
 
 

Naziv operacije: MEDOVITI DREVOREDI 
 

Akronim: Medoviti drevoredi 

 
Sklad: ESRR 

 
Vodilni partner – prijavitelj: Občina Pesnica 

 
Ostali partnerji: Turistično društvo Ovtar Jarenina in Čebelarsko društvo Pesnica 

 
Vrednost operacije: 75.191,33 EUR 

 
Vrednost sofinanciranja: 40.000,00 EUR 

 
Glavni razlogi: 
 
Občina Pesnica bo projekt skupaj s partnerjema Čebelarskim društvom Pesnica in Turističnim društvom 
Ovtar Jarenina in ciljnimi skupinami, prijavila na razpis LAS Ovtar Slovenske gorice za pridobitev 
sofinancerskih sredstev iz ESRR. 
 
Glavni namen za izvedbo operacije je varovanje okolja in ohranjanje medovitih rastlin na področju občine 
Pesnica. V ta namen se bodo zasadile mogočne lipe, ki dosežejo starost sto in več let in medovite vrtnice. 
Lipe spadajo v skupino najbolj medovitih rastlin. Vrtnice so prav tako primerna paša čebelam, hkrati pa 
pomembno prispevajo k estetskemu videzu okolja. Tako lipe kot vrtnice s svojim cvetenjem in vonjem 
pozitivno vplivajo na senzorične receptorje človekovega živčnega sistema in ga pretvori v elektrokemični 
potencial, ki pri ljudeh povzroča sproščenost in prijetno počutje, zmanjšuje stres in posledično prispeva 
k našemu boljšemu zdravju. 
 
Načrtovana je tudi postavitev paviljona. Namen postavitve paviljona je, da se v sodelovanju z osnovnimi 
šolami in vrtci  uredijo učilnice na prostem in ureditev učne poti do paviljona. Ustanovili se bodo 
čebelarski krožki na osnovnih šolah, organizirali in pripravili se bodo medeni zajtrki  na vseh osnovnih 
šolah in vrtcih v občini,  pripravile se bodo delavnice (izdelovale se bodo svečke iz čebeljega voska, 
pripravili se bodo domači piškoti z medom. Opravila se bo ureditev z označitvenimi tablami ob začetku 
lipovega drevoreda, pripravila se fotografska razstava na temo lipe in čebele, organizirale se bodo bralne 
urice na temo čebel.  
 
 
Cilj operacije: 

 
Z obravnavano operacijo  prispevamo k uresničevanju prej opredeljenih strateških prioritet države in 
regije. Investicija je skladna tudi s Strategijo lokalnega razvoja LAS OVTAR Slovenskih goric in pokriva več 
tematskih področij strategije. Strategija predvideva podporo lokalnim podjetjem, ponudnikom, 
pridelovalcem, predelovalcem in drugim ponudnikom lokalnih proizvodov za potrebe povezovanj in 
razvoja podjetništva in dvig lokalne samooskrbe tudi na urbanih območjih.  

Cilj strategije je varovati okolje, ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine. V povezavi s tem ciljem 
so upravičeni ukrepi in aktivnosti za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in okolju prijaznih oblik 
transporta, podpora za razvoj tržnih in turističnih dejavnosti (prosti čas, razvoj kulturnih dejavnosti, 
tehniška dediščina, spodbujanje aktivnega življenjskega sloga). 
 



 
 
Pričakovani učinki: 
Spodbujanje motivacije, inovativnosti, ustvarjalnosti, večje socialne vključenosti, aktivno preživljanje 
prostega časa, spodbujanje zdravega življenjskega sloga, izboljšanje pogojev za izvedbo predšolskih in 
šolskih programov, za organizacijo in izvedbo športnih programov in dogodkov, za telesno in športno 
aktivnost, varovanje zdravja, medgeneracijsko sodelovanje, solidarnost, varovanje narave, blaženje 
podnebnih sprememb in izboljšanje kvalitete življenja starejših. 
 

 

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/

