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Javni zavod Šport Ljubljana       Datum: 30.05.2013 
Celovška ulica 25 
1000 Ljubljana 

http://www.sport-ljubljana.si/ 
    
    
VSEM ŠOLAM IN VRTCEM V VSEM ŠOLAM IN VRTCEM V VSEM ŠOLAM IN VRTCEM V VSEM ŠOLAM IN VRTCEM V MOLMOLMOLMOL    

    
ZADEVA: PZADEVA: PZADEVA: PZADEVA: Povabiloovabiloovabiloovabilo    šolam in vrtcem Mestne občine Ljubljana na prireditev ob Tednu gora.šolam in vrtcem Mestne občine Ljubljana na prireditev ob Tednu gora.šolam in vrtcem Mestne občine Ljubljana na prireditev ob Tednu gora.šolam in vrtcem Mestne občine Ljubljana na prireditev ob Tednu gora.    
 
Javni zavod Šport Ljubljana organizira v sklopu čezmejnega projekta Julius prireditev Teden Gora, ki bo 

potekala v Rekreacijsko izobraževalnem centru Sava v Tomačevem. Projekt Julius je projekt iz programa 
čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo. Osnovni namen projekta je promocija plezanja, gorništva  
in pohodništva v naravnem okolju. V projektu sodeluje 12 partnerjev (7 italijanskih in 5 slovenskih).  
 

Teden Gora bo potekal od petkaod petkaod petkaod petka    14141414. . . . junijajunijajunijajunija    2013 do nedelje2013 do nedelje2013 do nedelje2013 do nedelje    16161616. . . . Junija Junija Junija Junija 2013201320132013, v RIC Sava v Tomačevem: 
http://www.sport-ljubljana.si/sava/sava-ric/ 
 

V okviru Tedna gora bodo potekale številne aktivnosti namenjene predvsem otrokom in mladostnikom,predvsem otrokom in mladostnikom,predvsem otrokom in mladostnikom,predvsem otrokom in mladostnikom, pa 
tudi ostalim udeležencem. Rdeča nit prireditve so gore, gorništvo, narava in plezanje. Predvajale se bodo 
projekcije filmov in risank z gorniško vsebino. Najmlajši bodo poslušali pravljice o naravi in bitjih, ki živijo v 
naravi. V RIC Sava bo v nedeljo postavljena montažna plezalna stena. Na njej se bodo nadobudneži, pod 

budnimi očesi vrhunskih inštruktorjev plezanja preizkusili tudi v tej, vedno bolj zanimivi športni panogi. V 
naravnem okolju bo udeležencem omogočeno tudi pridobivanje veščin jahanja.  
 
Vljudno vabimo vse učitelje, malčke, šolarje in mladince, da se nam v sklopu aktivnosti ob zaključku 

šolskega leta pridružite na RIC Sava. Prireditev se začne v petek 14. jv petek 14. jv petek 14. jv petek 14. junija obunija obunija obunija ob    10.0010.0010.0010.00 uri.  
 
 
Za vse podrobnosti in informacije smo vam na voljo na spodnjih telefonskih številkah: 

Šport Ljubljana: vodja Parka Ježica g. Andrej Kastelic, tel. 041 780 050 in tajništvo ga. Vesna Prodan, tel. 
051 625 913. 
 
V upanju, da se srečamo na prireditvi ob Tednu gora, vas prijazno pozdravljamo. 

 
Priloga: 

- Urnik dejavnosti prireditve Teden gora 

 
Tatjana Polajnar, direktorica 


