
 

 

Naziv operacije: ČASOVNICA LENARTA IN DIGITALNA TABLA 
 
Akronim: LENART SKOZI ČAS 

 
Sklad: ESRR 

 
Vodilni partner – prijavitelj: OBČINA LENART 

 
Partnerja:  
TURISTIČNO DRUŠTVO RADEHOVA  
SKALA GRADBENIŠTVO IN STORITVE Z GRADBENO MEHANIZACIJO DRAGO KEREC S.P. 
 
Vrednost operacije: 34.213,05 EUR 
 
Predvidena vrednost sofinanciranja (ESRR): 24.665,02 EUR 
 
 
Opis operacije: 
Lenart ima bogato zgodovino, začetki  segajo že v romsko dobo.  Zlasti je bogata obrtniška, industrijska 
in tehniška dediščina, vse od srednjeveških rokodelcev, začetkov obrtništva v 18. stoletju, pa  vse do 
začetkov industrije kmalu po 1. svetovni vojni.  
Bogata dediščina doslej ni bila dokumentirana in primerno predstavljena javnosti. Zato so se partner ji v 
operaciji odločili za sodoben način ohranitve v prezentacije te dediščine, v obliki časovnice zgodovine 
Lenarta in digitalne table. K temu bo prispeval  tudi avtorski elaborat, kjer bodo zbrane vsebine za 
časovnico in digitalno tablo. Obrtniško in  industrijsko dediščino bodo promovirali tudi dogodki v okviru 
operacije. 
Nove pridobitve bodo prispeval k ureditvi in oživitvi središča Lenarta. V operacijo bod vključene različne 
ciljne skupine in vse generacije. 
 
 
Cilji operacije:  
Operacija bo neposredno vplivala na lokalno prebivalstvo in obiskovalce ter udeležence vsebinskih 
aktivnosti, saj jim omogoča boljšo socialno vključenost in medgeneracijsko sodelovanje. Specifični cilj se 
dosega v okviru ureditve zgodovinske časovnice in digitalne table, ter preko izvajanja vsebinskih in 
promocijskih  dogodkov, v katere so vključeni partnerji in lokalno prebivalstvo.  S  temi investicijami in 
vsebinami  krepimo  zeleni turizem. 
 
Za spremembo kvalitete življenja partnerji izvajajo  ustrezne ukrepe  in atraktivne vsebine, ki bodo 
pomenili izboljšanje stanja javne infrastrukture, ohranili kulturno dediščino in uvedli nove programe. H 
kvaliteti življenja prispevajo tudi kulturni dogodki, ki pomenijo druženje, ustvarjanje socialnih mrež in 
novih povezav, so namenjena različnim ciljnim skupinam, prispevajo k oživitvi  urbanega središča Lenarta. 
 
Glavne aktivnosti: 

1. Oblikovanje, izdelava in postavitev časovnice zgodovine Lenarta, 1 kos;  
2. Nabava digitalne table za prikaz zgodovine Lenarta, 1 kos; 
3. Načrt in idejno zasnovo za časovnico zgodovine Lenarta, 1 kos; 
4. Elaborat  za vsebine časovnice in digitalne table; 
5. Nakup novih oblačil za člane društva; 
6. Programske aktivnosti: 

− LENARTOVO- PRAZNIK Z ROKODELCI IN STARIMI OBRTMI 



− OTVORITVENI DOGODEK »LENART SKOZI ČAS« 

− POHOD PO POTI OBRTNIŠKE, INDUSTRIJSKE IN TEHNIŠKE DEDIŠČINE  

− PRESMEC IZ RADEHOVE V LENART 

− pogostitev za sodelujoče na prireditvi - SLOVENSKOGORIŠKA GIBANICA IZ KRUŠNE PEČI NA 
TRADICIONALEN NAČIN 

 

 
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/

