaš osnovne skoke z male prožne 

ponjave in spoznavaš osnove ritmične gimnastike. Seznanil/a se boš z osnovnimi 

telesnimi položaji ter obvladovanjem telesa tako v zraku kot na tleh. Na Kongresnem 

trgu se lahko v hoji po rokah pomeriš z Alenom Dimicem.

Gimnastična zveza Slovenije  

Dalmatinova ulica 10, 1000  Ljubljana 

T +386 40 256 661     E info@gimnasticna-zveza.si     W www.gimnasticna-zveza.si
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ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE

Rokometna zveza Slovenije je bila ustanovljena leta 1949. V njej deluje 90 klubov, ki 

tekmujejo v državnem prvenstvu od mlajših deklic in dečkov do članske kategorije 

ter uspešno nastopajo na mednarodnih tekmovanjih (zmagovalci lige prvakov 

RK Krim Mercator dvakrat in RK Celje Pivovarna Laško enkrat). RZS je ponosna na 

reprezentančne uspehe moške in ženske repezentance, ki dosegajo zavidljive 

rezultate na olimpijskih igrah ter svetovnih in evropskih prvenstvih v vseh starostnih 

kategorijah. Letos so slovenski članski reprezentantje na Olimpijskih igrah v Riu de 

Janeiru dosegli 6. mesto, sedaj jih čakajo priprave na Svetovno prvenstvo v Franciji. 

Ženska članska reprezentanca bo že decembra nastopila na Evropskem prvenstvu 

na Švedskem. ROKOMET – MOJA IGRA!

IZZIV
Igri mini rokometa z rokometnimi klubi iz Ljubljane in okolice, katerim se 

pridružujejo rokometni olimpijci Blaž Janc, Miha Zarabec, Urban Lesjak in Vid 

Poteko, se pridruži tudi ti. Z rokometnim strelom zadani cilj in osvoji izziv.

Rokometna zveza Slovenije

Leskoškova 9 E, 1000 Ljubljana

T +386 1 547 66 22     E office@rokometna-zveza.si     W www.rokometna-zveza.si

ZVEZA DRSALNIH ŠPORTOV SLOVENIJE 

V Zvezo drsalnih športov Slovenije je združeno 10 drsalnih klubov, sedem od teh 

je aktivnih na področju dveh drsalnih panog – umetnostno drsanje in hitrostno 

drsanje na kratke proge. Člani drsalne reprezentance nastopajo na olimpijskih igrah, 

svetovnih in evropskih prvenstvih, mladinskih Evropskih prvenstvih, tekmah serije 

Svetovnega pokala, Univerzijadi, mladinskih olimpijskih igrah, mednarodnih tekmah 

ter letno na dveh nacionalnih tekmovanjih.

IZZIV
Preizkusi se v izvajanju piruet in lastovk ter odpleši kratko koreografijo z Najo Ferkov, 

večkratno mladinsko državno prvakinjo in udeleženko več mednarodnih tekmovanj, 

med katerimi so tudi trije ISU Junior Granx Prix-i ter Zimski Olimpijski festival 

evropske mladine 2013 v Brasovu. Dogajanje bodo popestrili kratki kotalkarski 

nastopi, člani drsalno-kotalkarskega kluba Stanko Bloudek pa so na Kongresnem 

trgu na voljo za vsa vprašanja glede tečajev drsanja za otroke in vpisa v klub.

Zveza drsalnih športov Slovenije

Celovška 25, 1000 Ljubljana

T +386 1 439 15 40     E sbl@drsanje.si     W www.drsalna-zveza.si
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GOLF ZVEZA SLOVENIJE

Golf zveza Slovenije je prostovoljna krovna organizacija golf klubov, drugih združenj 

in organizacij s področja golfa, katerih cilj, namen in osnovna dejavnost je razvoj 

ter organizacija golfa v Republiki Sloveniji. V zvezo je včlanjenih 47 klubov in trije 

priključeni člani (Albatros – ustanova za razvoj mladinskega golfa, PGA Slovenije in 

Združenje golf igrišč). GZS je polnopravna članica Olimpijskega komiteja Slovenije, 

članica Evropske Golf Zveze – EGA ter članica Svetovne Golf Zveze – IGF.

IZZIV
Pod nadzorom učiteljev golfa preizkusi osnovne elemente golfa in se pomeri v 

udarjanju posebne golf žogice z razdalje petih metrov v postavljeno tarčo s krogi. 

Cilj izziva je zadeti sredino tarče ter doseči čim več točk. Za najmlajše obiskovalce 

je na voljo tudi posebna, otroška golf oprema.

Golf zveza Slovenije

Šmartinska 152, P.P. 4002, 1000 Ljubljana 

T +386 1 430 32 00      E golfzveza@golfzveza-slovenije.si     W www.golfportal.info

HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE 

Hokejska zveza Slovenije (HZS) je krovna športna organizacija na področju hokeja v 

Sloveniji. Organizira tekmovanja v različnih domačih hokejskih ligah in pokalih; pod 

njenim okriljem deluje tudi slovenska hokejska reprezentanca.

