
 
 

Naziv operacije: PERNICA POJE 
 

Akronim: Pernica poje 

 
Sklad: ESRR 

 
Vodilni partner – prijavitelj: Občina Pesnica 

 
Ostali partnerji: Kulturno umetniško društvo Pernica in Kramberger, trgovina in storitve, Primož 
Kramberger s.p. 

 
Vrednost operacije: 74.084,47 EUR 

 
Vrednost sofinanciranja: 31.912,12 EUR 

 
Glavni razlogi  
Namen investicije je obnova kulturne dvorane Pernica in s tem ureditev novega prireditvenega prostora 
za družabna srečanja. Trenutno v dvorani ni omogočena kvalitetna izvedba kulturnih programov. Z 
obnovo kulturnega doma želi občina ustvariti nov prireditveni prostor za družabna srečanja. Prenovljeni 
prostor bo namenjen širši javnosti. Ciljne skupine za koriščenje prostora so občani, šolarji, društva, lokalni 
prebivalci z območja LAS Ovtar Slovenskih goric z enakovredno vključenostjo mladih, starejših, ženska in 
drugih ranljivih skupin. Obnova je izrednega pomena, saj bo le z obnovljenim prostorom in izboljšano 
avdio video tehniko mogoče izvajati kvaliteten kulturni program. 
 
Cilj operacije: 

 
Varovati okolje, ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine.  
 
Prav tako projekt prispeva tudi h krepitvi integralnih rešitev socialne in medgeneracijske vključenosti, ter 
varovanje zdravja, vključno z oblikovanjem in izvajanjem mreže storitev za ranljive skupine – povečanje 
kakovosti življenja, aktivno staranje, vseživljenjsko učenje ter zmanjšanje tveganja socialne izključenosti 
ter podpora zdravega načina življenja in medgeneracijskega sodelovanja.  Navedeni cilji operacije se 
bodo zagotavljali: 
- s sodelovanjem vseh generacij pri izvedbi raznih dogodkov in prireditev, ki jih bo omogočala 
urejena dvorana, 
- z izvedbo raznih izobraževanj in predavanj za vseživljenjsko učenje, s čimer se bo preprečevala 
tudi socialna izključenost ter  
- z izvedbo programov za aktivno staranje. 
 
Pričakovani učinki: 
 
Z izvedbo operacije bo: 

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

kulturno in družbeno življenje, 
- vzdrževana javna kulturna infrastruktura v dobrem stanju, 
- povečano medgeneracijsko druženje, 
- zagotovljena rast kvalitete življenja na območju Občine Pesnica, 
- dvignjena življenjska raven prebivalstva na obravnavanem območju, 



- zmanjšano odhajanje mladih iz tega območja občine oz. stimuliranje priseljevanja mladih družin 
na območje občine, 

- ohranjeno delovno mesto pri nosilcu operacije, 
- urejen prireditve prostor in izveden dogodek, ki bo vključeval vse ranljive skupine, 
- vzpostavljeno partnerstvo med javnim, gospodarskim in zasebnim sektorjem z namenom 

oblikovanja novega skupnega programa in operacije, ki bo prispevala k celostnemu razvoju 
podeželja, 

- izboljšanje pogojev za aktivno preživljanje prostega časa. 
 
 

 

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/

