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STAVI NA ZDRAVJE 
Projekt Stavi na zdravje (Bet on Health), podprt s strani programa Erasmus+ Šport neposredno na naslovu 
Evropske komisije, se je začel izvajati v začetku novembra 2019. Nosilka projekta Občina Brežice pri izvedbi 
sodeluje s Fakulteto za turizem UM, Centrom za krepitev zdravja pri Zdravstvenem domu Brežice, Zavodom 
za šport Brežice, Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Plavalno akademijo Roka Kerina, 
SUPom Čatež, Moškim rokometnim društvom Dobova, Kajak kanu klubom Čatež, Zavodom Neviodunum 
in gospodarsko družbo Plus Rešitve. V projekt so posredno vključeni tudi mednarodni partnerji iz enajstih 
držav. 

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) v eni od svojih najnovejših raziskav ugotavlja, da je po svetu več 
kot 80 odstotkov mladih premalo telesno aktivnih oziroma ne upoštevajo priporočila gibati se vsak dan 
vsaj eno uro – in na ta način resno ogrožajo svoje zdravje. Ker mladi v občini Brežice žal ne odstopajo od te 
ocene, je projekt, ki traja eno leto, naslovil kot svojo osnovno ciljno skupino populacijo mladih v starosti od 
15. do 29. leta.

Eden izmed ciljev projekta, katerega namen je izboljšati obstoječe stanje, je bil vzpostavitev motivacijskega 
modela, ki bi mlade in tudi ostale občane spodbudil k izboljšanju telesne pripravljenosti in povečanju telesne 
aktivnosti. Namen projekta je ozavestiti mlade, zlasti izbrane skupine (športnike po obdobju aktivnega 
ukvarjanja s športom, ženske, ki so prebolele raka na dojkah in starejše od 65. leta) in ostale zainteresirane 
javnosti o pomenu vloge športa pri spodbujanju telesne dejavnosti, ki posledično krepi naše zdravje, izboljša 
psihološko stanje človeka ter ne nazadnje vpliva na uspešnost v šoli ali na delovnem mestu.

Projekt sestavlja enaindvajset projektih aktivnosti znotraj treh sklopov, in sicer športne aktivnosti, raziskovalne 
in izobraževalne aktivnosti ter promocijske aktivnosti. 

Izvedene so bile naslednje športne aktivnosti: inovativni treningi plavanja z elementi samoreševanja; 
medgeneracijski tečaj plavanja; trdnost, vzdržljivost in telesna kontrola na prostem; “escape” igre; supanje/
surfanje po reki; pametno ogrevanje kot preprečevanje športnih poškodb; rekreacija po zaključeni 
profesionalni športni karieri z uporabo uličnega rokometa in rokometa na mivki ter aktivnost ‘veslo za 
zdravilo’. Vse aktivnosti so predstavljene v brošuri. 

Znotraj sklopa raziskovalnih in izobraževalnih dejavnosti smo v projektu izvedli tudi naslednje aktivnosti: 
raziskovalni obisk in študijo primerov finske občine Rovaniemi (ki je v letu 2020 tudi dobitnica naziva Evropsko 
mesto športa 2020), izobraževanje lokalnih in nacionalnih deležnikov v športu, razvoj motivacijskega modela, 
predstavitev motivacijskega modela, mednarodno znanstveno konferenco, okroglo mizo o zaključkih 
projekta in nadgradnja ter razvoj preventivnih programov v lokalni skupnosti v sklopu Centra za krepitev 
zdravja pri ZD Brežice.

Projekt je s promocijskimi aktivnostmi vseskozi nagovarjal, motiviral in vključeval ciljno oziroma čim širšo 
javnost k aktivni udeležbi v projektu. Tako smo skupaj z Majo Pinterič in Nikom Škrlecem izdelali promocijske 
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filmčke, izvajali spletno promocijo na posebej za to vzpostavljenem spletnem portalu in družbenih omrežjih, 
redno smo objavljali prispevke v različnih medijih in na različnih komunikacijskih kanalih, širili rezultate 
projekta, razvili lov za zakladom “Stavi na zdravje” in oblikovali stavnico zdravja. 

Rdeča nit projekta in zastavljenih aktivnosti je bila skupina dvajsetih izbranih ambasadorjev mladih. Deležni 
so bili osebnih testov in testov fizične sposobnosti, opremljeni s sodobno športno opremo in vključeni v 
brezplačni program vadbe. Ti so postavili na preizkušnjo lastno motivacijo in zastavljene cilje, saj so projekt 
skozi brezplačno vadbo uporabili kot svojo pot do osebnih ciljev. Vsak posameznik mora na koncu projekta 
sam ugotoviti, kako daleč je segel. Na drugi strani smo Občina in partnerji prepoznali številne rezultate, ki jih 
želimo vpeti v svoje nadaljnje delo. 

Projekt je zaznamovalo tudi epidemiološko obdobje, ki je pred izvajalce in udeležence postavilo številne 
izzive. Vloga športa pri ohranjanju in krepitvi zdravja se je skozi projekt jasno pokazala in dodatno izpostavila. 
Projekt je pomagal okrepiti zavest posameznika o pomenu športa, izpostavil potencial spletnih orodij za 
širitev znanja in rezultatov ter dodatno poudaril pomen zadostne motivacije posameznika.

Projekt je prinesel mnogo novih spoznanj in ugotovitev, ki jih predstavljamo v tej publikaciji, prav tako so 
predstavljeni vsi partnerji, ki so pri projektu sodelovali. Želimo si, da naše ugotovitve nagovorijo različne 
organizacije ter se čim več novih spoznanj prenese v stalno prakso tudi drugod po Sloveniji in po Evropi.

Sestanek partnerjev projekta Stavi na zdravje
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NAGOVOR ŽUPANA OBČINE BREŽICE

V OBČINI BREŽICE STAVIMO NA 
ZDRAVJE S POMOČJO ŠPORTA IN 
REKREACIJE
Občina Brežice ima številne naravne danosti in bogato 
tradicijo športnih dejavnosti, zato je razvoj športa v 
naši sredi tako spontan kot skrbno načrtovan. Občina 
podpira številna športna društva z namenom omogočiti 
otrokom in mladim kakovostno preživljanje prostega 
časa v gibanju, pomagati razvijati potenciale mladih 
športnikov in spodbujati občane vseh generacij, da se 
odločijo za redno rekreacijo. 

Projekt Stavi na zdravje (Bet on Health) je že tretji 
mednarodni projekt na področju športa, s katerim je bila 
Občina uspešna na razpisu neposredno pri Evropski 
komisiji znotraj programa Erasmus+ Šport. Takšna 
sta bila še projekt Šport za zdravo starost (Sports for 
Healthy Aging, 2015–2016) in Občuti svobodo vode 
(Feel the Freedom of the Water, 2017–2018). S pomočjo 
evropskih sredstev smo v občini Brežice uresničili 
številne nadstandardne programe športa, namenjene 
najbolj ranljivim skupinam v naši sredi – starejšim 
občanom in občanom z invalidnostjo, hkrati pa smo s 
pomočjo brezplačnih vodenih dejavnosti ozaveščali in 
približali šport vsem občanom. S projektom Stavi na 
zdravje je Občina Brežice sledila uporabi športa kot 
metodi za doseganje učinkov na zdravje občanov in 
oblikovanju motivacijskega modela za vključevanje 
populacije mladih, ki po kazalnikih v tem obdobju v 
veliki meri opuščajo aktivno ali rekreativno ukvarjanje 
s športom. Športne aktivnosti v projektu so namenjene 
vsem zainteresiranim posameznikom, posebna 
pozornost pa se je namenila ravno skupini mladih 
med 15. in 29. letom. Dodatno je posamezna vadba s 
ciljem preprečevanja zaznanih nezaželenih pojavov ali Ivan Molan, župan Občine Brežice
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krepitve zdravja usmerjena v športnike, ki so zaključili aktivno športno kariero, starejše od 65. let (priljubljene 
vodne vadbe) in ženske, zlasti ženske, zdravljene za rakom dojke. 

V občini redno vlagamo sredstva v športno infrastrukturo tako v mestu, kjer so največja športna prizorišča 
(športna dvorana, nogometni stadion, atletski stadion, balon za atlete), kot v manjše športne površine, 
razpršene po vseh krajevnih skupnostih. Na podeželju z igrišči in večnamenskimi domovi omogočamo 
prostore za različne oblike vadbe vsem občanom, ki jih to zanima. Z vsakoletnim razpisom zagotavljamo 
sredstva za delovanje društev, najem prostorov in izvedbo programov športa. 

