
REGIJSKA PISARNA LJUBLJANA

MINI OLIMPIJADA



 MINI OLIMPIJADA

 ŠPORTNE IGRE ZAPOSLENIH

 ŠPORTNI PROGRAMI ZA MIGRANTE

 ZDRAVI NA KVADRAT

 SREČANJE SLOVENSKIH ŠPORTNIKOV IZ 

OBMEJNIH DEŽEL

 MOJA OLIMPIJSKA NORMA

 OSTALE NALOGE REGIJSKE PISARNE

REGIJSKA PISARNA LJUBLJANA



V sklopu tedna športa organiziramo različne aktivnosti 

čez cel teden:

- Predstavitev vadbe za starejše

- Mini olimpijada za osnovnošolce prve triade

- Športna tržnica (predstavitev ljubljanskih športnih 

klubov in društev na Kongresnem trgu – v lanskem 

letu 100 društev in klubov)

TEDNA ŠPORTA – 5. do 10.9.2016



TEDEN ŠPORTA



TEDEN ŠPORTA



V sklopu našega poslanstva Regijske pisarne
Ljubljane OKS-ZŠZ izvajamo tudi projekt MINI
OLIMPIJADE. Namenjen je predšolskim otrokom
in osnovnošolcem 1. triade. Namen projekta je
predstavitev različnih športnih panog, spodbuda
otrok k športni aktivnosti, poudarek pa je tudi na
predstavitvi olimpijskega gibanja – olimpijskega in
fair play protokola. Za otroke pripravimo športni
dan kjer spoznajo različne športne panoge.



1. V letu 2016 smo Mini olimpijado izvedli na dveh 

lokacijah:

• Kongresni trg (teden športa)

• Gospodarsko razstavišče (sejem Narava-zdravje)

2. Obiskalo nas je več kot 1.600 otrok

3. Izvajali smo vadbo v 23 športnih panogah

4. Pri izvedbi športnih poligonov smo sodelovali z 41 

ljubljanskimi športnimi društvi 

5. Vsako leto je udeležba večja, zato bomo v letu 2017 

v sklopu tedna športa namenili mini olimpijadi 3 dni 

MINI OLIMPIJADA



MINI OLIMPIJADA - TEDEN ŠPORTA 2016

V sreptembu 2016 dne 8. in 9. smo organizirali dva športna

dneva za šolske otroke 1. triade, na Kongresnem trgu, kjer nas

je obiskalo več kot 800 otrok ljubljanskih osnovnih šol iz prve

triade

S pomočjo naših društev smo otrokom z vodeno vadbo skozi

športne poligone predstavili 22 športnih panog. Vadba na

posameznem poligonu je trajala 10 minut. Otroci so bili v

dnevu, ko so nas obiskali, aktivni štiri ure.







MINI OLIMPIJADA – SEJEM NARAVA-ZDRAVJE

24. in 25.novembra 2016 smo na Gospodarskem razstavišču

na že tradicionalni prireditvi Mini olimpijada, gostili kar 818 otrok

ljubljanskih vrtcev med 4. in 6. letom starosti.

S pomočjo naših društev smo otrokom z vodeno vadbo skozi

športne poligone predstavili 6 športnih panog. Vadba na

posameznem poligonu je trajala 10 minut.





 Hvala še enkrat za čudovito organizirano Mini olimpijado. Veselimo se sodelovanja na 

skupnih projektih. Uspešno še naprej! –GD ZELENA JAMA-

 Najlepša hvala za izveden športni dan. Bili smo navdušeni nad izvedbo in darili. –OŠ 

OSKARJA KOVAČIČA-

 Spoštovani, res je bilo super, pohvale organizatorju, koordinatorjem in tistim, ki so nas 

usmerjali in vodili po postajah. POHVALJENI PRAV OD VSEH UČITELJIC -OŠ 

KAŠELJ-

 V imenu Zasebnega vrtca Metulj se vam zahvaljujem za odlično organizacijo in 

izpeljavo Mini Olimpijade na sejmu Narava-zdravje. Se vidimo prihodnje leto. –VRTEC 

METULJ-

 Vem da sem prehitra, ampak me zanima ali tudi letos v času sejma Narava zdravje 

organizirate Miniolimpiado za otroke? Zelo radi bi se udeležili tega dogodka. –VRTEC 

VODMAT-

 …

Mnenja udeležencev


