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UKREP: U1 Bogatitev lokalne turistične ponudbe 

 
1. 

Naziv operacije: Po poteh zakladov Prlekije (Prleška vandranja) 

Nosilec operacije: Bluecam studio, PE Bluetur-turizem, kultura, narava in gibanje, Boštjan Flegar 
s.p. 

Znesek sofinanciranja EKSRP: 49.970,49 EUR 

Povzetek operacije:  
Glavni namen operacije je kreiranje in plasiranje novega turističnega produkta, ki preko pripravljenih 
doživljajsko-avanturističnih izletniških namigov razkrije manj znane in morda sploh neznane 
zgodovinske, kulturne in naravne značilnosti območja LAS Prlekija. 

 
2. 

Naziv operacije: Melodije iz ampelografskega vrta Steyer 

Nosilec operacije: Vinogradniško vinarska kmetija Steyer, Danilo Steyer 

Znesek sofinanciranja EKSRP: 43.847,22 EUR 

Povzetek operacije:  
Operacija sloni na ideji doživetja avtentične izkušnje v okolju vinorodne dežele Podravje, okoliš 
Štajerska, v Ščavniški dolini in na Apaškem polju. Poudarek je na vzpostavitvi čustvenega in trajnega 
stika med kreatorjem vina in njegovim uživalcem. 

 
3. 

Naziv operacije: Krepitev podpornega okolja v turizmu Prlekije (TIC Ljutomer) 

Nosilec operacije: Občina Ljutomer 

Znesek sofinanciranja EKSRP: 27.630,51 EUR 

Povzetek operacije:  
Primarni cilj operacije je povečanje prepoznavnosti turistične destinacije Ljutomera in Prlekije in s tem 
povečanje števila obiskovalcev. Pričakovani učinki so izboljšana informacijska podpora v turističnem 
sektorju, večja prepoznavnost Ljutomera in Prlekije na turističnih trgih, ugledno urejena in privlačna 
točka TIC Ljutomer s preglednim asortimentom turistične ponudbe in prireditev v Prlekiji. 

 
4. 

Naziv operacije: Vključitev Kamešnice v turistično ponudbo parka doživetij Križevci (Park doživetij 
Križevci 2) 

Nosilec operacije: Občina Križevci 

Znesek sofinanciranja EKSRP: 49.991,00 EUR 

Povzetek operacije:  
Nadaljevanje celostne ureditve območja ŠRC Boreci - urejanje turistične infrastrukture, pospeševanje 
razvoja turizma in s turizmom povezanih storitev in dejavnosti za zagotavljanje visoke življenjske ravni 
in kakovosti zdravja in bivalnega okolja. 
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5. 

Naziv operacije: Promocija naravnega in kulturnega turizma (Kultura = natura) 

Nosilec operacije: Občina Veržej 

Znesek sofinanciranja EKSRP: 48.714,09 EUR 

Povzetek operacije:  
Ureditev in označitev pohodne in kolesarske poti po naravnih in kulturnih znamenitosti Občine Veržej, 
postavitev Info boxov, snemanje kratkih izobraževalnih filmov o naravnih materialih v rokodelstvu. 

 
6. 

Naziv operacije: Vračanje h koreninam 

Nosilec operacije: Občina Razkrižje 

Znesek sofinanciranja EKSRP: 49.670,24 EUR 

Povzetek operacije:  
Razvoj novega zelenega turističnega produkta s poudarkom na vračanju h koreninam, na temelju 
raziskave, povezane z življenjem v destinaciji, predstavitev pokrajine ob Muri kot del narave in njene 
vpetosti v način življenja ob njej. 

 
7. 

Naziv operacije: Turistični produkt: vodna doživetja in aktivni turizem (Poti reke Mure) 

Nosilec operacije: TINEKOV BROD, Nina Pozderec s. p., PE Cven  

Znesek sofinanciranja EKSRP: 46.899,1 EUR 

Povzetek operacije:  
Kreiranje novega turističnega produkta in bogatenje turistične ponudbe s poudarkom na vodnih 
doživetjih in aktivnem preživljanju prostega časa na območju LAS Prlekija. Krepitev trajnostno 
naravnanega turizma znotraj zavarovanih območij ob reki Muri (Natura2000). 

 
8. 

Naziv operacije: Vzpostavitev razglednih točk s krožno rekreacijsko potjo Strmina (Razgledne 
točke Strmina) 

Nosilec operacije: Občina Gornja Radgona 

Znesek sofinanciranja EKSRP: 50.000,00 EUR 

Povzetek operacije:  
Povečanje turistične privlačnosti mesta Gornja Radgona, obogatitev lokalne turistične ponudbe, 
povečanje števila turističnih obiskov, turistične potrošnje in podaljšanje bivanja turistov v G. Radgoni. 

