
KULTURNA IN KRASOSLOVNA DEDIŠČINA 

Dolg naziv operacije: Nadgraditev kulturne in krasoslovne dediščine 

Trajanje operacije: 01.01.2022 – 31.12.2022 (12 mesecev) 

Celotna vrednost operacije: 131.113,64 EUR 

Vrednost sofinanciranja ESRR: 104.890,91 EUR 

Prijavitelj operacije: Občina Komen 

Partnerji operacije:  

• Občina Divača 
• ORA Krasa in Brkinov d.o.o. 

Kratek opis operacije: 

Osrednji del operacije z investicijo bo (delna) ureditev dveh Fabianijevih parkov v Občini Komen in 
opremljanje in elektrificiranje postajališča za avtodome s strani partnerja – Občine Divača. V sklopu 
operacije bosta Občina Komen in Divača položila temeljni kamen v nadgradnji turistične ponudbe v 
lokalnem in širšem območju, kar predstavlja dvig dodane vrednosti turističnih storitev. Prijavitelj 
Občina Komen bo uredila Ferrarijev vrt in Vilo Storiči, dva parka, ki ju je zasnoval za Kras zelo 
pomemben arhitekt Max Fabiani. Ferrarijev vrt velja za enega največjih arhitekturnih presežkov prve 
polovice 20. stoletja in je kulturni spomenik državnega pomena, Vila Storici pa je enota kulturne 
dediščine pod evidenčno številko 29887 Komen – Vila Storici. Parka sta pomembna turistična 
produkta, ki bosta z dodatno ureditvijo omogočala razvoj turistične ponudbe. Po zaključku operacije 
bosta parka na voljo kot prostor za medgeneracijske srečanje, vsakodnevna srečevanja, turistične 
obiske, strokovno vodene ekskurzije in bosta dodatno pripomogla k urejenemu izgledu vasi in 
okolice. Občina Divača kot partner projekta bo v okviru operacije uredila nadzemni del postajališča za 
avtodome, ki je izhodišče za krasoslovno-naravoslovno učno pot Divaški Kras ter širše območje Krasa. 
Navedene ureditve bodo omogočale razvoj pestre turistične ponudbe, ki jo bo promovirala ter 
upravljala ORA Krasa in Brkinovd.o.o. 

Cilji operacije: 

Ohranjanje ter nadgradnja kulturne in krasoslovne dediščine urbanih območij ter ureditev občinskih 
središč v Komnu ter Divači. Z izvedbo investicije se bo povečala turistična atraktivnost obeh krajev in 
posledičn ocelotnih občin in območja Krasa in Brkinov. 

Aktivnosti operacije: 

1. Ureditev dveh Fabianijev parkov, v Ferrarijevem vrtu bo investicija zajemala 
elektrifikacijo in postavitev WI-FI omrežja ter delno sanacijo vodovodnega omrežja 



2. Delna ureditev Vile Storici, zamenjava in ureditev dotrajane ograje in zidov, parkovna 
ureditev. 

3. Postavitev opreme in elektrifikacija postajališča za avtodome – 1.1.2022 do 1.11.2022 
(parter -Občina Divača) 

4. Promocijske aktivnosti ORA Krasa in Brkinov d.o.o.: 
5. Promocijski material in dvig prepoznavnosti, 
6. Digitalna promocija, 
7. Organizacija promocijskega dogodka. 

Rezultati operacije: 

Število novih pristopov: 1 

Število novih partnerstev: 1 

Število udeležencev ranljivih skupin vključenih v izvajanje operacije/programe: 3 

Število vključenih udeležencev v izvajanje operacije/programe (razen ranljivih skupin): 15 

Število izvedenih dogodkov: 1 

Število objektov, ki so predmet aktivnosti namenjenih varstvu okolja in ohranjanje narave ter 
kulturne dediščine: 2 

Površina namenjena varovanju narave in okolja: 1 parcela 

Površina reaktiviranih ali saniranih območij: 2 objekta 

Število deležnikov (partnerjev) na lokalni ravni, ki so vključeni v izvajanje operacije (projektov CLLD): 
3 

Število prebivalcev, na katere vpliva izvajanje operacije: 25.799 

Število podprtih partnerstev: 1 

Število zaključenih operacij: 1 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

                                      

 