Pogoji za športne vadbe in rekreacijo so v brežiški občini dobri, obilo priložnosti nam ponuja že sama narava 
– od rek do pohodnih in kolesarskih poti. Ob obisku Finske in mesta Rovaniemi v okviru projekta Stavi 
na zdravje se mi je najbolj vtisnila spomin izjava predstavnika mesta za šport, ki je dejal, da narava sama 
ponuja največje igrišče. Občina Brežice svoja sredstva, znanje in moči usmerja v močno podporo športu, 
najpomembnejše je gotovo delo z otroki in z mladimi. Gibanje kot način življenja pridobiva na pomenu, 
še vedno pa je v domeni posameznika, da sam sprejme odločitev, ali bo ponujene možnosti in priložnosti 
izkoristil. 

Sam si bom prizadeval, da bomo v občini tudi v prihodnje razvijali šport na vseh ravneh in v vseh oblikah. 
Posebna zahvala gre vsem sodelavcem v klubih in društvih, ki s svojim prostovoljnim delom in navdušenjem 
poganjajo kri po žilah brežiškega športa. Veseli smo vseh uspehov naših športnikov, ki so eni najuspešnejših 
promotorjev tako naše lokalne skupnosti kot države. Spoznanja, pridobljena v projektu, mi dajejo argumente, 
da s projektnimi aktivnostmi, ki šport uvajajo kot metodo za izboljšanje zdravja in posledično kakovosti 
življenja, nadaljujemo tudi po zaključku projekta in jih uvrstimo v vsakokratni letni program športa Občine 
Brežice. Nadaljevali bomo tudi z drugimi projekti, ki nam omogočajo pridobivanje sredstev za uvajanje 
izboljšav na podlagi prepoznanih dobrih praks, hkrati pa društvom omogočajo povezovanje in sodelovanje. 
Prepričan sem, da bomo tudi v prihodnje znali in zmogli sodelovati pri novih projektih.

Župan Občine Brežice Ivan Molan
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IZOBRAŽEVANJE LOKALNIH IN NACIONALNIH DELEŽNIKOV V 
ŠPORTU
Pri oblikovanju predloga projekta se je Občina Brežice seznanila s prakso finske Občine Rovaniemi, ki je 
šport skozi raznoliko ponudbo široko javno dostopnih športnih aktivnosti uporabila za krepitev zdravja 
svojih občanov. Eden od namenov projekta Stavi na zdravje je bil pobliže spoznati to prakso, se seznaniti z 
rezultati, doseženimi skozi izvajanje, ter prenesti spoznanja v delo Občine Brežice kot tudi delo drugih občin. 

Tako smo znotraj srečanj Skupnosti občin Slovenije, interesnega združenja občin Slovenije, na Svetu županov 
projekt predstavili širše. Župan je izpostavil finsko prakso, kjer pri izvajanju športnih aktivnosti pomembno 
vlogo igra narava in naravne športne površine, ki se za potrebe izvajanja športa minimalno prilagodijo. V 
Rovaniemiju šport lokalna skupnost financira s ciljem dvigovanja kakovosti bivanja za vse svoje prebivalce 
vseh generacij, medtem ko se v Sloveniji sredstva v večji meri namenjajo profesionalizaciji v populaciji otrok 
in mladine in le v manjšem deležu rekreaciji posameznikov. 

Dodatno smo zbrane izkušnje prenesli tudi trenerjem lokalnih športnih klubov in jih s tem spodbudili k 
razmišljanju o oblikovanju sorodnih vsebin na območju občine v prihodnje. 

Spoznanja in izkušnje s projekta smo predstavili na okrogli mizi in znanstveni konferenci ob zaključku projekta. 

Predstavitev projekta in novih znanj na srečanju Sveta županov Skupnosti občin Slovenije
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ŠTUDIJA PRIMERA FINSKE OBČINE ROVANIEMI – EVROPSKO MESTO ŠPORTA 2020

ROVANIEMI NA FINSKEM KOT PRIMER DOBRE PRAKSE NA 
PODROČJU ŠPORTA ZA VSE
Izvajalec aktivnosti: Fakulteta za turizem in Občina Brežice

Projektna skupina se je odpravila na študijski obisk v Rovaniemi, mesto na robu polarnega kroga na Finskem. 
Rovaniemi je v strokovni javnosti poznan kot primer dobre prakse na področju športa za vse oziroma 
športnih aktivnosti, ki so dostopne vsem občanov, kar ne nazadnje potrjuje naziv Evropskega mesta športa 
za leto 2020. Za Rovaniemi velja, da sta fizična aktivnost in šport pomembna za mesto kot celoto in odražata 
dejavnost ter življenjski stil prebivalcev, ki cenijo zdravje in dobro počutje.

Prav zato, ker se na Laponskem spopadajo s podobnimi statističnimi podatki o športni aktivnosti, zlasti 
mladih, in s podobnimi izzivi za zdravje, ki jih ti predstavljajo, kot drugod po svetu, vključno z Brežicami, 
je Rovaniemi zavzel posebno aktivno vlogo na področju razvoja infrastrukture in programov športa za 
vse. Tako lahko na območju mesta Rovaniemi najdemo kar 600 objektov, namenjenih športu. Rovaniemi 
je mednarodno prepoznan kot izobraževalni center za zimske športe, pri čemer ima pomembno mesto 
Univerza na Laponskem skupaj z Laponsko univerzo za uporabne študije, ki ima svoj sedež v Rovaniemiju 
in velja za najbolj severno univerzo v Evropski uniji. Izobraževanje za šport skupaj s športno infrastrukturo, 
s katero univerza razpolaga, imata pomembno vlogo pri razvoju športnih aktivnosti in predvsem športnega 
turizma v Rovaniemiju.

V okviru študijskega obiska smo se srečali s predstavniki mestne občine Rovaniemi, Regionalnega sveta za 
Laponsko, Laponske športne federacije, Laponske univerze za uporabne študije, Zavoda za šport Sanatasport 
in Znanstvenega centra Pilke, ki deluje v okviru finskega javnega zavoda, namenjenega upravljanju z gozdovi. 
Ogledali smo si tudi številne primere dobrih praks, obiskali šole in javne športne dvorane ter tudi sami 
preizkusili nekaj možnosti za rekreacijo in zdravje, ki jih mesto ponuja.

Najprej je kot pomemben dejavnik uspešne zgodbe na področju športa za vse potrebno 
prepoznati finsko kulturo in njihove vrednote. Narava je tam zelo cenjena in ljudje si tudi v 
najhujšem mrazu prizadevajo, da bi čim več časa preživeli na prostem. Odraz teh vrednot je 
tudi splošna pravica vseh ljudi, da se prosto sprehajajo, rekreirajo in kampirajo v gozdovih, 
tudi zasebnih. Na podlagi opravljenih študij o vplivu takšne uporabe gozdov na zdravje in 
lokalno gospodarstvo na Finskem namreč ugotavljajo, da se vlaganje v javno rekreativno 
infrastrukturo v gozdovih izplača. 

Ključne izkušnje in ugotovitve, ki izhajajo iz študijskega obiska in primerjalnega raziskovanja, kažejo, da 
temelj dobrega delovanja na področju športa za vse izhaja iz zakona o športu, ki odgovornost za zdravje 
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in dobro počutje občanov, tudi preko športa, prenaša na lokalne skupnosti. Lokalne oblasti so tako dolžne 
poskrbeti za priložnosti za fizično aktivnost. Lokalne oblasti v ta namen intenzivno sodelujejo s šolami, 
predvsem osnovnimi, javnimi zavodi in organizacijami na področju športa in zdravja, strokovnimi institucijami 
in zasebnimi gospodarskimi interesi na področju športa. Cilj mesta Rovaniemi sta zdravje in fizična aktivnost 
prebivalcev. Ta cilj podpira tudi Regionalni svet za Laponsko, ki intenzivno deluje na povezovanju in organizaciji 
vseh deležnikov, ki delujejo na področju športa, na regionalni ravni. 

Spoznali smo tudi regionalni laponski projekt Inno4Sport, ki zasleduje nekatere podobne cilje kot projekt 
Stavi na zdravje. Projekt vodi Regionalni svet za Laponsko in odlično združuje turizem in šport. V okviru 
projekta Inno4Sport so razvili inovativni model participacije deležnikov na več ravneh, ki vsi stremijo k 
istim ciljem, ti pa so usmerjeni predvsem v zdravje in dobro počutje posameznikov in skupnosti kot celote. 
Pomembno vlogo na ravni regije igra tudi civilna Laponska federacija za šport, ki se trudi športne programe 
in aktivnosti vnesti tudi v geografsko bolj oddaljene predele regije. 

Z bogato infrastrukturo, brezplačnimi oziroma po simbolni ceni dostopnimi športnimi aktivnostmi za vse 
občane, odličnim sodelovanjem med vodstvom lokalnih skupnosti, šolami, športnimi in zdravstvenimi 
institucijami ter uspešnim usklajevanjem javnega in zasebnega interesa na področju športa Rovaniemi 
predstavlja zgled na področju športa za vse.

