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LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA PRLEKIJA PRLEŠKA RAZVOJNA AGENCIJA giz 

Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer 

T: +386 (0)2 585 13 40 

E: info@las-prlekija.com 

W: www.las-prlekija.com   

Vodilni partner LAS Prlekija  

E: info@prlekija.com 

W: www.prlekija.com   

 
 

SEZNAM ODOBRENIH OPERACIJ 2. JAVNEGA POZIVA LAS PRLEKIJA 
 
 

1. Vzpostavitev družinskega turističnega festivala »Mačje mesto« v Radencih (Občina Radenci) 
2. Plavčkova dežela (Zavod Marianum Veržej) 
3. Bogatitev lokalne turistične ponudbe mesta Ljutomer (Občina Ljutomer) 
4. Ljutomerski kasač (Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer) 
5. Vzpostavitev nove blagovne znamke »Panonsko sadje« (Malus d.o.o.) 
6. Doma pridelano sadje za lokalno prebivalstvo (Biodan d.o.o.) 
7. Promocija investicij v obnovljive vire energije na območju LAS Prlekija (Skupina fabrika, 

raziskave in razvoj d.o.o.) 
8. Celovita obnova lesenega mostu čez reko Ščavnico in njegove širše okolice v naselju Šafarsko 

(Občina Šafarsko) 
9. Zaposlitveni center Ljutomer (Društvo varnega zavetja Pomurja) 
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UKREP: U1 Bogatitev lokalne turistične ponudbe 
 

1. 
Naziv operacije: Vzpostavitev družinskega turističnega festivala »Mačje mesto« v Radencih 

Nosilec operacije: Občina Radenci 

Celotna vrednost 
operacije: 

99.841,85 EUR 

Znesek sofinanciranja 
ESRR: 

68.380,75 EUR 

Povzetek operacije:  
Občina Radenci izvaja številne aktivnosti za dvig prepoznavnosti in privlačnosti kraja Radenci kot 
turistične destinacije tako za turiste iz Slovenije in tujine kot tudi za domačine iz kraja in širše iz regije. 
Stalno se povezuje z različnimi institucijami oz. akterji turističnega in gospodarskega razvoja v okolju 
in z njimi tvori dobra in trajna partnerstva. Z namenom dviga turističnih atrakcij oz. turistične 
ponudbe in zanimivosti kraja je Občina Radenci že pred dvema letoma poskusno začela izvajati nekaj 
urni dogodek »Mačje mesto«. Odziv obiskovalcev v preteklih letih nas je prepričal, da enodnevni 
dogodek nadgradimo v nekaj dni trajajoči družinski turistični festival s tematiko, povzeto iz zgodbe o 
Mačku Muriju. Zavedamo se, kako zelo je pomembno, da nov turistični produkt razvijamo skupaj z 
Zdraviliščem Radenci kot gonilno silo razvoja turizma v kraju, kot tudi z nevladnimi in civilnimi 
turističnimi organizacijami, ki delujejo v Občini Radenci. 
 
 

2. 
Naziv operacije: Plavčkova dežela 

Nosilec operacije: Zavod Marianum Veržej – Center DUO 

Celotna vrednost 
operacije: 

53.282,50 EUR 

Znesek sofinanciranja 
ESRR: 

38.061,77 EUR 

Povzetek operacije:  
Operacija Plavčkova dežela se na inovativen način s sodobnimi pristopi loteva promocije turizma. 
Izdelana bo krovna zgodba, ki temelji na naravni dediščini okolja in se z njo lahko identificirajo številni 
ponudniki izdelkov in storitev. Osrednji lik zgodbe bo plavček, ki ga bomo personificirali z izdelavo 
maskote, predvsem za namen promocije in animacije. Na podlagi razvite krovne zgodbe se bomo 
tekom operacije usmerili v razvoj t.i. izobraževalnega turizma, katerega zametki v lokalnem okolju že 
delujejo, tekom operacije pa bomo ponudnike teh turističnih vsebin povezali, njihovo dosedanjo 
ponudbo obnovili in nadgradili ter jo navezali na krovno zgodbo, ob tem pa razvili še nekatere nove 
izobraževalne programe. Preko pilotnih izvedb izobraževalnih programov bomo v operacijo vključili 
tudi različne ciljne skupine, prejo javnih prireditev pa nagovarjali tudi lokalne prebivalce ter turiste in 
obiskovalce naše regije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

