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PODROBNEJŠI OPIS OPERACIJE 

MPZAD  
 

Z operacijo dosegamo naslednje izzive: 

- A1 z operacijo bomo ustavili 1 novo trajnostno delovno mesto, katero se bo aktiviralo proti 

koncu operacije, predvidoma v mesecu juniju 2018 

- A2 operacija je zagotovo inovacija, saj na celotnem območju LAS Ovtar Slovenskih goric 

takega parkirišča in postajališča ni, kot tudi bo nastal velik potencial za nove produkte bodi 

si razne turistične točke, vodenja oz. promocija kmetij na območju LAS Ovtar Slovenskih 

goric. 

- B1 z operacijo bomo zagotovo doprinesli k razvoju turizma na našem območju, saj do sedaj 

te vrste turistov tukaj ni, ker nimajo omogočenega postanka. 

- C1 ker bo postajališče in parkirišče izvedeno po evropskih normativih in standardih. Kasete 

za praznjenje bodo priključene direktno na čistilno napravo v Brengovi, kar pomeni da se 

bodo vse fekalije, katere bodo turisti odlagali prečiščevali. S tem bomo tudi preprečili 

nelegalno ustavljanje in praznjenje avtodomov ter s tem pripomogli k varovanju okolja. 

- D1 ta cilj bomo dosegli s tem da bomo meseca maja 2018 zaposlili 1 žensko osebo, katera 

bo skrbela promocijo ter samo delovanje postajališča. 

Vzpostavljeno bo postajališče za avtodome z 3 polnilnimi enotami, na katere se priključi 6 avtodomov 

hkrati. Lahko se oskrbijo z elektriko in čisto vodo ter odložijo fekalije in odpadke (ločeno zbiranje 

odpadkov). Postajališče bo vključeno v mrežo PZA, katera skrbi za promocijo in prepoznavnost po 

celotni Evropi. Postavljena bo info tabla s ponudbo na območju Občine Cerkvenjak: kulturna dediščina, 

naravne lepote, turistične kmetije, vinotoči, gostilne, pohodniške in kolesarske poti. Izdelana bo 

zloženka v slovenskem in angleškem jeziku, z znamenitostmi in ponudbo Slovenskih goric. Tako bo 

lahko obiskovalec podaljšal postanek na območju LAS Ovtar Slovenskih goric. Ob koncu projekta bo 

izveden promocijski dogodek za novinarje in širšo javnost. Pri tem sodeluje Društvo »KRDEBAČ«, ki bo 

predstavil življenje nekoč prisotnih Rimljanov na tem območju, ki so tu pustili vidne sledi. Nastal bo 

nov turistični produkt s prikazom življenja Rimljanov kot rimski tabor. 

Cilji operacije so namenjeni vsem vrstam turistom (družine, starejši, mladi pari), ponudnikom na 

območju LAS – razširitev Ovtarjeve ponudbe. 

AKTIVNOSTI 

ŽE IZVEDENE AKTIVNOSTI: 

Pridobljeni dokumenti so soglasje iz Ministrstva za okolje in prostor RS št: 35506-616/2017-2 iz dne 

6.3.2017, potrdilo o namenski rabi zemljišč, katero smo prejeli od občine Cerkvenjak dne 6.3.2017. 

Pridobljeno gradbenega dovoljenja za manj zahtevne objekte do 200 kvadratnih metrov iz strani UE 

Lenart. 
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IZVAJANJE OPERACIJE: 

Celotna operacija se bo izvajala v Brengovi, kjer se bodo izvajala naslednja dela navedena po vrstnem 

redu izvajanja: 

- september - oktober 2017 - izvedba ureditve priklopov na vodo, elektriko, kanalizacijo  

- oktober 2017 - marec 2018 - izkopi in priprava terena za asfaltiranje, betoniranje in 

tlakovanje 

- marec 2018 - montaža ograje ter polnilnih postaj za avtodome 

- marec - april 2018 - ureditev okolice ter postavitev signalizacije 

- maj - junij 2018 - postavitev 2 obvestilnih tabel v bližini postajališča ter info tabla s 

ponudniki v okolici 

- maj-junij 2018 tisk zloženk s ponudbo Slovenskih goric 

- junij 2018 - končni prevzem 

- 1 nova zaposlitev  

- junij - julij 2018 - v sklopu občinskega praznika promocijski dogodek v sodelovanju z vsemi 

partnerji ter uradna predaja počivališča v uporabo 

FAZA 1:  

