
 

Naziv operacije: ŠPORTNI PARK VITOMARCI 

Celotna vrednost projekta: 48.711, 99 EUR 

Predviden znesek sofinanciranja: 32.393, 04  EUR 

Vodilni partner: Občina Sv. Andraž v Slov. goricah 

Partnerja: Klub malega nogometa Vitomarci, Andrej Toš s.p. 

Opis operacije: Občina Sv. Andraž v Slov. goricah je skupaj s projektnimi partnerji na 2. rok 1. javnega 
razpisa za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR LAS Ovtar, prijavila Športni park Vitomarci. Namen 
projekta je uresničevati medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje na športnem področju. Z izvedbo 
operacije/projekta bomo občanom in lokalnim društvom omogočili pogoje za izvedbo raznih športnih 
aktivnosti, ki se bodo odvijale v Športnem parku pri Podružnični osnovni šoli Vitomarci. V športnem 
parku bodo nameščena otroška igrala za najmlajše, kjer bodo lahko razvijali koordinacijo telesa in 
ravnotežje, vedno bolj razširjena in popularna »street workout« oprema za vadbo z lastno težo za vse 
generacije ter rusko kegljišče za starejšo generacijo. Na že obstoječem asfaltnem igrišču se bosta 
dodatno postavila dva košarkarska koša, nadomestila se bo zaščitna ograja okrog igrišča ter goli na 
igrišču, nabavili se bodo pripomočki za izvedbo športnih aktivnosti, na novo pa se bo postavil tudi 
kontejner, ki bo namenjen udeležencev športnih dogodkov. 

V sklopu projekta se bodo izvedle nove vsebine, katerih organizatorji bodo projektni partnerji z 
zunanjimi izvajalci: tekmovanje v ulični košarki, turnir v namiznem tenisu na prostem, otroška športna 
animacija v času Sandijevega memoriala, ŠOLA ZDRAVE DRŽE ter RAD IMAM NOGOMET. Aktivnosti 
bodo primerne za vse udeležence ne glede na starost in spol.  Projekt je že bil potrjen na LAS Ovtar 
Slovenskih goric, prav tako je podpisana pogodba o izvedbi projekta z Ministrstvom za gospodarski 
razvoj in tehnologijo. 

 
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 
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