3. 
Naziv operacije: Bogatitev lokalne turistične ponudbe mesta Ljutomer 

Nosilec operacije: Občina Ljutomer 

Celotna vrednost 
operacije: 

29.592,26 EUR 

Znesek sofinanciranja 
ESRR: 

21.329,56 EUR 

Povzetek operacije:  
Namen in predmet operacije je doseči boljšo prepoznavnost naravne, kulturne in zgodovinske 
dediščine območja ter njihovo vključevanje v turistične proizvode, ki jih lokalno vsak zase ne morejo 
doseči. S skupnim tržnim pristopom in povezovanjem naravnih in kulturnih vrednot dediščine ter 
lokalnih turističnih ponudnikov mesta Ljutomer, želijo partnerji prispevati k prepoznavnosti, večji 
kakovosti in atraktivnosti ter dvigu obiskanosti mesta s strani stacionarnih in dnevnih gostov 
turističnih središč  širšega območja in s tem aktivirati notranje razvojne potenciale v smeri podpore 
lokalnemu turističnemu gospodarstvu. 
 
 

4. 
Naziv operacije: Ljutomerski kasač 

Nosilec operacije: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer 

Celotna vrednost 
operacije: 

9.965,30 EUR 

Znesek sofinanciranja 
ESRR: 

6.534,32 EUR 

Povzetek operacije:  
Učinek operacije se bo odražal v obogatitvi turistične ponudbe in skozi popularizacijo kasaštva ter 
tudi prleškega dialekta, saj bo končni produkt operacije obsežen (narečni) slovar kasaškega 
izrazja. Izsledki raziskovanja bodo predstavljeni strokovni javnosti, seveda bodo izsledki raziskovanja 
in nastali slovar na voljo tudi prebivalcem Prlekije. Slovar bo postal del muzejske zbirke Kasaškega 
muzeja Ljutomer. 

 
 

Ukrep U7 Vzpostavljanje novih blagovnih znamk 

 

5. 
Naziv operacije: Vzpostavitev nove blagovne znamke »Panonsko sadje« 

Nosilec operacije: Malus d.o.o. 

Celotna vrednost 
operacije: 

40.653,10 EUR 

Znesek sofinanciranja 
ESRR: 

28.576,29 EUR 

Povzetek operacije:  
Splošni cilj operacije je izboljšanje pogojev za učinkovito delovanje ekonomije: lokalno izvedena 
operacija ima pozitivne ekonomske učinke na razne izvajalce v celotni verigi izvedbe. Ob krepitvi 
znamke se bo pridelava povečala, kar pomeni da bomo že v samo pridelavo vključili več oseb. Za 
aktivnosti oglaševanje preko različnih medijev se bomo posluževali več podizvajalcev. Specifični cilj 
operacije pa je povečanje ponudbe lokalnih proizvodov in storitev. Konkretno, ponujena nova znamka 
lokalno pridelanega sadja. 



4 

 

6. 

 
 
 

Ukrep: U15 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

 
7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naziv operacije: Doma pridelano sadje za lokalno prebivalstvo 

Nosilec operacije: Biodan d.o.o. 

Celotna vrednost 
operacije: 

38.775,50 EUR 

Znesek sofinanciranja 
ESRR: 

25.957,92 EUR 

Povzetek operacije:  
Sadjarstvo predstavlja specifičen sektor znotraj kmetijstva in čeprav se kmetijstvo kot panoga zadnja 
leta vse bolj povezuje tako znotraj panoge kot širše, pa v sadjarstvu še vedno pa ostajata problema 
ponudnikov sadja in produktov iz njega, nepovezanost pridelovalcev ter obenem njihova 
neprepoznavnost na širšem trgu.  
Namen operacije je zato oblikovanje ponudbe in organiziranje skupnega nastopa različnih 
pridelovalcev sadja in produktov z območja urbanih središč LAS pod enotno blagovno znamko. Tako 
operacija zasleduje splošni cilj: Izboljšanje pogojev za učinkovito delovanje lokalne ekonomije ter 
specifični cilj:  Povečanje ponudbe lokalnih proizvodov in storitev. 