Študijski obisk Rovaniemija
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ZAČETNO IN KONČNO STANJE UDELEŽENCEV 

OBLIKOVANJE IN DIAGNOSTIKA TESTNE SKUPINE
Izvajalec aktivnosti: Zdravstveni dom Brežice in Plus rešitve

Namen oblikovanja in diagnostike testne skupine je bil preveriti začetno in končno stanje udeležencev, 
vključenih v projekt.

Udeleženci so v Centru za krepitev zdravja pri ZD Brežice:

» opravili analizo telesne sestave z uporabo bioimpendančne tehtnice;

» izpolnili prehranski vprašalnik (prilagojen FFQ vprašalnik), s katerim smo analizirali prehranske navade;

» izpolnili vprašalnik o zdravstvenem stanju za udeležence delavnice ‘Ali sem fit?’ in izvedli test telesne 
zmogljivosti – šestminutni test hoje;

» izpolnili vprašalnik o telesni aktivnosti (Global Physical Activity Questionnaire), s katerim smo določili 
količino in intenzivnost telesne aktivnosti ter količino sedenja.

Z analizo razlik smo določili učinek projekta na telesno sestavo, prehranske navade, telesno zmogljivost, 
količino in intenzivnost gibalne aktivnosti ter količino sedenja.

Večina udeležencev naših aktivnosti na začetku projekta ni poznala svoje telesne sestave ter 
ni bila še nikoli opravila testa telesne zmogljivosti.

Prehranski vprašalnik in vprašalnik o telesni aktivnosti

Udeleženci so izpolnili vprašalnik o gibalni/športni aktivnosti (GPAQ) in prehranski vprašalnik (prilagojen 
FFQ vprašalnik). Vprašalnik o telesni aktivnosti je zajemal vprašanja o telesnih dejavnostih, ki so del 
udeleženčevega vsakdana – o času, ki ga v tipičnem tednu preživijo telesno aktivni oziroma v sedečem 
položaju. Vprašanja o telesni aktivnosti se nanašajo na gibalno aktivnost v šoli/na delu, gibalno aktivnost 
kot način transporta in rekreacijskih dejavnostih. Pri prehranskem vprašalniku smo udeležence povprašali o 
njihovih prehranjevalnih navadah in običajni velikosti porcije za obrok določenega živila.

Analiza telesne sestave

InBody 770 je diagnostična naprava, ki natančno analizira stanje posameznikove telesne sestave s pomočjo 
bioelektrične impedančne analize. Analiza nam ponudi merjenje količine telesnih tekočin, beljakovin, 
mineralov, kot tudi merjenje mišične, maščobne in telesne mase. Ravno tako dobimo podatek o incidenci za 
razvoj bolezni (fazni kot) in meritev visceralne maščobe (zamaščenost notranjih organov), ki je indikator za 
razvoj srčno-žilnih bolezni. Na podlagi izmerjenih parametrov vsakemu posamezniku predlagamo ustrezne 
spremembe telesne mase in telesne sestave.
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Ali sem fit?

Namen 6-minutnega testa hoje je oceniti aerobno vzdržljivost. Udeležencem smo pojasnili in pokazali, kako 
naj test poteka. Beležili smo število prehojenih krogov v šestih minutah. Po končani aktivnosti smo vsakemu 
udeležencu preizkusa podali oceno, v kateri je bila upoštevana njihova starost.

Vsi podatki in rezultati udeležencev, ki smo jih pridobili z različnimi metodami dela, so bili namenjeni izključno 
posameznikovemu prehransko-gibalnemu priporočilu in vrednotenju projekta Stavi na zdravje.

Psihološko testiranje udeležencev
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GLAVNI CILJ PROJEKTA

RAZVOJ MOTIVACIJSKEGA MODELA
Izvajalec aktivnosti: Plus rešitve

Izdelava motivacijskega modela, ki je cilj projekta, je potekala po več fazah. Projekt je v prvi vrsti zastavljen na 
način, da je omogočal brezplačne inovativne vadbe posameznikom, ki se na splošno ne ukvarjajo z rednimi 
športnimi aktivnostmi. To je predstavljalo osnovni motivacijski konstrukt – če posameznikom ponudimo 
brezplačne, inovativne vadbe, jih bo to motiviralo, da se vključijo v redno telesno aktivnosti, za katero vemo, 
da ima dober vpliv na telesno in psihično zdravje ter na pozitiven osebnostni razvoj. 

Projekt je med drugim zajemal sestavo testne skupine t. i. ambasadorjev, ki so preko prijavnice pristopili k 
sodelovanju. Na prijavnicah so navedli razloge za prijavo. Največ jih je navedlo, da želijo izgubiti nekaj telesne 
teže in da si želijo spoznati nove prijatelje. To sta bila dva osnovna motivatorja. Projekt sam jim je ponudil 
tudi druge motivatorje, kot so brezplačna vadnina, brezplačna športna oprema, povrnitev potnih stroškov 
ter inovativnost vadb. Vse to je bila dobra motivacija za odločitev in začetek ukvarjanja s športom. Kako pa 
je z motivatorji, ki pomagajo, da posameznik vztraja v športni aktivnosti dlje časa in dejansko izkusi pozitivne 
učinke športa, ki se vedno pokažejo šele čez čas? Osredotočiti smo se želeli na te motivatorje, raziskati 
njihov pristop in jih prikazati kot model ter rezultat projekta.

Po prijavi sta se izoblikovali dve starostni skupini ambasadorjev. Vsi so prestali uvodno psihološko testiranje, 
ki je merilo ključne psihološke parametre, pomembne pri razvoju kariere, pridobivanju konkurenčne prednosti 
pri zaposlovanju in napredovanju. Osredotočali smo se na faktorje, ki bi imeli vlogo notranje motivacije, za 
katero je znano, da je vztrajnejša. 

Ključne značilnosti in parametri naše osebnosti se razvijajo v obdobju mladosti in še nekaj let v zgodnji 
odrasli dobi (pa tudi kasneje) in dokazano je, da ima ukvarjanje s skupinskim športom pozitivne vplive na 
razvoj teh parametrov. Ti parametri so tisti, ki nam pomagajo pri ustvarjanju dobrih socialnih odnosov, pri 
motivaciji in samomotivaciji, doseganju ciljev, pri vodenju in odločanju, pri soočanju z novostmi in stresom 
idr. ter nam pomagajo ohranjati čustveno čvrstost tudi v neprijetnih življenjskih situacijah. Na ta način naj bi 
posamezniki razvili odgovor na to, zakaj naj bi se ukvarjali s športom. 

Po uvodnem psihološkem testiranju je sledilo opazovanje in beleženje rezultatov, do katerih so posamezniki 
prišli v času izvajanja strukturiranih športnih aktivnosti. Opazovali smo socialne interakcije, reševanje 
problemov, izražene vidike samopodobe ter ostale izražene osebnostne poteze, poleg tega pa tudi stile 
vodenja vadb in vedenje trenerjev.

Na koncu je sledilo končno testiranje (izstopna meritev), ki je bilo identično vstopnemu, da smo lahko zagotovili 
primerjavo in ugotavljali spremembe. Skupaj z ambasadorji smo pravzaprav naredili eksperiment, s katerim 
smo iskali odgovor na to, kaj nas motivira, kaj nam pomaga, da ostanemo motivirani. Iskali smo dokaz, da 
šport prispeva k razvoju ključnih osebnostnih lastnosti, ki močno vplivajo na našo poklicno identiteto in 
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poklicno pot, kar bomo v nadaljevanju predstavili kot motivator za ukvarjanje s športom.

Iz rezultatov sledijo sledeče ugotovitve. Ko govorimo o motiviranju mladostnikov in mladih odraslih, finančna 
ali materialna plat ne igra pomembne vloge, kar pomeni da so motivacijski dejavniki, kot so brezplačne 
vadbe in brezplačna športna oprema, pomembni le pri uvodni, vstopni motivaciji za odločitev za ukvarjati se 
s športom. Vendar ta motivator hitro popusti in izgubi vrednost, v ospredje pa pride drug motivator, ki nas 
žene, da vztrajamo pri vadbah. Izkaže se, je tu ključna osebnost trenerja, vaditelja, in njegova sposobnost 
ustvariti pravo vzdušje vadbe. Tu ne gre za tekmovalne športe, kjer bi udeleženci hrepeneli po dosežkih in 
dokazovanju. Gre za rekreativne športe, kjer se posameznik želi počutiti sprejetega, kjer se želi zabavati in 
ob tem biti športno aktiven. Vloga trenerja je v teh situacijah med drugim vzpostaviti pravo vzdušje med 
vadbo. V projektu so se izmenjevali štirje trenerji, ki so imeli različne stile vodenja, pokazala se je tudi razlika 
v participaciji pri vadbah. Razlike so bile vidne predvsem proti koncu trimesečja. 

