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Koordinatorji programa v letu 2018: Športna zveza Ljubljane, Zveza športnih društev Krim, Zveza 

športnih društev Slovan, Športna zveza Univerze v Ljubljani. 

Sofinancerja programa: Mestna občina Ljubljana, Fundacija za šport.  



Kljub manjši vsoti, ki je bila v seštevku letos namenjena za izvedbo programa in njegovo 

promocijo (zmanjšanje proračuna je povezano s Fundacijo za šport), smo se programa 

Razgibajmo Ljubljano 2018 lotili z nič manjšo vnemo in zagnanostjo, bolje rečeno z več idejami, 

inovacijami in drznosti. Slednje velja predvsem za dan, ko smo v Ljubljano pripeljali sneg, kar 

je bila še lani le želja v oblakih. Tudi pri ostalih programih smo poskrbeli za drugačnost in 

napredovanje, žal pa je predvsem denarja premalo, zadržkov pa tudi zato preveč, da bi 

učinkoviteje izboljšali prepoznavnost in z njo poskrbeli za še večji obisk dogodkov in vadb. 

Statistika: skupaj se je programov udeležilo 11.000 prebivalcev Ljubljane, poleg koordinatorjev 

pa je program Razgibajmo Ljubljano čez leto predstavljalo 259 ljubljanskih društev, klubov, 

zavodov in drugih organizacij, povezanih z vsebinami in usmeritvami, ki jih predstavljamo in 

zagovarjamo skozi program Razgibajmo Ljubljano. 

 

  



 

1. Športna zima 

Datum izvedbe: 13. januar 

Lokacija izvedbe: Stritarjeva ulica 

Število udeležencev: 500 

Število društev: 11 

Trije veliki tovornjaki snega iz Planice so vonj po zimi 

pripeljali v središče Ljubljane. S snegom in snežnim 

teptalcem smo za nekaj ur zagotovili okoli 70 metrov 

dolgo in okoli osem metrov široko progo za učenje teka 

na smučeh, zagotovljena pa je bila tudi brezplačna 

izposoja opreme. Franci Petek je pri Tromostovju 

postavil Mini Planico, k sodelovanju pa smo privabili 

tudi … ljubljanskih športnih društev, katerih programi 

so povezani z dejavnostmi na snegu. Pridružili so se 

nam še organizatorji Svetovnega dneva snega v Planici 

in Svetovnega pokala v smučarskih skokih na Ljubnem. 

Vzporedno je dogodek potekal tudi na Mestnem 

smučišču na Novem trgu ter na drsališču Lucky land na 

Trgu OF. 

Partnerji: koordinatorji Razgibajmo Ljubljano, Smučarska zveza Slovenije, Timing Ljubljana, SK 

Snežinka, Lucky Luka, Zavod Turizem Ljubljana, Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice 

 

2. Športna pomlad 

Datum izvedbe: 21. marec – 21. april 

Lokacija izvedbe: mestni otoki športa, druge lokacije 

Število udeležencev: 3000 

Število društev: 34 

 

Spomladi smo Ljubljančane povabili, naj vstopijo v 

naravo in jim pripravili niz brezplačnih rekreativnih 

dejavnosti, sestavljenih pretežno iz programov, ki jih 

sofinancira MOL. K sodelovanju se je odzvalo 34 športnih 

organizacij, ki so skupaj pripravile 73 vadbenih 

programov. Zbrane podatke o pomladni ponudbi društev 

smo izdali v zloženki in tako povečali dostopnost do 

informacij o programih. 

Partnerji: koordinatorji Razgibajmo Ljubljano 

 



3. Športno poletje 

Datum izvedbe: 25. in 26. maj 

Lokacija izvedbe: Breg pred Hišo športa, Ljubljanica ter Ljubljanica na Špici 

Število udeležencev: 500 

Število društev: 37 

 

Ljubljančane smo na poletne gibalne, rekreativne in 

športne možnosti, ki jih ponujamo v mestu, 

spodbujali dva dneva ob koncu maja. Prvi dan je bil, 

poleg poletne športne tržnice na stojnicah 

(sodelovalo je… društev), posvečen predvsem 

aktivnostim po ljubljanskih četrtnih skupnostih. 

Poudarek je bil na družabnem in zabavnem 

tekmovanju v veslanju v velikih kanujih, kjer je 

neposredno sodelovalo 104 udeležencev. 