Naziv operacije: Promocija investicij v obnovljive vire energije na območju LAS Prlekija 

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

Celotna vrednost 
operacije: 

15.377,75 EUR 

Znesek sofinanciranja 
ESRR: 

12.093,49 EUR 

Povzetek operacije:  
Operacija PRLEKIJA ZNIŽUJE CO2 prispeva k splošnemu cilju LAS Prlekija »Varovanje narave in 
trajnostno upravljanje z naravnimi viri« in specifičnemu cilju (C8) - Povečana poraba obnovljivih virov 
in povečanje učinkovitosti rabe energije, kar konkretizira skozi ukrep (U15) Spodbujanje rabe 
obnovljivih virov energije in sicer s promocijo, osveščanjem in informiranjem na temo investicij v rabo 
obnovljivih virov energije (OVE). Neposredno bo v izvedbo operacije vključenih 70 predstavnikov 
ciljnih skupin kot so predstavniki lokalnih skupnosti LAS Prlekija, predstavniki javnih zavodov, 
gospodarstva in obrti ter posameznikov. Posredno bo število posameznikov in organizacij, ki bodo 
seznanjeni s cilji in nameni operacije in njenimi rezultati bistveno večje, saj bodo  prejeli  informacije 
preko kataloga in spletnih strani. 
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Ukrep: U17 Izvajanje ekoremediacij 

 

8. 
Naziv operacije: Celovita obnova lesenega mostu čez reko Ščavnico in njegove širše okolice 

v naselju Šafarsko 

Nosilec operacije: Občina Razkrižje 

Celotna vrednost 
operacije: 

75.116,07 EUR 

Znesek sofinanciranja 
ESRR: 

49.773,62 EUR 

Povzetek operacije:  
Ključen splošni cilj operacije je varovanje narave in trajnostno upravljanje z naravnimi viri. Specifični 
cilj operacije je izboljšanje varovanja narave in naravnih virov z osveščanjem in ekoremediacijami 
(C9). Glavne aktivnosti operacije so: 
- celovita obnova lesenega »Salejkovega« mosta čez reko Ščavnico v naselju Šafarsko, od ideje do 

izvedbe,  
- ureditev brežine na občinski javni poti JP 724851 v naselju Šafarsko z lesenimi piloti, 
- postavitev zelenih didaktičnih in gibalnih elementov, 
- osveščanje o pomenu lesa in njegove uporabe, ki obsega izvedbo delavnice za mlade in nabavo 

naravnih igrač MOST,  
- nakup zemljišč ter ureditve mej in parcelacije, ki tvorijo lokacijo z izvedenimi ukrepi varovanja 

narave, 
- promocija in obveščanje javnosti o operaciji ter izdelavo specifične 3D turistične karte. 

 
 

Ukrep: U20 Vključevanje ranljivih skupin v družbeno življenje in socialne storitve 

 
 

9. 
Naziv operacije: Zaposlitveni center Ljutomer 

Nosilec operacije: Društvo varnega zavetja Pomurja 

Celotna vrednost 
operacije: 

46.423,14 EUR 

Znesek sofinanciranja 
ESRR: 

35.064,60 EUR 

Povzetek operacije:  
Invalidne osebe  uvrščamo med izključene družbene skupine, saj  jim ni zmeraj zagotovljena pravica 
do enake obravnave kot drugim državljanom RS, kljub z zakonodajo zagotovljenim socialnim 
pravicam. Invalidi zaposleni v zaposlitvenem centru Ljutomer, bodo imeli tako možnost delati po 
svojih zmožnostih na njim prilagojenih delovnih mestih. Ustvarjali bomo dodatne možnosti za 
omogočanje delovno aktivnega življenja, pripomogli bomo k razvijanju njihove samostojnosti, 
ekonomske neodvisnosti, odločanja in osebne odgovornosti, vključevanja v družbo ter razvijanja 
socialne mreže. Zagotavljanje zaščitenih delovnih mest invalidnim osebam pa bo imelo tudi družbeni 
učinek, saj se bodo na ta način razbremenile njihove družine, lokalna skupnost, predvsem pa bodo 
učinki pozitivni za njihovo psihično in ekonomsko blagostanje. 

 
 
 


