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UKREP: U2 Inovativne pobude za izboljšanje pogojev gospodarjenja 

 
1. 

Naziv operacije: Lokalna Eko Zdrava Tržnica (Lokalna Eko Zdrava Tržnica) 

Nosilec operacije: Občina Razkrižje 

Znesek sofinanciranja EKSRP: 49.542,64 EUR 

Povzetek operacije:  
Ne zgolj zaradi potreb obiskovalcev in prebivalcev, temveč tudi zaradi potreb samih ponudnikov, je 
ključni izziv operacije povečanje deleža eko hrane in lokalno pridelanih izdelkov v lokalnem javnem 
življenju ob hkratnem povezovanju lokalnih ponudnikov na način, da bodo složno in skupaj predstavljali 
in tržili svoje eko izdelke na lokalni eko zdravi tržnici, vzpostavljeni na čudoviti in dostopni lokaciji. Z 
navedenim se bodo ne samo izboljšali pogoji za razvoj lokalne ekonomije, temveč tudi spodbujala 
samooskrba z ekološko pridelano hrano in izdelki, nadalje pa vplivalo tudi na prenos dobre prakse med 
druge lokalne ponudnike in v javne institucije.  
Namen operacije je ureditev obstoječe lokacije na prostem v naselju Šafarsko, ki se že uporablja za 
potrebe ponudbe lokalnih pridelkov in izdelkov. Lokalna Eko Zdrava Tržnica bo urejena z novo kmetijsko 
mehanizacijo in bo ustrezno opremljena s sanitarijami, stojnicami, samopostrežnim avtomatom, 
hladilnikom, urbano opremo, ki obsega pitnik, klopi, koše, stojalo za kolesa, ter bo ustrezno 
promovirana v medijih in sejmih ter označena s tablami in kažipoti. 

 

 

UKREP: U5 Vzpostavljanje kratkih oskrbnih verig 

 
2. 

Naziv operacije: Zadruga Ljutomer (Zadruga) 

Nosilec operacije: Občina Ljutomer 

Znesek sofinanciranja EKSRP: 49.993,19 EUR 

Povzetek operacije: 
Zaradi nepovezanosti in razdrobljenosti lokalnih ponudnikov je med pridelovalci in kupci lokalne hrane 
in storitev večje število posrednikov in večji razkorak med proizvodno in prodajno ceno. Šibka 
informacijska podpora ponudbi lokalnih proizvodov in turističnih storitev ima za posledico 
neprepoznavnost lokalne ponudbe, težjo dostopnost do lokalne hrane. Pomanjkljiva samooskrba s 
hrano, pridelano na območju LAS Prlekija, zlasti v javnih ustanovah, ima za posledico slabšo kvaliteto 
hrane, ki prihaja na lokalne jedilnike od oddaljenih dobaviteljev, velikokrat slabše kvalitete in z višjimi 
eksternimi (okoljsko negativnimi vplivi). Slaba prepoznavnost in nedosegljivost lokalne ponudbe je 
posledica šibkega sodelovanja in neizkoriščenih odličnih lokalnih resursov (ponudnikov), posledice pa 
nesmiselno dolge oskrbne verige.  
Glavne aktivnosti projekta: 
- animacija ponudnikov lokalnih proizvodov in storitev in ustanovitev zadruge; 
- vzpostavitev komunikacijskih orodij in tisk promocijskih materialov; 
- vzpostavitev centra za lokalno oskrbo in turizem; 
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UKREP: U 12 Ohranjanje prleškega narečja 

 
3. 

Naziv operacije: Prlekija – ge čehi in puce gučijo (Tak se guči!) 

Nosilec operacije: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer 

Celotna vrednost operacije:  Znesek sofinanciranja EKSRP: 28.858,48 EUR 

Povzetek operacije: 
Prleška identiteta mladih ljudi, zaradi posledic globalizacije in potrošništva, slabi. Z izvedbo te operacije 
želimo prebivalce Prlekije, zlasti mlajše generacije, ozavestiti o pomenu rabe narečij za ohranjanje 
prleške identitete prebivalcev, ki posledično vpliva na boljšo kvaliteto življenja in lahko zmanjša beg 
možganov. 
Glavne aktivnosti: 
- snemanje 21 radijskih oddaj Glas GFML, z rubriko »Minuta za prleško narečje«, 
- snemanje 10 televizijskih oddaj Aktualno na GFML, z rubriko »Aktualno v Prlekiji«, 
- nabava sodobno opremo za studio, 
- izdaja Slovar prleškega narečja v tiskani in elektronski obliki, 
- izdaja DVD zbranih radijskih in televizijskih rubrik, 
- promocija operacije. 

