
 

 

Naziv operacije: IGRA, SMEH, ZDRAVJE NA POLENI 
 
Akronim: IGRAJMO SE 

 
Sklad: ESRR 

 
Vodilni partner – prijavitelj: OBČINA LENART 

 
Partnerja:  
PLANINSKO DRUŠTVO LENART  
MITJA MARKO S.P., GOSTINSTVO 
 
Vrednost operacije: 42.852,47 EUR 
 
Predvidena vrednost sofinanciranja (ESRR): 28.403,07 EUR 
 
 
Opis operacije: 
Namen je oživitev ŠRC Polena in Lenarta kot urbanega središča. V okviru te operacije bo izvedena 
ureditev večjega kombiniranega igrala na Poleni, nakup tehnične varovalne opreme za planince ter vrsta 
programskih aktivnost, kot so Igrajmo se na Poleni, Športni Lenart za vso družino, Knjige za zdrav duh, 
Koraki za zdravje. Navedene aktivnosti s področja športa, gibalnih aktivnosti, pohodništva, igre, kulture 
so namenjene vsem generacijam, različnim ciljnim skupinam - otrokom in mladim, lokalnemu 
prebivalstvu, starejšim in osebam s posebnimi potrebami.  
Investicija in programske aktivnosti bodo ugodno vplivale na kakovost življenja prebivalcev, zdravje, 
medgeneracijsko sodelovanje, socialno vključenost, zdrav življenjski slog, spodbujanje telesne aktivnosti, 
namenjen so tudi vzgoji in motivaciji otrok ter mladih,  izboljšal se bo tudi estetski videz kraja in javna 
športna infrastruktura. V okviru te operacije bodo nastali 4 novi programi, 3 novi produkti, vključenih bo 
7 inštitucij /društev. 
 
Cilji operacije:  
Operacija bo neposredno vplivala na lokalno prebivalstvo kot uporabnike javne (športne ) infrastrukture 
ter udeležence vsebinskih aktivnosti, saj jim omogoča boljšo socialno vključenost in medgeneracijsko 
sodelovanje. 
Specifični cilj se dosega v okviru ureditve večjega kombiniranega igrala  na ŠRC Polena z nakupom 
tehnične varovalne opreme za planince, z  izvedbo prireditev, osveščanja, ter preko izvajanja vsebinskih 
in promocijskih  dogodkov (vključeni vsi partnerji). 
 
Za spremembo kvalitete življenja partnerji izvajajo  ustrezne ukrepe  in atraktivne vsebine, ki bodo 
pomenila izboljšanje stanja javne infrastrukture in uvedla nove programe. H kvaliteti življenja prispevajo 
tudi kulturni dogodki, ki pomenijo druženje, ustvarjanje socialnih mrež in novih povezav, so namenjena 
različnim ciljnim skupinam, prispevajo k oživitvi ŠRC Polena in mesta Lenart. 
 
Glavne aktivnosti: 

1. Ureditev  večjega kombiniranega igrala, 1 komplet 
2. Ureditev podlage za igrala iz euroflex plošč, 140 m2 
3. Izgradnja varovalne površine za igrišče, 140 m² 
4. Nakup tehnične varovalne opreme za planince, 1 komplet 
5. Pogostitev za udeležence na prireditvi 

 



6. Programske aktivnosti: 

− ŠPORTNI LENART ZA VSO DRUŽINO (zabaven športno - cirkuški dogodek za vso družino na Poleni) 

− IGRAJMO SE NA POLENI (dogodek ob odprtju igral in predstavitev operacije) 

− KNJIGE ZA ZDRAV DUH (pravljična urica za otroke na prostem) 

− KORAKI ZA ZDRAVJE (pohod za otroke na Poleni, po travnikih in v gozdu ob Poleni) 
 
Naložbo sofinancirata: Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
 
Ukrep PRP 19.2.: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost. 
 
Dodatne informacije:  www.eu-skladi.si   in www.lasovtar.si  
 
 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.lasovtar.si/

