DOŽIVLJAJSKI PARK POSEKA
Prijavitelj operacije: Občina Ravne na Koroškem
Partnerji: Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem, Društvo Koroški
medgeneracijski center
Vrednost operacije: 73.732,00€
Vrednost sofinanciranja (EKSRP): 30.551,17€
Izvedba operacije: 1. FAZA: 1. 1. 2021 – 31. 10. 2021
2. FAZA: 1. 11. 2021 – 31. 8. 2022

Ozadje operacije
Glavni cilj projekta je nadgraditi in povečati turistično in športno ponudbo, da bi pridobili čim več domačih in tujih
gostov in skupin, ter jim tako ponudili unikaten produkt. Projekt pomeni dodatno ponudbo na svežem zraku, v
objemu narave.
Prepričani smo, da je park primeren za širok segment obiskovalcev: otroci, mladi pari, družine, družinske zabave,
rojstni dnevi, team buildingi, itd. Vse to predstavlja pretok denarja v regiji, ravno tako park prinaša doprinos
drugim lokalnim ponudnikom kot so gostinci, trgovine, ostale turistične točke.
Obisk parka pomeni športno aktivnost, zabavo. Vse to pomeni premagovanje posamezne ovire od platforme do
platforme, po različnih vajah, ki jih delimo na: plezalne, pohodne, viseče in “vozeče.”
Mreža na višini, kot trampolin je ena prvih v Sloveniji. Predstavlja varen način igranja in skakanja, saj jo obdaja
3m visoka stena iz mreže.
Park je narejen po evropskem standardu EN SIST 15567 in bo poleg tega uporabljal enega najbolj varnih in
učinkovitih varnostnih sistemov. Varovalni sistem, s katerim se uporabnik enkrat vpne in je vpet celoten krog,
predstavlja enostavno uporabo, večje zadovoljstvo uporabnika a hkrati tudi manjše operativne stroške in
vzdrževanja.
Pomembno je tudi omeniti, da izgradnja parka predstavlja minimalni vpliv na naravo in okolico. Elementi so v
večini narejeni iz slovenskega lesa in predstavljajo spodbudo lokalnemu gospodarstvu.

Cilji operacije
Dolgoročni cilji operacije:
• vsestranski razvoj občine,
• turistični in športni razvoj občine.

Kratkoročni cilji operacije:
• razvoj turizma skozi nov turistični produkt,
• nova atrakcija za občane,
• nova orodja za namene aktivnega preživljanja v naravi,
krepitev psihofizičnih sposobnosti, krepitev samozavesti in motoričnih sposobnosti otrok in odraslih.

Aktivnosti operacije

Faza 1: Izgradnja infrastrukture z gradbenimi deli in nakup ter namestitev orodij za
potrebe Doživljajskega parka
Faza 2:
-

Zagotovitev skrbnika parka in koordinatorja aktivnosti
Izdelava programov in aktivnosti

Rezultati operacije
Rezultati operacije:
- nov športno turistični produkt v obliki adrenalinsko – pustolovskega parka z atraktivnimi orodji v naravi
- povečanje turistične in športne ponudbe v lokalnem okolju

