
 

 

Naziv operacije: UREDITEV MESTNEGA SREDIŠČA- 1. FAZA 
 
Akronim: LENART - 1 

 
Sklad: ESRR 

 
Vodilni partner – prijavitelj: OBČINA LENART 

 
Partnerja:  
Sadjarsko društvo Slovenske gorice Lenart, 
AGJ, arhitekturno projektiranje in ravnanje z odplakami, d.o.o. 

 
Vrednost operacije: 57.991,06 EUR 
 
Predvidena vrednost sofinanciranja (ESRR): 38.051,52 EUR 
 
 
Opis operacije: 
V urbanih središčih, kot je Lenart,  se krepi zavedanje  o pomenu varovanja okolja, ohranitvi kulturne 
dediščine in narave za prihodnje rodove.  V zvezi s tem je potrebno oblikovati atraktivne vsebine, ki bodo 
privlačne za otroke, mlade in starejše generacije in bodo naravovarstvene  vsebine ponudile v obliki 
prijetnih doživetij in izkušenj. 
Urejena, varna prometna in komunalna infrastruktura, ki ustreza sodobnim gradbenim, ekološkim  in 
urbanističnim standardom je temelj za razvoj mesta v smeri ekologije, okolju prijaznega urbanega 
življenjskega okolja in kvalitete življenja. 
V operaciji Lenart-1 bomo uredili varno prometno  in komunalno infrastrukturo, s katero bomo lokalnim 
ponudnikom  izboljšati dostop do tržnice, lokalnemu prebivalstvu pa dostopnost do domačih produktov 
in storitev. Obnova varne prometne in komunalne infrastrukture bo vplivala tudi na trajnostno 
mobilnost, saj je dostopna in povezovalna cesta  do avtobusne postaje, omogoča pa tudi lažji in varnejši 
dostop do javnih zavodov. 
Z namenom  ozelenitve javnih površin, ohranitve naravnega okolja in biotske raznovrstnosti, promocije 
sadjarstva, ohranjanja tradicionalnih  slovenskih sort jabolk je leta 2020 Občina Lenart v sodelovanju s 
Sadjarskim društvom Slovenske poskrbela za zasaditev sadnih dreves na javni površini v centru Lenarta 
in v bližini javnih zavodov.  V tej operaciji želimo obstoječe aktivnosti razširiti in nadgraditi z novimi 
vsebinami, znanji in produkti. 
Izvedli bomo vrsto programskih aktivnosti, pri katerih gre za ekološki pristop k oživljanju urbanega 
središča in javnih površin.  S programskimi aktivnostmi želimo pri  krepiti odgovoren odnos do naravnega 
okolja,  krepiti naravovarstvena znanja n inovativen način, ohranjati biotsko raznovrstnost in kulturno 
krajino, krepiti pomen ekološke pridelave hrane in samooskrbe ter podpirati lokalno ponudbo. Obenem 
ustvarjamo pogoje za razvoj kulturne ustvarjalnosti, ohranjanje kulturne dediščine, razvoja  društvenih 
in turističnih potencialov. Ustvarjamo okolju in ljudem prijazno  urbano središče Lenarta z urejeno javno 
infrastrukturo, kar  prispeva h kakovosti življenja,  javnemu zdravju in nudi vrsto možnosti za animiranje 
prebivalcev, obenem pa privlači turiste. 
 
 
Cilji operacije:  
 
Cilj C1- Varovati okolje, ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine 
Aktivnosti v operaciji LENART-1 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-1 želi skozi izvedene 
aktivnosti področju varstva okolja (ureditev varne prometne in komunalne infrastrukture, dejavnosti 
obveščanja in informiranja javnosti z naravovarstvenimi vsebinami)  v povezavi z programskimi 
aktivnostmi  kot so Jabolčni krhlji, Prešanje jabolk, Promocija in razstava jabolk, Jabolko rdeče) 
zagotavljati programe za učenje, osveščanje in motivacijo pravilne rabe  naravnih vrednost, rabe 
naravnih materialov in okolju prijaznih OVE (trajnostna mobilnost, učne vsebine)   in varovanje naravnega 
okolja,  ohranitev naravnih vrednot in  ohranitev kulturne dediščine, spodbujanje   razvoja turizma, 
aktivnega življenjskega sloga. 
 
Cilj A2- Inovativni pristopi, novi produkti in storitve na območju LAS 
Operacija LENART-1 uvaja inovativne pristope, nove produkte in storitve na območju LAS, ki so 
podpora razvoju podjetništva, s poudarkom na razvoju inovativnih produktov na območju, ki  povečajo 
lokalno samooskrbo.  
 
Z novimi vsebinami razvoja urbanih naselij in  želimo ustvariti nove vsebine v večnamenski infrastrukturi 
ali usposobiti skupno infrastrukturo za razvoj in  trženje produktov podeželja, jih s skupno blagovno 
znamko zaščititi in promovirati ter poiskati nove prodajne poti. Aktivnosti se navezujejo za  zagotovitev 
vsebin v urbanih območjih (javne površine, večnamenski prostori).  Poudarek operacije je na  novih 
vsebinah, znanju, ustvarjanju podpornega  okolja za  inovativne pristope in dodajanju vrednosti 
proizvodom in storitvam, kar omogoča trajnostni razvoj, spodbuja zeleni turizem. 
 
Cilj D1- Krepitev integralnih rešitev socialne in medgeneracijske vključenosti, odpravljanje 
arhitektonskih ovir, dostopnosti ter varovanje zdravja 
Aktivnosti v operaciji VARNA POT OB LENARŠKEM PARKU podpirajo programe, ki se navezujejo na 
medgeneracijske vsebine, krepijo integralne rešitve socialne in medgeneracijske vključenosti, 
odpravljanje arhitektonskih ovir dostopnosti ter varovanje zdravja.  V večgeneracijske povezave V 
operaciji LENART-1 so vključeni  mladi, ženske, otroci in druge ranljive skupine, kar krepi medgeneracijsko 
sodelovanje in socialno vključenost. Nova partnerstva in programi namenjeni učenju in motivaciji  
povečujejo večgeneracijsko vključenost. Investicije in programske aktivnosti  prispevajo k varovanju 
zdravja, varovanju okolja, povečujejo kakovost življenja in zdrav način življenja, povečujejo dostopnost 
do javnih storitev. 
Operacija SVETLOBA uvaja inovativne pristope, nove produkte in storitve na območju LAS, ki so podpora 
razvoju podjetništva, s poudarkom na razvoju inovativnih produktov na območju, ki povečajo lokalno 
samooskrbo. 
 
 
 
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/
http://www.lasovtar.si/

