
 
 

Naziv operacije: CERKVENJAŠKI KUL-turni ODER 
 

Akronim: KUL-tur 

 
Sklad: ESRR 
 
Vodilni partner – prijavitelj: Občina Cerkvenjak 

 
Ostali partnerji: Kulturno društvo Cerkvenjak in Zadruga Dobrina z.o.o., so.p. 

 
Vrednost operacije: 32.401,93 EUR 

 
Vrednost sofinanciranja: 14.423,40 EUR 

 
 
Glavni razlogi  
Namen investicijske namere je osvežitev dvorane in s tem ureditev novega prireditvenega prostora za 
medgeneracijska druženja, to je potrebno predvsem zaradi dotrajanosti odrskih elementov (načeta 
hrbtna stena, odpenjanje težkih zaves, močno obrabljeni sistemi vrvi in škripcev za zastirke, notranji 
leseni balkon…), saj ti namreč niso več varni za uporabo, po drugi strani pa bo investicija v ozvočenje in 
projekcijsko platno razširila možnosti uporabe za vse uporabnike, kar bo na predstave in druge dogodke 
privabilo več ljudi. Kulturni dogodki bodo tako predstavljeni na svež in inovativen način, vaje društev in 
sekcij bodo potekale v varnejšem in optimiziranem okolju, tehnika bo kompatibilna s sodobnimi sistemi, 
ki se v splošnem uporabljajo za različne namene. 
 
Cilj operacije: 
Cilj operacije je občanom in obiskovalcem približati in predstaviti dogajanja na kulturnem področju. Prav 
tako želimo z izvedenima delavnicama dodatno izobraziti že aktivne člane sekcij in privabiti k sodelovanju 
nove, tudi mlajše člane. Na prireditvi »Z roko v roki« pa bodo nastopajoči udeleženci že lahko pokazali 
osvojeno znanje, pridobljeno na obeh delavnicah. Prireditev bo vsebovala predstavitev razvoja kulture 
skozi čas, ta bo na kreativen način navezan na varstvo narave, s tem se želi spodbuditi tako mlajše in tudi 
starejše k aktivnemu pristopu do varstva okolja. S tem se vsem obiskovalcem sporoča, da kultura niso 
samo običaji in nastopi na odru, temveč gre za različne oblike človeške dejavnosti, med katere spada tudi 
varstvo okolja. 
Cilj operacije je tudi zamenjava in rekonstrukcija odrskih elementov, ki so zaradi starosti precej dotrajani 
in načeti, hkrati pa bo nova oprema omogočila bolj široko uporabo odra, s čimer se bom izkoriščenost 
odra povečala, prav tako se bo povečalo zanimanje za kulturno udejstvovanje. 
Z vsem naštetim dosežemo obogatitev kulturno/društvene ponudbe v kraju, občini in na območju LAS 
Ovtar Slovenskih Goric, prav tako pa tudi krepitev medgeneracijskega druženja in sodelovanja med 
različnimi deležniki, ki delujejo na območju Občine Cerkvenjak in z Občino Cerkvenjak. 
 
 
Pričakovani učinki: 
 
Pričakovani učinki so novi produkti, ki prispevajo k razvoju kulturne in društvene dejavnosti, turizma, 
medgeneracijskega sodelovanja ter izobraževanje (tudi ranljivih) ciljnih skupin.  
 
Ciljne skupine so domačini ter obiskovalci kraja, vključno z ranljivimi ciljnimi skupinami. V operacijo bodo 
vključena lokalna društva, ponudniki in prebivalci območja LAS Ovtar Slovenskih goric.   



Urejen prireditveni prostor in izveden dogodek, ki bo vključeval vse ranljive skupine, vzpostavljeno 
partnerstvo med javnim, gospodarskim in zasebnim sektorjem z namenom oblikovanja novega skupnega 
programa in operacije, ki bo prispevala k celostnemu razvoju podeželja, izboljšanje pogojev za aktivno 
preživljanje prostega časa. 
 
 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Ukrep PRP 19.2.: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost 

 
Dodatne informacije: 

 
www.eu-skladi.si in www.lasovtar.si 

http://www.eu-skladi.si/
https://lasovtar.si/

