
5. MOŠČANSKA OLIMPIJADA 

V sredo, 14. 9. 2022, se bo na zunanjih igriščih ŠD Šentvid odvijala 5. Moščanska olimpijada. 
Dijaki-nje posameznih razredov se bodo med seboj pomerili v košarki 3x3 na en koš in 
odbojki na mivki ali pa bodo šli na pohod v smeri Toškega Čela. 

Po končani olimpijadi sledi krst prvošolcev v organizaciji 4. letnikov. 

 

MOŠČANSKA OLIMPIJADA 2022/23 – ODBOJKA, KOŠARKA 

 

KDAJ: sreda, 14. 9. 2022, od 9.30 do 15.00 

ZBOR: 9.15-9.30 na prizorišču. Dijaki se javite profesorjem, ki so zadolženi za vaš razred. 

KJE: Športno društvo Šentvid, Bokalova 14, Ljubljana (za gostilno Žibert). 

KAKO DO TJA: Tja pridete z avtobusi št. 1 (smer STANEŽIČE P+R), št. 8 (smer BROD) in št. 25 
(smer MEDVODE), izstopna postaja je  PRUŠNIKOVA. OPOMBA: smer avtobusa je napisana 
iz centra Ljubljane. 

MALICA: Dijaki, ki ste že prijavljeni na šolsko malico, boste malico prejeli na prizorišču 
olimpijade. Ostali si malico prinesete s seboj. 

OPOMBA: Dijaki v času trajanja olimpijade ne smete zapuščati prizorišča. Le v primeru 
upravičenega razloga in po predhodnem dogovoru z razrednikom boste lahko prej odšli. 

OBVEZNO: Dijakinje in dijaki imejte s seboj športno opremo (tam se lahko tudi tuširate). Na 
igriščih za odbojko ste bosi, vsi ki boste igrali košarko, pa imate obute superge.  

                                                                                             

MOŠČANSKA OLIMPIJADA 2022/23 - Pohod na Toško Čelo 

 

KDAJ: sreda, 14. 9. 2022, od 10.00 do 15.00 

ZBOR: 9.50 -10.00 pri kozolcih na pločniku ob avtobusni postaji Podgora (smer proti centru). 
Druga avtobusna postaja od Mercator centra – Supernova Šiška, nato čez cesto. Javite se 
profesorjem, ki so zadolženi za vaš razred. Vodja pohoda je profesorica Bogolin. 

KAKO DO TJA:  Tja pridete z avtobusi št. 1 (smer STANEŽIČE P+R), št. 8 (smer BROD) in št. 25 
(smer MEDVODE), izstopna postaja je  PODGORA. OPOMBA: smer avtobusa je napisana iz 
centra Ljubljane. 

MALICA: Dijaki, ki ste že prijavljeni na malico, boste malico prejeli na zbornem mestu. Ostali 
si prinesete malico s seboj. 

OBVEZNO: Dijaki morate imeti primerno športno opremo (obutev s profiliranim podplatom). 