IZZIV
V izzivu Hokejske zveze Slovenije se nauči pravilnega streljanja na gol s hokejsko 

palico in se za nagrado v tej veščini preizkusi v družbi slovenskega reprezentanta 

Andreja Tavželja.

Hokejska zveza Slovenije

Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana

T +386 1 231 31 21      E hzs@hokejska-zveza.si     W www.hokej.si
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KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE

Košarkarska zveza Slovenije je krovna športna organizacija na področju košarke v 

Sloveniji. Organizira tekmovanja v različnih domačih košarkarskih ligah in pokalih 

ter skrbi za tekmovanja slovenske košarkarske reprezentance.

IZZIV
Preizkusi se v igri košarke z Markom Miličem. Izziv igrive košarke je namenjen tako 

dečkom kot deklicam, igra odraslih pa je prirejena potrebam in značilnostim otrok. 

Načelo igre je razmeroma preprosto: otroci naj igrajo košarko, ki ustreza stopnji 

njihovega telesnega in duševnega razvoja. Igro odraslih jim zato prilagodimo. Namen 

igrive košarke je torej, da otroci različnih stopenj znanja in sposobnosti uživajo in se 

zabavajo. Tako bodo lahko pozitivne izkušnje nadgradili tudi v “veliki” košarki.

Košarkarska zveza Slovenije

Leskoškova 12, 1000 Ljubljana

T +386 1 520 10 10      E kzs@kzs.si     W www.kzs.si

ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE 
Odbojkarska zveza Slovenije (OZS) je krovna odbojkarska organizacija v Sloveniji, 

članica Olimpijskega komiteja Slovenije ter evropske in svetovne odbojkarske zveze. 

Odbojka velja za eno izmed najbolj priljubljenih in tudi najbolj množičnih športnih 

panog na svetu, tako med tekmovalci kot med rekreativnimi športniki. OZS je bila 

ustanovljena s ciljem, da skrbi za razvoj odbojke v Sloveniji in jo popularizira. V okviru 

OZS se sicer razvijata kar dve olimpijski športni panogi, odbojka in odbojka na mivki.

IZZIV
Igralke Calcita Ljubljane bodo otrokom, ki jih bo odbojka pritegnila, nalagale 

različne odbojkarske naloge, ki jih bodo lahko izvajali tako najmlajši kot tudi 

nekoliko starejši otroci. Gre za zabavne vaje, ki temeljijo na odbojkarskih prvinah, 

zgornjemu in spodnjemu odboju ter servisu, in pri katerih otroci lahko pokažejo 

svojo spretnost in iznajdljivost. Odbojko lahko igramo kjerkoli, v dvoranah, na 

plažah, travnikih in celo na snegu, igrajo pa jo lahko tako dekleta kot fantje in 

celo mešane ekipe. Čeprav se na prvi pogled morda zdi, da gre za preprosto igro, 

odbojkarske žoge ni tako lahko obdržati v zraku. A tebi bo morda uspelo. Loti se 

odbojkarskega izziva in desetkrat zaporedoma, z zgornjim odbojem, s spodnjim 

odbojem ali mešano, odbij odbojkarsko žogo. Pri izzivu ti bodo pomagale slovenske 

prvakinje v odbojki, igralke Calcita Ljubljane.

Odbojkarska zveza Slovenije

Celovška cesta 25, Ljubljana

T +386 14385370      E ozs@odbojka.si     W www.odbojka.si
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www.skb.si / SKB TEL (01) 471 55 55

Banka SKB je že več kot 20 let glavni sponzor 
Olimpijske reprezentance Slovenije in osebni 
sponzor perspektivne atletinje Maruše Mišmaš. 
Svoj prispevek slovenskemu športu smo v letu 2016 
še poglobili in postali tudi osebni sponzor mladega 
vrhunskega deskarja Tima Kevina Ravnjaka.

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE 

Atletska zveza Slovenije je bila ustanovljena 12. junija 1948 v Ljubljani in združuje 66 

atletskih klubov po vsej Sloveniji. Med poslanstvo AZS sodi skrb za optimalne pogoje 

za ukvarjanje z atletiko, usposabljanje in spodbujanje delovanja trenerjev, sodnikov 

in strokovnih delavcev, skrb za odlično organizacijo atletskih tekmovanj ter 

prepoznavnost atletike. Na Atletski zvezi Slovenije si prizadevamo za razvoj atletike 

v vseh segmentih – poleg vrhunske atletike razvijamo tudi otroško in mednarodno 

atletiko in vstopamo v svet rekreacije, krepimo sodelovanje z mediji, partnerji, 

sponzorji in donatorji ter spodbujamo delovanje v duhu poštenega tekmovanja.

