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LAS  UE  ORMOŽ  

 

 

7. dopisna seje Upravnega odbora LAS UE z dne 30. 3. 2018  

 

Na podlagi 10. člena Poslovnika o delu Upravnega odbora LAS UE Ormož sklicujem 6. dopisno sejo UO 

LAS. 

 

Dnevni red: 

 

1. Potrditev operacije z delovnim naslovom Živimo z Dravo. 

 

 

 

 

 

                                                                                           

                                                                                              Predsednik LAS UE Ormož 

                                                                                               

                                                                                                       Mirko Cvetko 

 

 

Ad 1 

 

Na 12. redni seji UO z dne 16.3.2018 smo vam podali nekaj osnovnih informacij o nameravani kandidaturi 

LAS UE Ormož na 3. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja 

lokalne akcijske skupine, ki je bil objavljen konec decembra 2017 in zapade 6. 4. 2018. LAS UE Ormož 

ima namreč med cilji v SLR zapisano, da sodeluje v vsaj eni operaciji sodelovanja LAS. V ta namen smo 

se povezali z LAS-i, ki ležijo ob reki Dravi: 

- LAS Bogastvo podeželja, 

- LAS Haloze, 

- Toti LAS, 

- LAS Drava, 

- LAS Ovtar in, 

- LAS Lastovica.  

 

Projektni predlog povezuje LAS-e ob strugi reke Drave. Zakaj smo se povezali, ker smo prepoznali 

potencial, ki ga reka ponuja. Želimo vzpostaviti nov turistični produkt,  Namen projekta je oživitev struge 

reke Drave. Predstavitev možnosti za rekreacijo na in ob strugi reke, predstaviti vsebine, ki so 

pležuharstvo, glažutarstvo, izpiranje zlata, mlinarstvo in podobne v večini primerov že zamrle aktivnosti na 

in ob strugi reke. Vzpostaviti mrežo športnih dogodkov, urediti športno infrastrukturo in opremo, izvedba 

predstavitvenih animacijskih tematskih delavnic. Priprava foto in video vsebin, predstavitev in izvedba 
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različnih tečajev za različne ranljive skupine na območju izvajanja projekta, študijska tura za novinarje po 

vzpostavitvi programa. Projektni predlog predstavlja inovativen celosten pristop k predstavitvi naše 

naravne in kulturne dediščine, ki se aktivno prepleta z  rekreacijo in gibanjem v naravi. Kot končen rezultat 

projekta se predvideva koledar prireditev na in ob strugi reke, oživitev vsaj treh vsebinskih aktivnosti na 

reki, vzpostavitev rekreacijskih mest na prostem, priprava tiskovin , predstavitvenega  kataloga ponudbe 

na in ob reki Dravi, predstavitve in promocija na turističnih sejmih v času trajanja projekta ter priprava 

pravnih podlag ( študije izvedljivosti) za vzpostavitev mreže vstopno izstopnih mest na strugi, ter 

pridobitev potrebnih soglasij za vzpostavitev le teh. 

OZADJE:  

Turizem kot eden izmed ključnih dejavnikov družbenogospodarskega razvoja na svetu vpliva na svetovni 

razvoj, blaginjo in dobro počutje. Prav zaradi tega je postal nuja za zagotovitev dolgoročnega in 

trajnostnega razvoja na makro ravni destinacij in na mikro ravni vsakega območja, ki se pojavlja kot 

turistična destinacija in  v turistični dejavnosti.  

Slovenija je dežela številnih izjemnih krajin, ki predstavljajo slovensko identiteto in so prepoznavne tudi v 

evropskem merilu  

Na mikro ravni so oznake za »zeleno«, »eko« in »organsko« zaradi pričakovanj turistov postale 

vsakdanja realnost. Na operativni ravni pa sodobna tehnologija omogoča učinkovitejše izvajanje storitev 

in lažje zagotavljanje izboljšanih doživetij turistov.  

