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PODROBNEJŠI OPIS OPERACIJE 

UREDITEV DOMAČIJE KAPL 
IZZIVI: 
 Z načrtovano operacijo se rešujejo izzivi ohranjanja naravnih vrednot in kulturne dediščine in 
ustvarjajo pogoji za kvaliteto območja, ki prispeva k trajnostnemu razvoju potenciala znotraj 
dejavnosti terciarnega sektorja. S tem se  v okolju ohranja kulturna krajina in ravnovesje v okolju 
med preteklostjo in prihodnostjo, med mladimi, starejšimi in ranljivimi skupinami. Povečujejo se 
tržne in turistične dejavnosti. S tem se tudi ustvarja varovanje okolja in zdravi bivalni pogoji. 
Varovanje naravnega okolja ter kulturne krajine in objektov kulturne dediščine so usmeritve 
naprednih in v prihodnost usmerjenih akterjev razvoja območja. Stavbna in kulturna dediščina je 
velika zakladnica Slov. goric za  razvoj turizma. 

CILJI 
- Ohraniti objekte kulturne in stavbne dediščine in dvigniti osveščenost prebivalstva glede 

varovanja okolja in ohranjanja narave ter kulturne dediščine. (cilj C1) 
- Povečati turistične destinacije in dejavnosti v kraju z novo vsebino in ponudbo. (cilj B1) 
- Usposobiti objekt za nočitvene kapacitete v obliki kot se je v takšnih objektih živelo v 

preteklosti. Kar predstavlja inovativni produkt v Slov. goric – Detox (cilj 2) 
- Povečanje kakovosti življenja. Ob nekaj dnevni namestitvi gosta v objekt stavbne dediščine,  

gosta sprostiti, izključiti iz sedanjega tempa življenja in ga vživeti  v obdobje 100 let nazaj.(cilj 
D1) 

- Izvajati medgeneracijska druženja in vključevati invalide. Tako, da starejši prenašajo  svoja 
doživetja in izkušnje na mlade-osnovno šolske otroke iz vsebine kulturne in stavbne 
dediščine. Pri tem se lahko vključujejo tudi invalidi, ki so zelo dovzetni za takšne vsebine. (cilj 
D1) 

 

AKTIVNOSTI  
Obnova objekta stavbne dediščine ( pleskanje sten, popravilo in pleskanje stavbnega pohištva…) in s 
tem izvesti aktivnosti v trajnostni razvoj turizma in turističnih dejavnosti,  varovanja okolja, nove 
vsebine za učenje, osveščanje o kulturni dediščini, pravilni rabi naravnih vrednot, osveščanje, 
medgeneracijsko druženje in motivacijo v infrastrukturi (stavbna dediščina, narava Slov. goric). 
Izvedba delavnic za promocijo v kulturnem domu in izvedba delavnice na objektu operacije. 
Pričakovani učinki 

- Novi produkti, ki prispevajo k razvoju podjetništva, turizma (naravne vrednote in kulturna 
dediščina), ekologije, športa, kulture in društvenih dejavnosti.  

-  Novi izvedeni ukrepi na področju varovanja okolja (objekt ob obnovljen in ne bo več 
negativno vplival na okolje kot ruševina)  

- Usposobljenost in povezovanje z večjo ozaveščenostjo prebivalcev. 
- Prispevek k viški kakovosti življenja. 
- Medgeneracijska druženja. 

CILJNE SKUPINE 
- Domači turisti, tuji turisti, pohodniki, osnovne šole, društva, lokalno prebivalstvo, starejši, 

invalidi in naključni obiskovalci 
 Pričakovani učinki 
Novi produkti, ki prispevajo k razvoju turizma, podjetništva, večji kakovosti življenja, 
medgeneracijskem druženju, naravne in kulturne dediščine, ekologije,  kulture in društvenih 
dejavnosti  
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KAZALNIK REZULTATA 
- Urejen objekt stavbne in kulturne dediščine, dostop do ogleda etnološke zbirke, učenje in 

spoznavanje kulturne dediščine na delavnicah in ob vsakokratnih obiskih in stavbne dediščine 
na lokaciji objekta,  možnost prenočitve v objektu stavbne dediščine in sprostitev ob 
podoživitvi bivanja v preteklosti.  

