
 
 

Naziv operacije: LENARŠKI E-AVTO 
 
Akronim: LENARŠKI E-AVTO 

 
Sklad: ESRR 
 
Vodilni partner – prijavitelj: Občina Lenart 

 
Partnerja: Društvo prijateljev mladine Slovenske gorice, Elektroinštalaterstvo, Tjaša Erjavec s.p. 

 
Vrednost operacije: 53.572,86 EUR 

 
Vrednost sofinanciranja: 32.602,05 EUR 

 
 
Opis operacije: 
Za izvajanje del in nalog iz svoje pristojnosti Občinska uprava Občine Lenart In Režijski obrat opravita 
veliko dela na terenu, za kar  sta na voljo dva službena avtomobila., ki sta stara več kot 10 let dotrajana, 
s pogonom na fosilna  goriva, sta energetsko potratna in ne zagotavljata standarda varne  vožnje. 
Nujno potreben je nakup dveh novih službenih avtomobilov za potrebe občinske uprave. Načrtovan je 
nakup dveh novih električnih avtomobilov za opravljanje del in nalog občinske uprave in režijskega obrata 
na terenu ter za službene poti za opravljanje del in nalog. Investicija  nakupa dveh novih električnih 
avtomobilov prispeva k zboljšanju stanja okolja, podpira dejavnosti, ki poleg izboljšanja stanja okolja, 
prispevajo tudi k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov, spodbuja trajnostno mobilnost in dviga 
okoljsko ozaveščenost prebivalstva. 
 
 
Cilj operacije: 
Operacija LENARŠKI E- AVTO je v skladu s cilji Strategije lokalnega razvoja LAS OVTAR Slovenskih goric in 
prispeva k naslednjim ciljem te Strategije: 
 

Cilj C1- Varovati okolje, ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine 
Aktivnosti v operaciji LENARŠKI E-AVTO prispevajo k varovanju okolja in naravnih vrednot in ohranitvi 
kulturne dediščine kar zagotavlja kvaliteto območja, ki prispeva k trajnostnemu razvoju. Aktivnosti  v 
vsebinah: trajnostni razvoj za namene varovanja okolja (pohodništvo)  ekologija, šport, kultura in 
varovanje zdravja, društvene dejavnosti, krepitev odgovornega odnosa do okolja, infrastruktura  za 
razvoj obnovljivih virov energije in okolju prijaznih oblik transporta, spodbujanje trajnostne mobilnosti 
in energetske učinkovitosti, nove vsebine za učenje, osveščanje in motivacijo.  LENARŠKI E- AVTO želi 
skozi razne aktivnosti (nakup električnih avtomobilov) in vsebine zagotavljati programe za učenje ( 
aktivnosti Kolo, hoja, bus, Ustvarjamo iz odpadkov, Po Sloveniji s popotnikom Jakom, Pohod po poteh 
občine Lenart), 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   zelenega turizma, aktivnega 
življenjskega sloga. 
 
Cilj D1- Krepitev integralnih rešitev socialne in medgeneracijske vključenosti, odpravljanje 
arhitektonskih ovir, dostopnosti ter varovanje zdravja 
Aktivnosti v operaciji LENARŠKI E-AVTO 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 (Lenarški e- avto) so 



vključeni  mladi, ženske, otroci in druge ranljive skupine, kar krepi se medgeneracijsko sodelovanje in 
socialno vključenost. Nova partnerstva in programi namenjeni učenju in motivaciji  in zagotavljajo 
podporno okolje za  potrebe skupnosti. Investicije in programske aktivnosti  prispevajo k varovanju 
zdravja, varovanju okolja, povečujejo kakovost življenja in zdrav način življenja. 
Z operacijo razvijamo  večgeneracijsko in  medgeneracijsko sodelovaje in na inovativen način rešujemo 
potrebe mladih in ohranjamo socialno vključenost. 
 
Cilj A2- Inovativni pristopi, novi produkti in storitve na območju LAS 
Operacija  LENARŠKI E-AVTO  uvaja inovativne pristope, vsebine za animacijo, nove produkte in storitve 
na območju LAS, ki so podpora razvoju podjetništva, s poudarkom na razvoju inovativnih produktov na 
območju, ki  povečajo lokalno samooskrbo, so podpora podeželskemu okolju, lokalnim potencialom.  
Z novimi vsebinami, produkti  in pristopi želimo krepiti razvoj urbanih naselij in tako ustvariti vsebine v 
večnamenski infrastrukturi,  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 na  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, 
podpira sonaravno rabo lokalnih virov, naravne in kulturne dediščine. 
 
 
Pričakovani učinki: 

- izboljšanje stanja okolja, 
- varovanje okolja in ohranjanje narave, 
- zmanjšanje škodljivih emisij zraka, 
- spodbujanje rabe OVE, 
- zmanjšanje toplogrednih plinov, 
- blaženje podnebnih sprememb, 
- zmanjšanje hrupa v okolju, 
- krepitev odgovornega odnosa do okolja, 
- spodbujanje trajnostne mobilnosti, 
- motivacija  za odgovorno, varčno in učinkovito rabo energije, 
- krepitev naravovarstvenih znanj, 
- krepitev zavedanja o pomenu ohranjanja naravnega okolja, 
- izboljšanje zdravja prebivalstva, 
- večja kvaliteta življenja, 
- 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/

