
 
 
IGRALNE POVRŠINE PRI ŠOLI PESNICA – RAZGIBAJMO SE- Ukrep LEADER (19.2) 

 

Akronim operacije: RAZGIBAJMO SE 
Celotna vrednost operacije: 95.000,00 EUR  
Predviden znesek sofinanciranja: 32.469,28 (EKSRP) 
 
Nosilec operacije: OBČINA PESNICA 
 
Partner v operaciji:  
VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI ZAVOD OŠ KERENČIČEVIH PESNICA 
 
Namen operacije je ureditev zunanjih igrišč ob OŠ Pesnica za izboljšanje infrastrukturnih pogojev za 
izvajanje programov za otroke, mlade, športne rekreativce ter za programe medgeneracijskega 
sodelovanja. Predvidena je nadgradnja asfaltnega igrišča s preplastitvijo z umetno maso, ureditev 
razsvetljave površine, zaris igrišča in ureditev novega zelenega platoja za postavitev igral oz. učilnice 
na prostem. Objekta sta ločena. S tem bomo zagotovili boljši estetski videz in večjo urejenost območja 
in urbanega okolja, izboljšali pogoje za izvedbo predšolskih in šolskih programov, izboljšali pogoje za 
organizacijo in izvedbo športnih programov in dogodkov, izboljšali pogoje za telesno in športno 
aktivnost prebivalstva ter večgeneracijsko sodelovanje, izboljšali varnost in zdravstveno stanje 
uporabnikov objekta-prebivalstva, zagotovili višjo kvaliteto bivanja in zmanjševanje odseljevanja 
prebivalstva, stimulirali priseljevanje mladih družin na območje občine in zagotovili koristi od 
večgeneracijskega sodelovanja. S sodobnim igriščem in igrali se želi uporabnikom (predvsem otrokom) 
omogočati, da v varnem okolju načrtovanih ter izdelanih in vgrajenih igral preizkušajo svoje 
sposobnosti, dojamejo svoje zmožnosti in omejitve ter se učijo, kako omejitve preseči.  Partner poskrbi 
za delavnico in otvoritev z druženjem ter pogostitvijo. 
 
Cilj operacije: 

- boljši estetski videz in večja urejenost območja in urbanega okolja,  
- izboljšani pogoji za izvedbo predšolskih in šolskih programov,  
- izboljšani pogoji za organizacijo in izvedbo športnih programov in dogodkov,  
- izboljšanje pogojev za telesno in športno aktivnost prebivalstva ter večgeneracijsko 

sodelovanje,  
- izboljšanje varnosti in zdravstveno stanje uporabnikov objekta-prebivalstva,  
- višja kvaliteta bivanja in zmanjševanje odseljevanja prebivalstva,  
- stimuliranje priseljevanja mladih družin na območje občine in  
- koristi od večgeneracijskega sodelovanja.  

 
Cilj: Krepitev integralnih rešitev socialne in medgeneracijske vključenosti ter varovanje zdravja 
Ukrep: oblikovanje in izvajanje mreže storitev za ranljive ciljne skupine – povečanje kakovosti življenja, 
aktivno staranje ter zmanjšanje tveganja socialne izključenosti ter podpora zdravemu načinu življenja 
in medgeneracijskega sodelovanja) 
 
Dodatne informacije: 

Program razvoja podeželja 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 

 

https://www.program-podezelja.si/sl/
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