-  
 Ocena okoljskih učinkov 

pozitiven vpliv na okolje (objekt bo urejen),  uvajanje novih podjetniških aktivnosti lokalne ponudbe, 

ohranitev primerne rabe narave in kulturne dediščine območja. 

AKTIVNOSTI 

Razpolagam z objektom stavbne dediščine, ki je pod režimom ZVKD Maribor. V objektu je že delno 

urejena zbirka premične kulturne dediščine in novo zgrajene sanitarije. Da bi bil objekt primeren za 

oglede kulturne dediščine, učenje oz. spoznavanje kulturne dediščine in možnosti  prenočitve v 

objektu z namenom podoživitve bivanja (detox) v takšnem objektu v naši preteklosti je potrebno v 

objektu opraviti določena vzdrževalna in obnovitvena dela, kot so kitati in prepleskati notranje 

prostore in popraviti in popleskati vrata in okna (restavrirati), po koncu del pa vse očistiti in zaščititi 

pode z premazi. Obnovitvena dela se bodo izvajala v eni fazi. V preteklosti izvedene aktivnosti na 

objektu so bile, da se je sproti vzdrževala fasada in streha z lastnimi sredstvi in zgrajene sanitarije. 

Izvedle se bodo tudi delavnice. 

Vloga partnerja v projektu bo sodelovanje  pri promociji operacije na delavnicah v kulturnem domu. 

1. Partner (občina Sveta Ana) bo prispeval strošek najema dvorane za izvedbo promocijskih 
delavnic. 

2.  Partner Turistično društvo Sv. Ana v Slov. goricah bo financiralo izvedbo pogostitve na 
delavnici. 

Predvideni učinki operacije bodo vidni kot novi produkt na področju turizma, podjetništva, ohranitev 

kulturne dediščine, povečana ozaveščenost prebivalstva na področju kulturne dediščine, novi 

izvedeni ukrepi na področju varovanja okolja, medgeneracijsko druženje ranljivih skupin. 

FAZA 1: 

    Na podlagi izdelanih projektnih pogojev in soglasja ZVKD je bil izdelan popis del in pridobljene 

   potrebne ponudbe. 

- Izvedba obnove (čiščenje starega ometa, in opleska na stropu, kitanje in pleskanje zidov in 

stropa, popravilo vrat in podbojev,  pleskanje, ter čiščenje podov z oljnim premazom), - (glej 

popise del) 

- Izvedba ene delavnice v objektu, ki je predmet operacije z namenom medgeneracijskega 

druženja mladih-otrok 2. triade in starejših- upokojencev, kjer bodo starejši prenašali izkušnje 

in svoja doživetja iz preteklosti na mlade. Delavnica bo omogočena in namenjena tudi 

invalidom, saj je urejen dostop za invalide. 
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- izvedba 1 delavnice za namen promocije na izletniški kmetiji Šenveter na temo prikaza ročnih 

del stare obrti in ogleda filma o Sv. Ani.  

- Partner 1 bo sodeloval s plačilom stroška najema prostorov za izvedbo delavnic na izletniški 

kmetiji Šenveter. 

- Partner 2 bo izvedel z zunanjim partnerjem pogostitev udeležencev delavnice. 

OPERACIJA ZAJEMA NASLEDNJE CILJNE SKUPINE: 

V operacijo bodo vključeni mladi, starejši, invalidi in ranljivejše skupine, ki lahko pripadajo različnim 

skupinam, kot so: domači turisti, tuji turisti, pohodniki, osnovne šole, društva, lokalno prebivalstvo, 

varovanci v domovih in naključni obiskovalci. Vključenih bo 8 ciljnih skupin. 