Prosti čas in izleti kot element turistične vrednostne verige vključujejo turistične organizacije, neodvisne 

turistične vodnike, prevozne vodnike, različne turistične pakete, ki omogočajo gostom doživeti destinacijo. 

To edinstvenost in še »neraziskanost« destinacije območja predstavlja reka Drava, ki teče skozi sedem 

LAS  predstavlja  neizkoriščen naravni potencial, ki povezuje dve regiji in kar kliče po povezovanju in 

sodelovanju. Večja prepoznavnost reke kot športno, naravovarstvenega turističnega potenciala, ki ga 

lahko z inovativnim povezovalnim pristopom razvijemo v nov rekreacijsko turistični produkt, ki predstavlja 

tudi nova zelena delovna mesta. To je bil tudi povod za operacijo sodelovanja, ki pokriva slovenski del 

struge reke Drave.  

 

Operacija Živimo z Dravo (delovni naslov; dokončno ime bo določeno na sestanku dne 3. 4.2018 na 

Ptuju) je usklajena z usmeritvami nacionalne politike na področju spodbujanja razvoja turizma s strategijo 

trajnostne rasti turizma in usmeritvijo Slovenija je zelena aktivna in zdrava destinacija za 5*doživetja. 

 

V okviru tega projekta bi LAS UE Ormož sodeloval z naslednjimi aktivnostmi. 

 

0 Koordinacijo projekta: koordinacijo projekta na nivoju LAS UE Ormož izvaja Javna razvojna  

agencija Občine Ormož (v nadaljevanju Jara).  

V okviru te aktivnosti Jara načrtuje 3.136,53 € stroškov dela. 

 

1. Vzpostavitev celostnega športno turističnega produkta:   

 

A) DOPPS: Z operacijo želi DOPPS omogočiti razvoj naravoslovnega turizma, kar bo prispevalo k 

oblikovanju nove dodane vrednosti za trženje območja. Operacija je tudi priložnost povezave med 

varstvom  narave, osveščanjem javnosti in turizmom. Tukajšnje naravne vrednote so za lokalno 

prebivalstvo velika priložnost, saj celotna regija nima produktov in storitev za trženje narave ( trajnostni 

obisk Ormoškega jezera, Naravnega rezervata Ormoške lagune). Povpraševanje po naravoslovnem 

turizmu pa je iz strani tujih in domačih gostov vedno večje. V okviru te aktivnosti bo izpeljal naslednje 

podaktivnosti: 

 

1.2.1 DAN ODPRTIH VRAT:  

 

Organizacija dneva odprtih vrat zajema: 
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- Vodena ornitološka ekskurzija v Naravnem rezervatu Ormoške lagune (NROL) in na Ormoško  

             jezero, 

- Ogled učnih poti v NROL, 

- V sklopu vrta rezervata ogled praks varstva narave  

- Ogled upravljanja habitat z vodnimi bivoli 

               

               Kazalnik: število obiskovalcev:  70 oseb. 

 

              Za to aktivnost DOPPS načrtuje stroške dela v višini 1.800,00 €, 

  

 

1.2.3 NAČRT ZA VODENJE ŠOLSKIH SKUPIN IN TURISTOV: za to aktivnost DOPPS načrtuje stroške 

dela v višini 600,00 €.  

Kazalnik: izdelan načrt vodenje šolskih skupin in turistov 

 

 

A) Javni zavod za turizem kulturo in šport Občine Ormož: je institucija, ki povezuje deležnike razvoja 

na območju LAS UE Ormož, promovira turistični potencile območja. Z udeležbo v operacijo želi prispevati 

k prepoznavnosti porečja Drave na območju LAS UE Ormož za namene trajnostnega turizma. To bo 

dosegla skozi: 

 

1.2.4 Nabava koles: ob Dravi se je zadnja leta pripravila in deloma tudi uveljavila Dravska kolesarsko 

pot, ki je na našem območju pomemben povezovalni člen celotne Dravske kolesarke poti, ki poteka od 

izvira Drave do  izliva Reke Mure v Dravo. Kazalniki kažejo, da se obisk Dravske kolesarske poti z leti 

povečuje. Z novo ureditvijo dravske kolesarske poti na našem območju se je pot umaknila iz glavne ceste. 

