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                 OBČINA LENART    
Trg osvoboditve 7, 2230 LENART V SLOV. GOR.

Telefon: 02/729 13 10, fax: 02/720-73-52

Številka: 322-1/2016
Datum:   26.01.2016

POTRDITEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA ČEZMEJNO SODELOVANJE S
HRVAŠKO

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj. Operacija se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija

Hrvaška«

PREDLAGATELJ: Župan Občine Lenart

GRADIVO PRIPRAVIL : Občinska uprava Občine Lenart in ProFUTURUS d.o.o.

PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12),
Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega
proračuna  in  proračunov  samoupravnih  lokalnih  skupnosti  (Uradni  list  RS,  št.  54/2010),
Uredbe  o  enotni  metodologiji  za  pripravo  in  obravnavo  investicijske  dokumentacije  na
področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006 in spremembe 54/2010) in na podlagi 16.
člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010 in 8/2011), 23. člena Poslovnika Občinskega
sveta Občine Lenart (MUV7/2007),   je Občinski svet Občine Lenart na 8.  redni seji,  dne
04.02.2016  sprejel  Sklep  o  potrditvi  Investicijskega  programa  za  projekt  »Čezmejno
sodelovanje s Hrvaško«, kot je predložen.



Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12),
Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega
proračuna  in  proračunov  samoupravnih  lokalnih  skupnosti  (Uradni  list  RS,  št.  54/2010),
Uredbe  o  enotni  metodologiji  za  pripravo  in  obravnavo  investicijske  dokumentacije  na
področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006 in spremembe 54/2010) in na podlagi 16.
člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010 in 8/2011), 23. člena Poslovnika Občinskega
sveta Občine Lenart  (MUV7/2007),  je  Občinski  svet  Občine Lenart  na 8.  redni  seji,  dne
04.02.2016 sprejel:

SKLEP O POTRDITVI INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

1. Potrdi se Investicijski program za projekt »Čezmejno sodelovanje z Avstrijo – CB matching
tradition«, (v nadaljevanju: IP), ki ga je za investitorja, Občino Lenart, Trg osvoboditve 7,
2230 Lenart v Slovenskih goricah, izdelalo podjetje ProFUTURUS d.o.o., Črtomirova ulica
11, 2000 Maribor.

2. V NRP občine Lenart se uvrsti nov projekt, skladno z opredelitvami v IP.

3.  Odobri  se  priprava  investicijskega  programa  in  izvedba  investicije.  Za  potrditev
investicijskega programa in morebitno potrebno uskladitev NRP se pooblasti župana Občine
Lenart.

4. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 1,000.000,00 EUR (z vključenim davkom na
dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od 01.09.2016 do 31.08.2018.

5. Vire za financiranje zagotavljajo: 
 EU, ESRR, v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija Hrvaška 2014-

2020, v znesku 750.000,00 EUR;
 Lastna finančna sredstva v znesku 250.000,00 EUR.

6. Za potrditev morebitno potrebnih sprememb in dopolnitev IP-a ter  morebitno potrebno
uskladitev NRP zaradi pridobitve načrtovanih sofinancerskih sredstev se pooblasti župana
Občine Lenart.

Številka: 322-1/2016
Lenart,    04.02.2016

Župan
mag. Janez KRAMBERGER, dr.vet.med.



OBRAZLOŽITEV

Program sodelovanja Interreg V – A Slovenija – Hrvaška je namenjen razvoju trajnostnega, varnega in
živahnega  obmejnega  območja,  s  spodbujanjem pametnih  pristopov  k  ohranjanju,  mobilizaciji  in
upravljanju naravnih in kulturnih vrednot in koristi ljudi, ki živijo in delajo ali obiskujejo območje.
Temelj sodelovanja: kulturna dediščina
Cilji sodelovanja:

 Varovanje,  obnavljanje  in  ohranjanje  registrirane  kulturne  dediščine  manjšega  obsega,
vključno z obveznim razvojem vsebin za pametno uporabo in trajnostno upravljanje dediščine
(npr. obnova tradicionalnih etnografskih stavb za potrebe lokalnih muzejev, učnih poti, ipd.)

