
 

Namen operacije je, na osnovi že v tujini obstoječih trajnostnih sosesk razviti model tovrstne 

soseske v Slovenskih goricah. Trajnostna soseska je eko-soseska, ki temelji na varčni in 

odgovorni rabi naravnih virov, ponovni uporabi, krožnem gospodarjenju in razvoju zelenih 

delovnih mest. Prebivalce občin LAS Ovtar Slovenskih goric bomo s pomočjo predavanj, 

izobraževalnih filmov in delavnic osveščali o pomembnosti varovanja okolja, s postavitvijo 

pametne, energetsko popolnoma neodvisne solarne klopi pa investirali v sodobno, okolju 

prijazno rešitev. Ker so spremembe potrebne tudi na nivoju trajnostnih delovnih mest bomo 

zadnjo triado osnovnošolcev podučili o osnovah podjetništva in z njimi zasnovali mini poslovni 

načrt za zelena delovna mesta. Zaradi upada prodaje pri velikem številu ponudnikov iz občin Las 

Ovtar Slovenskih goric, bomo ciljni publiki podjetnikov ponudili izobraževanje vezano na prodajo 

preko družbenih omrežij in spletne trgovine, saj bi na ta način razširili mrežo potencialnih 

kupcev. 

Aktivnosti v operaciji 
Glavna aktivnost je predstavitev modela trajnostne soseske, pri kateri gre za preplet 
ekosistemskih rešitev, socialnih inovacij in digitalnih tehnologij. Ker je za postavitev trajnostne 
soseske bistvenega pomena ohranjanje delovnih mest, naravnih vrednot in kulturne 
dediščine, bomo izvedli predavanja z naslednjimi tematikami: preveč zavržene hrane, 
prekomerno nakupovanje tekstilnih izdelkov, centri ponovne uporabe in načini že skoraj 
pozabljenih tehnik obnove izdelkov in pohištva, povečanje prodaje po spletu in prednosti 
spletne trgovine, zgodbarjenje in poslovna nemščina z zelenimi vsebinami podjetništva. 
Spremembe so potrebne tudi na nivoju trajnostnih delovnih mest, zato bomo za osnovnošolce 
zadnje triade izvedli podjetniški krožek, v sklopu katerega se učenci seznanijo z osnovami 
podjetništva ter izdelajo mini poslovni načrt za določeno zeleno delovno mesto. 
Ena od aktivnosti operacije je nabava solarne polnilne klopi, klopi nove generacije. 
 

 

 
 

Naziv operacije: ZELENE SLOVENSKE GORICE 
 

Sklad: ESRR 
 

Vodilni partner – nosilec operacije: RAZVOJNA AGENCIJA SLOVENSKE GORICE, d.o.o. 
 

Partnerji: 
DRUŠTVO ZA RAZVOJ PODEŽELJA OVTAR SLOVENSKIH GORIC  
OBČINA BENEDIKT 
OBČINA CERKVENJAK 
OBČINA DUPLEK 
OBČINA LENART 
OBČINA SVETA ANA 
OBČINA SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH 
OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH 
OBČINA ŠENTILJ 

 
Vrednost operacije: 40.655,54 EUR  
Vrednost sofinanciranja (ESRR) : 31.866,11 EUR  
Trajanje operacije: 13 mesecev  
Predviden zaključek operacije: 31.1.2023 

 



Nosilec operacije RAZVOJNA AGENCIJA SLOVENSKE GORICE d.o.o. poskrbi za koordinacijo in 
vodenje operacije, sodelovanje s predavatelji na posameznem modulu, informiranje, animiranje 
in svetovanje za vključitev v program, pripravo oglasov, letakov, vabil, zbiranje prijav, pripravo 
prostorov za izvedbo predavanj in delavnic, prisostvuje na predavanjih, fotografira, pripravi liste 
prisotnosti, izvede pripravo in analizo evalvacijskih vprašalnikov po modulih, obvešča javnost o 
izvedbi, pripravi vsebinska in finančna poročila. V okviru lastnega dela izvede predavanje Poslovna 
nemščina z zelenimi vsebinami podjetništva ter Podjetniški krožek za OŠ – Zelena delovna mesta 
za mlade. 
Partner DRUŠTVO ZA RAZVOJ PODEŽELJA OVTAR SLOVENSKIH GORIC izvede 
predavanje in delavnico z naslovom Center ponovne uporabe. 
Partnerji OBČINA BENEDIKT, OBČINA CERKVENJAK, OBČINA DUPLEK, OBČINA LENART,      
OBČINA SVETA ANA, OBČINA SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH, OBČINA SVETI JURIJ V 
SLOVENSKIH GORICAH, OBČINA ŠENTILJ poskrbijo za investicijsko aktivnost, nabavo solarnih 
polnilnih klopi. 

 
Predvideni učinki operacije 
Za Slovenijo na splošno velja relativno dobra deklarativna ekološka ozaveščenost, a prebivalci 
slabo prepoznavajo glavne vire onesnaževanja okolja in so bolj nagnjeni k iskanju krivcev drugje, 
ne prepoznajo lastne krivde in zato niso pripravljeni ukrepati in spremeniti svojega delovanja in 
obnašanja. Zato so pričakovani učinki operacije Zelene Slovenske gorice dvigniti okoljsko zavest 
ter spremeniti navade in aktivnosti, ki imajo negativne vplive na okolje. Pri vseh generacijah 
prebivalcev občin LAS Ovtar Slovenskih goric želimo okrepiti zavest o odgovornosti posameznika 
za stanje v okolju in vzpodbujanje pripravljenosti za spreminjanje osebnih vrednot. Tako bodo imeli 
prebivalci željo živeti v zdravem in čistem kraju in bodo na to ponosni. Na osnovi tega se spodbuja 
medgeneracijsko povezovanje, povezovanje in mreženje lokalnih ponudnikov, lokalnih društev ter 
prebivalcev območja. Mladi razmišljajo v smeri razvoja in pomembnosti zelenih delovnih mest, saj 
je zeleno podjetništvo obetavna razvojna usmeritev. 

Cilj operacije: 
Cilj je postavitev novega produkta na območju LAS Ovtar ter osveščanje vseh generacij prebivalstva 
o načinih in pomembnosti trajnostnega varovanja okolja, saj bivalni pogoji zagotavljajo kvaliteto 
območja, ki prispeva k trajnostnemu razvoju. Skozi razne aktivnosti bomo zagotovili programe za 
učenje, osveščanje in motivacijo pravilne rabe naravnih vrednot in okolju prijaznih 
materialov. Z naslednjimi temami bomo spodbudili k ukrepanju v prihodnosti: ekologija, 
zmanjševanje pridelanih odpadkov v turizmu in v 

tekstilni industriji, varovanje zdravja, spodbujanje gospodarstva in podjetništva. 

Predvideni programi se navezujejo na medgeneracijske vsebine, vzpostavljajo partnerstvo med 

javnim, gospodarskim in zasebnim sektorjem, ki bodo prispevali k celostnemu razvoju podeželja 

na območju LAS. Ranljivi skupini – mladim želimo približati podjetništvo in zelena delovna mesta. 

Prispevek k uresničevanju REZULTATOV za doseganje ciljev Strategije lokalnega razvoja 
– SLR: 

 
Cilj D1 – Varovati okolje, ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine 
Aktivnosti operacije podpirajo programe za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in okolju 

prijaznih oblik transporta, so podpora za razvoj tržnih in turističnih dejavnosti. Izvedeni so novi 

ukrepi na področju varovanja okolja. 

 



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/

