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SKUPAJ ZNAMO IN ZMOREMO! 
Tudi v letu 2013 bomo sodelovali, skupaj bomo nadaljevali z oblikami  
MEDGENRACIJSKEGA SODELOVANJA, s prepletanjem vsebin okoljevarstva, 
zdravja, gibanja in humanitarnosti!  
 
Ministrstvo za znanost,izobraževanje, kulturo in šport je uvrstilo 
projekt:6. DAN DRUŽENJA IN GIBANJA VSEH GENERACIJ v redno 
dejavnost ŠOLSKIH ŠPORTNIH TEKMOVANJ in s tem ste 

vsi,koordinatorji, ki boste organizirali omenjeni dogodek, upravičeni do TOČK ZA NAPREDOVANJE. 
 
V  soboto, 11. maja 2013 organiziramo VI. Prireditev:  
»ŠPORT ŠPAS – 6. DAN DRUŽENJA IN GIBANJA VSEH GENERACIJ«. 
 
Vsebinsko bo program potekal na prizoriščih ob šoli, vrtcu, igrišču, posamezen prireditelj ga lahko popestri z lasnimi možnostmi in 
idejami :  
             PROGRAM 2013  

• gibalne aktivnosti vseh treh generacij - jutranja telovadba 
• skupni pohod 
• TEMA: MEDSEBOJNI ODNOSI 
• družabno - zabavne igre     
• nagradna igra  
• meritve srčnega utripa in krvnega tlaka  
• okoljevarstvene aktivnosti – eko stojnice 
• aktivnosti s področja zdravstva – zdrava prehrana 
• nastopi šolskih glasbenih skupin in solistov … 
• podelitev priznanj 
• SMS – za štipendiranje 

 
K prijavi vabimo vse šole, vrtce in ustanove. Predlagamo združevanje pri organizaciji šol in vrtcev, vključevanje 
društev upokojencev, zdravstvenih domov, gasilskih društev, športnih društev, društev kmečkih žena, domov 
upokojencev, ostalih društev in organizacij.  
Povabite SOSEDA – SOSENJO ŠOLO – SOSEDNJI VRTEC ….. 
Sodelovanje prinaša bogatejše vsebine, racionalnejšo razdelitev dela in več idej ….. 
  
Predlagamo, da s projektom sodelujete na Javnih razpisih in da ima šola na dan prireditve delovno soboto.  
 
Vsakemu organizatorji bomo zagotovili: 
priponke ŠPORT ŠPAS – DAN DRUŽENJA IN GIBANJA VSEH  GENERACIJ; 
zloženko za vsako družino; 
diplome 
plakate 
CD z glasbo 
Celovito nacionalno medijsko podporo: tv oddaja – radijska oddaja – tiska – splet …. 
nacionalno medijsko podporo; 
izpeljavo nagradnega natečaja in nagrade  
Povabili in animirali bomo: Državni zbor, Vlado RS, Predsednika države…. ; 
Povabili bomo župane vseh mest in vidnejše osebe iz javnega življenja; 
 
Predvidoma v novembru 2012 Vas obiščemo  na regijskih posvetih in se o vsem dogovorimo.. 
 
Iskreno vabljeni!  
Prijave pošljite na info@mediasport.si do 30. avgusta 2013 
 (vključite prireditev v svoj delovni načrt in NAJ BO SOBOTA, 11. maja -  DELOVNA SOBOTA). 
Dodatne informacije: telefon: 01/23 62 616 ali e- pošta: info@mediasport.si ali 041/622-762 
 

Zavod MEDIA ŠPORT         
Slavko Sakelšek  l.r.         
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Media šport, Pleteršnikova ulica 18, 1000 Ljubljana, tel.: 01/ 23 62 615,  

e-pošta: info@mediasport.si , e-naslov: www.mediasport.si , www.sportspas.si 
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