IZZIV
Otroška atletika je prilagojena razvojni stopnji otrok in primerna za vsakega 

otroka. Skozi vadbo teka, metov in skokov bomo preko igre z zelo osnovnimi 

atletskimi disciplinami razvijali osnovne gibalne spretnosti in vsestransko 

telesno pripravljenost. Vsebina animacije pozitivno vpliva na socializacijo otrok, 

saj omogoča sprejemanje drugačnosti, preprečuje prezgodnjo specializacijo in 

krepi razvoj motorično vsestranskih sposobnosti. Preizkusi se v izzivu atletskega 

tekmovanja, kjer je cilj, da po svojih najboljših močeh izvedeš vse discipline 

otroške atletike. 

Atletska zveza Slovenije

Letališka cesta 33 c, 1122 Ljubljana

T +386 1 520 69 16      E info@atletska-zveza.si     W http://slovenska-atletika.si
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TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE

Teniška zveza Slovenije ima preko 3500 registriranih članov in 89 registriranih 

klubov. Vabljen/vabljena k spoznavanju tenisa! 

Naj teniški lopar in žoga postaneta tvoja najboljša prijatelja.

IZZIV
Teniška zveza Slovenije te vabi, da se preizkusiš v izzivu na mini tenis igrišču. 

Trenerji ti bodo pomagali spoznati osnovna pravila tenisa ter osvojiti prve teniške 

korake in udarce. Pridružili se nam bodo številni teniški klubi iz cele Slovenije, 

pričakujemo pa tudi nekatere najboljše slovenske teniške tekmovalce. 

Teniška zveza Slovenije

Šmartinska 152, 1000 Ljubljana

T +386 1 430 66 90      E info@tenis-slovenija.si     W www.tenis-slovenija.si

NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE 

Preizkusi kako spreten si z nogometno žogo in zadeni pravi nogometni zadetek. 

Slovenija je ena izmed 209. svetovnih držav, v kateri je nogomet najbolj množična 

športna panoga. Nogomet igrajo poleg moških tudi ženske, otroci, veterani, ljudje 

s posebnimi potrebami, rekreativci in celo najmlajši v vrtcih. Nogomet je športna 

zvrst, primerna za vse starosti in vse skupine ljudi, ki za igranje ne potrebujejo 

veliko. Žoga in dvoje vrat, pa čeprav samo iz štirih večjih kamnov, lahko predstavlja 

veliko veselja za mlade, željne dinamične in sproščene igre v prostem času. Več 

kot 40.000 registriranih aktivnih nogometašev in nogometašic ter še vsaj toliko 

neregistriranih ljubiteljev okroglega usnja vsak dan znova potrjuje, da je nogomet 

veliko pomembnejši kot pa le tekmovalni šport za rezultat.

IZZIV
Otrok steče preko koordinacijske lestve, iz klobučka prevzame žogo, jo vodi 

okoli visokih podstavkov in se ustavi pri dveh klobučkih od koder poizkuša 

zadeti nogometna vrata tako, da ne podre treh visokih podstavkov. Za mlajše 

predstavnike je dovolj, da žoga konča v mreži tudi v primeru, da je vmes zadel in 

podrl visoke podstavke.

Nogometna zveza Slovenije

Predoslje 40a, 4000 Kranj

T +3864 275 94 00      E  fas@nzs.si     W www.nzs.si
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PLESNA ZVEZA SLOVENIJE

Plesna zveza Slovenije je nacionalna panožna športna zveza, ki združuje 78 članic, 

katere se ukvarjajo z eno ali več disciplinami športnega plesa (standardni in 

latinskoameriški plesi (tudi ples na vozičkih), moderni tekmovalni plesi, akrobatski 

rokenrol in plesna rekreacija).

IZZIV
Plesni nastopi plesnih parov, solistov in malih skupin te bodo z zanimivimi zgodbami 

in plesnimi kombinacijami prepričali zakaj sodimo v sam svetovni plesni vrh. V 

izzivu Plesne zveze Slovenije se nauči nekaj plesnih korakov in kombinacij, energični 

učitelji pa te bodo navdušili s tem lepim, a hkrati zahtevnim dvoranskim športom.

Plesna zveza Slovenije

Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana

T +386 1 430 22 84      E info@plesna-zveza.si     W www.plesna-zveza.si

KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE

Kajakaška zveza Slovenije je nacionalna panožna športna zveza, ki združuje 

vse slovenske kajakaške klube. S svojimi programi pokriva področja razvoja 

kajakaštva, področje vrhunskega športa, športne rekreacije in organizacije 

nacionalnih ter velikih mednarodnih tekmovanj. Je organizacija z dolgo tradicijo. 