- Vlagatelj:  

- izvedba vseh potrebnih priključkov: voda, elektrika, kanalizacija; 

- nakup 3 polnilnih postaj za 6 avtodomov; 

- koordinacija in izvedba projekta (stroški dela) v času gradnja parkirišča (10 mesecev, 25% 
plače); 

- asfaltiranje dovozne poti in del postajališča v velikosti 400 m2;  

- tlakovanje postaj za 6 avtodomov (travno satje) v velikosti 400 m2; 

- ograditev postajališča s panelno ograjo v dolžini 120 m; 

- izdelava in postavitev 1 kom reklamne table v neposredni bližini postajališča; 

- ureditev okolice (posaditev 3 dreves, zatravitev 400 m2); 

- tisk zloženk v dveh jezikih (3000 kom);  

- 1 otvoritveni dogodek s predajo objekta in pogostitvijo aktivnost izvede Trgovina – 
gostinstvo Ploj s obema partnerjema 

 

PARTNER 1: OBČINA CERKVENJAK  

- izdelava 1 info table, na kateri bo predstavljena turistična ponudba Občine Cerkvenjak, 

- postavitev javne razsvetljave v dolžini 120 m 

PARTNER 2: DRUŠTVO »KRDEBAČ« 

Ob promocijskem dogodku izvede predstavitev življenja nekoč prisotnih Rimljanov na tem območju, ki 
so tu pustili vidne sledi. Nastal bo nov turistični produkt s prikazom življenja Rimljanov kot rimski tabor. 
(Na željo obiskovalcev in uporabnikov se lahko kasneje izvede predstavitev življenja Rimljanov). 

OPERACIJA ZAJEMA NASLEDNJE CILJNE SKUPINE: 
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Ciljne skupine so v večini turisti, kateri se bodo odločili za obisk počivališča, in posledično tudi za obisk 

raznih turističnih, kulturnih in zgodovinskih zanimivosti. 

Posledično ciljne skupine postanejo tudi ponudniki gostinskih in turističnih storitev na območju LAS 

Ovtar Slovenskih goric, kateri ponujajo svoje izdelke oz. storitve turistom. V neposredni bližini 

postajališča za avtodome se nahajata mehanična delavnica in avtopralnica, ki lahko nudita storitve 

uporabnikom – turistom. Omogočen je dostop za invalide. Na postajališču bo omogočeno 

medgeneracijsko srečavanje: starejši, mlajši, družine z otroki. 

INOVATIVNOST  

Sama izvedba postajališča in parkirišča za avtodome na našem območju predstavlja že samo po sebi 

inovativnost, saj ga na območju LAS Ovtar Slovenskih goric ni. Vedno večja je potreba in povpraševanje 

po teh storitvah. Zato smo se ravno mi odločili, da v to območje prvi pripeljemo te vrste turistov, kateri 

trenutno nimajo možnosti postanka na območju LAS. Tudi lokacija postavitve je primerna, saj je tik ob 

avtocesti, kar pomeni veliko frekvenco avtodomov, kateri se lahko ustavijo samo za prenočitev ter 

praznjenje svojega avtodoma ali pa se odločijo za daljši postanek in spoznajo celotno območje LAS 

Ovtar Slovenskih goric.  

CILJI 

OPERACIJA PRISPEVA K NASLEDNJIM CILJEM: 

- CILJ A1: Ustvariti trajnostna delovna mesta z aktiviranjem lokalnih potencialov – trajna zaposlitev 1 

ženske osebe,  

- CILJ B1: Zagon in diverzifikacija dejavnosti za tržne podjeme – s samo vzpostavitvijo postajališča in 

parkirišča za avtodome bomo v naše okolje pripeljali novo vrsto turistov, kateri bodo uporabljali 

storitve in produkte ponudnikov na območju LAS in tako omogočili razvoj obstoječih in možnosti 

nastanka novih ponudnikov – nova ponudba v mreži Ovtarjeve ponudbe; nov produkt za turiste z 

avtodomi na območju LAS Ovtar Slovenskih goric. 

