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V lanskem letu smo Kolopark umestili v sklopu novega urbanega sportnega parka 
Zaga v Kozini. V kratkem intervjuju nam g. Vasja Valencic, visji svetovalec obcine 
Hrpelje-Kozina, pove vec o razlogih za umestitev Koloparka in ostalih podrobnostih. 

Zakaj ste se odlocili umestiti Kolopark? Ali je pobuda pris
la s strani obcanov ali obcine? 
Prostor, kjer je umescen novi Kolopark, se vzpostavlja kot novo 
sredisce kraja. lskali smo vsebine, ki kraju kot takemu manjkajo. 
V prvi fazi je bilo ze urejeno vecje parkovno obmocje z igrali, 
tekasko stezo in podobnim, manjkale pa so vsebine s podrocja 
kolesarjenja. Na obmocju, ki je bilo urejeno v prvi fazi namrec ni 
dovoljenja voznja s kolesi. Tako smo prisli do ideje Koloparka. 
Ko smo zaceli idejo komunicirati z javnostjo, so bili odzivi ve
cinsko pozitivni, kar nam je potrdilo prepricanje, da smo na ta 
prostor umestili pravo vsebino. 

Kako ste izbrali lokacijo? 
Pri nas je slo za obraten proces, imeli smo namrec lokacijo in 
za to lokacijo smo iskali ustrezno vsebino. Od samega zacetka 
smo si zeleli Kolopark na tej lokaciji. 

Poznamo razlicne tipe Koloparkov, od tistih namenjenih 
najmlajsim, do Koloparkov za splosno populacijo, vrhun
ske sportnike, itd. Kdo je glavna ciljna skupina Koloparka 
v Kozini? 
Glede na to, da gre za osrednji prostor in novo sticisce v kraju, 

smo zeleli, da so vsebine zanimive za cim sirsi krog potencial
nih uporabnikov. Vseeno pa pricakujemo glavnino uporabnikov 
iz skupin otrok in najstnikov. 

So bile pri projektu kaksne posebnosti? 
Kolopark je umescen v podrocje Parka Zaga, ki je nastajal v 
vec etapah. Kolopark je nekako njegova zadnja etapa, saj smo 
z njim zakljucili urejanje tega prostora. Lokacija je dozivela izje
mno preobrazbo, saj je iz degradiranega podrocja postala novo 
sticisce za obcane in obiskovalce, kjer lahko kvalitetno prezivijo 
svoj prosti cas. 

Kaksni so prvi odzivi na Kolopark? 
Kolopark za obiskovalce se ni odprt, saj cakamo se na dokon
canje nekaterih del na sosednjem otroskem igriscu s katerim je 
Kolopark povezan v celoto. Ne glede na to, so odzivi od prvih 
predstavitev idej naprej izjemno pozitivni, tako da upamo in si 
zelimo, da bo Kolopark razveseljeval svoje uporabnike. 

Bi zeleli dodati se kaj? 
Veselimo se otvoritve in organizacije tekme z vaso pomocjo v 
voznji po pumptrack poligonu. 
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