Prvi klub je bil ustanovljen v Ljubljani leta 1931, slovenski tekmovalci pa so 

nastopili že na olimpijskih igrah leta 1936 v Berlinu. Kajakaštvo je eden najbolj 

trofejnih slovenskih športov. Na največjih tekmovanjih slovenski kajakaši in 

kanuisti osvajajo kolajne že vse od leta 1953. Zadnjo je osvojih Peter Kauzer na 

Olimpijskih igrah v Rio de Janeiru.

IZZIV
Na Kongresnem trgu bomo predstavili kajake, ki so prilagojeni za otroke. Potrebno 

bo sesti v čoln in zaveslati. Naučili se bomo kako se pravilno vesla.

Kajakaška zveza Slovenije

Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana

T +386 1 239 66 10      E kajak.zveza@siol.net     W www.kajak-zveza.si
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JADRALNA ZVEZA SLOVENIJE 

Jadralna zveza Slovenije se predstavlja z različnimi jadrnicami. Jadrnica 

razred Optimist je za večino otrok prvi stik z jadranjem in z njo sta jadrala tudi 

najuspešnejši slovenski jadralec Vasilij Žbogar in najuspešnejši jadralki Tina Mrak 

in Veronika Macarol.

IZZIV
V izzivu jadralne zveze se na simulatorju pomeri v ravnanju jadrnice in se nauči 

zavezati kakšnega od mornarskih vozlov. Ravnanje jadrnice je pri jadranju izredno 

pomembno, predvsem v močnejših vetrovih, za ravnanje jadrnice pa so najbolj 

pomembne mišice nog in stabilizatorji trupa. Koliko časa lahko zdržiš pri ravnanju 

jadrnice?

Jadralna zveza Slovenija

Kopališko nabrežje 5, 6000 Koper

T +386 40 240 818      E info@jzs.si     W www.jzs.si

JUDOPICA

OPREMI SE S ŠAMPIONSKIMI POTREBŠČINAMI 
ZA ZMAGOVALNO ŠOLSKO LETO

PRODAJNA MESTA: PETROL, MERCATOR, OLYMPIC.SI
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RUGBY ZVEZA SLOVENIJE

Rugby zveza Slovenije je bila ustanovljena leta 1993 in od takrat naprej skrbi za 

razvoj in širjenje rugbija v Sloveniji. Rugby igrata 2 ekipi s po 15 igralci. Običajno 

se igra na travi, lahko pa tudi na drugih površinah. Namen igre je doseganje 

zadetkov s polaganjem žoge v polje zadetka in z brcanjem žoge skozi vratnice 

nasprotnikovega gola nad prečko.

IZZIV
V izzivu Rugby zveze Slovenije se preizkusi v nekaj elementih igre rugbija. Spoznaj 

ovalno žogo, vadi podajanje ter se nauči osnovnih pravil igre in osnov obaranja 

(rušenja nasprotnika).

Rugby zveza Slovenije

Pot do šole 2 A, 1000 Ljubljana

T +386 70 837 136      E info@rugby.si     W www.rugby.si/sl

FITNES ZVEZA SLOVENIJE 

Fitnes zveza Slovenije (FZS) je nacionalna športna zveza, ki na področju Republike 

Slovenije (RS) skrbi za vsestranski strokovni, kadrovski, vsebinski in organizacijski 

razvoj fitnesa in skupinskih vadb ter pilatesa. Razvoj fitnesa in različnih oblik 

skupinskih vadb je v globalnem svetu zelo dinamičen in trendovski. Burnost tega 

razvoja je čutiti tudi v Sloveniji in včasih je kar težko slediti vsem fitnes novitetam 

in pobudam, ki nastajajo na tržišču in strokovnim dilemam, kako naj treniramo oz. 

vadimo, da bo učinek za zdravje in dobro počutje udeležencev vadbe maksimalen. 

Zato FZS zagotavlja, kot odgovorna nacionalna športna zveza za področje fitnesa, 

skupinskih vadb in pilatesa, kompetentne informacije.

IZZIV
Predstavljamo se z aktualnimi fitnes vadbami, ki jih prikazujejo naše članice.  

Vadbe bodo zasnovane tako, da jih bodo lahko preizkusili prav vsi, ter se tako 

zagotovo navdušili nad katero izmed njih. Udeleženci Olimpijskega festivala 

bodo tako spoznali: Urbhanize, spinning, trx, street workout, ter mnogo drugih 

aktualnih vadb.

Fitnes zveza Slovenije

Koprska 72, 1000 Ljubljana

T +386 1 200 27 72      E fzs@fitnes-zveza.si     W www.fitnes-zveza.si
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KARATE ZVEZA SLOVENIJE

Karate zveza Slovenije (KZS) je nacionalna panožna športna zveza, ki je uradno 

priznana s strani OKS-ZŠZ in zastopa karate šport v Sloveniji. KZS je tudi 

članica evropske (EKF) in svetovne (WKF) karate zveze. S sklepom Skupščine 

Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK), ki je zasedala letos Rio de Janeiru, je 

KARATE novi olimpijski šport, vključen v program olimpijskih iger v Tokiu leta 2020. 

