
 

Naziv operacije: OVTARJEV PLAC – FAZA 1 (ETAPA 2) 

Akronim operacije: Ovtarjev plac –etapa 2 

Celotna vrednost projekta: 58.095,07 EUR 

Predviden znesek sofinanciranja: 37.927,67 EUR 

Vodilni partner: OBČINA LENART 

Partnerja: Zadruga Dobrina z.o.o. in Društvo kmečkih žena in deklet Lenart 

Opis operacije: Tržnica v Lenartu ima pomembno vlogo pri oskrbi občanov z lokalno pridelano hrano, 

istočasno okoliškim pridelovalcem omogoča vir zaslužka in je tudi kraj za druženje. Urejenost  tržnice 

neprivlačna, zastarela in nefunkcionalna ter posledično manj zanimiva za ponudnike in obiskovalce. 

Obstoječi tlak iz betonskih tlakovcev je dotrajan in ne kazi le izgleda prostora ampak  obstaja tudi 

možnost poškodb (starejših, otrok, …). V okviru operacije bosta izvedena dva dogodka z delavnicami 

namenjenimi otrokom, staršem in širši javnosti, sodelovala bodo tudi ostala društva, tako, da bodo 

aktivnosti in dogodki že z samo izvedbo dosegli čim širši krog ciljnih skupin (otroci, mladostniki, starejši 

občani, mlade družine, …). Predvidene so tudi nabava predstavitvenih oblačil, drobnega materiala, vse 

z namenom, da projekt zaživi skozi dogodke in Ovtarjev plac zaživi tudi po izteku obdobja projekta. 

S preureditvijo  tržnice v središču mesta Lenart bo vzpostavljen novi prostor za druženje, sodelovanje, 

solidarnost, kreacije idej, prikaz veščin, znanj, izdelkov in pridelkov, ustvarjalnosti. Z novo ureditvijo bo 

določen nov sodoben značaj urbanega središča. Vzpostavljene bodo možnosti za kreiranje novih 

programov, ki bodo na eni strani spodbujali medgeneracijsko druženje, kulturo, ohranjanje kulturne 

dediščine, zdrav življenjski slog in telesno aktivnost, urejen bo primeren prostor  za organizacijo 

manjših prireditev na drugi strani bo lokalnim ponudnikom dana možnost, da se predstavijo in od tega 

tudi živijo ter razvijajo dejavnosti v kmetijstvu. Prebivalci se bodo bolj zavedali pomena izvora prehrane 

in zdravega prehranjevanja. S takim projektom skrbimo za ohranitev delovnega mesta v Zadrugi 

Dobrina, ki se z lokalno pridelano hrano na tem področju pilotno uspešno ukvarja že vrsto let.   

Urejena tržnica s predvidenimi dogodki in delavnicami bo s strani obiskovalcev, potencialnih kupcev 

bolj obiskana, kar bo spodbudilo tudi druge pridelovalce hrane in ponudnike, da  bodo dejavnost in 

ponudbo predstavili na tržnici. Posledično, dolgoročno, bo to vplivalo na večjo proizvodnjo lokalno 

pridelane hrane in možna nova delovna mesta in zaposlitve mladih, žensk, … 

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 
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