INOVATIVNOST  

Operacija predstavlja novost v tem območju, ker še sedaj ni urejenega objekta stavbne dediščine s 

premično kulturno  dediščino z možnostjo   prenočitve (sproščanja) v objektu in podoživitve naše 

preteklosti.  

Šole, gostje in drugi obiskovalci iz prej navedenih ciljnih skupin bodo imeli možnost izobraževanja in 

spoznavanja naše kulturne in stavbne dediščine v objektu kulturnega in etnološkega spomenika, s 

prikazom tradicionalnih obrti, kot je čevljarska obrt, mletje žita…nastal bo prenos znanja in tradicije iz 

starejših na mlajše. 

CILJI 

Operacija prispeva  k večjim ciljem in sicer: 

- Ohraniti objekte kulturne in stavbne dediščine in dvigniti osveščenost prebivalstva glede 
varovanja okolja in ohranjanja narave ter kulturne dediščine. (cilj C1) 

- Povečati turistične destinacije in dejavnosti v kraju z novo vsebino in ponudbo. (cilj B1) 
- Usposobiti objekt za nočitvene kapacitete v obliki kot se je v takšnih objektih živelo v 

preteklosti. Kar predstavlja inovativni produkt v Slov. goric  - detox (cilj 2) 
- Povečanje kakovosti življenja. Ob nekaj dnevni namestitvi gosta v objekt stavbne dediščine,  

gosta sprostiti, izključiti iz sedanjega tempa življenja in ga vživeti  v obdobje 100 let nazaj.(cilj 
D1) 

Izvajati medgeneracijska druženja in vključevati invalide. Tako, da starejši prenašajo  svoja doživetja 

in izkušnje na mlade-osnovno šolske otroke iz vsebine kulturne in stavbne dediščine. Pri tem se lahko 

vključujejo tudi invalidi, ki so zelo dovzetni za takšne vsebine. (cilj D1) 

TRAJNOST 

Po izvedbi operacije je zagotovljena trajnost nadaljevanja izvajanja v vlogi opredeljenih vsebin , 

zagotovljeno je lastno upravljanje rezultatov operacije in zagotovljena je možnost trženja novih 

produktov in vsebin. Po zaključku naložbe bo upravljal in skrbel za rezultate operacije lastnik oz. 

investitor sam z lastnimi sredstvi in svojimi programi. Za izdelavo programov ponudbe in vodenja 

delavnic ima investitor ustrezno znanje kot turistični vodnik in kor aktivni dejavnik na področju 

turizma v turističnem društvu. 
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VLOGA PARTNERJEV V OPERACIJI 

Vlagatelj/Nosilec operacije: Viktor Kapl bo na operaciji financiral vsa obrtniška dela na objektu in  

izvedel eno delavnico v kulturnem domu in eno delavnico na objektu operacije. Prav tako bo izvedel 

čiščenje in oljenje podov kot prispevek dela v naravi. 

-  Partner 1 bo finančno sodeloval s prispevkom stroška plačila najema prostorov za izvedbo delavnic 

v višini najugodnejšega pridobljenega predračuna. 

-  Partner 2 bo izvedel z zunanjim partnerjem pogostitev udeležencev delavnic. To pomeni, da bo 

   nosil finančni strošek pogostitve v višini pridobljenega predračuna. 

TRAJNOSTNA (SONARAVNA RABA LOKALNIH VIROV  

Operacija bo prispevala k ohranitvi kulturne dediščine, ohranjanju naravnih vrednot, prispevala k 

izboljšanju zdravja prebivalstva (obiskovalcev), ohranjanju dobrega počutja in sprostitve v naravnem 

okolju. Operacija bo upoštevala trajnostno rabo lokalnih virov, saj bo ogrevanje prostorov na 

tradicionalen naraven način. 

 