Na podlagi rezultatov testiranj ugotavljamo, da bi k vztrajanju udeležencev pri vadbah pripomogel fleksibilnejši 
čas vadbe oziroma možnost izbire ure vadbe. Če so na primer vadbe zastavljene vedno popoldan ob enaki uri, 
to veliki večini mladih odraslih ne ustreza, saj zanje to pogosto pomeni, da en teden vadbo lahko obiskujejo, 
naslednji teden pa morajo izostati. Pogosti vzrok tega je izmensko delo.

Vendar so za vztrajanje pri vadbah, kot smo ugotovili, pomembni tudi notranji motivatorji, torej motivatorji, 
ki izhajajo iz nas samih. Ti so najbolj skriti in se hkrati zelo razlkujejo od osebe do osebe. 

Posebno pozornost smo namenili možnosti boljše zaposljivosti in konkurenčne prednosti na trgu dela kot 
motivatorju za vztrajanje pri vadbi. Četudi je bilo opazovanje izjemno kratko, je ta motivacijski dejavnik vplival 
na spremembe pri merjenih osebnostnih lastnosti posameznikov, vključenih v projekt. Ugotovili smo izboljšanje 
samopodobe, znižanje anksioznosti, izboljšanje dosežka, znižanje občutljivosti, povečanje usmerjenosti k 
dosežkom, povečanje družbene odgovornosti, znižanje občutkov stresa, povečanje storilnostne motivacije 
idr. Na podlagi zbranih rezultatov ugotavljamo, da je na vseh merjenih področjih prišlo do manjših izboljšav, 
kljub izredno kratkem časovnem intervalu merjenja. Takšen rezultat je bil pričakovan.

Ugotovitve naših merjenj kažejo, da redna športna aktivnost pozitivno vpliva na mnoge vidike 
posameznikovega osebnega razvoja, ki so pomembni tudi za boljšo zaposljivost in konkurenčnost na trgu 
dela. Ugotovitve predstavljajo močan argument v podporo mnenju, da bi morale občine in šole veliko 
več narediti za osveščanje mladih o tem, kaj vse lahko prinese redna športna aktivnost. S predstavitvijo 
in opozarjanjem, da se lahko zaradi športa osebnostno spremenimo in smo lahko bolj uspešni na vseh 
področjih življenja, bi lahko pripomogli k ustvarjanju notranje motivacije mladih za ukvarjanje s športno 
aktivnostjo. Prav ta notranja motivacija je mnogo vztrajnejša kakor zunanja motivacija. S tem bi pripomogli 
tudi k bolj fizično in psihično zdravi populaciji, kar bi imelo širše pozitivne učinke. Država in občine bi morale 
vložiti sredstva in napor v izobraževanje in opolnomočenje učiteljev, ki bi te informacije znali na primeren 
način prenesti na učence, da bi s tem lahko razvili vztrajno notranjo motivacijo za ukvarjanje s športom.
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ŠPORTNA AKTIVNOST PROJEKTA

INOVATIVNA OBLIKA PLAVALNIH 
TRENINGOV Z ELEMENTI 
SAMOREŠEVANJA
Izvajalec aktivnosti: Športno društvo plavalna akademija Roka 
Kerina

Inovativna oblika plavalnih treningov z elementi 
samoreševanja je aktivnost, kjer se je znotraj vadb 
za testno skupino ambasadorjev razvijala zmožnost 
pravilnega ukrepanja v primeru nesreče na vodi ali 
nenadnega utapljanja. S tem smo želeli dvigniti njihovo 
sposobnost za ukrepanje in razviti znanje, da bi se v 
primeru nepričakovane situacije v vodi pravilno znašli 
in si tako rešili življenje. Poleg tega smo pri udeležencih 
krepili plavalno znanje in zdrav življenjski slog.

Dejavnost je potekala v več sklopih, kjer smo 
udeležencem na teoretičnem in praktičnem primeru 
prikazali in jih učili pravilnega ravnanja na vodi. 
Obenem smo v zaključnem delu druge faze krepili 
medgeneracijsko obliko tehnik samoreševanja s 
starostniki, ki so sodelovali v naši drugi dejavnosti 
medgeneracijskega tečaja plavanja. Pri tej dejavnosti 
so bili njihovi učitelji ravno naši ambasadorji. 

Del dejavnosti smo izvedli tudi za splošno javnost, saj 
smo tehnike samoreševanja na zunanjih vodah učili 
tudi v širši javnosti.

Večina udeležencev naših aktivnosti pred 
začetkom tečaja ni poznala pravilnih osnov 
in veščin plavanja. Z udeležbo in treningi so 
te veščine osvojili. Dodatno so osvojili tudi 4 
osnovne oblike preživetnega plavanja, ki jih 
predhodno niso poznali.

Vadbene aktivnosti
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ŠPORTNA AKTIVNOST PROJEKTA

MEDGENERACIJSKI TEČAJ PLAVANJA
Izvajalec aktivnosti: Športno društvo plavalna akademija Roka Kerina

Na medgeneracijskem tečaju plavanja za starostnike smo v dveh delih izvajali vadbo za starostnike z vodnimi 
vadbami in tečajem plavanja. Cilj aktivnosti je bil, da se starostnike motivira za vadbo v vodi in se jih na ta 
način usmerja k zdravemu načinu življenja. Obenem so se učili pravilnih tehnik plavanja, ki jih bodo lahko 
kasneje izvajali sami tudi brez navzočnosti trenerja.

Medgeneracijska vadba je potekala v štirih skupina po okoli 25 ljudi. Udeležba je bila vedno visoka.

Starostniki so s pomočjo naše vadbe pričeli z novo obliko rekreacije in načina preživljanja 
prostega časa. Naučili so se pravilne tehnike plavanja. Pred začetkom niso uporabljali bazena 
za tovrstno aktivnost, niti niso izvajali vaj za rekreacijo v vodi. Po zaključku aktivnosti lahko 
sami izvajajo vadbo in pravilno plavajo, česar so se naučili in osvojili ravno z našim programom.

Aktivnosti v sklopu medgeneracijskega tečaja plavanja Medgeneracijska vadba s starostniki in ambasadorji
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Športni izzivi v sklopu igre pobega na prostem

ŠPORTNA AKTIVNOST PROJEKTA

IGRA POBEGA NA PROSTEM
Izvajalec aktivnosti: Športno društvo Sup Čatež

Aktivnost, ki smo jo poimenovali kar ‘igra pobega na 
prostem’, se v svojem bistvu precej razlikuje od tipične igre 
pobega, kjer pride do izraza logično sklepanje, ustvarjalnost, 
zmožnost povezovanja, komunikacije, timskega dela itd.

Naša igra pobega uporabnike postavi pred izziv, v katerem 
morajo premagati 230 m višinske razlike na 4,5 km dolgi 
gozdni poti, vzdolž katere jih čaka 17 postaj, na katerih 
morajo opraviti različne vaje za telesno pripravljenost. 

Cilj aktivnosti je na prvem mestu zasnovati vadbo, ki se bo v 
načinu izvajanja toliko razlikovala od ostalih, že uveljavljenih 
načinov telesne vadbe, da bo zanimiva že samo zaradi 
tega. S pomočjo udeležencev smo testirali zahtevnost 
igre, ki posameznike preko spletne aplikacije vodi skozi 
zastavljene naloge in jih pri tem nagrajuje za uspeh ali graja 
za neuspeh in tako spodbuja, da se za izvedbo vaje čim 
bolj potrudijo. 

Tekom srečanj smo preizkusili različne segmente igre: 
pohod po trasi, tek po trasi z izbranimi telesnimi vajami, 
testiranje intervalne vadbe z izbranimi telesnimi vajami, 
kombinacijo kardio vadbe po ravnini in pobočjih Šentviške 
gore ter kombinacijo kardio vadbe s telesnimi vajami na 
ravnini pod Gorjanci.

S testiranjem segmentov igre pobega na prostem 
smo prišli do spoznanja, da je potrebno težavnostni 
nivo igre še bolj prilagoditi posameznim 
udeležencem, da je igro mogoče tudi časovno 
omejiti – vendar le na najzahtevnejši ravni – in da 
je smiselno na srednje zahtevni ravni uporabniku 
prepustiti odločitev izbire tempa opravljanja igre.
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ŠPORTNA AKTIVNOST PROJEKTA

SUP IN SURF VADBA NA REKI
Izvajalec aktivnosti: Športno društvo Sup Čatež

Cilji, ki smo jih zasledovali pri sup in surf vadbi, so bili predvsem z obema vodnima športoma doprinesti k 
boljši telesni pripravljenosti udeležencev, hkrati pa jim predstaviti primerne vodne lokacije za supanje ob 
visoki vodi in ob vplivu vetra ter tokov, oziroma kje se je mogoče na manjših brzicah in stoječih valovih 
zabavati s surf deskami. 

