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Povzetek: 

V zadnjem obdobju je bilo v okviru projekta Vsi v mesto narejenih več raziskav o načinu 

življenja v mestu in o potrebah prebivalcev. Ugotovljeno je bilo nekaj ključnih problemov: 

čeprav v mestu obstajajo prostori, kjer se lahko mladi zadržujejo, pa le-ti te možnosti ne 

izkoriščajo in se raje zbirajo pod tržnico, pred stavbo Srednje šole, na obstoječem skate parku, 

kjer izvajajo tudi športne aktivnosti, npr. rolanje, skejtanje, vožnja s kolesi ipd., saj za tovrstno 

aktivnost potrebujejo asfaltno podlago. Vsi omenjeni prostori so za takšne aktivnosti in samo 

zbiranje neprimerni. Med neprimerne sodi tudi obstoječi skate park, ki je premajhen, elementi 

so za začetnike pretežki, zraven se nahaja parkirišče za avtomobile, katerega udeleženci 

koristijo za kolesarjenje in rolanje, starejši, ki pazijo na mlajše pa nimajo možnosti posedanja. 

V mestu obstaja Klub skejtarjev, kjer starejši skejtarji učijo mlajše, vendar pa nimajo 

ustreznega parka, ki bi bil namenjen začetnikom. Zato smo se odločili urediti nov park na novi 

lokaciji, ki se nahaja v centru mesta in v neposredni bližini osnovne in srednje šole, ljudske 

univerze ter ob rokometnem in košarkaškem igrišču. S tem bomo omogočili  treniranje in 

rekreiranje različnim generacijam, hkrati pa je park zasnovan tudi kot večnamenski prostor za 

manjše prireditve, ob njem se nahaja tudi enostavna nadstrešnica s sedeži, kar bo omogočalo 

posedanje starejši in mlajši populaciji. V okviru delavnic, ki jih bomo izvedli na osnovi 

medgeneracijskega sodelovanja, pa se bo park tudi opremil z grafiti oz. se bo pobarval. Z 

ureditvijo omenjenega parka se bo pridobil prostor za vadbo različnih generacij, s tem pa se 

bo vzpodbujalo tudi k aktivnemu in zdravemu načinu življenja, z  ustreznimi plakati in 

objavami pa se bo vzpodbujalo vse generacije za uporabo koles in rolk za prihod v šolo, s 

čimer se bo prispevalo tudi k ohranjanju okolja. Z delavnicami skejtanja bomo vzgajali 

uporabnike, da pomagajo pri vzdrževanju prostora, ki ga uporabljajo. Ker mladi ne zahajajo v  

za njih namenjene prostore (npr. Center za mladinsko kulturo), bomo uvedli novost za mesto 

in celotno območje LAS Od Turjaka do Kolpe, in sicer mladinsko ulično delo. S pomočjo 

zunanjih izvajalcev bomo izvedli usposabljanje za predstavnike Ljudske univerze Kočevje in 

ostale prostovoljce v t.i. uličnem delu: usposobljen kader (starejši) se bo naučil izvajati 

usposabljanja, delavnice ipd. med mladimi na ulici: torej, če mladi ne prihajajo v zaprte 

prostore in imajo odpor do »zidov«, bomo naredili korak  »iz zidov« in prišli do njih na ulico 

oz. do prostorov, kjer se mladi nahajajo in jim nudili pomoč, za katero se bo ugotovilo, da jo 

potrebujejo. Na ta način se bo pri mladih vzbudilo zaupanje in zanimanje, da bodo prišli v 

prostore Centra za mladinsko kulturo, kjer bomo izvedli več medgeneracijskih delavnic 

(delavnica Kako do načrtnega videa, delavnica video produkcije za promocijski film) in v 



 

 

prostore Ljudske univerze, ki se nahaja poleg bodočega medgeneracijskega parka ter izvedli 

čistilne akcije, ki bodo prispevale k varovanju okolja. 

 

 Cilji operacije:  

Cilj operacije je vzpostavitev medgeneracijskega sodelovanja in vzpodbujanje zdravega načina 

življenja, kar bomo dosegli na v nadaljevanju navedene načine. 1. Z vzpostavitvijo skate parka, 

ki bo omogočal druženje in rekreacijo različnim generacijam, hkrati bomo pridobili večnamenski 

prostor za druženje in manjše prireditve. Umeščen je v območje šol in glavnih sprehajalnih poti 

po mestu, zato bo omogočen dostop do površine brez avtomobila, kar bomo še posebej 

vzpodbujali z ličnimi plakati in vabili. 2. Z usposobitvijo lastnih kadrov za mladinsko ulično 

delo se bo v ustanovah in prostovoljnih organizacijah, ki se ukvarjajo z mladimi, vzpostavila 

lastna inovativna mreža kadrov, ki bodo znali pristopati  k mladim na drugačen in njim dostopen 

način. 3. Z mladinskim uličnim delom bomo naredili korak do mlade generacije, jim svetovali 

in zanje organizirali delavnice in svetovanja, bolje spoznali njihove probleme in potrebe. 4. Z 

organizacijo različnih delavnic na prostem bo prišlo do medgeneracijskega povezovanja, saj 

bodo delavnice organizirane na način, da se jih bodo lahko udeležili starejši in mlajši skupaj.  5. 

Z organizacijo delavnic v prostorih Centra za mladinsko kulturo in Ljudske univerze Kočevje, 

na osnovi medgeneracijskega delovanja, pa se bo pri mladih spet vzpostavilo zaupanje za 

druženje in delo v prostorih, ki so za to namenjeni in primerno opremljeni. 

 

Glavne aktivnosti: 

1. Koordinacija in vodenje 2. Promocija operacije 3. Izgradnja skate parka 4. Mladinsko ulično 

delo 5. Izvedba delavnic in čistilnih akcij. 

 

 

Pričakovani rezultati operacije:  

V okviru projekta bo urejeno degradirano območje v skate park v površini 720 m2 in na 

območju 50 m2 postavljeni še 2  klopci, koš za smeti in posajenih 5 dreves), izvedeno bo 

usposabljanje za opravljanje mladinskega uličnega dela, kjer se bo izobrazilo za tovrstno delo 

7 oseb, izvedlo se bo po tematiki 10 različnih delavnic oz. skupno 32 delavnic in dve čistilni  

akciji. 

 

 Ciljne skupine: 

Mladi, starejši, brezposelni – delavnice – AK5, mladi, starejši, brezposelni, ženske, Romi – 

izgradnja skate parka oz. prostora za druženje in manjše prireditve in delavnice AK 5. 

 

 Kazalniki:  

1. Izgradnja skate parka v površini 720 m2 in na prostoru 50 m2 postavitev klopi, košev za 

smeti in zasaditev dreves 2. Izvedba usposabljanja za mladinsko ulično delo- 34 ur. 3. 1-krat 

delavnica uporabe glasbe DJ-ing 4. 4-krat delavnice Kako do načrtnega videa 5. 2-krat 

delavnice video produkcija za promocijski video 6. 2- krat koncert za mlade in starejše 7. 1-krat 

delavnica ustvarjanje umetniških grafitov, 8. 2-krat 15 urni tečaj skejtanja 9. 2-krat 15 urni tečaj 

rolanja, 10. 2-krat 21 urni začetni tečaj slikanja, 11. 1-krat 35 urni tečaj fotografiranja, 12. 15 

delavnic »Nekaj starega in nekaj novega« 13. Izvedba 2 čistilnih akcij.   

 