Višina sofinanciranja je 85% (sredstva ESRR).
Občina Lenarta je v skladu z določili razpisa upravičena do 250.000,00 EUR, s katerimi lahko
sofinancira upravičene stroške projekta v deležu do največ 85 %. Investitor zagotavlja 
zaključeno finančno konstrukcijo tako, da zagotovi potrebne finančne vire za realizacijo 
stroškov investicije po tekočih cenah. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 
1,000.000,00 EUR. 
Za sofinanciranje lastne udeležbe bo investitor zagotavljal lastne proračunske vire. Najem 
kredita za izvedbo naložbe v fazi izdelave tega DIIP ni predviden. 
Glede na višino investicije, v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/2006 in 
54/2010), bo investitor s podjetjem ProFUTURUS d.o.o. pripravil investicijski program (IP) z
izdelano Analizo stroškov in koristi, s katero bo tudi matematično dokazal, da je načrtovana 
naložba družbeno sprejemljiva in ekonomsko upravičena. Glede na naravo projekta je 
bistvena presoja ekonomskih kazalnikov projekta. 
Vsekakor investicija ima številne pozitivne učinke v smislu večje kvalitete življenja, boljših 
pogojev za delo in življenje, boljšega zdravstvenega stanja prebivalstva, boljših razmer za 
razvoj podeželja, gospodarstva, zlasti za razvoj turizma, ohranjanje naravnih virov in biotske 
raznovrstnost, in podobne, s katerimi je mogoče dokazati ekonomsko upravičenost načrtovane
investicije. Če k tem kazalcem prištejemo še koristi, ki jih ni mogoče ovrednotiti z denarjem, 
ekonomska upravičenost gotovo ne izostane. Določeni kazalniki ekonomske upravičenosti so 
natančno ovrednoteni in izračunani v analizi stroškov in koristi. 
Po potrditvi IP bo investitor pristopil k oddaji svoje vloge na Javni razpis za predložitev projektov v 
okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija –Hrvaška 2014-2020, najkasneje do 11.03.2016.
Investitor bo aktivnosti nadaljeval v skladu z določili tega IP in določili zavezujočih aktov, ki 
bodo posledica odobrenega sofinanciranja investicije. 

Investitor ugotavlja, da je nadaljevanje načrtovanih aktivnosti investicije v skladu s tem IP 

smiselno in potrebno ter tudi upravičeno.



 

 

 

  

Projekt čez ej ega sodelova ja  
Slovenija-Hrvaška 

 

Podeželsko razstruplja je 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maribor, januar 2016 
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1 POZICIONIRANJE PROJEKTA V OKVIRU PROGRAMA SODELOVANJA 
IN CILJEV 
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1.1 Prioritete in cilj programa 

 

Prednostna os : Celost o o vladova je poplav e ogrože osti v čez ej ih porečjih: 
 Spod uja je alož  za o rav avo pose ih tvega j, zagotavlja je pripravlje osti a 

esreče i  razvija je siste ov o vladova ja esreč. 
 

Prednostna os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov: 

 Ohra ja je, varstvo, pro o ija i  razvija je arav e i  kultur e dedišči e. 
 Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih 

storitev, vključ o z o režje  Natura  i  zele i i i frastrukturami. 

 

Pred ost a os : )drava, var a i  dostop a o ej a o očja:  

 Iz oljša je i stitu io al e z ogljivosti jav ih orga ov i  zai teresira ih stra i ter 
prispeva je k uči koviti jav i upravi s spod uja je  prav ega i  uprav ega 
sodelova ja ed državlja i in institucijami. 