 
 

UKREP: U 13 Tradicionalne obrti in rokodelstvo 

 
4. 

Naziv operacije: Mala šola lončarstva (Rad imam glino) 

Nosilec operacije: Zavod Marianum Veržej 

Znesek sofinanciranja EKSRP: 25.928,57 EUR 

Povzetek operacije:  
Rokodelstvo z lončarstvom na čelu je pomemben del kulturne dediščine Prlekije. V šolskem letu 
2019/20 bodo v sklopu operacije razpisali interesno dejavnost Mala šola lončarstva na 4 prleških 
osnovnih šolah (OŠ Veržej, OŠ Gornja Radgona, OŠ Križevci pri Ljutomeru in OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, 
Podružnica Cvetka Golarja Ljutomer). Na vsaki šoli se predvideva izvedba 1 interesne dejavnosti, ki jo 
bosta skupaj vodila mentor na šoli in lončar/pripravnik, ob strokovnem vodstvu lončarke. Pred samo 
izvedbo interesne dejavnosti na šoli bo vsaka šola opremila delavnico in opravila nakup pripomočkov 
ter materiala za kvalitetno izvedbo programa izobraževanja. Izveden bo krajši uvodni tečaj za mentorje. 
Po izvedenem pilotnem programu interesne dejavnosti bodo pripravili tudi predlog za izbirni predmet 
Lončarstvo in ga dali v presojo na Ministrstvo za šolstvo. 
Nadgradnjo usposabljanja za poklic NPK Lončar želijo vzpostaviti tekom operacije z zaposlitvijo lončarja-
ke/pripravnika-ce, kot pilotno obliko 1-letnega vajeništva. Na novo zaposlena oseba bi aktivno 
sodelovala pri izvedbi aktivnostih projekta na šolah, izvajala pa bi tudi interesno dejavnosti Mala šola 
lončarstva (po programu kot na šolah) na sedežu vodilnega partnerja, kjer se bodo lahko v izvedbo 
programa vključili otroci iz Prlekije, ne glede na to, katero šolo obiskujejo. Po koncu (ali že med 
izvajanjem operacije) predvidevamo, da bo na novo zaposlena oseba pridobila certifikat NPK Lončar. 
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UKREP: U14 Ohranjanje naravne in kulturne dediščine 

 
5. 

Naziv operacije: Prleški velikani v sobah spomina (Prlek - veki ded) 

Nosilec operacije: Občina Križevci 

Znesek sofinanciranja EKSRP: 27.684,61 EUR 

Povzetek operacije:  
Z željo, da se dodatno poudari pomen dela in dosežki prleških velikih mož, so se partnerji v okviru 
operacije odločili, da poskrbijo za povezovanje te bogate nesnovne kulturne dediščine z novo 
postavitvijo in nadgradnjo obstoječih spominskih sob, obenem pa povežejo vse spominske sobe Prlekije 
v skupno zgodbo, jo smiselno nadgradijo, da bo na zanimiv način različnim ciljnim skupinam (šolskim 
skupinam, turistom, obiskovalcem…) te može in dogodke predstavila, predvsem pa ohranjala v 
spominu in jih prenašala na mlajše rodove.  
Skozi krovno zgodbo o velikih prleških možeh bodo povezali spominske sobe Prleških velikih mož v 
skupen vodič, ki  bo opisal pomembnost prleškega prostora in njenih ljudi  ter podrobneje predstavil 
vsako od teh sob. S pomočjo krovne zgodbe bodo lahko različne ciljne skupine od šolajoče se mladine 
do domačinov in  turističnih obiskovalcev regije podrobneje spoznale nesnovno dediščino v obliki trajno 
zapisanega spomina  in snovno dediščino vtkano v sobe spomina na te velikane. 

 
6. 

Naziv operacije: »Pančltrajbanje« in mednarodno srečanje pihalnih orkestrov (Škatlica, povej!) 

Nosilec operacije: Občina Apače 

Znesek sofinanciranja EKSRP: 10.609,90 EUR 

Povzetek operacije:  
Z izvedbo operacije bo na območju LAS Prlekije oživel starodoben običaj in ohranil nesnovno kulturno 
dediščino in sicer z izvedbo starodobne igre »Pančltrajbanje« (stara, že skoraj pozabljena igra za kratek 
čas) ter mednarodnim srečanjem pihalnih orkestrov (ohranitev ljudskih in narodnih pesmi). Obe 
najpomembnejši aktivnosti operacije pomembno prispevata k izboljšanju kvalitete življenja na 
podeželju ter ohranjanju nesnovne kulturne dediščine za vse generacije. Izvedba kulturnih prireditev 
in dogodkov vpliva tudi na izboljšanje samopodobe lokalnega prebivalstva, ohranja se kulturna 
dediščina, ki ima hkrati tudi posreden vpliv na povečanje turističnega obiska z vidika obiskovanja 
tovrstnih prireditev. 