- CILJ C1: Varovati okolje, ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine –  ker bo postajališče in 

parkirišče izvedeno po evropskih normativih in standardih. Kasete za praznjenje bodo priključene 

direktno na čistilno napravo v Brengovi, kar pomeni da se bodo vse fekalije, katere bodo turisti odlagali 

prečiščevali. S tem bomo tudi preprečili nelegalno ustavljanje in praznjenje avtodomov ter s tem 

pripomogli k varovanju okolja. Javna razsvetljava bo izvedena z LED svetili. Ohranjajo se zelene 

površine (travno satje). 

- CILJ D1: Krepitev integralnih rešitev soc. in medgenerac. vključenosti ter varovanje zdravja - ta cilj 

bomo dosegli s tem da bomo meseca maja 2018 zaposlili 1 žensko osebo, katera bo skrbela promocijo 

ter samo delovanje postajališča. Omogočen bo dostop za invalide. Na postajališču bo omogočeno 

medgeneracijsko srečavanje: starejši, mlajši, družine z otroki, … 

TRAJNOST 

Ta operacija bo po zaključku projekta zagotovo trajna, saj so za to vrsto turizma vse večje potrebe in 

povpraševanje, na območju LAS ni  tovrstne ponudbe, zato bodo turisti z avtodomi, kateri želijo 
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spoznati zanimivosti in življenje območja LAS Ovtar Slovenskih goric zagotovo uporabili to postajališče. 

V času operacije bo Občina Cerkvenjak počivališče vključila v mrežo postajališč Slovenije. V finančnem 

smislu v nadaljevanju s samim počivališčem ne bo večjih stroškov, bom pa sam kot vlagatelj v primeru 

potrebe po finančnem vložku prispeval sredstva za dobro delovanje postajališča. Zagotovljena bo 

prisotnost zaposlenega v rednem delovnem času, možnost bo koriščenje izven delovnega časa (24 

ur/dan, vse dni v letu).  

VLOGA PARTNERJEV V OPERACIJI 

VLAGATELJ/NOSILEC OPERACIJE:  

- izvedba vseh potrebnih priključkov: voda, elektrika, kanalizacija; 

- nakup 3 polnilnih postaj za 6 avtodomov; 

- koordinacija in izvedba projekta (stroški dela) v času gradnja parkirišča (10 mesecev, 25% 

plače); 

- asfaltiranje dovozne poti in del postajališča v velikosti 400 m2;  

- tlakovanje postaj za 6 avtodomov (travno satje) v velikosti 400 m2; 

- ograditev postajališča s panelno ograjo v dolžini 120 m; 

- izdelava in postavitev 1 kom reklamne table v neposredni bližini postajališča; 

- ureditev okolice (posaditev 3 dreves, zatravitev 400 m2); 

- tisk zloženk v dveh jezikih (3000 kom);  

- 1 otvoritveni dogodek s predajo objekta in pogostitvijo aktivnost izvede Trgovina – gostinstvo 

Ploj s obema partnerjema 

 

PARTNER 1: OBČINA CERKVENJAK  

- izdelava 1 info table, na kateri bo predstavljena turistična ponudba Občine Cerkvenjak, 

- postavitev javne razsvetljave v dolžini 120 m 

 

PARTNER 2: DRUŠTVO »KRDEBAČ« 

Ob promocijskem dogodku izvede predstavitev življenja nekoč prisotnih Rimljanov na tem območju, ki 

so tu pustili vidne sledi. Nastal bo nov turistični produkt s prikazom življenja Rimljanov kot rimski tabor. 

(Na željo obiskovalcev in uporabnikov se lahko kasneje izvede predstavitev življenja Rimljanov). 

TRAJNOSTNA (SONARAVNA) RABA LOKALNIH VIROV  

SKRB ZA VAROVANJE OKOLJA:  

- ločeno zbiranje odpadkov, čiščenje fekalnih vod (priključitev na obstoječo čistilno napravo) 

- ohranjanje zelenih površin (travnato satje) 

- uporaba LED svetil 

- posredno ohranjanje in primerna raba naravnih vrednot in kulturne dediščine, 

- preprečevanje nelegalnega ustavljanja avtodomov in onesnaževanja okolja z izpusti v 
naravno okolje, 

- poveča se število nočitev brez izgradnje trajnih prenočitvenih objektov ter večjih posegov v 
prostor. 

 