 

 

1.2 Prispevek h kazalnikom programa 

 

Kazalnik rezultata 

Poveča je števila o iskoval ev o očij kultur e i  arav e dedišči e v progra ske  
o očju 

Kazal ik uči ka 

Ma jše i vesti ije v turistič o i frastrukturo ter v ohra ja je arav e i  kultur e dedišči e 

Novi ali iz oljša i čez ej i produkti/izdelki s področja traj ost ega turiz a i  i tegra ije 
loka ij kultur e i  arav e dedišči e 

Število ose , ki sodelujejo pri projekt ih aktiv ostih 
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2 PARTNERSKA STRUKTURA 
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Vodilni partner: 

 O či a Lenart. 

 

Projektni partnerji: 

 O či a Sveta A a, 

 O či a Apače, 
 O či a Sveti A draž v Slove skih gori ah, 

 )avod za varstvo kultur e dedišči e Slove ije, O oč a e ota Mari or, 
 Univerza v Mariboru, Fakulteti za elektroteh iko, raču al ištvo i  i for atiko, 

 Opći a Vi i a, 

 Opći a Klenovnik, 

 Opći a Do ja Voća, 
 Turistička zajed i a Varaždi ske župa ije, 

 Konzervatorski odjel v Varaždi u. 
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3 DELOVNI SKLOPI IN AKTIVNOSTI 
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3.1 Delovni sklopi  

 
 

 

OŽIVLJANJE TRADICIJE PODEŽELJA-

OŽIVLJANJE TRADICIJE

Oblikovanje 

integralnega 

produkta 

standarda 

tradicionalne 

do ačije

Ureditev 

prostorov 

gostoljubja in 

dobrega 

počutja 

Po stopinjah 

aših 
prednikov 

preko 

spoznavanja 

kulturne 

dedišči e

Komunikacija

Upravljanje 
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3.2 Aktivnosti in dosežki 
 

Delovni sklop 1:  Upravljanje 

Trajanje:  1.10.2016 – 30.9.2018 

Projektne aktivnosti: 

 Vodenje projekta, 

 koordiniranje projektnih aktivnosti, 

 organizacija in izvedba 4 sestankov projektnih partnerjev, 

 fi a č o spre lja je projekta, 
 priprava v es ih poročil i  ko č ega poročila, 
 izvedba komunikacije med projekt i i part erji, skup i  teh ič i  sekretariato  i  ko trolorje , 

evalvacija projekta. 

Dosežki projekta: 

 4 skupni sestanki projektnih partnerjev, 

  v es a poročila vsakega part erja i   poročila vodil ega part erja,  
  uspeš o izvede  projekt. 
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Delovni sklop 2:  IZVAJANJE - Oblikovanje integralnega produkta sta darda tradi io al e do ačije 

Trajanje:  1.10.2016 - 30.9.2017 

Projektne aktivnosti: 

 Popis zgodovi ske, et ografske i  kultur e dedišči e part erskega o očja, 
 izdelava baze podatkov lokalnih pridelovalcev hrane, lokalnih obrtnikov, SME-jev, ki opravljajo tradicionalne dejavnosti, 

 o likova je sta darda tradi io al ih do ačij, 
 o java atečaja za iz or i e a sta darda, 
 vzpostavitev modela nagrajevanja obiskovalcev, 

 oblikovanje aplikacije za o il e aprave v katero je i ple e tira  siste  agrajeva ja o iskoval i odčitajo QR kodo, ki se ahaja v vseh uzejih 
v okviru projekta; ko o iskoval i o iščejo vse loka ije projekta, se ji  o ogoči rezplač a očitev v Vito ar ih, ki jo rezplač o rezervirajo preko 

booking sistema. 