Da bi kar najbolje dosegli zastavljene cilje, smo dejavnosti prilagodili vremenskim razmeram in posledično 
različnim vodostajem, ki predvsem na manjših rekah precej nihajo glede na količino padavin. Pri tem smo 
uporabljali različne modele sup in surf desk, da bi spoznali zakonitosti supanja ob različnih pogojih in z 
različnimi tipi desk. 

Udeleženci so se naučili varno stopiti in sestopiti z deske, učinkovito krmariti z desko na mestu in v gibanju 
ter ne nazadnje tudi pasti z deske in se ponovno povzpeti nanjo. Naslednja zahtevnostna stopnja je bila 
s sup deskami spoznati brzice, zakonitosti tokov in protitokov ter manevriranja s sup desko med njimi na 
način, da lahko ujameš stoječi val. Čeprav je logična nadgradnja dejavnosti preskok s sup na surf desko na 
stoječem valu, se je potrebno zavedati, da so surf deske veliko bolj zahtevne za uporabo in zahtevajo precej 
več fizične pripravljenosti. Zato smo jih najprej spoznali na mirni vodi, se naučili loviti ravnotežje na deski in z 
rokami veslati proti toku ter v toku tudi obračati s pomočjo teže telesa. Šele za tem so prišle na vrsto brzice, 
ki jih z uporabo surf deske občutiš mnogo bolj pristno in neposredno kot na sup deski. 

Ambasadorji so se najbolj zabavali ob surfanju na stoječem valu s sup desko, ki je dovolj plovna, 
da se niso imeli težav obdržati nad vodno gladino. Zato so se lahko posvetili občutkom, ki so 
jih pri tem ustvarjali valovi pod njihovimi nogami.

Spoznavanje užitkov ob sup in surf vadbi Spoznavanje brzic
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ŠPORTNA AKTIVNOST PROJEKTA

‘PAMETNO’ OGREVANJE KOT PREPREČEVANJE ŠPORTNIH 
POŠKODB
Izvajalec aktivnosti: Moško rokometno društvo Dobova

Cilj naše projektne aktivnosti je bil približati pametno ogrevanje mladim, ki se ukvarjajo z rekreacijo ali 
športom. Še posebej je to pomembno za tiste mlade, ki so v rekreativnih vadbah samouki. 

Pri izvajanju projektne aktivnosti smo promovirali pomen ogrevalnih vaj in ugotovitev, da se moramo pred 
vsako športno vadbo ogreti in svoje telo pripraviti na aktivnost. Veliko ljudi se namreč ukvarja s športom, ne 
da bi se zavedali, da šport brez ogrevanja na naš organizem vpliva bolj negativno kot pozitivno. Vse vaje 
pametnega ogrevanja imajo vlogo preprečevanja poškodb v glavnem delu vadbe katerega koli športa in 
gibanja na splošno.

Teoretične osnove ogrevanja smo večinoma preizkušali na treningih vseh selekcij članov Moškega 
rokometnega društva Dobova, pridobljena znanja pa delili nacionalnim klubom in širši zainteresirani javnosti. 
V okviru projekta smo ogrevalne vaje predstavili tudi skupini ambasadorjev projekta, pri čemer se je izkazalo, 
da so takšne vaje relativno zahtevne za rekreativne začetnike. 

Postopno vedno intenzivnejša telesna aktivnost pred nastopom ugodno vpliva na poznejši 
dosežek v moštvenih športih. Ogrevanje fiziološko vpliva na žarišči: telesno temperaturo in 
gibljivost.

Pametno ogrevanje pred vadbo
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ŠPORTNA AKTIVNOST PROJEKTA

REKREACIJA PO ZAKLJUČENI PROFESIONALNI ŠPORTNI KARIERI
Izvajalec aktivnosti: Moško rokometno društvo Dobova

Pri udeležbi mladih v športnih dejavnostih izstopata dve kritični starosti, ko število mladih, ki se ukvarjajo s 
športom, drastično pade. To sta starosti 18 in 25 let. Pri 18 letih se namreč obvezna šolska športna vzgoja 
zaključi s srednjo izobrazbo. Po 25. letu pa večinoma s športom prenehajo tudi mladi aktivni igralci (aktivni 
člani različnih društev). Z aktivnostjo smo skušali ohraniti zanimanje in rekreacijo nekdanjih igralcev rokometa. 
Izvajali smo treninge inovativnih oblik rokometa: ulični rokomet in rokomet na mivki. Prav slednji je bil med 
udeleženci najboljše sprejet, zato smo avgusta in septembra večino treningov na željo vseh izvedli kar na 
mivki. 

Ulični rokomet se lahko igra kjerkoli na prostem (tudi v telovadnici), na uličnih igriščih, 
košarkarskih igriščih, praznih parkiriščih itd. Lahko se igra z enim golom ali z dvema.

Rokomet na mivki



- 21 -

ŠPORTNE AKTIVNOSTI PROJEKTA

ŠPORTNI DOGODKI IN PROGRAMI KOT PRILOŽNOSTI ZA 
REKREACIJO IN ŠPORTNI TURIZEM
Izvajalci aktivnosti: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice ter Zavod za šport Brežice

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice je od leta 2012 edini lokalni javni zavod v občini Brežice, 
ki se ukvarja s turizmom v okviru javne službe. Turistične storitve so sicer zelo pomemben steber brežiškega 
gospodarstva, saj je občina, predvsem zaradi turističnega giganta, na 5. mestu lestvice slovenskih občin po 
številu nočitev. Športni turizem predstavlja najhitreje rastoči sektor v svetovnem turizmu, zato predstavlja 
priložnosti razvoja za obstoječe destinacije. Ker občina Brežice razpolaga s potrebno infrastrukturo in ker 
imajo prireditve vpliv na razvoj in popularizacijo športa, sta nam bili zaupani aktivnosti organizacije HEPA 
dnevov in osrednjega slovesnega dogodka. Krizna situacija širitve novega koronavirusa je prinesla največji 
projektni deficit ravno večjim prireditvenim aktivnostim, ki jih je načrtoval zavod ZPTM. 

Namesto sodelovanja na festivalu Brežice, moje mesto, ki se ga navadno udeleži 20.000 obiskovalcev in kjer 
vsako leto skrbimo za popularizacijo športa in projektnih športov, smo se promovirali zdrav način življenja in 
projektnih športov na manjših dogodkih: bosonogi pohod z Lojzetom na Šentvid, brezplačni vodeni ogledi 
starega mestnega jedra Brežic z obiskom Viteške dvorane in drugih kulturno zabavnih prireditev z do 50 
obiskovalci. Tedensko vabimo k športno-turističnim aktivnostim v naravi (kolesarjenje, tek, plavanje, supanje 
in čolnarjenje) ter skušamo dvigati zavest ljudi o pomenu gibanja za zdravje. 

Bosonogi pohod Kolesarjenje
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Zavod za šport Brežice je v okviru projekta Stavi na 
zdravje organiziral tri aktivnosti:

» Športne počitnice

» Tekaško vadbo

» Tek 2309 ob dnevu slovenskega športa

Športne počitnice so potekale julija. Udeležilo se jih 
je 18 otrok, ki so v enem tednu spoznavali 14 različnih 
športnih panog, ki jih izvajajo športna društva v 
občini Brežice. Nad udeleženci so ves čas počitnic 
bdeli strokovno usposobljeni animatorji, posamezne 
športne panoge pa so jim predstavili trenerji oziroma 
vaditelji. Vadeči so se seznanili z nogometom, 
košarko, bejzbolom, osnovami atletike in gimnastike, 
se pomerili v kegljanju in tenisu, odkrivali skrivnosti 
borilnih veščin, veslali, plesali, plavali ter preživeli 
nadvse pester in aktiven teden. Namen projekta je bil, 
da otroci med poletnimi počitnicami preživijo športno 
obarvan teden in spoznajo dejavnosti, ki jih izvajajo 
športna društva v občini Brežice. 

Glede na odziv udeležencev in staršev lahko 
ugotovimo, da je bil namen projekta dosežen, 
hkrati pa smo postavili dobre temelje, da se 
podobne aktivnosti izvedejo tudi v bodoče.

Avgusta in septembra je potekala tekaška vadba, 
katere se je udeležilo skoraj 30 tekačev z različnim 
predznanjem in pripravljenostjo. Namen projekta 
je bil spodbuditi javnost k aktivnemu preživljanju 
prostega časa, izboljšanju telesne pripravljenosti, 
skrbi za zdravje ter pravilni tehniki teka. Vadba pod 
mentorstvom Mirana Abrama je potekala dvakrat 
tedensko. Vadeči so v desetih vadbenih urah spoznali 
različne oblike treninga teka in izboljšali svojo telesno 
pripravljenost. Zasluženo priznanje po končanih športno obarvanih počitnicah

Kanu
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Zelo pomembno je dejstvo, da so udeleženci tekaške vadbe in njihov vaditelj tudi po koncu 
treningov v okviru projekta nadaljevali s tekaško vadbo.