S tem so se uresničile dolgoletne želje in sanje milijone karateistov po vsem svetu. 

IZZIV
Treniranje karateja v odraščajočem obdobju razvija sposobnost orientacije 

v prostoru, občutek ravnotežja, moč telesa, bistrost duha, koncentracijo in 

preciznost. Zahvaljujoč vestnemu treniranju se razvijejo pomembne karakteristike 

osebnosti kot so odločnost, marljivost in samokontrola. Na Olimpijskem festivalu 

bodo karate na zanimiv in pravilen način predstavili najboljši slovenski tekmovalci 

iz mladinskih vrst.

Karate zveza Slovenije

Opekana 28a, 1420 Trbovlje

T +386 40 303 106      E info@karate-zveza.si     W www.karate-zveza.si

LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE

Lokostrelstvo je olimpijski šport, ki je primeren tako za rekreacijo kot za vrhunski 

šport. Osnovna oprema vsakega lokostrelca so lok, puščice, tok in ščitniki. Tekmuje 

se v različnih disciplinah in z različnimi vrstami lokov v dvoranah, na športnih 

igriščih in v naravi. Lokostrelstvo je lep in atraktiven šport, ki je primeren za vse 

generacije, saj posamezniku ponuja sožitje z naravo in omogoča kakovosten, 

aktiven življenjski slog.

IZZIV
Seznani se z osnovami streljanja z lokom v dve postavljeni tarči na krajši razdalji 

(3-5 m) ter si oglej krajše filme z lokostrelsko vsebino. V igri Balonopok se pomeri 

v dvoboju “kdo prej zadane balon različnih velikosti” z najboljšimi slovenskimi 

lokostrelci.

Lokostrelska zveza Slovenije

Dolenjska cesta 11, 1000 Ljubljana

T +386 51 653 393      E secretary@archery-si.org     W www.archery-si.org
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NOVA ROKOBORSKA ZVEZA SLOVENIJE

Nova rokoborska zveza je nosilka rokoborbe v Sloveniji, ki je predvsem razvita 

v severovzhodnem delu države. Ob 40. letnici obstoja rokoborbe so rokoborci iz 

Murske Sobote prinesli deset medalj iz največjih mednarodnih tekmovanj kot 

so svetovno in evropsko prvenstvo. Rokoborba se razvija tudi v Ljubljani, kjer 

trenutno delujeta dva kluba.

IZZIV
V rokoborskem izzivu te čaka prikaz treninga rokoborbe, specifičnih rokoborskih 

vaj za krepitev vratnih mišic in vseh atraktivnih rokoborskih tehnik. Pomeri se v 

izzivu z najboljšim slovenskim rokoborcem, Juretom Kuharjem. Praktična nagrada 

čaka tistega, ki uspe Jureta podreti na tla.

Nova rokoborska zveza Slovenije

Mladinska ulica 3, 9000 Murska Sobota

T +386 31 564 306      E slo@fila-wrestling.com     W wwww.rokoborska-zveza.si

BODI DEL 
OLIMPIJSKEGA

UTRIPA
Z URADNIMI SLOVENSKIMI 

OLIMPIJSKIMI IZDELKI
PRODAJNA MESTA: 

PETROL, MERCATOR,
OLYMPIC.SI
#RIOVNAS



nalepka za

opravljen

izziv

37

nalepka za

opravlje
n

izziv

36

JUDO ZVEZA SLOVENIJE

Pomemben mejnik v razvoju slovenskega juda je ustanovitev Judo zveze Slovenije, kot 

samostojne strokovne športne organizacije. Nastajala je postopoma. Njeni začetki 

segajo v petdeseta leta prejšnjega stoletja. Danes (2016) je v Sloveniji registriranih 78 

klubov in nekaj več kot 4000 judoistk in judoistov. Judo zveza Slovenije je članica IJF 

(Mednarodna judo zveza) in EJU (Evropska judo unija), ki skrbita za razvoj juda v svetu 

in Evropi. Slovenski judoisti ves čas beležijo uspehe na največjih tekmovanjih kot so 

olimpijske igre, svetovna in evropska prvenstva. Letos sta bili v Riu dobitnici kolajn 

zlata Tina Trstenjak in bronasta Anamarija Velenšek.

IZZIV
Judo kluba Polyteam iz Črnuč, ki izvaja vadbe tudi v OŠ Franc Rozman Stane v 

Šentvidu, in Sokol Ljubljana iz Zelene jame na Kongresnem trgu zastopata Judo 

zvezo Slovenije. V izzivu za otroke in njihove starše seznanjata z olimpijsko borilno 

veščino - judo. Strokovni sodelavci Judo klubov Polyteam in Sokol Ljubljana na igriv, 

zabaven in zanimiv način prikazujejo načela in osnove juda, kako potekajo treningi 

juda in kot zanimivost tudi kakšno izmed borb. V športnem izzivu se preizkusi z 

vrhunskim judoistom ali judoistko. Pri izzivu se judoist postavi v položaj "želva", 

obiskovalci pa ga poskušajo obrniti ali prevrniti. Potrebno je nekaj spretnosti, 

znanja in iznajdljivost udeležencev.