 
7. 

Naziv operacije: Ohranjanje in vključevanje kulinarične dediščine v gastronomsko ponudbo 
območja Prlekije (Prleška gibanica) 

Nosilec operacije: Kulturno, turistično in izobraževalno društvo Kelih 

Znesek sofinanciranja EKSRP: 5.056,81 EUR 

Povzetek operacije:  
Prleška gibanica predstavlja pomemben del kulinarične nesnovne kulturne dediščine v slovenskem 
prostoru in enega izmed gradnikov gastronomske identitete Prlekije. Partnerji projekta bodo v okviru 
operacije izvajali izobraževanja v pripravi tradicionalne prleške gibanice za namene večje razširjenosti 
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poznavanja in popularizacije prleške gibanice bodo pripravili krajši izobraževalni film in brošuro s 
predstavitvijo gibanice in njene priprave. Za povečanje dodane vrednosti prleški gibanici bo 
organizirana okrogla miza s tržnim ponudniki in pripravljena pravila za podelitev certifikata 
Tradicionalna prleška gibanica, namenjena tržnim ponudnikom, ki bodo upoštevali pripravo po 
poenotenem receptu. Podeljeni bodo prvi certifikati ter izveden vpis dodatnih tržnih ponudnikov 
prleške gibanice v register enot žive dediščine pri Ministrstvu za kulturo. Z namenom povečati 
atraktivnosti in ponudbo območja bo v obliki kulinaričnega pohoda izvedena prireditev Prleška gibanica 
2020 z ocenjevanjem in razstavo prleški gibanic, ter svečano razglasitvijo rezultatov ocenjevanja 
posameznikov in tržnih ponudnikov.   

 

 

UKREP: U15 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

 
8. 

Naziv operacije: Sončna elektrarna 

Nosilec operacije: Občina Radenci 

Znesek sofinanciranja EKSRP: 20.911,00 EUR 

Povzetek operacije:  
Največji izziv je izboljšanje oziroma ohranjanje narave in s tem ohraniti neprecenljivost območja na 
katerem oziroma s katerim živimo.  Zamenjava vira električne energije na način uporabe obnovljivega 
vira energije. Izziv je energijo izkoriščati tako, da bo vir v enakem obsegu dosegljiv in dostopen tudi 
prihodnjim generacijam. 
Glavne aktivnosti projekta: 
- montaža in zagon sončne elektrarne, vzpostavitev daljinskega nadzora 
- svetovanje občanom in drugi zainteresirani javnosti 

 

UKREP: U19 Medgeneracijska druženja 

 
9. 

Naziv operacije: Center medgeneracijskega druženja s krajevno knjižnico (Center Radenci) 

Nosilec operacije: Občina Radenci 

Znesek sofinanciranja EKSRP: 23.428,97 EUR 

Povzetek operacije:  
Občina Radenci s krajem Radenci je ena izmed najbolj prepoznavnih turističnih destinacij na območju 
LAS Prlekija, z najdaljšo tradicijo kvalitetnega zdraviliškega turizma. Ena ključnih pomanjkljivosti občine 
družbeno/socialnem področju življenja je, da nima centra za medgeneracijsko druženje za področje 
kulture  in povečevanje solidarnosti. Vse aktivnosti v izvedbi projekta bodo pripomogle h krepitvi 
lokalne ekonomije s poudarkom na kulturi, medgeneracijskem preživljanju prostega časa  in dopolnilnih 
dejavnostih turizmu, izboljšanju kvalitete življenja v urbanih in podeželskih območjih zaradi lažje 
dostopnosti do storitev, povečanju družbene odgovornosti. Glavne aktivnosti projekta: 
- objektu v središču Radencev bodo dali nove vsebine in izkoristili kapacitete »novega« objekta, 

ureditev dveh degradiranih prostorov v stavbi, 
- ureditev prostorov za medgeneracijsko druženje  in krajevne knjižnice, 
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- mentoriranje, priprava konceptov novih vsebin preživljanja prostega časa, nadzor nad pripravo in 
izvedbo aktivnosti in opremljanja, izvedba javnih naročil, 

- povezovanje treh sektorjev (dvig kulturnega utripa, dodatne vsebine turistične ponudbe, oživitev 
mestnega jedra, približanje kulture ranljivim skupinam), 

- zaposlitev ene osebe za izvajanje aktivnosti pri partnerju; 

 

 

 
 
 


