
 
 

Naziv operacije: UREDITEV MESTNEGA SREDIŠČA - 2. FAZA 
 
Akronim: LENART-2 

 
Sklad: ESRR 

 
Vodilni partner – prijavitelj: Občina Lenart 

 
Ostali partnerji: ŠKAMLEC - izdelava testenin in drugih jedi, Igor Škamlec s. p. in Društvo kmečkih žena 
Voličina 
 
Vrednost operacije: 47.835,66 EUR 
 
Vrednost sofinanciranja (ESRR): 31.367,64 EUR 

 
 
Glavni razlogi: 
 
Mesto Lenart je gospodarsko, zaposlitveno, upravno, izobraževalno in kulturno središče Slovenskih goric. 
K zagotavljanju  boljših  življenjskih pogojev za bivanje v mestu in na podeželju sodi tudi ureditev javne  
infrastrukture. Posebej pomembna  je ureditev  komunalne infrastrukture (prometna infrastruktura, 
javna kanalizacija) v urbanem središču Lenarta, v delu, kjer to še ni obnovljeno. Z ureditvijo varne 
prometne  in komunalne infrastrukture želimo lokalnim ponudnikom  izboljšati dostop do tržnice, 
lokalnemu prebivalstvu in drugim ciljnim skupinam pa dostopnost do domačih pridelkov. Pomembnem 
pa je tudi vpliv te infrastrukture na trajnostno mobilnost, saj je dostopna in povezovalna cesta  do 
avtobusne postaje. Pomen te poti je tudi, da omogoča neposreden dostop do  zdravstvenega doma, 
lekarne, izboljšujemo dostopnost do javnih storitev. S programskimi aktivnostmi ozaveščamo 
prebivalstvo o pomenu varovanja okolja, podpiramo trajnostni rabo lokalnih virov, krepimo odgovoren 
odnos do okolja. 
 
 
Cilj operacije: 
 
Cilj C1- Varovati okolje, ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine 
Aktivnosti v operaciji LENART-2 prispevajo k varovanju okolja in naravnih vrednot in ohranitvi kulturne 
dediščine kar zagotavlja kvaliteto območja, ki prispeva k trajnostnemu razvoju. Aktivnosti  v vsebinah:  
varovanje okolja, ohranitev naravnih vrednot, varčna  in učinkovita raba energije, trajnostni razvoj  za 
namene varovanja okolja,  ekologija, kultura in varovanje zdravja, društvene dejavnost, infrastruktura  s 
področja varovanja okolja in energetske varčnosti, razvoj obnovljivih virov energije in okolju prijaznih 
oblik transporta, nove vsebine za učenje, osveščanje in motivacijo. LENART-2 želi skozi izvedene 
aktivnosti področju varstva okolja (ureditev varne prometne in komunalne infrastrukture)  v povezavi z 
programskimi aktivnostmi  kot so Okusi 
 
 
Pričakovani učinki: 

- spodbujanje samooskrbe, 
- spodbujanje in podpora lokalnim ponudnikom, 
- spodbujanje socialno-podjetniških iniciativ, 
- spodbujanje zelenih delovnim mest, 
- spodbujanje ekološke in lokalne pridelave hrane, 



- spodbujanje  uživanje ekološke in lokalno pridelane hrane, 
- izboljšanje splošne družbene slike v urbanem središču, 
- urejena in obnovljena javna infrastruktura, 
- boljša dostopnost in odpravljanje arhitektonskih ovir, 
- boljši estetski videz in večja urejenost območja in urbanega okolja, 
- večje vključevanje ranljivih skupin (otroci,  starejši, mladi, ljudje s posebnimi potrebami); 
- varovanje narave in naravnega okolja, zagotavljanje življenja za prihodnje generacije; 
- krepitev odgovornega odnosa do narave, 
- prenos in utrditev naravovarstvenih znanj 
- izboljšanje varnosti in zdravja  prebivalstva, 
- izboljšanje pogojev za aktivno preživljanje prostega časa; 
- izboljšanje pogojev za društveno sodelovanje, 
- izboljšanje pogojev za kulturno ustvarjalnost,  
- ohranjanje kulturne in etnološke dediščine,  
- razvoj kulturnih in društvenih dejavnosti, 
- spodbujanje aktivnega življenjskega sloga, 
- dvig življenjske ravni prebivalstva na obravnavanem območju, 
- spodbujanje prebivalstva in izboljšanje pogojev za medsebojno in medgeneracijsko 

sodelovanje, tolerantnost, sočutje in spoštovanje; 
- izboljšanje pogojev za razvoj socialnih mrež v Lenartu. 

 
 

 

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/