Judo zveza Slovenije

Partizanska cesta 35, 2310 Slovenska Bistrica

T +386 2 843 00 30      E  judo.zveza@siol.net     W www.judo-zveza.si

KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE

Kolesarsko društvo Rog je eno najstarejših aktivnih kolesarskih društev v Sloveniji. 

Ustanovljeno je bilo leta 1949 v Ljubljani. Glavni namen društva je pridobivanje in 

vzgoja mladih kolesark in kolesarjev, ter organizacija kolesarskih prireditev. Najbolj 

smo ponosni na že 35. izvedbo Maratona Franje, ki je v vseh teh letih preseglo meje 

Slovenije in se s prek 7000 udeleženci vsako leto uvršča med največje kolesarske 

maratone v Evropi.

IZZIV
Kolesarstvo je zanimiv in atraktiven šport, predvsem pa zelo zdrav, a ga žal mnogi 

otroci ne občutijo kot takšnega. Nevarne ceste, vse več motornega prometa in 

nestrpnost voznikov, so razumljivi razlogi, ki starše odvračajo od tega, da bi se 

njihovi otroci vozili po cestah. V kolesarskem izzivu se bodo otroci lahko pomerili 

na spretnostnem poligonu, kjer bodo morali premagovati najrazličnejše ovire, 

v drugem izzivu pa se bodo lahko pomerili na specialki, ki je vpeta v kolesarski 

trenažer in nam omogoča kolesarjenje na mestu. Tu bodo sodelovali tudi mladi 

kolesarji Kolesarskega društva Rog, s katerimi se bodo lahko pomerili v izzivu.

Kolesarska zveza Slovenije

Celovška 25, 1000 Ljubljana

T +386 1 239 66 00      E kzs@kolesarska-zveza.si     W www.kolesarska-zveza.si
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ZVEZA ZA HOKEJ NA TRAVI SLOVENIJE

Zveza za hokej na travi Slovenije je krovna organizacija za področje hokeja na 

travi v Sloveniji. Pod njenim nadzorom potekajo domača prvenstva, zadolžena 

pa je tudi za razvoj tega športa in izobraževanje na raznih področjih iz te športne 

panoge. Kontaktira z evropsko in svetovni hokejsko fedracijo in prijavlja klube za 

mednarodna tekmovanja.

IZZIV
Pod nadzorom slovenskih reprezentantov in reprezentantk bomo otroke seznanili 

z osnovami hokejske igre. Vodili bomo žogico med stožci in zadevali mini gol, si 

podajali žogico v družbi akivnih igralcev, pa tudi kakšna nagrada v obliki obeskov 

se najde.

Zveza za hokej na travi Slovenije (ZHNTS) 

Mladinska ulica 3,  9000 Murska Sobota

T +386 31 590 060      E info@zhnts.si     W www.zhnts.si

AVTO-MOTO ZVEZA SLOVENIJE

Avto-moto zveza Slovenije je zveza avto-moto društev in avto-moto touring klubov, 

zasnovana na tradiciji Kranjskega avtomobilskega kluba Slovenije, ustanovljenega 

leta 1909. AMZS je nacionalna panožna športna zveza za avto-moto šport. AMZS 

razpisuje državna prvenstva, pokalna tekmovanja in amaterska tekmovanja. S 

svojimi reprezentancami sodeluje na ekipnih in na posamičnih evropskih in svetovnih 

prvenstvih. Je pa tudi tudi največja nevladna organizacija na področju prometne 

varnosti v Sloveniji.

IZZIV
Otrokom bodo športniki predstavili 2-3 športne panoge (motorkos, karting, …) 

skupaj z vozili in opremo. Športni izziv bo izbira ustrezne opreme za posamezno 

panogo in njena razporeditev k vozilom.

Avto-moto zveza Slovenije

Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana

T +386 1 5305 300      E info@amzs.si     W www.amzs.si
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SNOWBOARD TEAM SLOVENIJA
Snowboard Team Slovenija (Odbor za deskanje na snegu) deluje pod okriljem 

Smučarske zveze Slovenije. Ob skrbi za izvedbo vrhunskih tekmovalnih programov 

je prioriteta aktivnosti za prihodnja obdobja, popularizacija deskanja na snegu 

med otroci in mladino, ter organizacija tekmovanj, tako tistih vrhunskih, kakor 

tudi rekreativnih.

