
                                                                               

 

Olimpijski dan 2019 in 
Vabilo na tekmo Svetovnega pokala v Tacnu 

 
Ljubljana, 12.6.2019 

Spoštovane olimpijke, spoštovani olimpijci, 
 
Mednarodni olimpijski komite (MOK) obeležuje vsako leto, 23. junija olimpijski dan. Olimpijci po 
vsem svetu se z namenom promocije aktivnega in zdravega življenjskega sloga, ter promocijo 
olimpijskih in športnih vrednot udeležujemo različnih športnih, kulturnih in izobraževalnih 
aktivnosti in s tem pripomoremo k globalnemu ozaveščanju dneva ustanovitve MOK in treh 
stebrov olimpijskega gibanja, ki so gibanje, učenje in raziskovanje. Letošnje leto smo pričeli s 
serijo dogodkov v sredo, 12. junija, v izbranih krajih, od koder prihajajo naši olimpijci in izjemni 
športniki. Aktivni in nekdanji vrhunski športniki so obiskali matične osnovne šole in s projektom 
‘’olimpijske urice’’ s šolarji delili pomen olimpijskih vrednot – odličnost, prijateljstvo in 
spoštovanje ter kot pomembni ambasadorji olimpizma in športa z osnovnošolci sedli v šolske 
klopi.   
 
Praznovanje Olimpijskega dne pa se še nadaljuje, saj je junij mesec olimpizma. In sicer smo v 
sklopu letošnjega olimpijskega praznovanja s strani Kajakaške zveze Slovenije in olimpijca 
Toneta Hočevarja 

vabljeni na ogled Svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah 2019, v Tacnu, v 
Ljubljani in sicer v soboto, 29. junija 2019. 

 
Celoten program je dosegljiv na tej povezavi: https://slalomtacen.com/tacen/  
Ob navijanju za najboljše kajakaše in kanuiste sveta bo poskrbljeno tudi za prijetno športno 

vzdušje in pogostitev v VIP prostoru. Neposredno pred začetkom tekmovanja [zbor olimpijcev 

je predviden ob 8.30 uri] vas bo pri vhodu na prizorišče na Marinovševi ulici v Tacnu pričakal 

olimpijec Tone Hočevar, oziroma predstavnik Kajakaške zveze Slovenije. Za olimpijce je 
zagotovljena VIP vstopnica, ki vključuje poseben prostor na tribuni, vabljeni pa smo tudi na 
pogostitev v VIP šotor. Zagotovljeno je tudi parkiranje.  
 
Kdor bi želel ob praznovanju olimpijskega dne prejeti svoj okvirjen olimpijski certifikat (OLY), ga 
lahko pridobi na tej povezavi: https://olympians.org/olympians/oly/ in pošlje .pdf dokument na 
mail olimpijci@olympic.si in vam ga bomo natisnjenega okvirili in izročili na srečanju ali enemu 
izmed dogodkov. 
 
Poleg tega Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez sploh prvič organizira 
Olimpijski športni tabor s Foksijem in Olimpijci, na katerega lahko povabimo družino, 
prijatelje, znance ali druge zainteresirane, ki imajo otroke v starosti od 1. do 5. razreda osnovne 
šole. Več podrobnosti se nahaja v samostojni prilogi in na povezavi: http://tabor.olympic.si  
 
Prijetno praznovanje olimpijskega meseca in Olimpijski pozdrav, 
 
Petra Robnik,        Miroslav Cerar,   
Sekretarka KSO      Predsednik KSO 
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