
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoštovani gospod župan / gospa županja, 

 

dovolite, da Vas seznanimo s pričetkom izvajanja nacionalne športno-družbene akcije VETER V LASEH – S 

ŠPORTOM PROTI ZASVOJENOSTI, ki se bo letos že 27. leto zapored odvijala v številnih krajih po vsej 

Sloveniji. Osrednja cilja akcije, ki je namenjena otrokom, mladostnikom in družinam, sta širiti ljubezen do 

športa ter predstaviti športno aktivnost kot zdrav in zabaven način preživljanja prostega časa in najboljšo 

protiutež vsem oblikam sodobnih zasvojenosti. 

 

Z BOGATIM ŠPORTNIM PROGRAMOM IN KREATIVNIMI DELAVNICAMI  

 

V času od aprila pa vse do decembra se bo odvilo več kot 80 prireditev, na katerih bo preko 20.000 mladih 

imelo priložnost, da se ob športu družijo s svojimi najdražjimi na zdrav in zabaven način. Pester športni 

program vključuje raznovrstne športne panoge, animacije in igre. Poleg  športnih aktivnosti bodo na 

prizoriščih potekale tudi spremljevalne kreativne dejavnosti na temo zdravega življenjskega sloga in 

varovanja okolja. Prireditev s svojo pozitivno energijo obogatita maskoti Športko in Vihra. 

 

Z akcijo VETER V LASEH – s športom proti zasvojenosti želimo mlade ozavestiti o pozitivnih učinkih 

telesne dejavnosti in negativnih posledicah vseh oblik zasvojenosti, kar je v današnjem času še 

posebej aktualna tematika. 

 

PONUDITE MLADIM PRILOŽNOST KVALITETNEGA PREŽIVLJANJA PROSTEGA ČASA TUDI VI! 

 

Vabimo Vas, da se pridružite našemu gibanju in v okviru svojih zmožnosti (finančnih, kadrovskih, 

organizacijskih in prostorskih) podprete akcijo ter k sodelovanju povabite organizacije iz Vaše 

okolice. Dogodek je izvrstna priložnost za povezovanje in predstavitev programov lokalnih športnih, 

zdravstvenih, kulturnih in ostalih nevladnih organizacij (npr. gasilci, kulturna in športna društva itn).  

 

Z željo, da z nami soustvarjate bogat program športne zabave, Vam v prilogi pošiljamo Pismo podpore, za 

katerega Vas prosimo, da nam ga skladno z Vašim interesom sodelovanja podpisanega vrnete na naslov 

Športna unija Slovenije, Vodnikova cesta 155, 1000 Ljubljana ali v skenirani obliki na spodnji elektronski naslov 

do 6. aprila 2022. 

 

Več informacij o konceptu akcije in poteku prireditev ter prispevke s prejšnjih prireditev najdete na 

spletni strani www.vetervlaseh.si. Prijazno Vas vabimo, da se za dogovor o predstavitvi projekta 

oziroma v primeru dodatnih vprašanj obrnete na telefon 031 544 323 (Tina Porenta, vodja projekta) ali 

email: vetervlaseh@sportna-unija.si. 

 

Veselimo se sodelovanja z vami! 

 

Ekipa Športne unije Slovenije VETER V LASEH – s športom proti zasvojenosti! 

http://www.vetervlaseh.si/
mailto:vetervlaseh@sportna-unija.si


 

 

 

 

 

 

 

 

PISMO PODPORE 
za sodelovanje v vseslovenski športno-družbeni akciji 

VETER V LASEH  - S ŠPORTOM PROTI ZASVOJENOSTI 

Športna unija Slovenije in spodaj podpisani župan/županja se zavedamo pomena športa 
kot »vzgojno-rekreativne« dejavnosti, ki mladim omogoča zdravo zabavo, druženje in 
kvaliteten način preživljanja prostega časa. Strinjamo se, da je športna aktivnost odlična 
alternativa vsem oblikam zasvojenosti. 
 
Z namenom, da mlade spodbudimo k vsakodnevni športni dejavnosti, si bomo v našem 

lokalnem okolju prizadevali za širitev ljubezni do športa in promocijo športa med mladimi s 

poudarjanjem pozitivnih učinkov športne aktivnosti ter ozaveščanjem javnosti o negativnih 

posledicah različnih oblik zasvojenosti. 

S podpisom Pisma o nameri izjavljamo, da bomo v letu 2022 sodelovali v vseslovenski 
športno-družbeni akciji, ki bo potekala pod geslom S ŠPORTOM PROTI ZASVOJENOSTI. 

V sodelovanju z lokalnim organizatorjem/izvajalcem prireditve: 

________________________________________________________________ 

(naziv in kontaktni podatki) 

bomo po svojih najboljših zmožnostih (finančnih, kadrovskih, organizacijskih in prostorskih) 

zagotovili možnost športnega preživljanja prostega časa mladih.  

ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE                                          ______________________________ 

                                  Naziv občine 

DEJAN CRNEK                                                                   ______________________________ 

Predsednik                                     Župan/Županja  

 

                                                          Datum: _______________________ 
 

 

Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Fundacija za šport. 