IZZIV
Na Kongresnem trgu Snowboard Team Slovenia predstavlja Burton Riglet park, 

poseben poligon za otroke od 2 do 6 leta starosti. Poligon je namenjen predstavitvi 

deskanja kot športa, v športnem izzivu pa se lahko naučiš tudi prvih korakov na 

deski, ter dobiš vse informacije v zvezi z možnostmi obiskovanja šole deskanja na 

snegu v tvoji bližini ali o poteku treningov tekmovalnih vrst.

Smučarska zveza Slovenije - Odbor za deskanje na snegu

Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana

T +386 1 513 68 00      E info@sloski.si     W www.sloski.si
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DUNKING DEVILS

So v svetu vodilna akrobatska skupina, ki s svojimi atraktivnimi nastopi občinstvo 

navdušuje že več kot 10 let. Zaupajo jim globalna podjetja, veliki voditelji, starši, 

mladostniki in otroci iz celega sveta. Nastopili so več kot 1000 krat v 35 državah 

na 5 kontinentih sveta. S svojim delovanjem ne razvijajo le vrhunskih športnikov, 

temveč tudi odgovorne in izobražene ljudi. Stremijo k temu, da vodijo z zgledom! 

Nastopajo z užitkom in strastjo! Leta 2004 so začeli kot skupina prijateljev z željo, 

da svojo skupno strast nenehno razvijajo in svoje znanje pokažejo svetu. Kljub 

težkim začetkom in mnogim oviram nikoli niso obupali. Vedno so imeli odprta 

vrata za nove člane in skozi leta so se jim pridružili akrobati iz cele Slovenije. Leta 

2013 so odprli svoj športni center, kjer svoje znanje in izkušnje prenašajo na mlajše 

generacije pod okriljem Dunking Devils Akademije.

URBAN ROOF

Športni center Urban Roof se bo predstavil z delavnicami urbanih športov, na katerih 

se boste lahko preizkusili v rolkanju, rolanju, vožnji z bmx kolesi in skiroji, hip hop-u 

in break-u. Delavnice bodo potekale po urniku, ki ga najdete na našem prostoru na 

Kongresnem trgu. Urban Roof pripravlja tudi atraktivni šov urbanih športov! Obeta 

se dogajanje, ki ga ne gre zamuditi. Letos vas na prostoru Urban Roofa pričakuje tudi 

posebni izziv - freestyle urbani poligon! Pridi, preizkusi se, prifuraj si nalepko in si z 

malo sreče zagotovi še simpatično nagrado! Se vidimo!

Urban Roof je center urbanih športov v spodnji Šiški. Pod Urbano streho vas 

pričaka pokrit skate park, plezalna bolder stena in plesna dvorana. Pod vodstvom 

izkušenih športnih učiteljev izvajamo skate tečaje, tečaje akrobatskega rolanja, bmx-

kolesarjenja, skiroja, športnega plezanja, tečaje hip hop-a in breakdance-a. Ponujamo 

programe za vse starosti in stopnje znanj in tudi individualno vadbo. V času rekreacije 

je možna rekreativna vadba na vseh športnih površinah. Poleg rednih programov 

organiziramo tudi različna tekmovanja in mednarodne dogodke, športne dneve, 

praznovanja rojstnih dni, motivacijske delavnice, kampe, izlete, športne aktivne 

počitnice, počitniška varstva za otroke, delavnice urbane kulture in še kaj. Pri nas je 

zakon, pridi mimo :)

Dunking Devils akademija

Celovška cesta 175, 1000 Ljubljana

T +386 31 471 540       E domen@dunking-devils.com      W www.dunking-devils.si

Urban Roof

Milana Majcena 6, 1107 Ljubljana

T +386 59 924 163       E info@urbanroof.si      W www.urbanroof.si
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POSTANI ŠPORTNI NOVINAR

Za trenutek postani športni reporter in to zabeleži v zvoku in sliki!

Sodelavci Vala 202 te pričakujejo z mikrofonom v roki.

VAL 202
Val 202, drugi program Radia Slovenija, je sodoben informativni, glasbeni, športni in 

interaktivni radijski program. Najbolj poslušan! 

Poslušajte v živo: 

http://bit.ly/wma202 

http://bit.ly/mp3202 (mp3 pretok) 

MEČEM IN MISLIM, TOREJ SEM

Preživi prosti čas z zabavnim metanjem in se preizkusi v zbranosti, preciznosti meta 

in računanju na pamet. Razvijaj motoriko v preprostih igrah v naravi, primernih za vse 

generacije, in se veseli s prijatelji.

 

V gumeno tarčo bodo otroci z različnih razdalj metali gumene oziroma kotalili 

lesene balinčke.

 

V magnetne pikado tarče na različnih višinah bodo otroci metali magnetne puščice z 

različnih razdalj.

Zadeni CENTER V CENTER.

II. program Radia Slovenija - Val 202

RTV Slovenija, Tavčarjeva 17, 1550 Ljubljana

T +386 1 475 2 202       E val202@rtvslo.si      W val202.rtvslo.si

Hribar - OS, d.o.o.

