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Projekt podpirata  

 

MINI OLIMPIJADA 2022 
 

PREDSTAVITEV BREŽIŠKIH ŠPORTNIH DRUŠTEV 

Športna zveza Brežice v sodelovanju z lokalnimi športnimi društvi ter Olimpijskim komitejem 

Slovenije - Zvezo športnih zvez, Občino Brežice, ZPTM Brežice in Zavodom za šport Brežice v 

četrtek, 22. septembra 2022, pripravlja Mini Olimpijado - predstavitev delovanja brežiških 

športnih društev. Dogajanje se bo začelo ob 16.30 na zaprtem delu Ceste prvih borcev v 

Brežicah. 

 

PROGRAM AKTIVNOSTI: 

1. Začetek aktivnosti (16.30) 

2. Olimpijski protokol (17.00) 

3. Športni izzivi in ostale športne delavnice (17.15 - 18.30) 

4. Podelitev priznanj in nagrad (18.30) 

Otroci bodo na omenjenem dogodku spoznali različne športne discipline/izzive, športno in 

olimpijsko zgodovino, velik poudarek pa je tudi na predstavitvi olimpijskega gibanja – 

olimpijskega protokola po vzoru pravega otvoritvenega protokola na pravih olimpijskih igrah.  

  

Kot se za veliko športno prireditev najmlajših spodobi, bomo izvedeli pravi olimpijski protokol 

z olimpijsko zastavo in baklo, ki ju bodo ob zvokih olimpijske himne na prizorišče prinesli 

otroci, udeleženci Mini olimpijade. Sledila bo še zaprisega športnikov, potem pa se bodo izzivi 

v najrazličnejših športnih panogah lahko pričeli. 

 

Otroci bodo na stojnici »Brežice - Evropsko mesto športa 2022« prejeli posebne kartončke, na 

katerih bodo zbirali štampiljke, ki jih bodo prejeli na posamezni postaji oziroma izzivu. V 

primeru, da bodo otroci uspešno zaključili z določenim številom izzivov, bodo prejeli 

spominsko majico in nagrado. Naloge na posameznih postajah bodo prilagojene otrokom od 
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4. do 11. leta starosti. Poskrbeli bomo tudi za najmlajše obiskovalce, saj se bodo lahko udeležili 

delavnice s poslikavo obraza in »mini« izzivi. 

 

Pri projektu sodelujejo: 

 Badminton Klub Pišece 

 DBV Katana 

 Fight Club Shony 

 Kajak kanu klub Krško 

 Košarkarski klub Brežice 

 NK Brežice 1919 

 Orientacijski klub Brežice 

 Planinsko društvo Brežice 

 Rokometni klub Brežice 

 Viva klub Brežice 

 ZPTM Brežice - Mladinski center Brežice 

Vabimo vas, da z nami preživite pester in nepozaben športni popoldan. 

 

Lep športni pozdrav,  

 
 
 

Pripravil: 

Jaka Lenart, lr. 

 Predsednik: 

Stanko Tomše, l.r. 

           
  