Dosežki projekta: 

 Zbirka tradi io al ih do ačij s statuso  kultur e dedišči e, z zgodovinskim orisom in opisom, 

 zbirka lokalnih pridelovalcev hrane, 

 čez ej i sta dard tradi io al e do ačije, 
 vizualen prikaz standarda tradi io al ih do ačij preko tridi e zio al ih krajših fil ov o posa ez i loka iji, ki ta sta dard vse ujejo in sodelujejo v 

projektu, 

 uspeš o izvede  atečaj za i e sta darda, 
 1 skupna aplikacija za mobilne naprave z implementiranim sistemom nagrajevanja in bookinga. 
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Delovni sklop 3:  INVESTICIJE - Ureditev prostorov gostolju ja i  do rega počutja  

Trajanje:  1.5.2017 - 30.9.2018 

Projektne aktivnosti: 

 Ureditev skup ega turistič o-informativnega centra, 

 ureditev tradi io al e hiše v origi al e  izgledu in v obliki muzeja, 

 predstavitev lokacij i tegrativ ih turistič ih produktov s po očjo hologra ov, 
 ureditev nastanitvenih kapacitet v tradicionalnem stilu. 

Dosežki projekta: 

 1 turistič o-informativni center, 

 hologramski prikaz lokacij, 

 tradicionalne do ačije, preurejene v originalno stanje (Hrgova do ačija, Grafo ževa do ačija, Kaplova do ačija, ...), ureditev dostopa do 

kultur ega do a o  Stupičevi vili ter postavitev informacijskih tabel,  

  a estitve i prostor v Vito ar ih, ureje  po sta dardu tradi io al ih do ačij. 
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Delovni sklop 4: IZVAJANJE - Po stopi jah pred ikov preko spoz ava ja kultur e dedišči e 

Trajanje:  1.11.2016 - 30.7.2017 

Projektne aktivnosti: 

 Izved a i  prikaz življe ja aših pred ikov v o liki uzejev , 
 priprava delavnic spoznavanja "cimprane" gradnje, 

 priprava delav i  šiva ja, 
 zbiranje zgodb za "storytellinga" ob odprtem ognju, 

 priprava delav i  plete ja košar. 

Dosežki projekta: 

 1x na mesec delavnice spoznavanja "cimprane" gradnje, 

 x a ese  delav i e šiva ja, 
 1x na mesec pripovedovanje zgodb, 

 1x na mesec delav i e kuha ja žga ja, 
 k ečke igre i  igre rez eja, 
 dramske igre na prostem, 

 literar i večer, likov a razstava, 
 letje pše i e i  ostale delav i e, 
 x a ese  delav i e plete ja košar. 
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Delovni sklop 6: KOMUNIKACIJA 

Trajanje:  1.10.2016 - 30.9.2018 

Projektne aktivnosti: 

 Priprava ačrta pro o ijskih aktiv osti, 
 priprava spletne strani in implementacija spletnega rezervacijskega sistema, 

 priprava 3D filmov o vsaki lokaciji, 

 i for ira je jav osti o kultur i i  arav i dedišči i , 
 promocija novih turistič ih paketov širši jav osti. 

Dosežki projekta: 

)ačet e aktivnosti: 

  elost a grafič a podo a projekta, 

 1 spletna stran projekta, 

Javni dogodki: 

 1 uvodna novinarska konferenca projekta, 

 obiski 5 os ov ih šol v projekt e  o očju i  pro ovira je digital ega razstruplja ja i  življe ja aših pred ikov, 

 6 sveča ih otvoritev uzejev (3 v stavbah, 3 na prostem) s prikazom hologramov, 

 podelitev sta darda tradi io al e do ačije Hrgovi do ačiji v Vito arcih, 

 sveča a otvoritev a estitve ih kapa itet v Vito ar ih, 
 1 zaključ a tiskovna konferenca + 10 objav v televizijskih medijih v obliki prispevkov. 

Publikacije: 

 1 priprava knjige – kultur a dedišči a skozi čas, 

 1 Zbirka – Znamenite osebe, 

Promocijski material:  

 1000 promocijskih letakov, 

 2000 promocijskih oških i  že skih aji , 
 2000 map, blokov, pisal, 

 1000 tematskih zemljevidov lokacij. 
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Digitalne dejavnosti: 

 Kreacija Facebook profila s promocijo, 

 6 3D filmov za objavo v aplikaciji ter na spletni strani, 

 10 objav v televizijskih medijih. 

 


