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ZADEVA 

Povabilo na obisk Slovenskega olimpijskega izobraževalnega centra – 

olimpijskega muzeja v Ljubljani (BTC City, Šmartinska cesta 140)  
 

 

 

Spoštovani! 

 

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez je v letu 2016 postavil nov Slovenski olimpijski 

izobraževalni center, ki je tudi mali olimpijski muzej. Krajše ga imenujemo kar SOIC, v njem pa 

predstavljamo olimpizem, olimpijsko zgodovino in nastope slovenskih športnikov na olimpijskih igrah. 

 

V SOIC so razstavljeni različni originali športne opreme, rekviziti, medalje, odlikovanja, ki so nam jih za 

razstavo posodili slovenski olimpijci. Postavili smo tudi steno slavnih olimpijcev, na kateri so zbrane 

kopije vseh medalj, ki so jih slovenski športniki osvojili na olimpijskih igrah. Olimpijske igre, športnike in 

športe pa predstavimo preko filmov, fotografij, zapisov in razstavnih eksponatov.  

 

SOIC je postavljen v pritličju Upravne stolpnice BTC City, Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, kjer je 

sedaj tudi sedež Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez. Za posameznike in skupine, 

je center odprt vse dni med tednom od 10.00 do 16.00 ure in ob sredah do 19.00 ure. Za najavljene 

skupine pa center predstavimo tudi izven rednega delovnega časa. Za ogled SOIC ni vstopnine in 

obisk je brezplačen! 

 

Za otroke iz vrtcev in šol, pa organiziramo tudi posebni program, ki smo ga poimenovali Olimpijska 

urica. Ta program je namenjen predstavitvi olimpijske zgodovine, olimpijske simbolike, olimpijskih 

športov in naših vrhunskih športnikov. Pri programu sodelujejo vrhunski športniki (aktivni športniki ali 

športniki, ki so že končali športno kariero) in predstavijo svojo izkušnjo z udeležbe na olimpijskih igrah.  

 

Na olimpijski urici otroci spoznajo olimpijske simbole (originalne olimpijske bakle, olimpijsko zastavo, 

maskote…) in skupaj z vrhunskimi športniki izvedejo pravi olimpijski otvoritveni protokol. Pomemben del 
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olimpijske urice je tudi gibalna dejavnost, saj za otroke pripravimo preproste naloge (štafetne in družabne 

igre, poligon z različnimi nezahtevnimi nalogami, ki ponazarjajo olimpijske športe).  

 

Ob izvajanju nalog sledimo načelom športnih vrednot odličnosti, sodelovanja, prijateljstva in fair playa. 

Prav vsi udeleženi se morajo pri nastopu potruditi in za vse veljajo enaka pravila. Zato so na koncu tudi 

vsi zmagovalci. Dodatno jih k sodelovanju spodbuja maskota Olimpijskega komiteja Slovenije – 

Združenja športnih zvez – lisjak Foksi.  

 

Izvedba Olimpijske urice za vrtce in šole je brezplačna. Enako kot obisk SOIC, ni pogojena z 

nobeno drugo obvezo (vstopnina, promocija sponzorjev, nakup opreme…). Ves čas izvedbe 

programa in obiska centra pa je obvezna prisotnost spremljevalnega osebja vrtca ali šole.  

 

Vabimo vas, da nas obiščete in omogočite otrokom spoznavanje olimpijske zgodovine, 

olimpijskih simbolov in druženje z vrhunskimi slovenskimi športniki.  

 

Za vse dodatne informacije se obrnite na vodjo Slovenske olimpijske akademije, g. Aleš Šolar (telefon 

051 376 289). Prijavo lahko pošljete po e pošti na naslov ales.solar@olympic.si.  

 

S športnimi pozdravi! 

 

Miroslav Cerar 

Slovenska olimpijska akademija 

Predsednik  

 

 

Slovenski olimpijski izobraževalni center 

Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana 

http://www.olympic.si/olimpijski-wiki/slovenski-olimpijski-izobrazevalni-center   

http://www.olympic.si/medijsko-sredisce/video-galerija/olimpijski-izobrazevalni-center  
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