
 

 

Park aktivnih doživetij – 1. faza - Ukrep LEADER (19.2) 

Akronim operacije: Park aktivnih doživetij 

Celotna vrednost operacije: 524.418,06 EUR 

Pričakovan znesek sofinanciranja iz sredstev EKSRP: 205.106,25 EUR 

Nosilec operacije: Občina Pesnica 

  

Občina Pesnica je vključena v Območno razvojno partnerstvo Slovenske gorice in LAS Ovtar Slovenskih 
goric, v okviru katerih želi realizirati potrebne ukrepe za zagotavljanje kvalitetnejših življenjskih 
pogojev za bivanje na podeželju in v urbanih središčih območja občine. Med te ukrepe sodi tudi 
ureditev ustreznih površin in objektov namenjenih za javno dobro. 

Glede na v zadnjem času zaznane negativne demografske trende lokalna skupnost svojo stalno skrb 
namenja izboljšanju bivanjskih pogojev za prebivalce. Na to področje sodi tudi skrb za čim boljše 
zdravstveno stanje prebivalstva. 

Zaradi izboljšanja pogojev bivanja, večje privlačnosti podeželskega okolja in zdravstvenega stanja 
prebivalstva se je Občina Pesnica odločila za celotno ureditev Parka aktivnih doživetij. Investicija 
zajema ureditev večnamenske površine z zunanjimi fitnes napravami in otroškimi igrali, vključno z 
izgradnjo potrebnih dostopov do površine. Zunanji fitnes predstavlja zdravo vadbo za vse generacije, 
saj omogoča vadbo preko vzgiba. 

Občina bo na ta način omogočila dostopno in varno telesno vadbo, ki je obenem tudi prijetna in 
zabavna. Občina želi zunanji fitnes približali čim širši populaciji ljudi in s tem ljudem pomagati pri 
ohranjanju zdravega in aktivnega življenjskega sloga na prostem in v družbi družine, prijateljev in 
drugih ljudi s katerimi preživljajo svoj prosti čas. 

Izgradnja tovrstne večnamenske površine je zlasti pričakovana s strani številnih društev, ki bodo te 
površine in infrastrukturo lahko izkoriščala za nadgradnjo svojih programov. 

Investicija je razdeljena v dve fazi. 

Prva faza zajema ureditev večnamenske površine z zunanjimi fitnes napravami in otroškimi igrali, ki 
vsebinsko dopolnjujejo že izgrajeno športno infrastrukturo v neposredni bližini obravnavanega 
območja, vključno z izgradnjo dostopa do te večnamenske površine iz krožišča na severu. Druga faza 
zajema nadaljnjo prometno navezavo večnamenske površine, vzporedno z železniško progo proti jugu 
in nadalje na glavno cesto pred krožiščem nove poslovne cone in ni predmet te operacije. 

Splošni cilji investicije so: 

• izgradnja nove javne športne in prostočasne infrastrukture; 
• ustvarjanje novih delovnih mest; 
• izboljšanje pogojev za telesno in športno aktivnost prebivalstva ter medgeneracijsko 

sodelovanje; 



• izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva; 
• izgradnja infrastrukture za nove programe društev in posameznikov; 
• povečanje turističnih potencialov območja; 
• boljši estetski videz, večja vitalnost in privlačnost območja; 
• dvig življenjske ravni prebivalstva na obravnavanem območju; 
• zmanjševanje odhajanja mladih iz tega območja občine in s tem zapuščanje obdelovalne 

zemlje oz. stimuliranje priseljevanja mladih družin na območje občine. 

Občina želi, da »Park aktivnih doživetij« postane nov prostor druženja različnih generacij, zato bo 
spodbujala k uporabi naprav tako starejše, kot tudi otroke, mladino in mlade družine. 

Namen investitorja je, da novo urejena večnamenska površina postane novo stalno shajališče mladih 
družin in mesto izvajanja raznih prostočasnih aktivnosti, ki bodo otroke odvračale od digitalnega sveta 
socialnih omrežij in jih spodbujala k medsebojni interakciji in celotnemu zaznavanju sočloveka. 

Vse uporabnike novo urejenih površin in programov želi investitor spodbujati k medsebojni in 
medgeneracijski tolerantnosti, sočutju, spoštovanju, sodelovanju, k večji telesni aktivnosti in dodatni 
motivaciji za zdrav življenjski slog, s ciljem, da se med prebivalstvom zmanjša zatekanje k alkoholu in 
samomorom, ki posebej negativno odstopa od nacionalnega povprečja. 

Dostop do novo urejene površine bo manj prometno obremenjen in trajnostno urejen z ovirami za 
omejitev hitrosti prometa. Zato bo zlasti primeren tudi za peš dostop, ozirom dostop s kolesom, z 
rolkami ipd. Ob vozišču bodo urejena parkirišča. 

Cilj: Krepitev integralnih rešitev soc. in medgeneracijske vključenosti ter varovanje zdravja 

Ukrep: Oblikovanje in izvajanje mreže storitev za ranljive ciljne skupine - povečanje kakovosti življenja, 
aktivno staranje ter zmanjšanje tveganja socialne izključenosti ter podpora zdravega načina življenja 
in medgeneracijskega sodelovanja 

Glavne aktivnosti v operaciji: 

• Izgradnja ceste, pločnika, parkirišč in fitnesa na prostem 1. faza; 
• Cestna razsvetljava; 
• Vodovodni cevovod; 
• Izvedba treh delavnic s programom "Predstavitev varne uporabe zunanjega fitnesa na 

prostem"; 
• Otvoritev objekta in pogostitev za 300 udeležencev. 

Dodatne informacije: 

Program razvoja podeželja 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 
 

https://www.program-podezelja.si/sl/
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

