
 
 
GIBANJE IN PREHRANSKO SVETOVANJE ANDREJA ZRNIĆ S.P. 

   

 
 

Datum: 22. 8. 2019 

12 UR ZA DOBER NAMEN 

Spoštovani! 

Ker življenje nikoli ne izbira … Življenje nam postavlja ovire, preizkušnje, le sami pa jih lahko s pogumom 

premagujemo. Ker se zavedamo, da nas drugačnost in iskrena pomoč sočloveku bogatita, si želimo tudi mi 

prispevati delček dobrodelnosti.  

Otroci s posebnimi potrebami pogumno vsak dan stopajo čez mnogo ovir in dokler nismo vsaj malo vpeti v 

njihov vsakdanjik, se niti ne zavedamo, katera nam samoumevna opravila so za njih težke preizkušnje. Otroci 

s posebnimi potrebami so otroci z velikim srcem ter njihovi iskrenost in dobrosrčnost nam hitro zlezeta pod 

kožo. Želimo si  jim vsaj malo olajšati vsakdanjik oziroma jih razveseliti, zato smo se ekipa FIT Z ANDREJO in 

g. Silvester Gomboc odločili za organizacijo dobrodelnega dogodka z naslovom 12 UR ZA DOBER NAMEN. 
 

Naj se vam naprej na kratko predstavimo. Smo mlada ekipa osebnih trenerjev in prehranskih svetovalcev z 

imenom Fit z Andrejo. Naše poslanstvo je pomagati čim več ljudem do bolj kakovostnega življenja. Na področju 

gibanja izvajamo osebno trenerstvo, vodene vadbe, tekaške treninge in vadbo na delovnem mestu, na področju 

prehrane pa prehranska svetovanja, predavanja, delavnice. Vedno več časa posvečamo tudi promociji zdravja na 

delovnem mestu, kjer si prizadevamo dosegati večjo vitalnost zaposlenih. Za dobrodelni dogodek smo združili 

moči z g. Silvestrom Gombocem, rekreativnim športnikom, ki se v svojem prostem času loteva ekstremnih 

preizkušenj. Spopadel se je že z nekaterimi vrhovi Himalaje, premagal najvišji vrh Evrope Elbrus, kot prvemu 

Slovencu je uspelo premagati 11.700 stopnic v Švici in še bi lahko naštevali. Tokrat pa bo v Gornji Radgoni kar 12 

ur premagoval radgonske stopnice na radgonski grad,  vse za dober namen. 

Zakaj smo se odločili za dobrodelni dogodek? 

Vedno pravimo, da je možnost gibanja velik privilegij in ta privilegij želimo vsaj delno omogočiti tudi otrokom 

s posebnimi potrebami, ki lahko imajo omejitve pri gibanju. Skozi igro jim želimo omogočiti gibalno aktivnost 

na varen in za njih primeren način. Ne smemo namreč dopustiti, da bodo ti otroci prikrajšani za gibanje. Zato 

si želimo,  skupaj z vami združiti moči in jim pomagati. 

Dogodek 12 UR ZA DOBER NAMEN bo izveden v sodelovanju z Osnovno šolo Gornja Radgona in njihovo 

Podružnično šolo dr. Janka Šlebingerja, zbrana sredstva pa bodo namenjena učencem podružnične šole. Z 

zbranimi sredstvi se bo financiral nakup zunanjega igrala, prilagojenega za otroke s posebnimi potrebami, v 

vrednosti 2.500 €. To igralo bo doprineslo k boljši interakciji otrok iz matične šole in tistih iz podružnice – otrok 

s posebnimi potrebami. Tako bodo tudi slednji dobili priložnost za več gibalnih aktivnosti. 

Nakup prilagojenih igral je velik zalogaj, zato se obračamo tudi na vas s prošnjo, da nam pomagate zbrati 

omenjena sredstva. 

DONATORJI KRALJI, donacija v višini 300 € 

DONATROJI PRINCI, donacija v višini 200 € 

DONATROJI VITEZI, donacija v višini 100 € 

Vsi donatorji bodo medijsko izpostavljeni, poskrbeli bomo za objavo na naši spletni strani in socialnih 

omrežjih.  

 

Darujete lahko tudi več ali manj od predvidenih zneskov, vsak po svojih zmožnostih. To lahko storite tudi zgolj 

kot fizična oseba in tudi v tem primeru vas bomo navedli v seznamu donatorjev. Vse donacije zbiramo na 

posebni račun OŠ GORNJA RADGONA: SI56012296030650843, sklic za šolski sklad z namenom za PŠ SI00 

299400. 

 

Veseli pa bomo tudi, če se boste še sami ali vaši zaposleni preizkusili v vzponih po radgonskih stopnicah. 

 

Vsem, ki boste podprli naš dobrodelni dogodek, se iz srca zahvaljujemo in verjamemo, da bo vaša donacija 

segla v srca naših otrok s posebnimi potrebami. 

 

Ekipa Fit z Andrejo in OŠ Gornja Radgona s Podružnično šolo dr. Janka Šlebingerja 


