
 

 

Naziv operacije: MEDGENERACIJSKI CENTER PERNICA 
 

Akronim: MGC Pernica 

 
Sklad: ESRR 

 
Vodilni partner – prijavitelj: Občina Pesnica 

 
  Ostali partnerji: Društvo upokojencev Pernica in Kulturno umetniško društvo Pernica 

 
Vrednost operacije: 143.830,68 EUR 

 
Vrednost sofinanciranja: 39.614,12 EUR 

 
Glavni razlogi  

Predmet projekta je notranja ureditev kulturne dvorane Pernica v Medgeneracijski center Pernica. 
Dvorana medgeneracijskega centra bo urejena v skladu s potrebami današnjega časa in bo omogočala 
izvedbo kvalitetnih kulturnih in drugih prireditev ter živela za svoj namen kot hram kulture. Investitor 
Občina Pesnica bo na osnovi prikazanih idejnih projektnih rešitev – projekt IZP, izvedel dela, ki zajemajo 
kot vzdrževalna dela smiselno in glede na razpoložljiva finančna sredstva, notranjo obnovo-prenovo 
obstoječih prostorov v delu pritlične etaže, namenjene za razvedrilo in kulturne dejavnosti, v katerih 
se bo še naprej odvijala že do sedaj izvajana dejavnost, le da v boljših pogojih tako za nastopajoče, kot 
tudi za obiskovalce kulturnih prireditev. Obnova – prenova zajema v pritličju dvorano za obiskovalce 
medgeneracij raznih kulturnih in ostalih razvedrilnih dogodkov, igralni oder za izvajalce dogodkov in 
garderobo za nastopajoče, vhodni veternik z notranjim stopniščem ter v manjšem obsegu moške 
sanitarije, ki se bodo glede na dane možnosti preuredile tudi za potrebe gibalno oviranih oseb. V ta 
namen se bodo ustrezno obnovile in uredile tudi elektro in strojne inštalacije. 
 

Cilj operacije: 

- izboljšanje kvalitete izvajanja kulturnih prireditev, 
- povečana motiviranost in vključevanje vseh starostnih skupin vključno z ranljivimi skupinami v 

kulturno in družbeno življenje, 
- vzdrževanje javne kulturne infrastrukture, 
- povečanje medgeneracijskega druženja, 
- zagotavljanje rasti kvalitete življenja na območju občine Pesnica, 
- dvig življenje ravni prebivalstva na obravnavanem območju, 
- zmanjševanje odhajanja mladih iz tega območja občine oz. stimuliranje priseljevanja mladih 

družin na območju občine.  



 

Pričakovani učinki: 

Prenovljena dvorana bo namenjena širši javnosti. Ciljne skupine za koriščenje prostora so občani, 

šolarji, društva, lokalni prebivalci z območja LAS Ovtar Slovenskih goric z enakovredno vključenostjo 

mladih, starejših, žensk in drugih ranljivih skupin. Obnova je izrednega pomena, saj bo le z obnovljenim 

prostorom in izboljšano avdio video in scensko tehniko mogoče izvajati kvalitetne kulturne in druge 

programe. 

 

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/

