
MEDGENERACIJSKI PARK KOMEN 

Dolg naziv operacije: Ureditev medgeneracijskega parka Komen 

Trajanje operacije: 01.01.2022 – 31.12.2022 (12 mesecev) 

Celotna vrednost operacije: 93.739,24 EUR 

Vrednost sofinanciranja ESRR: 74.991,39  EUR 

Prijavitelj operacije: Občina Komen 

Partnerji operacije:  

• Društvo izgnancev Slovenije – KO Komen 
• ORA Krasa in Brkinov d.o.o. 

Kratek opis operacije: 

Prijavitelj Občina Komen namerava urediti medgeneracijski park v centru vasi Komen ter park Luže na 
obrobju vasi Komen z namenom medgeneracijskega prenosa znanj in krepitve zavesti o zgodovinski ter 
naravni dediščini. V Komnu takih površin ni in jih izrazito primanjkuje, oba preurejena prostora pa bosta 
z nameravano investicijo omogočala srečevanje občanov in občank različnih generacij. Tako spomenik 
izgnancem v središču Komna kot kal Luže sta pomembna pričevalca kulturne in zgodovinske dediščine 
okolja in Krasa, kar želi biti predstavljeno na način, ki bo primeren za različne generacije. Z namenom 
okrepitve kulturne zavesti bo Društvo izgnancev Slovenije – krajevna organizacija (KO) Komen, prav 
tako partner projekta, ob obstoječem spomeniku izgnancem, ki se ga bo prenovilo, postavilo nižji 
informacijski pano/tablo s fotografijami zgodovinskih dogodkov ter tekstualnimi zapisi, namenjeno 
lokalnemu prebivalstvu, zlasti pa mladim, da se ohranja spomin na grozote 2. svetovne vojne. 

Rdeča nič operacije je torej ohranjanje dediščine za prihodnje generacije, povezovanje dogodkov v 
preteklosti, kar se torej prenaša skozi »rodove«, med generacijami, in kar velja negovati in spoštovati, 
hkrati pa nadgrajevati preko raznolike ponudbe lokalnega okolja. Povezovanje lokalnih akterjev bo 
poleg udeležbe na delavnicah, ki jih bo organiziral partner operacije ORA Krasa in Brkinov d.o.o. ter se 
bodo sofinancirale iz operacije in bodo za udeležence brezplačne, nadgrajeno tudi na drugih področjih, 
saj bo imela celotna paleta ponudnikov, možnost predstavitve svoje ideje oz. produkta širši publiki. 

Cilji operacije: 

Ohranjanje naravne in kulturne dediščine (ureditev kala Luže, obnovitev spomenika izgnancem) za 
prihodnje generacije. Omogočanje priložnosti za družbeno povezovanje, socialno vključevanje in 
udejstvovanje (tudi ranljivih skupin), medgeneracijsko povezovanje, povezovanje turističnih akterjev. 

Aktivnosti operacije: 



• Gradbeno-obrtniška dela za izvedbo investicije (ureditev medgeneracijskega parka in 
kala Luže v Komnu), 

• Izvedba grafik na panoju, 
• Izvedba dveh delavnic na temo Oblikovanje partnerstev lokalnih akterjev za skupne 

aktivnosti, 
• Vodenje in koordinacija projekta, 
• Promocijske aktivnosti. 

Rezultati operacije: 

Število novih pristopov: 1 

Število novih partnerstev: 1 

Število udeležencev ranljivih skupin (starejši) vključenih v izvajanje operacije/programe: 10 

Število vključenih udeležencev v izvajanje operacije/programe (razen ranljivih skupin): 25 

Število izvedenih delavnic na temo pridelkov, izdelkov in storitev: 2 

Število izvedenih delavnic na tematiko varovanja okolja in energetske učinkovitosti: 1 

Število objektov, ki so predmet aktivnosti namenjenih varstvu okolja in ohranjanje narave ter kulturne 
dediščine: 1 

Površina namenjena varovanju narave in okolja: 1 parcela 

Površina reaktiviranih ali saniranih območij: 1 objekt 

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. 

                                      

 