23. september je Dan slovenskega športa. Zavod za šport Brežice ga je v sodelovanju s Športno zvezo 
Brežice obeležil s tekom na simbolično razdaljo 2.309 metrov. Teka se je med 9. in 16. uro udeležilo kar 
1.400 tekačev, ki so uspešno premagali začrtano traso v okolici centra Brežic. Namen projekta je bil povečati 
zavedanje o pomenu športa kot redne telesne dejavnosti pri splošni populaciji, nagovoriti vse, tudi tiste, ki se 
ne ukvarjajo s športom, ‘zbuditi’ neaktivne, krepiti vrednoto ‘biti aktiven’, uživati življenje in skrbeti za dobro 
počutje. Teka so se udeležili učenci OŠ Brežice, Gimnazije Brežice, rekreativni tekači in tudi upokojenci, ki so 
razdaljo premagali s hitro hojo. 

Glede na število udeležencev je bil projekt uspešno izveden in je dobra podlaga za praznovanje 
dneva slovenskega športa v prihodnjih letih.

Dan slovenskega športa 
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ŠPORTNA AKTIVNOST PROJEKTA

VESLO ZA ZDRAVJE
Izvajalec aktivnosti: Kajak kanu klub Čatež

Kajakaštvo je prepoznavna rekreativna vadba. Veslanje je nizko intenzivna 
aktivnost, ki pa ob redni vadbi lahko vpliva na aerobne sposobnosti, moč 
in koordinacijo. Veslanje pomembno vpliva na srčno-žilni sistem, okrepi 
mišice hrbta, ramenskega obroča, rok in prsi. Posebna pozornost je 
namenjena krepitvi mišic trupa in nog, ki pripomorejo pri rotaciji zaveslaja.

Veslanje vpliva tudi na psihično počutje, saj povezanost z naravo – vodo in 
njeno okolico pripomore k odpravljanju vsakodnevnih napetosti in stresa.

V okviru projekta se je takole veslalo za zdravje:

» Ambasadorji – S ciljno skupino 20 mladih smo spoznali osnove 
kajakaštva – čolne, vesla in tehnike – ter opravili šest vadb po uro in pol. 

Udeleženci so imeli v primerjavi s samostojnim veslanjem 
v kajakih rajši skupinsko vadbo, saj po njihovih besedah “ni 
potrebno toliko delati”. 

» Europa Donna – S skupino žensk, ki so prebolele raka na dojki, smo se 
enkrat tedensko spustili po reki Krki. Dekleta so na vadbo prihajala ob 
ponedeljkih in število prisotnih se je iz treh na prvi vadbi povečalo na 25. 
Udeležili smo se tudi tekmovanja v t. im. dragon boatih v Ljubljani, kjer 
so dekleta sedla v prave zmajeve čolne in se preizkusile v tekmovanju. 
Izkazalo se je, da je vadba tudi pomembna priložnost za druženje, ki so si 
ga udeleženke popestrile s prijetnim zaključkom.

» Družinski spusti in tečaj veslanja v kajakih – Izvedli smo tudi aktivnosti 
za širšo javnost. Veslanje smo predstavili družinam kot obliko aktivnega 
in kvalitetnega preživljanje prostega časa.

Cilj programa je bil, da udeleženci prejmejo in osvojijo osnovne informacije 
o kajakaški opremi, da pridobijo znanje o vstopu in izstopu iz čolna, o 
osnovnih zaveslajih obračanja in vodenja čolna, osnove varnosti in 
reševanja v kajaku, se naužijejo skupinske dinamike ter se spustijo po reki 
Krki in Savi.Spoznavanje osnov kajakaštva
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PROMOCIJSKA AKTIVNOST PROJEKTA

OBIŠČI, PREDSTAVI, POVABI
Izvajalec aktivnosti: Kajak kanu klub Čatež

Kajakaštvo kot tekmovalna dejavnost je med mladimi in starejšimi dokaj neznana panoga. Šport se na prvi 
način zdi nevaren in strašen, a ko otroku in staršu predstavimo tudi prijazne in lepe plati kajakaštva, postane 
zasvojen z veslanjem za vse življenje. Tako tekmovalni kajakaš za vedno ostane kajakaš. 

Mladi kajakaši Kajak kanu kluba Čateža smo kajakaštvo kot šport za vse generacije promovirali po Sloveniji 
in po državah, ki smo jih lahko obiskali glede na razsežnost epidemije nove koronavirusne bolezni. Smernice 
projekta smo predstavili na petnajstih mobilnostih, od katerih sta bila dva tabora (Gaberje in Velenje), na 
tekmah slovenskega pokala širom Slovenije in tekmah evropskega pokala v Avstriji, na Poljskem in v Zagrebu.

Naši mladi promotorji so kmalu postali strokovnjaki za promocijo kajakaštva v rekreativne 
in tekmovalne namene in so marsikaterega starejšega navdušili s svojim opisovanjem njim 
najljubših dejavnosti v kajakaštvu – to so spusti po slovenskih rekah.

Promocija kajakaštva v Zagrebu



- 26 -

PROMOCIJSKA AKTIVNOST PROJEKTA

PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI
Izvajalca aktivnosti: Zavod Neviodunum in Občina Brežice

Zavod Neviodunum je k projektu pristopil s svojim znanjem priprave diseminacijskih načrtov in uporabe 
različnih orodij nagovarjanja javnosti. Komunikacijsko načrtovanje projekta Stavi na zdravje je vključevalo tako 
komuniciranje z javnostmi tradicionalnih medijev kot prisotnost na digitalnem področju, objave na družbenih 
omrežjih in oglaševanje. Dodali smo še mnoge inovativnejše elemente, kot so odmevni in predvsem uporabni 
webinarji, promocija selfie točk, iskanje zaklada na terenu s pomočjo mobilnega telefona ipd. 

Za veliko prednost pri našem delu so se izkazale dolgoletne izkušnje pri delu z javnimi institucijami, 
neprofitnimi organizacijami in zasebnim sektorjem, saj smo pri tem projektu tesno prepletali komuniciranje 
vseh omenjenih. 

Tekom projekta smo lahko ustvarjalci spremljali zanimive reakcije na raznovrstne formate objav, ki smo jih 
pripravljali. Objavam, prebranim v časopisnih virih, so bralci pripisali večjo resnost in posledično zapisanim 
spoznanjem projekta dali večjo težo, kot če so o nas brali v spletnem mediju ali na družbenem omrežju. Tudi 
kadar so se objave vsebinsko zelo prekrivale. V spletnem mediju so uporabniki intenzivneje iskali elemente 
zabave, sprostitve, takojšnje uporabnosti. Igrifikacije projekta pa niso iskali le predstavniki mlajše javnosti, 
temveč redno tudi starejši od 45 let, kar smo zabeležili na Facebook platformi. 

Izreden izziv je pomenil nastop epidemije in predvsem stalno spreminjajoče se smernice glede organizacije 
dogodkov. Tudi zaprtje občinskih mej, ki je onemogočilo, da bi k udeležbi na projektnih aktivnostih nagovorili 
različne ciljne javnosti. Ker so bile zaradi slednjega najprej okrnjene, nato pa prilagojene mnoge dejavnosti 
projektnih partnerjev, je postalo skopo in z negotovostjo prežeto posledično tudi njihovo komuniciranje, 
torej gradivo, ki smo ga imeli na voljo za posredovanje in preoblikovanje, sledeč specifičnim komunikacijskim 
ciljem. Takoj po nastopu ukrepov za omejevanje širitve virusa smo se zato odločili (in s tem ostali zvesti 
tudi tradicionalni naravnanosti naše ekipe), da poudarjamo vse najboljše, kar projekt prinaša v specifičnem 
položaju, v kakršnem smo se kot družba znašli. Gibanje je v tej novi situaciji postalo izjemno pomembno 
za okrepitev zdravstvenega stanja vseh generacij, pa tudi izboljšanje padajoče duševne stabilnosti. In to je 
bil vzvod za spremembo naših komunikacij v smer splošnega opogumljanja in prehoda od bolj specifičnih 
javnosti, ki smo jih imeli namen nagovoriti pred nastopom epidemije, k splošni javnosti, ki je zdaj, bolj kot v 
zadnjih letih, potrebovala odločno spodbudo k pozitivnim življenjskim spremembam. Po spremljanju odzivov 
v petih mesecih smo opazili, da je projekt Stavi na zdravje tako – tudi s prilagojeno komunikacijo z javnostmi 
– nedvomno doprinesel k novim osebnim dosežkom na področju rekreacije in vsakodnevnega gibanja. 
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Promocijske aktivnosti projekta
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KOORDINATOR PROJEKTA

OBČINA BREŽICE
Občina Brežice v okviru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja lokalne zadeve javnega pomena 
(izvirne naloge) in naloge, prenesene iz pristojnosti države (prenesene naloge). Kot eno od svojih izvirnih 
nalog izvajajo pospeševanje razvoja športa in rekreacije. V sodelovanju z Zavodom za šport Brežice težijo k 
zagotavljanju optimalnih pogojev za kakovostno ukvarjanje s športom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje 
zdravja. To dosegajo z rednim načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem obsežne športne infrastrukture in 
rekreacijskih površin na območju celotne občine, spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za delo in razvoj 
vseh področij športa in zagotavljanjem finančnih sredstev znotraj posameznega proračuna za sofinanciranje 
izvedbe letnega programa športa. V luči razvoja občine in zagotavljanja višje kvalitete bivanja občanov 
vseskozi težijo k prenosu in razvoju prepoznanih dobrih praks drugih občin, znotraj in izven meja Slovenije. 
Tako občina Brežice že skoraj desetletje kontinuirano izvaja mednarodne projekte na področju športa, 
s katerimi šport povezuje s področjem turizma, potenciali gospodarstva, ki jih v okolje prinašajo državni 
projekti hidroelektrarn Brežice in Mokrice, ter s področjem zdravja. 

