
 

 

Naziv operacije: MOTORIČNI KOTIČEK 
 
Akronim: MOTORIČNI KOTIČEK 

 
Sklad: ESRR 

 
Vodilni partner – prijavitelj: OBČINA BENEDIKT 

 
Partnerja:  
Mažoretni in twirling klub Benedikt 
Juven d. o. o. 
 
Vrednost operacije: 12.773,40 EUR 
 
Predvidena vrednost sofinanciranja (ESRR): 7.948,42 EUR 
 
Namen operacije: Osnovni namen operacije je vzpostaviti motorični kotiček v Benediktu ter zagotoviti 
njegovo aktivno delovanje. Z vzpostavitvijo zasledujemo predvsem medgeneracijsko vključenost in 
sodelovanje ter varovanje zdravja. Z vzpostavitvijo zasledujemo predvsem medgeneracijsko vključenost 
in sodelovanje ter varovanje zdravja. S projektom motoričnega kotička želimo obogatiti življenje občanov 
ter obiskovalcev s ponudbo novega in modernega športnega rekvizita za vse generacije. Prednost igral in 
fitnes naprav na prostem je v tem, da se lahko na majhnem prostoru opravlja veliko različnih dinamičnih 
vaj za razvoj motorike in boljše koordinacije. Koristnost gibanja, razgibavanja, plezanja je priporočena s 
strani športnih pedagogov, fizioterapevtov in splošne medicine na področju preventive in razvoja, zaradi 
izjemnih učinkov na motorične sposobnosti, ravnotežje, moč, kondicijo, koordinacijo, premagovanja 
strahu, predvidevanja in številnih drugih pozitivnih psihofizičnih vplivov. Gibanje je eno 
najpomembnejših področij v otrokovem razvoju. Če otrok to potrebo, poleg ostalih, uspešno zadovoljuje, 
je vesel in zadovoljen ter se razvija v celovito osebnost. Poleg ohranjanja in krepitve zdravja vpliva gibanje 
na vsa področja delovanja človeka: telesni, spoznavni, čustveni, socialni razvoj, razvoj govora, osebnosti, 
intelektualni. 
 
Cilji operacije: 

− krepitev integralnih rešitev socialne in medgeneracijske vključenosti, odpravljanje arhitektonskih 
ovir dostopnosti ter varovanje zdravja 

− z namestitvijo plezalne naprave bomo ustvarili možnosti za razvoj krepitve zdravja naših občanov 
oz. ljudi različnih skupin, starosti, znanja in značajev. S tem bo dana možnost vzpostavitve okolja, 
kjer bo vsak posameznik našel rekreativno vadbo primerno zase 

− omogočena bo večja vključenost žensk (mamice, babice) in otrok: Krepitev integralnih rešitev 
socialne in medgeneracijske vključenosti, arhitektonskih ovir ter varovanje zdravja. V novi ponudbi 
se bodo oblikovale in izvajale mreže storitev za ranljive ciljne skupine. Cilj povečanje kakovosti 
življenja, aktivnega staranja, medgeneracijskega sodelovanja, krepitev psihofizičnega zdravja, 
zmanjševanja socialne izključenosti 

− intenzivnejše večgeneracijsko sodelovanje in skrb za večgeneracijsko solidarnost 

− pospeševanje socialne vključenosti v rekreacijo otrok, mladih in starejših 

− zmanjšanje osamljenosti ostarelih ter izboljšanje kakovosti življenja 

− večja prepoznavnost pomena večgeneracijskega sodelovanja kot inovativnega pristopa delovanja 
na vseh stopnjah družbe 
 

Glavne aktivnosti: ob športnem igrišču v Benediktu bomo namestili motorični kotiček, ki bo primeren za 
izvajanje športne vadbe predšolskih in osnovnošolskih otrok ter ostalih občanov. V okviru projekta bo 



izvedena aktivnost medgeneracijskega povezovanja občanov, ki se bodo želeli rekreativno udejstvovati. 
 
Pričakovani učinki: namen vzpostavitve motoričnega parka je posameznikom in skupinam ponuditi novo 
obliko rekreativne vadbe, kjer se bodo lahko ob športnem udejstvovanju tudi mrežili, izmenjevali poglede 
in izkušnje o rekreiranju. Implementacija nove oblike športa bo tako popestrila športno ponudbo v kraju 
in dvignila kakovost telesnega in duševnega zdravja. 
 
Pričakovan rezultat: izvedena naložba in ustvarjeni pogoji za delovanje nove oblike športnega 
udejstvovanja; nova vsebina in storitve za prebivalce občine Benedikt za večjo kakovost življenja in 
zdravja; nova partnerstva in povezave medgeneracijskega sodelovanja, vzpostavljena mreža javnega, 
nevladnega in zasebnega sektorja in aktiviranja lokalnih potencialov. 
 
 
Naložbo sofinancirata: Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
 
Dodatne informacije:  www.eu-skladi.si   in www.lasovtar.si  
 
 

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

