SEZNAM PROJEKTOV LAS LASTOVICA V OBDOBJU 2014-2020 na dan
29.10.2021
DVA JAVNA POZIVA ZA PROBLEMSKO OBMOČJE (OBČINA HOČE – SLIVNICA)
V okviru obeh javnih pozivov za problemsko območje je bilo sofinanciranih 7 projektov v okviru
sklada EKSRP ter 6 projektov v okviru sklada ESRR.
Seznam sofinanciranih projektov v okviru sklada EKSRP:
Zap. št.

Naziv projekta

Status projekt

Kratka vsebina

1.

Točke Vegec

zaključen

2.

Mreža
gospodarstva

zaključen

3.

Pohodne in
kolesarske poti
na neurbanem
območju
Nadgradnja
rekreacijske
infrastrukture
v Bohovi
Dežela
pohorskega
medu

zaključen

Vzpostavitev točk
večgeneracijskega sodelovanja
na podeželju (nabava urbane
opreme in označitvenih tabel)
Vzpostavitev mreže
gospodarstvenikov iz občine,
izdelava promocijskih filmčkov,
izvedba dogodkov – srečanj
Ureditev pohodnih in
kolesarskih poti z urbano
opremo, priprava zloženk

6.

Nadgradnja
balinišča v
Hočah

Zaključen

7.

Prenova
kulturni dom
Hoče

Zaključen

4.

5.

Pridobljeno
sofinanciranje
5.228,57

1.870,20

3.306,12

zaključen

Postavitev otroških igral na
igrišču v Bohovi

14.647,13

zaključen

Čebelarski dom na Pohorju nabava opreme, ureditev
medovitega vrta, priprava
programov za različne ciljne
skupine, izvedba dogodkov
Ureditev okolice balinarskega
igrišča, nabava krogel, izvedba
dneva odprtih vrat za vse
generacije
Prenova notranjosti kulturnega
doma (tla, ozvočenje in
osvetlitev), izvedba kulturnih
dogodkov - otvoritev

3.101,07

10.279,37

14.789,10
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Seznam sofinanciranih projektov v okviru sklada ESRR:
Zap. št.

Naziv projekta

1.

Večgeneracijski zaključen
center Rogoza
- Vegec
Hočko jezero
zaključen
(razvoj
inovativnih
turističnih
produktov)
Pohodne in
zaključen
kolesarske poti

2.

3.

Status projekt

4.

Hočke jezero –
izboljšajmo
okolje

zaključen

5.

Mreža Vegec

zaključen

6.

Izboljšanje
športne
infrastrukture

Zaključen

Kratka vsebina
Vzpostavitev večgeneracijskega
centra v Rogozi, izvajanje
programa
Nabava opreme v okolici
Hočkega jezera, z namenom
vzpostavljanja pogojev za
turistične in rekreativne
dejavnosti
Ureditev pohodnih in
kolesarskih poti z urbano
opremo, izvedba promocijskih
dogodkov
vzpostavljanje za uspešno
sobivanje prebivalcev in turistov
ter naravnih prebivalcev tega
območja
Vzpostavljanje pogojev za razvoj
mreže večgeneracijskih točk in
večgeneracijskih centrov na
območju občine Hoče-Slivnica;
VZPOSTAVLJENO ENO DELOVNO
MESTO
Prenova balinišča v Hočah –
barvanje konstrukcije ter
nabava zaščitne mreže

Pridobljeno
sofinanciranje
5.942,99
10.357,87

6.256,03

5.353,39

14.662,50

7.038,00

DVA 1. JAVNA POZIVA ZA CELOTNO OBMOČJE LAS LASTOVICA
Seznam sofinanciranih projektov v okviru sklada EKSRP:
Zap. št.

Naziv projekta

Status projekt

Kratka vsebina

1.

Skupaj
očistimo naše
občine
Oblikovanje
turistične
ponudbe
Občine Starše

zaključen

Pohorska
tržnica

zaključen

Izvedba čiščenja – čistilne akcije
v občinah LAS pod skupnim
nazivom
Nabava mesoreznice za kmetijo
Golob iz Zlatoličja, povezovanje
ponudnikov za oblikovanje
turističnega produkta, izdelava
brošurice, promocija
Nabava dodatnih 10 hišk za
Pohorsko tržnico, zastave,
promocija…

2.

3.

zaključen

Pridobljeno
sofinanciranje
3.523,67
9.882,72

11.507,14
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Seznam sofinanciranih projektov v okviru sklada ESRR:
Zap. št.

Naziv projekta

Status projekt

Kratka vsebina

1.

Varna soseska

zaključen

2.

Azbest –
nevarno in
škodljivo

zaključen

Nakup 10 defibrilatorjev za
celotno območje LAS
Menjava prejšnje azbestne
kritine na objektu DCA Marjeta

Pridobljeno
sofinanciranje
13.294,00
14.377,69

DVA 2. JAVNA POZIVA ZA CELOTNO OBMOČJE LAS LASTOVICA
Seznam sofinanciranih projektov v okviru sklada EKSRP:
Zap. št.

Naziv projekta

Status projekt

Kratka vsebina

1.

Dobrote iz
domačih logov

zaključen

2.

