
 

 

 

OTROŠKO IGRIŠČE – SRCE SOSESKE 

 

Akronim projekta: SRCE SOSESKE 

Vlagatelj projekta (vodilni partner): KOMUNALA KOČEVJE D.O.O. 

Partnerji:  

OBČINA KOČEVJE 

KLUB MLADIH KOČEVJE 

Vrednost projekta: 134.568,70 EUR   

Vrednost sofinanciranja (ESRR): 79.899,78 EUR   

Zaključek operacije: november 2020 

Kratek opis operacije: 

 

Mlade in srednje generacije so danes generacije računalnikov in telefonov, ki se raje zadržujejo v 

svojih prostorih, kot da bi se gibali v naravi. Posledica tega je povečana telesna teža pri vseh 

generacijah, vse manj je neposrednih stikov med mladimi, kot tudi med mlado in starejšo generacijo, 

s čimer se onemogoča prenos znanj. Mladi, predvsem otroci, tako težje spoznajo sebe in svoje 

sposobnosti, svet in svoj odnos do njega. 

 

Cilji operacije: 

Otroško igrišče v Kidričevi ulici se nahaja sredi široke blokovske soseske, kjer prebivajo različne 

generacije, ki se rade zadržujejo na igrišču, a jim le-ta ne ponuja dovolj možnosti za aktivnosti. 

Igrišče je sedaj neurejeno, z zastarelimi igrali, ki mladim obiskovalcem ne nudijo kvalitetnega gibanja 

in učenja. 

Z novo ureditvijo in igrali ter organiziranimi aktivnostmi bomo pritegnili na igrišče in k aktivnemu 

preživljanju tiste otroke, ki sedaj večino časa preživijo pred TV ekrani in računalniki. 

 

Omenjeno otroško igrišče bo  predstavljalo vzorčen primer urejenega otroškega igrišča, ki bo nudil 

prostor za druženje in rekreacijo različnim generacijam. S sodobnimi igrali in vodenimi aktivnostmi, 

bo povečalo gibljivost vseh generacij, hkrati pa povečali medsebojno komunikacijo med različnimi 

generacijami. 

Med drugim je cilj projekta (z izvedenimi delavnicami), da se uporabnike igrišča nauči spet igrati in 

vzpostavljati medsebojne stike. 

 

Otroško igrišče predstavlja tudi okoljsko ozaveščanje – skozi uporabo recikliranega materiala se 

izobražuje o pomenu varstva okolja. 

 

Urejeno otroško igrišče bo namenjeno tudi aktivnostim populaciji z motnjo v duševnem razvoju 

oziroma se bo ta populacija vključevala v aktivnosti na igrišču, s čimer se bo ta populacija povezala z 

lokalno skupnostjo, s čimer se bodo odpravljali najrazličnejši predsodki. 

 

Glavne aktivnosti: 

1. Rekonstrukcija otroškega igrišča s postavitvijo igral 

2. Izdelava in postavitev 2 informativnih tabel o pomenu ločevanja odpadkov in s pravili 



 

obnašanja na igrišču 

3. Organizacija 32 delavnic na temo igranja, zdravega življenja, o pomenu športnih aktivnostih 

v različnih življenjskih obdobjih 

4. Objava vabil na radijski postaji 

5. Objava vabil in poročil o poteku projekta na zavihku spletne strani Občine Kočevje, 

Komunale Kočevje d.o.o. in facebook profilu projekta 

6. Izdelava in postavitev urbane opreme 

7. Izdelava vzorčnega primera urbane opreme za ločevanje odpadkov 

8. Organizacija sestankov partnerjev 

9. Koordinacija in nadzor dela nad podizvajalci 

10. Izdelava poročila o projektu 

11. Izvedba dogodka »dan srce soseske« ob zaključku projekta s predstavitvijo opravljenega dela 

12. Izdelava brošure o poteku in rezultatih projekta 

 

Pričakovani rezultati operacije: 

A. Koordinacija partnerjev,1-krat mesečno sestanki partnerjev, skupaj 9 sestankov 

B. Usklajeno delo s podizvajalci, 7 sestankov 

C. Pripravljena poročila, 2 sestanka 

D. Urejeno igrišče na površini 1800 m2 

E. Izdelana  brošura o ločevanju odpadkov,  

F. Izdelana informativna tabla o ločevanju odpadkov,  

G. Izdelan brlog za žuželke,  

H. Urejen zeliščni vrt,  

I. Narejen glasbeni portal,  

J. Vzpostavljen zavihek na spletni strani www.kocevje.si 

K. Vzpostavljen facebook profil projekta 

L. Izdelana zasnova urbane opreme – koši za ločevanje,  

M. Izdelan vzorčen primer urbane opreme,  

N. Organiziranih 32 delavnic, 280 udeležencev 

O. Objavljena vabila na radiu,  

P. Objavljena vabila na spletni strani,  

Q. Objavljena vabila na facebook profilu, 

R. Objavljena poročila o poteku projekta na facebook profilu,  

S. Izdelana tabla o pravilih obnašanja na igrišču 

T. Izveden dogodek »dan srce soseske« ob zaključku projekta,  

U. Izdelana brošura o poteku in rezultatih projekta. 

 

Ciljne skupine: 

1. Prebivalci soseske in širše lokalne skupnost 

2. Nevladne organizacije in lokalna društva 

3. Šole 

4. Starejši 

5. Otroci 

6. Ženske 

7. Osebe z motnjami v duševnem razvoju 

Vse aktivnosti od bodo namenjene ranljivim skupinam. 

http://www.kocevje.si/


 

 

Kazalniki: 

A) Koordinacija partnerjev,1-krat mesečno sestanki partnerjev, skupaj 9 sestankov 

B) Usklajeno dela s podizvajalci, 7 sestankov 

C) Pripravljeno poročila, 2 sestanka 

D) Urejeno igrišče, 1800 m2 

E) Izdelana  brošura o ločevanju odpadkov, 7500 kom 

F) Izdelana tabla o ločevanju odpadkov, 1 kom 

G) Izdelan brlog za žuželke, 1 kom 

H) Urejen zeliščni vrt, 1 kom 

I) Narejen glasbeni portal, 1 kom 

J) Vzpostavljen zavihek na spletni strani www.kocevje.si 

K) Vzpostavljena facebook profil projekta 

L) Izdelana zasnova urbane opreme – koši za ločevanje, 1 kom 

M) Izdelan primer urbane opreme, 1 kom 

N) Izvedenih 32 delavnic, 280 udeležencev 

O) Objavljena vabila na radiu, 680 krat 

P) Objavljena vabila na spletni strani, 34 kom 

Q) Objavljena vabila na facebook profil, 34 kom 

R) Objavljena poročila o poteku projekta na facebook profilu, 34 kom 

S) Objavljena poročila o poteku projekta na zavihku spletne strani, 34 kom 

T) Izdelana tabla o pravilih obnašanja na igrišču 

U) Izveden dogodek »dan srce soseske«, 1 

V) Izdelana brošura o rezultatih projekta, 500 kom 

 

 

 

 

 

http://www.kocevje.si/