Sedaj je sama trasa kolesarske poti na našem območju  idealna za vse tipe kolesarje, predvsem za 

družinsko kolesarjenje. V sami okolici v okolici 25 km radiusa ni možnosti izposoje koles, zato so po tem 

velike potrebe, povpraševanje pa je vedno večje, opaža pa se tudi porast kolesarskega turizma. Za 

nabavo opreme, bi tako postal zanimiva kolesarska destinacija z možnostjo prihoda, ki bo vezan na javni 

prevoz. 

Z nabavo 20 koles, od tega 4 kolesa na elektronski pogon bo kolesarjenje omogočeno tudi tistim z slabšo 

kolesarsko kondicijo. Pri nakupu opreme in koles smo razmišljali na predvsem na družine in sicer  4 

kolesa bodo namenjena za otroke na izposojo bosta tudi  2 kolesarki prikolici in 4 je otroški sedeži. Največ 

pa je seveda klasičnih koles, 12 kom od teka 4 za nižje postave in 8 za normalne ali višje postave. 

Vsa kolesa pa so namenjena za teren ob Dravi, pot je deloma tudi makadamska ali naravna. Zelo malo je 

asfaltiranih površin. 

 

Točka za izposojo koles v Ormožu bo urejeno v gradu Ormož bo v upravljanju JZTKŠ in bo ponujalo: 

4 električna kolesa 

3 kolesa za višje postave 

1 kolo za nižje postave 

1 mladinsko kolo 

1 otroško kolo 

1 prikolica za otroke 

2 otroška sedeža. 

Izposoja bo mogoča v odpiralnem času TIC Ormož. 

 

Postajališče v Središču ob Dravi bo urejeno ______v upravljanju ________in bo ponujalo: 

5 koles za višje postave 

3 kolesa za nižje postave 
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1 mladinsko kolo 

1 otroško kolo 

1 prikolica za otroke 

2 otroška sedeža. 

Z vzpostavitvijo celostnega športno turističnega proizvoda, bomo vzpodbuditi trajnostno mobilnost ob reki 

Dravi in tako omogočili obiskovalcem  predvsem družinam, ki bodo prišli v naše kraje, da spoznajo 

destinacijo kot zeleno, aktivno in zdravo. Z možnostjo izposoje koles in dodatne opreme namenjene tudi 

za otroke, na točkah nedaleč od železniške postaje v Ormožu- na gradu Ormož in v Središču ob 

Dravi:___________. Tako bo omogočen obisk Drave in njenih znamenitosti predvsem za tiste, ki prihajajo 

v naše kraje z javnim prevozom in ki nimajo možnosti prevoza kolesarske opreme za celotno družino. S 

ponudbo kolesarskih izletov v lastni režiji bomo približali kolesarjenje tistim, ki se s tem šele spoznavajo, 

ali pa nimajo možnosti za izvedbo kolesarskih aktivnosti.. 

Pripravili bomo tudi kolesarski zemljevid tega območja na katerem bomo označili varovane in zavarovane 

narave, mirne kotičke narave ob Dravi in tudi lokalno turistično ponudbo območja. S tem bomo zagotovili 

obiskovalcem celoten paket doživetij in prijetno izkušnjo. 

Z operacijo bomo omogočili večjo dostopnost do neokrnjenih območij reke Drave in tudi možnosti 

aktivnega, zdravega oddiha. 

