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UKREP: U1 Bogatitev lokalne turistične ponudbe 
 
1. 

Naziv operacije: TPC Stara Gora 

Nosilec operacije: Občina Sv. Jurij ob Ščavnici 

Celotna vrednost 
operacije: 

100.138,87 EUR 

Znesek sofinanciranja 
EKSRP: 

69.768,91 EUR 

Povzetek operacije:  
Izvedba operacije Turistično promocijski center Stara Gora obsega ureditev trgovine z lokalnimi 
proizvodi in ureditev večnamenskega prostora za izvedbo degustacij, promocij, predstavitev, 
prireditev in drugih dogodkov, usmeritev lokalnih proizvajalcev – ponudnikov v turistično promocijski 
center ter promocijske aktivnosti. Z operacijo zagotavljamo infrastrukturo za vključitev lokalnega 
gospodarstva v turistično dejavnost. V operacijo so vključeni partnerji – lokalni ponudniki proizvodov, 
ki bodo zagotavljali ponudbo svojih produktov v trgovini, kot tudi direktno ponudbo degustacij, in 
pogostitev v večnamenskem prostoru.     

 
2. 

Naziv operacije: Medena pot 

Nosilec operacije: Jožef Tigeli, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji 

Celotna vrednost 
operacije: 

7.998,10 EUR 

Znesek sofinanciranja 
EKSRP: 

5.414,08 EUR 

Povzetek operacije:  
Z operacijo želijo izboljšati turistično ponudbo LAS Prlekije in hkrati ozaveščati ljudi o (u)porabi 
lokalnih naravnih virov, kot je med. Preko aktivnosti operacije želijo s posodobitvijo okolice 
čebelarskega muzeja pritegniti še več gostov, ki bodo z obiskom našega muzeja ozaveščeni o življenju 
čebel, njihovi pomembnosti za svet okoli nas, hkrati pa se bodo tudi seznanili s tradicijo čebelarstva v 
Prlekiji in na Slovenskem. Učinki operacije bodo predvsem vidni pri atraktivnosti ponudbe samega 
čebelarskega muzeja. Ciljne skupine, ki bodo aktivno vključene v operacijo so otroci, za katere je še 
posebej pomembno, da jih vzgajamo v sonaravnem duhu, lokalni prebivalci, ki jih bomo predvsem 
preko aktivnosti ozaveščali o pomembnosti čebel in seveda tudi turisti, ki bodo s posodobitvijo 
destinacije iz Prlekije odhajali bogatejši za še dodatno doživetje. 
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Ukrep U6 Usposabljanje ponudnikov in potrošnikov 

 
3. 

Naziv operacije: Jem lokalno II 

Nosilec operacije: PORA razvojna agencija Gornja Radgona 

Celotna vrednost 
operacije: 

55.419,14 EUR 

Znesek sofinanciranja 
EKSRP: 

39.962,34 EUR 

Povzetek operacije:  
Splošni cilj: Izboljšanje pogojev za učinkovito delovanje lokalne ekonomije.  
Specifični cilji: Povečanje deleža lokalne hrane v javnih ustanovah: dobre danosti pri predelave hrane 
lahko izkoristi le osveščeno in izobraženo prebivalstvo, katerega moramo stimulirati k samooskrbi ter 
večji uporabi lokalno pridelane hrane, tako doma kot tudi v javnih zavodih na celotnem območju.   

 
 

Ukrep: U8 Mreženje proizvajalcev 

 
4. 

Naziv operacije: Stari sadovnjaki – nova vrednost 

Nosilec operacije: Janez Trstenjak, dopolnilna dej. na kmetiji 

Celotna vrednost 
operacije: 

54.459,57 EUR 

Znesek sofinanciranja 
EKSRP: 

40.650,92 EUR 

Povzetek operacije:  
S to operacijo se vzpostavljajo pogoji, da bodo tudi majhni, razpršeni in deloma že premalo negovani 
travniški sadovnjaki znova ekonomsko privlačni, saj se bo skozi operacijo zagotovila njihova obnova, 
dosajevanje, izobraževanje lastnikov ter šolske mladine ter – kar je najpomembneje – možnost redne 
organizirane prodaje pridelka. Zato je pomembno, da poleg ponudbe produktov iz visokodebelnih 
travniških sadovnjakov, hkrati zagotovimo nujno potrebno povezovanje lastnikov le – teh in s tem 
zagotovimo dovolj veliko količino pridelka za trg. 
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Ukrep: U9 Vzpostavljanje rekreacijske infrastrukture 

 
5. 

Naziv operacije: Gremo športat 

Nosilec operacije: Občina Veržej 

Celotna vrednost 
operacije: 

181.027,64 EUR 

Znesek sofinanciranja 
EKSRP: 

70.000,00 EUR 

Povzetek operacije:  
Z vzpostavitvijo ustrezne športno-rekreativne infrastrukture ter rekvizitov za družbene igre želijo 
promovirati zdrav način življenja in spodbujati k fizični aktivnosti, s čimer bi tako vplivali na 
zmanjšanje tveganja za mnoge bolezni, ki nastajajo zaradi nezdravega načina življenja. Obenem želijo 
na ta način ustvariti družabni prostor tako za športno-rekreacijske kot družbene aktivnosti in s tem 
priporoči k druženju in dobremu in psihofizičnem stanju članov družbe. 

 
6. 