Vidmarjeva 2, 4000 Kranj

T +386 59 037 057      W www.hribar-otroci.si
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SKB IZZIV Z MARUŠO MIŠMAŠ

Si kdaj razmišljal, da bi se pomeril z najboljšimi? Da bi jih celo prehitel ali pa vsaj 

poskusil? Pomeri se v teku za kratko razdaljo, izmeri svoj čas in preveri kako hiter si. Svoj 

rezultat lahko primerjaš z državno rekorderko v teku čez zapreke na 3.000m, vrhunsko 

športnico Marušo Mišmaš. 

Banka SKB in Papi te pričakujeta!

PAPI SE PREDSTAVI

Sem krilati pujsek in sem prijatelj mladih varčevalcev banke SKB. Krila imam zato, 

ker so mi na banki zaupali številne pomembne naloge. Pomagajo mi spodbujati 

otroke in mlade do 12. leta k varčevanju, hkrati pa z njimi svoje prijatelje rad 

popeljem v svet domišljije. Bi bil rad tudi ti moj prijatelj? Veš, jaz živim v mestu, kjer 

se veliiiiiko dogaja.

ČUPAKABRA

Čupakabra, žonglerska in ognjena skupina ustvarja na področju cirkusa. Skozi 

prizmo cirkusa opazuje svet in z gibom pripoveduje zgodbe. V atraktivnih točkah 

meša žongliranje in humor v koktail čustev in smeha. Predstave so žive, zato vedno 

drugačne, tako kot vsak od nas, ki iščemo ravnotežje življenja. Vsi smo akrobati in 

cel svet je cirkus. Čupakabra vam to pokaže.

SKB Banka d.d. Ljubljana

Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana

T +386 1 471 55 55       E info@skb.si      W www.skb.si

ČUPAKABRA

Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana

T +386 41 494 270      E info@cupakabra.si      W www.cupakabra.si
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ZAVOD ZA ŠPORT PLANICA

Zavod za šport RS Planica je za vaše najmlajše in tudi nekoliko starejše pripravil 

programe, ki jih izvajajo vrtci, osnovne šole in športna društva tekom celega 

šolskega leta.

Naj vam jih predstavimo:

Gibalni/športni program Mali sonček je namenjen otrokom v predšolskem 

obdobju, starim od dve do šest let. Njegov namen je obogatitev programa na 

področju gibanja v vrtcu, s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek 

daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Neuspešnih otrok NI! 

Priznanje v prvi vrsti pomeni, da je otrok vključen v program, zato ga prejmejo vsi 

otroci, seveda po ustreznem procesu.

Cilj športnega programa Zlati sonček, ki je namenjen otrokom, starim od šest 

do osem let, je obogatitev otrokovega prostega časa s športnimi vsebinami v 

vseh letnih časih. V ospredju sta igra in izpeljava dejavnosti, ki trajajo daljše 

časovno obdobje. Pomembno je sodelovanje v programu in ne storilnost, zato je 

program zasnovan tako, da je vabljiv in uresničljiv tudi za otroke z manj znanja 

in sposobnosti.

Zavod za šport RS Planica

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

T +386 (0)1 434 23 90       E info@sport.si      W www.zsrs-planica.si

Športni program Krpan je namenjen otrokom drugega triletja OŠ. Tudi pri tem 

programu ni cilj tekmovanje in pridobitev medalje, temveč redna vadba, ki z 

osvajanjem novih športnih znanj in razvijanjem gibalnih sposobnosti bogati otrokov 

prosti čas.

Osnovni namen programa »Naučimo se plavati« je povečati število plavalcev 

ter izboljšati plavalno znanje otrok in mladine. Program zajema plavalne tečaje 

in preverjanje znanja plavanja ter sega v predšolsko, osnovnošolsko in tudi 

srednješolsko obdobje.
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DOPING? NE, HVALA!

Prav je, da si vsak športnik želi biti najboljši, a do zmage mora priti na pošten način in 

ne z goljufanjem. Vsak šport ima svoja pravila, ki jih moramo spoštovati, saj bo šport 

le tako zanimiv za vse udeležence. Med kršenje športnih pravil sodi tudi uporaba 

dopinga, torej uporaba snovi in postopkov, ki so v športu prepovedani.

Uporaba dopinga lahko za vedno okvari športnikovo zdravje. Športniki morajo vedno 

preveriti, kaj uporabljajo, da ne bi v svoje telo vnesli česa prepovedanega. Zdrava 

prehrana, dovolj počitka in primeren trening so prava pot do uspeha.

Slovenska antidoping organizacija si prizadeva ščititi pravico športnikov, da trenirajo 

in tekmujejo v športu brez dopinga ter zagotavlja okolje za čisti šport.

Slovenska antidoping organizacija

Celovška 25, 1000 Ljubljana

T +386 1 230 60 10       E antidoping@sloado.si      W www.sloado.si