Drugi dan je bil namenjen izključno jadralcem, ki so 

unikatno regato pripravili na območju Prul, Trnovega 

in Rudnika, seveda na Ljubljanici. Udeležilo se je je 80 

jadralcev, okoli dvesto gledalcev pa je dogajanje spremljala z bregov. 

Partnerji: koordinatorji Razgibajmo Ljubljano, Kajakaška zveza Slovenije, Jadralni klub Ljubljana, 

Zavod Šport Ljubljana, Zavod Turizem Ljubljana, Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, 

ljubljanske četrtne skupnosti 

 

4. Športna jesen 

Datum izvedbe: 26. avgust – 29. september 

Lokacija izvedbe: Kongresni trg, park Zvezda, Prešernov trg, Kodeljevo, Hrušica… 

Število udeležencev: 6937 

Število društev: 177 

Teden športa za zdaj ostaja osrednji dogodek jesenskega 

spodbujanja prebivalcev, program pa se je letos razširil na cel 

mesec. Zaradi obširnosti smo se ga lotili že v začetku junija, 

zahtevna koordinacija pa je do izvedbe potekala tri mesece. 

V celomesečni program smo zajeli 177 športnih organizacij, 

skupaj pa smo pripravili za 100 ur brezplačnih vsebin. 

S pomočjo aplikacije Rekreacija.si smo zbrali 4028 vadbenih 

programov (štetje po nomenklaturi OKS) za različne starostne 

skupine in jih septembra objavili v Glasilu Ljubljana. 



Poskrbeli smo tudi za komunikacijo s pomočjo plakatov za objavo v šolah (julij), letakov in zloženke 

(avgust) ter oglasov na radijskih postajah, Facebooku, v Dnevniku in edicijah Mladinske knjige. 

Partnerji: koordinatorji Razgibajmo Ljubljano, ljubljanska športna društva in klubi, Zavod Šport 

Ljubljana, Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, Zavod Turizem Ljubljana, Timing 

Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Ryher 

 

Program Športne jeseni 

novinarska konferenca, 21. avgust 

Triatlon, Cooperjev plavalni test, 26.8.: 150 udeležencev, 2 društvi 

 

 

Športne igre zaposlenih, 8.9.: 169 udeležencev, 4 društva 

Jerčijev memorial, 1.9.: 100 udeležencev, 1 društvo 

Ljubljančani na Orlah, 9.9.: 87 udeležencev, 1 društvo 

MTB izlet čez Golovec, 9.9.: 15 udeležencev, 1 društvo 

Kam na vadbo, 10.9.: 350 udeležencev, 40 društev 

1000 gibov, 11.9.: 150 udeležencev, 1 društvo 

Ali sem fit, 12.9.: 91 udeležencev, 3 društva 

Miniolimpijada, 13. in 14.9.: 725 udeležencev, 42 društev 

Športna tržnica, 15.9.: 2500 udeležencev, 60 društev 

Igraj se z mano, 28.9.: 1500 udeležencev, 20 društev 

100 supov na Ljubljanici, 28.9.: odpovedano 

Oskarjev pohod, 29.9.: 1000 udeležencev, 1 društvo 

Kolesarjenje na Podpeško jezero, 29.9.: 100 udeležencev, 1 društvo 

 

 



 

5. Sejem Narava zdravje 

Datum izvedbe: 29. november – 2. december 

Lokacija izvedbe: Gospodarsko razstavišče 

Število udeležencev: … 

Predstavitev programa bomo izvedli na sejmu, ki bo na Gospodarskem razstavišču potekal od 29. 

novembra, do 2. decembra. Izvedli bomo dvodnevno Miniolimpijado za predšolske otroke, 

tridnevne meritve funkcionalnih sposobnosti zainteresiranih obiskovalcev sejma ter predstavitev 

športnih programov za osebe s posebnimi potrebami. Skupaj pričakujemo vsaj 1500 udeležencev. 

Partnerji: koordinatorji Razgibajmo Ljubljano, Fakulteta za šport, Fakulteta za zdravstvo, Športna 

unija Slovenije, Center Janez Levec Ljubljana, Gospodarsko razstavišče, zainteresirana ljubljanska 

društva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poročilo so pripravili: Katarina Šinkovec, Žiga Černe, Tomaž Žugel 



 