Naziv operacije: Park doživetij 

Nosilec operacije: Občina Križevci 

Celotna vrednost 
operacije: 

198.781,03 EUR 

Znesek sofinanciranja 
EKSRP: 

62.912,04 EUR 

Povzetek operacije: 
V sklopu operacije načrtuje vlagatelj v gozdu ob športnem centru v Borecih izvesti aktivnosti ureditve 
rekreativnega parka v naravnem okolju, ki temelji na celostni obravnavi gozda kot prostora za mehke 
oblike rekreacije, igro, sproščanje in obenem omogoča tudi izvajanje učnih vsebin za spoznavanje 
gozdnega ekosistema in ekosistemskih storitev. Ureditev obstoječega gozda v t. i. gozd doživetij 
spodbuja medgeneracijsko druženje in omogoča doživetje za telo in dušo, za rekreativce kot 
zahtevnejše uporabnike. Ob tem bodo izvajane tudi promocijsko-predstavitvene aktivnosti 
namenjene ciljnim skupinam operacije.     

 
7. 

Naziv operacije: Konjeništvo – jahanje – terapevtsko jahanje 

Nosilec operacije: Anton Vrbnjak, nosilec dop. dej. na kmetiji 

Celotna vrednost 
operacije: 

23.805,88 EUR 

Znesek sofinanciranja 
EKSRP: 

16.981,28 EUR 

Povzetek operacije:  
Z operacijo bodo zagotovili novo delovno mesto na področju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in s 
tem posredno povečali kvaliteto življenja na podeželju. Izboljšali bodo rekreacijsko ponudbo v bližnji 
okolici Bioterm in s tem vplivali na možnosti za izboljšanje zdravja prebivalcev LAS, ter zagotovili višji 
nivo ponudbe obiskovalcem območja. 
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Ukrep: U11 Kulturne prireditve 

 
8. 

Naziv operacije: Art kino 

Nosilec operacije: Kulturno-turistično društvo festival Ljutomer 

Celotna vrednost 
operacije: 

33.705,09 EUR 

Znesek sofinanciranja 
EKSRP: 

24.215,58 EUR 

Povzetek operacije: 
Projekt se bo soočal z izzivi z območja LAS Prlekija predvsem na področju izboljšanja kvalitete življenja 
in lokalne ekonomije, saj bo omogočil stalno kulturno ponudbo, ki bo zanimiva tako za lokalno 
prebivalstvo kot dodatno turistično ponudbo. S stalno delujočim Art kino centrom in Odprtim kinom 
bo lažje in primerneje izpostavljati našo regijo kot zibelko slovenskega filma, s čimer bodo pridobili vsi 
turistični ponudniki regije. Obenem bo projekt stalno in dolgoročno dvigoval tudi kvaliteto življenja 
lokalnih prebivalcev. Z Art kino centrom bo Ljutomer končno spet podoživel kulturni filmski utrip, 
Odprti kino pa bo pripeljal filmsko kulturo tudi v vsa ostala manjša mesta oz. vaška jedra. Ker si bomo 
prizadevali oblikovati program tudi z etnografskimi in starejšimi turističnimi filmi, oz. filmi nastalimi v 
Prlekiji, bo to vsekakor prispevalo svoj pomemben delež tudi k ohranjanju prleškega narečja in 
dvigovanju samopodobe naših prebivalcev. 

 
 
 

Ukrep: U13 Tradicionalne obrti in rokodelstvo 

 
9. 

Naziv operacije: Prleški lončar 

Nosilec operacije: Zavod Marianum Veržej – Center DUO 

Celotna vrednost 
operacije: 

39.577,42 EUR 

Znesek sofinanciranja 
EKSRP: 

23.913,08 EUR 

Povzetek operacije:  
Z operacijo želijo lončarstvo aktualizirati in prikazati kot atraktivno gospodarsko panogo, ki bo 
omogočala v prihodnje tudi nova delovna mesta. Preko sodobno opremljenih lončarskih (in 
rokodelskih) delavnic se tudi pogled na to dejavnost spreminja, poklic postaja za mlade zanimivejši, s 
sodobnimi pristopi pa se tudi kvaliteta izdelkov viša. Z razvojem novih izdelkov, ki ga želimo v 
operaciji realizirati z mladimi oblikovalci, pa pričakujemo prodor tudi na trg in možnost prleškim 
lončarjem in udeležencem tečajev, da postanejo prepoznavni in konkurenčni v ponudbi keramike in 
izdelkov domače umetnostne obrti, na nacionalni ravni in/ali mednarodno. 
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Ukrep: U17 Izvajanje ekoremediacij 

 
10. 

Naziv operacije: Od mlake do mlake 

Nosilec operacije: Skupina Fabrika, raziskave in razvoj, d.o.o. 

Celotna vrednost 
operacije: 

29.019,55 EUR 

Znesek sofinanciranja 
EKSRP: 

22.361,39 EUR 

Povzetek operacije:  
- zmanjšati onesnaženje in urediti ter predstaviti nekaj demonstracijskih in ekoremediacijskih 
primerov v regiji (vzorčna ureditev mlak in izvedba RČN), 
- identificirati posamezne lokacije izvedenih ekoremediacijskih ukrepov, ki promovirajo moč narave 
pri vzpostavitvi in učinkovitem delovanju naravnih sistemov in jih vključiti v edukacijsko-turistično-
rekreacijsko celoto, 
- organizirati aktivnosti za prenos dobrih praks in znanj za prebivalce celotnega območja LAS Prlekija 
(kot podpora za pospešeno reševanje problematike). 

 


