
 
OBNOVA MEŽNARIJE - Ukrep LEADER (19.2) 

 

Naziv operacije: OBNOVA IN UREDITEV PROSTOROV ZA NAMEN POGOSTITEV IN MUZEJA V 

MEŽNARIJI SVETI TRIJE KRALJI V SLOVENSKIH GORICAH 

Akronim operacije: OBNOVA MEŽNARIJE 

Celotna vrednost operacije: 52.477,06 EUR  
Predviden znesek sofinanciranja: 36.601,31 (EKSRP) 
 
Nosilec operacije: OBČINA BENDIKT 
 
Partnerja v operaciji:  
TURISTIČNO - VINOGRADNIŠKO DRUŠTVO BENEDIKT 
BIROCENTER MAKSIMILJAN POTOČNIK s. p. 
 
Osnovni namen operacije je obnoviti mežnarijo pri Sv. treh kraljih ter zagotoviti njegovo aktivno 
delovanje, ki bo omogočalo dodatno ponudbo na kulturnem, turističnem, prosvetnem in 
gospodarskem področju. 
 
CILJI OPERACIJE: glavni cilj operacije je obnovljena mežnarija, ki bo predstavljala ohranitev naravne 
vrednote in kulturne dediščine. Pomen ohranitve zgradbe, ki predstavlja najstarejšo zidano hišo v teh 
krajih, zgrajena je bila v času graditve cerkve Sv. treh kraljev, med leti 1522 in 1588, že sama po sebi 
odseva ohranitev naravne vrednote, saj je zgrajena iz naravnih materialov (les, kamen, žgana opeka), 
ki izhajajo iz domačih krajev, kakor tudi kulturne dediščine, saj ima stavba širši zgodovinski in kulturni 
pomen.  
Zasledovani bodo še naslednji cilji: z obnovo mežnarije in njenim delovanjem se bodo aktivirali lokalni 
potenciali, kar bo pripomoglo k ohranjanju delovnih mest na podeželju in tudi vlagateljici. Oživitev 
dejavnosti v mežnariji bo za sabo povleklo možnost ponudbe in prodaje lokalno pridelane hrane, vina 
ter spominkov in izdelkov lokalnega pomena. Na tak način bodo svojo prosperiteto povečale 
posamezne kmetije, društva in tudi občina, ki bo dolgoročno skrbela za izvajanje projekta in za to 
dejavnost zadolžila tudi enega izmed svojih zaposlenih. Operacije pa bo ponudila nove produkte in 
storitve na območju LAS-a. Gre za novo ponudbo objekta, kjer bo možnost opravljanja porok, 
slavnostnih sprejemov, srečanj, … Obnovljena mežnarija bo sama po sebi kulturni spomenik vreden 
ogleda za domačine, turiste in romarje. V njej bo ohranjena črna kuhinja in zbirka starih predmetov iz 
okolice, ki so živa priča življenja in dela prebivalcev, ki so živeli v teh krajih. Na ta način bo zagotovljeno 
tudi za druženje, raziskovanje, učenje udeležencev ranljivih skupin kot so otroci, starejši, kmečke žene. 
Starejši bodo ob tem podoživljali otroštvo, otroci, učenci in mladina bo spoznavala predmete in 
prostore iz preteklosti, kmečke žene se bodo spominjale kuhinjske posode, pribora, ki so uporabljali 
dedki in babice ali pa celo pradedki in prababice.  
 
GLAVNE AKTIVNOSTI: pri obnovi mežnarije so planirani posegi v okviru obnovitvenih del, ki so bila 
dogovorjena in potrjena s strani Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine. V objektu se bo 
vzpostavilo 5 prostorov, ki bo vsak imel svoj pomen in vlogo. Za vhodom bo obnovljen hodnik, kjer se 
bodo obnovili ometi, kamnita tla in od koder bo vstop v garderobo, ki bo služila za odlaganje dnevne 
obleke, kakor tudi za potrebe duhovnikov, mežnarja in ministrantov ob cerkvenih obredih. Naslednji 
prostor je črna kuhinja, ki mora ostati v prvotni obliki in se dogradijo samo uničeni deli. Na jugo-vzhodu 
se bo uredil prostor za muzejsko zbirko starin, ponudbo spominkov in izdelkov lokalnega pomena. V 