 
9. 

Naziv operacije: Negovske zgodbe - Implementacija igre pobega v turistično ponudbo gradu 
Negova 

Nosilec operacije: Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona 

Znesek sofinanciranja EKSRP: 49.640,57 EUR 

Povzetek operacije:  
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Kreiranje novega turističnega produkta (soba pobega), ki temelji na bogatem naravnem in kulturnem 
izročilu gradu in kraja Negova, interpretiranim na sodoben način skozi zgodbarstvo. 

10. 

Naziv operacije: Spominska soba Fritza Langa 

Nosilec operacije: TD Festival Ljutomer 

Znesek sofinanciranja EKSRP: 49.646,64 EUR 

Povzetek operacije:  
Informiranje in osveščanje lokalnega prebivalstva o pomembni kulturni dediščini bivanja in 
umetniškega formiranja Fritza Langa, enega največjih filmskih režiserjev vseh časov, v Ljutomeru in 
njeni vpetosti v svetovne tokove. Cilj je dvig samopodobe Prlekov, ugled pokrajine ter turistične 
privlačnosti Prlekije. 

 
 

UKREP: U6 Usposabljanja ponudnikov in potrošnikov 

 
11. 

Naziv operacije: Kaskadna raba lesa - uporaba lokalnih resursov (KR-les) 

Nosilec operacije: PODGRADOM, Zavod za trajnostni turizem, podjetništvo in prosti čas 

Znesek sofinanciranja EKSRP: 9.968,00 EUR 

Povzetek operacije:  
Namen operacije je prikazovanje kaskadne uporabe lesa (ponovne uporabe odsluženega lesa) kot 
vzorčen primer krožne ekonomije ter usposabljanja ponudnikov in potrošnikov kot izziv za nova znanja, 
ideje in zaposlitve. 

 
 

UKREP: U10 Dogodki in aktivnosti za zdrav življenjski slog 

 
12. 

Naziv operacije: MojeE-KOLO - Moje ZDRAVJE (MojE-KOLO) 

Nosilec operacije: Občina Apače 

Znesek sofinanciranja EKSRP: 19.054,12 EUR 

Povzetek operacije:  
Z nakupom električnih koles poskrbeti za zanimivo, bolj pestro in zdravo preživljanje prostega časa. 
Nadgradnja projektov sodelovanja LAS Glamur in Pametne vasi za jutri. 

 
13. 

Naziv operacije: Ne želim živeti nezdravo (Živeti) 

Nosilec operacije: Občina Radenci 

Znesek sofinanciranja EKSRP: 11.069,6 EUR 

Povzetek operacije:  
Cilji operacije so prebivalce občine Apače in občine Radenci z izbranimi aktivnostmi naučiti živeti zdravo 
oz. jih naučiti začetnih korakov za zdrav življenjski slog. 
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UKREP: U11 Kulturne prireditve 

 
14. 

Naziv operacije: Prleška suita - zborovska folklora Prlekije 

Nosilec operacije: Kulturno društvo Orfej Ljutomer 

Znesek sofinanciranja EKSRP: 18.449,73 EUR 

Povzetek operacije:  
Z inovativnim pristopom preko izvedbe vrste prireditev, povezovanja pevske in plesne folklore, bo 
operacije prispevala k izboljšanju ponudbe in dostopnosti do kulture. Operacija bo spodbudila širok 
krog sodobnih skladateljev k poglobitvi v izvorna besedila prleških ljudskih pesmi, spodbudila nastanek 
novih priredb. 

 

 

UKREP: U12 Ohranjanje prleškega narečja 

 
15. 

Naziv operacije: Prleške Atene 

Nosilec operacije: Občina Sveti Jurij ob Ščavnici 

Znesek sofinanciranja EKSRP: 11.635,4 EUR 

Povzetek operacije:  
Izvedba operacije obsega pripravo, izdajo in predstavitev publikacije Prleške Atene, s katero se prispeva 
k prepoznavnosti Prlekije in k ohranjanju prleškega narečja. 

 
 

UKREP: U16 Spodbujanje učinkovite rabe energije - URE 

 
16. 

Naziv operacije: Z majhnimi koraki do manjše porabe energije (Majhni koraki = manjša poraba) 

Nosilec operacije: Zavod Multimedija Panonija 

Znesek sofinanciranja EKSRP: 12.145,00 EUR 

Povzetek operacije:  
Cilj operacije je povečati zavedanje o pomembnosti URE in s tem vplivati na povečanje učinkovitosti 
rabe energije na območju LAS skozi pripravo komunikacijskega pristopa za ciljne skupine, pripravo 
izobraževalnih filmov in izvedbo delavnic osveščanja. 

 

 

 