Tradicionalno
medgeneracijsko
druženje NK
Dobrovce
Pod šotorom se
dogaja

V potrjevanju
zahtevka,
zaključen

Nabava premičnih stojnic za
lokalne ponudnike, izvajanje
prireditev na prostem v
Miklavžu na Dravskem polju;
povezovanje lokalnih
ponudnikov
Ureditev prostorov objekta NK
Dobrovce v 1. nadstropju z
namenom podpore delovanju
društev
Nabava prireditvenega šotora,
stojnic, klopi in miz za izvajanje
lokalnih prireditev

3.

4.

Razdeljen na
dva zahtevka,
prvi zahtevek
oddan
Nadgradnja
V potrjevanju
večgeneracijskega zahtevka,
centra
zaključen

Pridobljeno
sofinanciranje
11.254,01

Odobreno:
50.492,56
Odobreno:
54.819,08

Urejanje prostorov za
Odobreno:
delovanje večgeneracijskega
25.982,85
centra v AMD Orehova vas
(prenova notranjosti, pohištvo
za kuhinjo, pisarno / dnevno
sobo, izvajanje programa
5.
Zlata Drava
V izvajanju
Oblikovanje novega
Odobreno:
turističnega produkta izpiranja 29.587,14
zlata ob reki Dravi –
oblikovanje mreže deležnikov,
nabava materialov, orodja,
promocijskih oblačil itd.
Na ta javni poziv je bil prijavljen tudi projekt Prostofer, ki pa ni bil potrjen s strani ARSKTRP.
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Seznam sofinanciranih projektov v okviru sklada ESRR:

Zap. št.

Naziv projekta

1.

Ureditev
zaključen
prostorov za
medgeneracijsko
druženje

2.

Nadgradnja
športne
infrastrukture v
Hočah
Medgeneracijski
turnir v ruskem
kegljanju
Vaška hiša –
središče
povezovanja

3.
4.

Status projekt

zaključen

zaključen
V teku

Kratka vsebina
Delna energetska prenova
objekta AMD v Orehovi vasi
(stavbno pohištvo, ogrevanje) z
namenom zagotavljanja
pogojev za delovanje
večgeneracijskega centra,
promocijski dogodek - otvoritev
Prenova nogometnega igrišča
pred OŠ v Hočah (prevleka,
ograja),izvedba promocijskega
dogodka - otvoritve
Izvedba objekta za rusko
kegljanje v Miklavžu
Prenova objekta v Marjeti na
DP z namenom povezovanje
lokalnih ponudnikov ipd.

Pridobljeno
sofinanciranje
33.037,67

27.200,00

34.650,93
Odobreno:
36.270,80

DVA 3. JAVNA POZIVA ZA CELOTNO OBMOČJE LAS LASTOVICA

Seznam sofinanciranih projektov v okviru sklada EKSRP:

Zap. št.

Naziv projekta

Status projekt

1.

Voda izpod
Pohorja

V potrjevanju
na ARSKTRP

2.

E-kolesarjenje
na Pohorju

V potrjevanju
na ARSKTRP

3.

Prenova
turističnih
atrakcij na
Pohorju

V potrjevanju
na ARSKTRP

Kratka vsebina

Pridobljeno
sofinanciranje
Prenova vodohrana na Pohorju – 90.954,00
ohranjanje narave, izboljšanje
kakovosti vode, promocija
varstva okolja v šolah,…
Nakup 15 električnih koles,
50.524,49
priprava promocijskega filmčka,
izdelava zloženke, izvedba
promocijskih kolesarjenj in
novinarske konference
Prenova in ustreznejša
48.529,90
interpretacija naravna vrednote
slap Skalca – Framski slap ter
vzpostavitev novih energetskih
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točk v okviru resorta Bolfenk,
izvedba promocijskih pohodov
4.
Nočni
V potrjevanju
prenova nočne osvetlitve
61.323,10
nogometni
na ARSKTRP
nogometnega igrišča v
turnir
Dobrovcah, z namenom
zmanjševanja onesnaževanja
(neustrezna osvetlitev,
energetske izgube) in izvajanja
dogodkov skozi celo leto
Ena vloga Občine Starše je bila umaknjena v okviru tega javnega poziva iz objektivnih okoliščin.

Seznam sofinanciranih projektov v okviru sklada ESRR:
Zap. št.

Naziv projekta

Status projekt

Kratka vsebina

1.

Razigrano
poletje

V potrjevanju
na MGRT

2.

Sprostitveno
rekreacijski
park Rogoza
Aktivni zdravju
naproti

V potrjevanju
na MGRT

Priprava in izvedba programa
otroškega poletnega tabora, z
vključevanjem lokalnih društev
in ponudnikov v Hočah
Prenova dela igrišča v Rogozi

Izgradnja
slačilnice s
sanitarijami in
tribune v ŠP
Starše
Miklavžev
sejem

V potrjevanju
na MGRT

3.

4.

5.

V potrjevanju
na MGRT

V potrjevanju
na MGRT

Izvedba fitnesa na prostem, ki
pa bo delno prilagojen tudi
ranljivim ciljnim skupinam –
invalidom v Miklavžu (ob
prireditvenem prostoru)
Delno sofinanciranje izvedbe
tribune v športnem parku v
Staršah, s sodelovanjem lokalnih
društev

Predlagano
sofinanciranje:
86.616,09

39.532,54
15.614,08

53.718,79

Oblikovanje novega dogodka
72.500,00
Miklavžev sejem v Miklavžu –
nabava stojnic, prireditveni
prostor, urbana oprema, izvedba
dogodka Miklavžev sejem

Pripravila:
Vesna Gorjup Janžekovič
Strokovni vodja LAS Lastovica
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