tem prostoru je potrebno urediti tlak in omete, postaviti in obnoviti obstoječo pohištvo ter ga 
opremiti. To je tudi prostor, ki bo služil za predstavitev in prodajo spominkov, okraskov, produktov 
domače obrti in vina. Največji prostor bo t.i. protokolarni prostor, v katerem je potrebno obnoviti 
kamnita tla, omete in predstaviti način zidanja teh stavbe, pomeni, da bo del zidu ostal brez ometa, 
kjer bodo vidni materiali in način gradnje. Obnovilo se bo tudi celotno stavbo pohištvo, okna in vrata 
ter izdelala nova vhodna vrata. 
Poleg teh aktivnosti, ki jih bo izvajal vlagatelj bodo aktivno sodelovali tudi člani Turistično 
vinogradniškega društva, ki bodo s svojim delom, kot prispevkom v naravi, pomagali pri čiščenju in 
urejanju prostorov in okolice mežnarije ter pomagali pri postavitvi muzejske zbirke.  
Aktivnost bo izvajal tudi partner z gospodarstva, kateri bo z nakupom opreme za slikanje, ki bo 
nameščena v protokolarnem prostoru obogatil vsebino prostora in omogočil izvajanje vrhunskih 
posnetkov iz pomembnih dogajanj kot so: poroke, svečani sprejemi in srečanja.  
 
PRIČAKOVANI UČINKI OPERACIJE: obnova mežnarije bo prinesla številne pozitivne učinke za občino, 
kraj in lokalno prebivalstvo. Eden izmed največjih učinkov bo dvig turistične ponudbe, ki bo 
pomembno vplival na popestritev ponudbe v občini in tudi širše v območju LAS. Lokalno prebivalstvo 
bo v muzeju lahko predstavilo svoje zgodovinske predmete, izdelke in tudi določene pridelke. Društva 
se bodo prav tako lahko predstavila s svojo dejavnostjo. Predvsem bo tu mesto za etnografsko in 
turistično vinogradniško društvo, ki bosta lahko ponudila svoje produkte od spominkov, izdelkov iz 
slame, gline, »pintovca«, lesa, pa vse do stekleničenega in buteljčnega vina.  
Mežnarija bo postala odličen prostor za medgeneracijsko druženje. Starejši se bodo spominjali 
predmetov in dogodkov povezanih z njimi ter zgodbe prenašali na mlajše rodove.  
Prostor bo primeren tudi za izvajanje degustacij, ki bodo zajele voden ogled po že obnovljeni kleti in 
veličastni gotski cerkvi Sv. Treh Kraljev. Ogled in predstavitev nas bosta popeljala v zgodovino ter nam 
pričarala utrip življenja v kraju, ki je bilo tu nekoč. Izvajala se bo pokušina protokolarnih vin iz osrčja 
Slovenskih goric s tradicionalno ocvirkovo pogačo, ogled zvonika od koder se ob jasnem vremenu vidi 
celo do Blatnega jezera na Madžarskem.  
Tu bo možno izvesti tudi pogostitve in protokolarne sprejeme namenjene različnim skupinam. 
Najemanje prostorov za najrazličnejše dogodke in za najrazličnejše namene. Od porok, sprejemov, 
sestankov.  
Najetje prostorov za: snemanje videospotov, photo shootingov, revij, razstav, … 
 
KAZALNIKI OPERACIJE:  
- obnovljeni prostori, oprema in nabavljeno nova oprema; obnovljena in postavljena oprema črne 
kuhinje, muzejska zbirka starin in pohištva v mežnariji; izveden nakup opreme za izvajanje slikanja in 
snemanja.  
Objekt bo namenjen tudi medgeneracijskemu druženju, saj se bodo ljudje ob različnih priložnostih 
sestali, se pogovarjali, izmenjevali izkušnje, obujali spomine in jih medsebojno primerjali. Občudovali 
bodo zgradbo in predmete, ki bodo v njej in podobno. 
- dodatna dejavnost in ponudba kraja in objekta; mežnarija bo primerna za izvedbo porok, 
slavnostnih sprejemov, srečanj,.. prostori mežnarije in okolica bodo postali odličen kraj za snemanje 
videospotov, photo shootingov, revij, razstav, … 
 
Cilj: Varovati okolje, ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine  
Ukrep: Aktivnosti in infrastruktura za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in okolju prijaznih 
oblik transporta, podpora za razvoj tržnih in turističnih dejavnosti (prosti čas, razvoj kulturnih 
dejavnosti, tehniška dediščina, spodbujanje aktivnega življenjskega sloga) 
 

Dodatne informacije: 

Program razvoja podeželja 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 

 

https://www.program-podezelja.si/sl/
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