Kontaktni podatki:

Občina Brežice

Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj

Patricia Čular, vodja oddelka

Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice

Telefon: 07 620 55 30 / 07 620 55 00

Elektronski naslov: patricia.cular@brezice.si/ obcina.brezice@brezice.si

Spletna stran: www.brezice.si/ www.betonhealth.eu 



- 29 -

PARTNER PROJEKTA

FAKULTETA ZA TURIZEM UNIVERZE V MARIBORU
Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru je izobraževalna in raziskovalna institucija s sedežem v Brežicah, 
ki se posveča predvsem različnim vidikom turističnega razvoja. Fakulteta izvaja tri študijske programe: 
Sodobne turistične prakse (visokošolski strokovni program), Turizem: sodelovanje in razvoj (univerzitetni 
program) ter Turistične destinacije in doživetja (magistrski program). Sodobne in kakovostne izobraževalne 
programe izvajajo mednarodno uveljavljeni strokovnjaki in predavatelji z dolgoletnimi izkušnjami v turizmu, 
pri vseh študijskih programih pa je velik poudarek na opravljanju strokovne prakse. Poslanstvo Fakultete za 
turizem je izobraževanje in usposabljanje strokovnjakov, ki bodo delovali na vseh nivojih ustvarjanja ponudbe, 
odločanja in upravljanja v turizmu – od operativnega do strateškega načrtovanja in razvoja novih kapacitet. 
Študij na Fakulteti za turizem je osnova za vzgojo talentiranih mladih raziskovalcev, ki bodo na tem izrazito 
interdisciplinarnem področju osvajali, kasneje pa tudi razvijali nova znanja. S tem namenom se Fakulteta za 
turizem intenzivno vključuje v različne raziskovalne projekte, v okviru katerih pridobiva nova znanja, odpira 
številne možnosti svojim študentom, odgovorno vlaga in vrača svoje znanje v lokalno okolje, v katerem 
deluje ter na ta način izvaja svoje poslanstvo.

Kontaktni podatki:

Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru

Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice 

Telefon: 08 205 4010 

Elektronski naslov: ft@um.si

Kontakt za projekt Stavi na zdravje:

dr. Marjetka Rangus (marjetka.rangus@um.si)
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PARTNER PROJEKTA

KAJAK KANU KLUB ČATEŽ
Kajak kanu klub Čatež je klub, ki omogoča trening na svežem zraku otrokom, mladincem in veteranom. 
Njihov moto – disciplina, delo in zabava – jim prinaša veliko veselja in uspehov.

Zgodba kluba se je začela že v sedemdesetih letih, ko so čateški fantje začeli sami izdelovati čolne, s katerimi 
so se najprej vozili po reki Krki, kasneje pa so raziskovali tako slovenske kakor tudi reke bivše Jugoslavije. 
Navdušenje nad tem športom je preraslo v idejo o športnem društvu, ki bi se s svojimi člani udeleževalo tudi 
veslaških tekem. Društvo je posodobilo svoje čolne in pričelo tekmovati v kajakih in kanujih ter dosegalo vse 
vidnejše rezultate. V zadnjih letih je začelo delovati z novimi močmi, in sicer predvsem na področju dela z 
mladimi. Mladim omogočajo aktivno preživljanje časa na in ob vodi ter jih pripravljajo na tekmovanja na divjih 
in mirnih vodah v Sloveniji in tujini (Hrvaška, Makedonija, Bosna, Italija, Avstrija, Češka in Slovaška). V klubu 
se lahko pohvalijo tako z evropskimi kakor tudi s svetovnima prvakoma. Prav tako skrbijo za aktivnosti in 
druženja njihovih starejših članov – veteranov, pa tudi staršev in podpornikov.

Kontaktni podatki: 

Kajak kanu klub Čatež

Čateška ulica 3, Čatež ob Savi, 8250 Brežice

Elektronski naslov: kk.catez@gmail.com

Aleš Musič, predsednik 041 667 158

Marjanca Pečar, trenerka 051 302 097
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PARTNER PROJEKTA

MOŠKO ROKOMETNO DRUŠTVO DOBOVA
Moško rokometno društvo Dobova je športna organizacija s skoraj 60-letno tradicijo igranja rokometa. 
Glavna dejavnost društva je rokomet, v zadnjih letih pa so se usmerili še v rekreacijske dejavnosti za mladino 
in odrasle. Rokometni klub je del slovenske rokometne zveze in ima sedem različnih starostnih kategorij, ki 
tekmujejo na državnih prvenstvih.

Glavni cilj društva je spodbuditi otroke, da se ukvarjajo s športom, zato so prisotni na vseh osnovnih šolah 
v občini Brežice, kjer organizirajo treninge za otroke vseh starosti. Otroke poučujejo osnovnih in naprednih 
motoričnih veščin, rokometnih pravil, tehničnega in taktičnega rokometa, spretnosti, osnov zdrave prehrane, 
timskega dela, športnega vedenja, …

V rokometno šolo MRD Dobova je vpisanih več kot 200 igralcev. Članom poleg rednih treningov ponujajo 
različne družabne dejavnosti: trening kampe, turnirje in podobno. Trudijo se graditi skupnost, v kateri si 
trenerji, vodstvo in starši prizadevajo, da bi otrokom omogočili odlične športne izkušnje, razvoj delovnih 
navad in zdrav življenjski slog. 

Kontaktni podatki:

Internetna stran: www.mrddobova.si

Mihael Kostevc, direktor kluba 

Elektronski naslov: ventana@siol.net 
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PARTNER PROJEKTA

PLUS REŠITVE
Podjetje Plus rešitve je od ustanovitve leta 2007 v svojo ponudbo postopoma vključevalo različne psihološke 
storitve, namenjene posameznikom in organizacijam, ki temeljijo na znanju in strokovnosti. Tako lahko 
posamezniki (otroci, mladostniki, odrasli) izbirajo med storitvami, kot so: različna svetovanja in terapije, 
psihodiagnostika in izdelava profila, poklicno usmerjanje in športna psihoterapija. Za organizacije so na voljo 
selekcije kadra, izdelave psiholoških profilov, analize stanj ter različne delavnice, seminarji in izobraževanja. 

Sodelujejo z različnimi podjetji, organizacijami in javnimi zavodi in pri svojem delu združujejo znanja psihologije 
z znanji poslovanja in upravljanja, sledeč trendom. 

Kot partner pri projektu opravljajo psihološko analizo in profiliranje oseb, vključenih v projektno skupino, 
katerih cilj je ustvariti motivacijski model za ukvarjanje s športom. Ta segment se nanaša na psihološko 
merjenje področij samopodobe, socialnih vidikov osebnosti, odpornosti na stres, pozornosti, spomina, 
vodstvenih sposobnosti ipd. Gre za vidike nas samih, za katere menimo, da so ključni za zadovoljno in 
uspešno osebno in poslovno življenje ter da nanje vpliva ukvarjanje s športom.

Kontaktni podatki:

PLUS REŠITVE, Svetovanje podjetjem in posameznikom,

Anamarija Toth Kostevc, s.p.

Telefon: 031 755 151

Elektronski naslov: plus.resitve@gmail.com

Spletna stran: www.plus-resitve.com

Facebook: facebook.com/plusresitve.plus
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PARTNER PROJEKTA

ŠPORTNO DRUŠTVO SUP ČATEŽ 
Športno društvo SUP Čatež je mlada in lokalno usmerjena organizacija, ki navdih za svoj obstoj črpa iz 
predanosti supanju in surfanju na lokalnih rekah. Širše članstvo društva je pisano in raznovrstno, jedro pa 
sestavlja ekipa vodnih navdušencev, ki se omenjenima vodnima športoma predaja že skoraj desetletje. Člani 
ekipe so prve surf in sup deske preizkušali na reki Krki in Savi kar nekaj let, preden je sup postal nepogrešljivi 
del poletja na rečnih in morskih kopališčih. Cenijo in s pridom uporabljajo visoko kakovostno opremo za 
supanje, ki jim omogoča supanje v vseh letnih časih in v vseh pogojih. Svoje veščine so dodatno razvijali pod 
okriljem projekta Občuti svobodo vode, kjer so se osredotočili na delo z invalidi v povezavi z dostopnostjo 
in prilagojeno uporabo sup opreme. Ravno tako so člani društva sodelovali pri projektu IZOODI, kjer so se s 
supanjem srečali vodniki psov in njihovi štirinožni prijatelji. 