Po izteku operacije bo območje v okolici Ormoža poznano po naravnih znamenitosti reke Drave z 

možnostjo odstopa s kolesi. Izposoja koles bo nova dejavnost, ki je na našem območju še ni in bo 

dosegala sprva 30 izposoj letno in v petih letih dosegla 30% povečanje. nabavila se bodo kolesa, ki bodo 

prilagojena za odrasle in otroke v       

naslednji strukturi: 

Finančna vrednost opreme: z DDV 15.545, brez 12.742,00 €,  

stroški dela:              

                 

Lastništvo, 

vzdrževanje 

Kazalnik:   

B) Jara: bo v okviru te aktivnosti za potrebe trajnostne mobilnosti pristopila k 

 

 1.2.5. Nabavi dodatne opreme za kolesa (čelade, tlačilke, prikolice za otroke, sedeže za otroke, 

ključavnice, orodje za vzdrževanje, nosilcev za bidon).  

 vrednost opreme z DDV 2.038,68 €, brez DDV  1.671,05 €, 

                Stroški dela: 30,43 €.  

 

 

1. Priprava in predstavitev vsebin z predstavitvijo tematskih delavnic: 

 

A) DOPPS:    

 

       2.1. MONITORING PTIC ORMOŠKO JEZERO:  Za namen spremljanja biodiverzitete, bo DOPPS  

              izvedli enoletni monitoring ptic na Ormoškem jezeru, ki bo pripomogel k identifikacije biotske  

              pestrosti na  

          območju Ormoškega jezera. Monitoring sestoji iz: 

 

- priprava obrazcev za monitoring, 

- dekadno štetje, 

- vpis in urejanje podatkov 

        

       Kazalnik: Poročilo na spletni strani DOPPS 
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       DOPPS načrtuje stroške dela v višini 13.500 €. 

 

B) Jara: 1 Predstavitvena delavnica na temo pomen Drave v zgodovini za območje LAS UE Ormož,  

Storitev zunanjega Vrednost: ………….. 

Delo: 144,93 €. 

 

1. Priprava dokumentacije:  Izdelava idejne zasnove za vzpostavitev mreže vstopno izstopnih mest 

ob strugi reke Drave: 

 

   Sodeluje Jara z dvema  vstopno izstopnima  mestoma, ki jih je posredovala Občina Središče     

   ob Dravi. 

   Storitev zunanjega izvajalca: ……………. 

Delo: 289,86 € 

 

2. Promocija aktivnosti: 

 

A) DOPPS:  

ORNITOLOŠKI IZLET 

- Organizacija ornitološkega izleta za širšo javnost 

- Ornitološki izlet kot promocija zavarovanih in varovanih območij narave 

 

Kazalnik: število obiskovalcev:  35 oseb. 

 

DOPPS načrtuje stroške dela v višini  600,00 € €. 

 

B) Javni zavod za turizem kulturo in šport: 

Nabava brošure:  

Stroški dela:… 

 

3. Promocija Projekta 

Jara:  

- tiskovna konfrenca: zunanje storitve: 129,32 € in  

-  stroški dela:  390,26 € 

 

Skupni stroški Projekta po partnerjih znašajo……………..od tega: 

1. Jara:  

- Stroški dela:  

- Stroški nabave opreme, 

2. DOPPS: ………., 

3. JZTKŠ:…………… 

- Stroški dela: 

 

Stopnja sofinanciranja znaša 85 %, zato znašajo viri financiranja: 

- Lastna sredstva: 

- EKSRP+proračun RS: 

Lastna sredstva za Jaro in JZTKŠ zagotovita Občini Ormož in središče ob Dravi v proračunu za leto 2019  
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Predlagam, da UO sprejme naslednji sklep 

 

Upravni odbor potrjuje operacijo z delovnim naslovom Živimo z Dravo in prijavo operacije skupaj z 

ostalimi partnerji na 3. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja 

lokalne akcijske skupine  

 

Ormož, 30. 3. 2018 

 

                                                                                           

                                                                                              Predsednik LAS UE Ormož 

                                                                                               

                                                                                                       Mirko Cvetko 

 

 
 

 

 


