UREDITEV MEDGENERACIJSKEGA PARKA V SVETEM
(MEDGENERACIJSKI PARK SVETO)

Vodilni partner: Občina Komen
Projektni partnerji: Društvo S’čanski puntarji
Športna zveza Komen
ORA Krasa in Brkinov d.o.o.
Trajanje operacije: 15. 2. 2021 do 15. 7. 2022
Celotna vrednost operacije z DDV: 59.195,59 EUR
Celotna vrednost operacije brez DDV: 49.700,32,42 EUR
Upravičeni stroški operacije: 49.700,32 EUR
Stopnja sofinanciranja: 85 %
Odobrena vrednost sofinanciranja: 41.395,27 EUR
Operacija MEDGENERACIJSKI PARK SVETO je bila s strani Agencije RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena za sofinanciranje iz
»Podukrepa 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega
razvoja, ki ga vodi skupnost« z Odločbo o pravici do sredstev z dne 11. 05.
2021.
Povzetek:

Razlogi za projekt so pobude občanov, ki več let izražajo nujnost ureditve
javnega prostora, kjer bi se lahko srečevale različne starostne skupine.
Predmet operacije je ureditev Medgeneracijskega parka v Svetem, ki bo po
zaključku operacije postal prvi urejen medgeneracijski park v Občini
Komen. Na sedaj neurejeni površini, ki doslej ni imela nobene družbeno ali
gospodarsko koristne funkcije, bo urejen večgeneracijski prostor, ki bo
namenjen vsem generacijam, s poudarkom na starejših in otrocih.
V okviru operacije bo krajinska ureditev razdeljena na dva dela glede na
funkcijo oziroma uporabo prostora. Del severno od ceste je namenjen
vadbeni jasi, ki predvideva namestitev 12 vadbenih orodij. Oblika območij v
katera so nameščena orodja in katera tudi predstavljajo varnostne cone,
izhaja iz kamnov sestavljenih v kraški suhozid. Abstrahirane oblike kamenja
bodo nekoliko razmaknjene za potrebe vmesnih prehodov, urejene bodo
tudi cone za počitek in dostop iz ceste.
Drugi, manjši del ureditve, predstavlja predvsem čiščenje kalov. Ureditev
dopolnjujejo silhuete živali, ki prikazujejo uporabo kala nekoč in danes in na
tak način nagovorijo mlajše generacije. Ker so trenutno uporabnice kala
predvsem dvoživke, je zaradi njihovih selitev predviden prekop ceste z
vstavljanjem klimatskega tunela za dvoživke. V celoti so posegi minimalni,
saj je sama krajina na tem delu zelo lepo urejena.
V sklopu projekta bo izdelana tudi brošura ter video predstavitev, ki bo v
sodelovanju z lokalnimi športnimi društvi (Športna zveza Komen)
namenjena spodbujanju pravilne uporabe vadbenih naprav, v sodelovanju z
lokalnim turističnim društvom Š’čanski puntarji pa preko tematskih večerov
tematiki življenja ob kalu.
Kot pomemben del projekta je predvidena tudi raziskava potencialov, ki bo
preverila možnosti širitve medgeneracijskih parkov tudi na širše območje
Krasa in Brkinov, in sicer v Občine Sežana, Divača in Hrpelje-Kozina, s
katero bi v prihodnosti vzpostavili pot medgeneracijskih parkov (z
možnostjo uporabe električnih koles).
Cilji operacije:
Primarni cilj investicijske namere je ureditev medgeneracijskega parka na
robu vasi Sveto, ki bo prvi park tega tipa v Občini Komen in bo imel 12
vadbenih orodij in ogrevalno tekaško stezo. Očiščeni bodo tudi trije kali in
urejen podhod za dvoživke.
Specifični cilji investicije so naslednji:

– ureditev zaraščenega dela ob gozdu, ki se sedaj prosto zarašča,
– očiščeni in vzdrževani trije kali z urejenim podhodom za dvoživke,
– vgradnja in namestitev vadbenih naprav za potrebe postavitve
medgeneracijskega parka,
– z ureditvijo parka se bo povečala turistična atraktivnost kraja in občine,
– ozaveščanje o pomembnosti gibanja na prostem ter medgeneracijskega
sodelovanja,
– ozaveščanje o ohranjanju kulturne dediščine kalov nekoč in danes,
– urejen dostop do področja, primeren tudi za gibalno ovirane.
Z investicijo se želi v prvi vrsti zagotoviti kvaliteten življenjski prostor v
skladu z regionalnim razvojnim programom ter uresničevanje razvojnih
ciljev Občine, posredno pa tudi smernicam zdravega življenjskega
sloga.
Gibanje in način življenja v vseh življenjskih obdobjih pomembno vplivata
na naše zdravje in počutje. Gibanje na svežem zraku je še posebej
pomembno za otroke, mladostnike in starostnike, saj so to obdobja
intenzivnih fizioloških, psihosocialnih in kognitivnih sprememb
posameznika. Gibanje na svežem zraku je tako eden najbolj pomembnih
pozitivnih dejavnikov varovanja zdravja.
Posredno bo prijavitelj z realizacijo operacije dosegel naslednje strateške
cilje:









izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev na podeželskem območju,
pridobitev primernih prostorov za druženje različnih generacij,
krepitev pozitivnega odnosa in ravnanja z zdravjem,
zaradi izboljšanja infrastrukture pozitivno vplivati na razvoj vasi,
domačinom ter turistom pokazati alternativne in inovativne oblike skrbi
za dobro duševno-telesno počutje,
ustvarjanje dodatnih možnosti za sodelovanje z lokalnimi društvi in
Zvezo,
povečanje aktivnosti in udejstvovanja ciljnih skupin (z izvedbo
izobraževalno-ozaveščevalnih dogodkov),
prispeval k prepoznavnost Krasa in Brkinov kot zelene destinacije,




ustvarjanje pogojev za razvoj produktov in storitev,
razvoj dodatne možnosti za nova delovna mesta v turizmu in
gostinstvu (dopolnilna dejavnost na kmetiji, s.p., itd.).

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:
Občina Komen bo izvedla gradbeno-obrtniška dela za namestitev 12
vadbenih naprav, za katera je bilo izvedeno javno naročilo v višini
50.825,59 EUR z DDV.
Člani Društva Š’čanski puntarji bodo izvedli 3 predavanja o življenju ob
kalu nekoč in danes. Izvedejo se lahko tudi elektronsko. Področje je pred
leti preučeval že pokojni biolog in raziskovalec, domačin Igor Maher.
Tematska predavanja bodo potekala od poletja 2021 do konca leta 2021.
Med prebiranjem zgodb jih bo posnel profesionalni snemalec, ki bo nastale
avdio-video posnetke prilagodil za objavo na spletu. Cilj snemanj je, da se
zgodbe s pomočjo digitalizacije ohranijo za nadaljnjo rabo. S tem dosežemo
tudi večji trajnostni učinek operacije in projekta.
Predstavniki Športne zveze Komen bodo izvedli prikaze na vadbenih
orodjih za različne starostne skupine (otroci, mladi, odrasli, starejši), za
vsako skupino 5-krat. V ta namen bodo pripravili posebne sklope vaj, ki
bodo prilagojeni za vadbena orodja in ogrevanje. Med prikazovanjem jih bo
od poletja 2021 do konca leta 2021 posnel profesionalni snemalec, ki bo
nastale avdio-video posnetke prilagodil za objavo na spletu (spletna stran in
socialna omrežja).
ORA Krasa in Brkinov d.o.o. bo skrbela za promocijo in vidnost
Medgeneracijskega parka Sveto na celotnem področju LAS Krasa in
Brkinov ter širše. V ta namen bo izdelala informativno brošuro, v kateri bodo
prikazana naravna dediščina kala v Svetem nekoč in danes kot tudi
vadbene naprave ter prikaz vadbe na le-teh. Brošura bo v nakladi 1000 kos
natisnjena in razdeljena po širšem področju LAS Krasa in Brkinov. Na ta
način bo zagotovljen dostop najstarejši generaciji, ki ne posega po digitalnih
orodjih v tolikšnem obsegu kot druge generacije. Poseben poudarek bo
namenjen digitalni predstavitvi na spletu in socialnih omrežjih, kjer bo
vsebina brošure z vključenimi video predstavitvami prilagojenimi za
uporabo na različnih digitalnih medijih (spletna stran, IG, FB ipd.).
Prav tako bo ORA Krasa in Brkinov d.o.o. skrbela za koordinacijo med
partnerji za pripravo vsebin promocijskega materiala (brošura, avdio-video,
splet, socialna omrežja) ter izvedbo raziskave s ciljem multiplikacije učinkov
Medgeneracijskega parka Sveto na širše območje LAS Krasa in Brkinov. V

ta namen bo izdelala raziskavo, ki bo preverjala možne nove lokacije
postavitve primerljivih medgeneracijskih parkov oziroma vadbenih naprav.
Projekt bo izveden v eni fazi.
Pričakovani rezultati aktivnosti:
1. Postavitev 12 vadbenih naprav ter podhoda za dvoživke v skladu s
predpisanimi standardi in izdanim gradbenim dovoljenjem št. 35154/2020-11 v terminu marec 2021 – junij 2021.
2. Trije (3) urejeni kali v skladu s smernicami in soglasjem Zavoda RS za
varstvo narave ter Zavoda za gozdove RS, OE Sežana, v obdobju
februar 2021 – junij 2021.
3. Sklop 12 predstavitvenih filmov o uporabi vadbenih naprav, termin
izvedbe julij – december 2021.
4. Izvedba 3 tematskih večerov v obdobju avgust 2021 – junij 2022, ki se
lahko izvedejo tudi elektronsko.
5. Priprava in tisk 1 brošure o vasi Sveto ter uporabi vadbenih naprav v
nakladi 1000 kom v terminu september – december 2021.
6. Izvedena 1 raziskava bo posredni rezultat operacije v terminu oktober
2021 – marec 2022. Na podlagi analize stanja se bo preverilo
možnosti multiplikacije operacije tudi v druga lokalna okolja na
območju LAS Krasa in Brkinov.
Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:
www.program-podezelja.si
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