Kontaktni podatki:

Jernej Agrež 

Telefon: 040 649 265 

Elektronski naslov: info@supcatez.com



- 34 -

PARTNER PROJEKTA

ŠPORTNO DRUŠTVO PLAVALNA AKADEMIJA ROK KERIN
Športno društvo plavalna akademija Rok Kerin deluje na področju plavalnega športa. Programi društva 
so med seboj povezani z najpomembnejšim virom življenja – vodo. V akademiji s pomočjo vode, znanj in 
izkušenj težijo k popolnemu izkoristku lastnih zmožnosti za zdrav in uspešen življenjski slog posameznika, 
kar prihaja zlasti do izraza v zadnjem času, ko se ljudje vse bolj zatekajo k naravi. 

Posebnost akademije je, da so dejavnosti edinstvene v tehnikah izvajanja posamičnih sklopov programov, 
saj temeljijo na osebnem pristopu in kakovostni izvedbi za vsakega posameznika. Njihov namen je programe 
izvajati v manjših skupinah, kjer je vsak posameznik deležen enake pozornosti in se ga obravnava glede na 
njegove lastnosti, potrebe in cilje.

Programi akademije so razdeljeni v različne sklope za lažje prepoznavanje potreb uporabnikov. Ponudba 
zajema več vrst plavalnih treningov, plavalne šole, plavalnih tečajev, vodnih vadb za odrasle in starostnike, 
rekreacije, izobraževanj, otroških počitniških programov in otroških vodnih zabav ter tehnike reševanja iz 
vode, ki sovpada z zdravim in varnim načinom življenja.

Kontaktni podatki:

Rok Kerin

Telefon: 031 665 474

Elektronski naslov: rok@rokkerin.com

Spletna stran: www.rokkerin.com
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ZAVOD NEVIODUNUM 
Zavod Neviodunum že več kot dve desetletji strokovno deluje na področju medijev, kulture, odnosov z 
javnostmi, založništva in izobraževanja. Prevzem imena antičnega mesta Neviodunum (kraj na območju 
današnjega Drnovega), ki je v prvem stoletju n. št. postalo središče gospodarskega, političnega in kulturnega 
življenja širšega prostora od današnjih Gorjancev do Višnje gore, za ekipo predstavlja velik ustvarjalni navdih. 
Zavod se je v prvem desetletju razvijal v informacijsko, komunikacijsko in kulturno razvojno središče Posavja 
in osnoval največjo, povsem posavsko medijsko hišo, ki izdaja časopis štirinajstdnevnik Posavski obzornik in 
upravlja digitalni medij www.posavskiobzornik.si. 

Osrednje vodilo zavoda je odločilno prispevati k dvigu kvalitete življenja v občinah Krško, Brežice, Sevnica, 
Kostanjevica na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli ter skrbeti za posredovanje lokalnih imaginarijev in regionalne 
identitete v nacionalni in evropski prostor. V zadnjem desetletju se je zavod okrepil tudi v pripravi diseminacij 
in projektnem vodenju, ki ga nudi poslovnim partnerjem in organizacijam, pri katerih prepozna podobne 
strateške cilje in predvsem orientiranost k pozitivni sporočilnosti in družbenem povezovanju. 

Kontaktni podatki:

Maruša Mavsar, direktorica

Telefon: 07 49 05 780

Elektronski naslov: marusa.mavsar@posavskiobzornik.si

Spletna stran: www.posavskiobzornik.si
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ZAVOD ZA PODJETNIŠTVO, TURIZEM IN MLADINO BREŽICE
Poslanstvo Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice je zagotavljanje pogojev za trajno in nemoteno 
izvajanje dejavnosti podjetništva, turizma ter dejavnosti za mlade na območju občine Brežice. Zavod zagotavlja: 
(a) pospeševanje in spodbujanje podjetništva, (b) načrtovanje, organiziranje ter izvajanje promocijskih 
dejavnosti s področij delovanja zavoda, (c) pospeševanja trženja turističnih storitev doma, predvsem pa 
na tujih trgih, (d) organizacijo prireditev, sejmov, razstav, delavnic.. s področij delovanja zavoda, (e) redno 
identifikacijo potreb in interesov na področju podjetništva in turizma v občini, (f) redno identifikacijo potreb 
in interesov mladih na področju kulture, izobraževanja, informiranja, svetovanja in razvedrilnih dejavnosti, 
(g) oblikovanje in izvajanje rednih programov, aktivnosti in projektov za zadovoljevanje identificiranih potreb 
in interesov na področju podjetništva in turizma, (h) oblikovanje in izvajanje rednih programov, aktivnosti in 
projektov za zadovoljevanje identificiranih potreb in interesov mladih, (i) spodbujanje in pomoč akterjem 
na področju podjetništva in turizma pri pripravi in izvajanju samostojnih, lastnih programov in aktivnosti, 
(j) spodbujanje in pomoč mladim pri pripravi in izvajanju samostojnih, lastnih programov in aktivnosti, (k) 
izvajanje ostalih programov, aktivnosti zanimivih za akterje na področju podjetništva, turizma ter mlade. 

Kontaktni podatki:

Direktorica: Matejka Gerjevič

Kontakt: Katja Čanžar 

Elektronski naslov: katja.canzar@zptm.si 

Spletna stran: www.zptm.si
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ZAVOD ZA ŠPORT BREŽICE
Zavod za šport Brežice kot svojo osnovno dejavnost izvaja:

» upravljanje, urejanje, vzdrževanje in gradnjo športnih objektov v občini Brežice,

» zagotavljanje pogojev za izvajanje in razvoj programov športa,

» zagotavljanje pogojev za izvajanje in razvoj programov športne vzgoje,

» prevoze osnovnošolskih otrok s posebnimi potrebami,

» zagotavljanje pogojev za izvajanje rekreativnih športnih vsebin.

Zavod koordinira izvajanje programov Športa mladih (programi: Mali sonček, Zlati sonček, šolska športna 
tekmovanja, Naučimo se plavati, Hura, Prosti čas) za področje Posavja (občine Brežice, Kostanjevica na Krki, 
Radeče, Sevnica in Krško), hkrati pa izvaja tudi številne druge projekte:

» spoznavanje športa za najmlajše (v sodelovanju s Športno zvezo Brežice),

» dan slovenskega športa (v sodelovanju s Športno zvezo Brežice),

» dan brez avtomobila v sklopu Evropskega tedna mobilnosti,

» aktivnosti ob Evropskem tednu športa.

Kontaktni podatki:

Direktor: Ferdo Pinterič 

Telefon: 08 20 55 850

Elektronski naslov: ferdo.pinteric@zsport-brezice.si 

Aktivnosti v okviru projekta Stavi na zdravje je izvajal Jaka Lenart. 

Telefon: 041 781 207

Elektronski naslov: jaka.lenart@zsport-brezice.si 

Spletna stran: www.zsport-brezice.si
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ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE (Center za krepitev zdravja)
Center za krepitev zdravja Brežice je notranja organizacijska enota Zdravstvenega doma Brežice, ki poleg 
programa za krepitev zdravja izvaja tudi različne dejavnosti za krepitev zdravja v lokalni skupnosti.

Skrb za dobro vsestransko počutje vključuje – poleg uravnoteženega prehranjevanja, redne telesne 
aktivnosti in duševnega zdravja – tudi preventivo pred kronično nenalezljivimi boleznimi. Zdrav življenjski 
slog lahko kadarkoli pričnemo vključevati v svoj vsakdan, njegove posledice pa bodo vidne zelo kmalu – tako 
na telesnem kot duševnem počutju. V Sloveniji so bili leta 2018 v 25 zdravstvenih domovih ustanovljeni centri 
za krepitev zdravja, kjer različni strokovnjaki izvajajo aktivnosti za otroke, odrasle in starejše. Aktivnosti 
izvaja interdisciplinaren tim, v katerega so vključene diplomirane medicinske sestre, kineziolog, psiholog, 
dietetik in fizioterapevt. Aktivnosti centrov za krepitev zdravja so za vse posameznike z urejenim obveznim 
zdravstvenih zavarovanjem brezplačne.

Kontaktni podatki: 

Helena Hostar (vodja CKZ)

Telefon: 051 222 039

Elektronski naslov: ckz@zd-brezice.si 

Spletna stran: www.zd-brezice.si/center-za-krepitev-zdravja.html
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