
 

 

 
POVZETEK ODOBRENIH OPERACIJ PRISPELIH NA JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE V LETU 2016 

 
1) Naziv operacije: Vzpostavitev centra "Modra delavnica" - od poskusa do poklica 

 
Vlagatelj/nosilec operacije Sklad Celotna vrednost operacije Odobrena sredstva v EUR 

Zavod Simetris Morje ESRR 79.739,56 55.642,45 
 

Opis operacije 
Namen operacije je vzpostavitvi center "Modra delavnica" kot skupnostni center tehniškega in drugega ustvarjanja, kjer se 
otroci, mladi in odrasli učijo, ustvarjajo in razvijajo (poslovne) ideje ter ob tem in preko tega prepoznavajo in načrtujejo 
lastno poklicno pot. 
Center vsebuje tudi elemente t.i. Fab Laba (izdelovalnice), kjer bodo lahko udeleženci ustvarjali izdelke v modelarski 
delavnici s pomočjo laserskega gravirnega stroja in 3D tiskalnika. Na ta način bodo lahko preizkušali in ustvarjali svoje 
zamisli in izdelke in delali korake v razvoj lastnih podjetniških projektov. 
 
Operacija se bo izvajala v dveh fazah. Prva faza je namenjena usposobitvi prostorov,  druga faza pa je v celoti namenjena 
pripravi in izvedbi modela programov in aktivnosti "Modre delavnice" (priprava in izvedba 19-ih programov delavnic, 
dodatno pa bodo izvedeni trije tematsko zaokroženi sklopi tečajev).  

 
2) Naziv operacije: Versko in posvetno življenje v Dravinjski dolini 

 
Vlagatelj/nosilec operacije Sklad Celotna vrednost operacije Odobrena sredstva v EUR 

Občina Makole EKSRP 19.651,40 12.836,59 
 

Opis operacije 
Na območju občine Makole je v zadnjih letih prišlo do različnih pozitivnih premikov na področju turizma. V letu 2017 poteka 
praznovanje ob 250-letnici župnije Makole, zato želijo v turistično ponudbo teh krajev v prihodnje vključiti tudi versko 
komponento. Glavne aktivnosti so: priprava gradiva za zbornik, oblikovanje in tisk zbornika ter izvedba prireditve. 
Pričakovani rezultati pa: prikaz povezave verskega in posvetnega življenja ter nov turistični produkt - verski turizem. 

 
3) Naziv operacije: Štokwenzel - oživljamo dediščino vinarstva 

 
Vlagatelj/nosilec operacije Sklad Celotna vrednost operacije Odobrena sredstva v EUR 

Aleš Wenzel s.p. EKSRP 32.570,06 27.366,20 
 

Opis operacije 
V podjetju ŠTOKWENZEL so se za izvedbo operacije odločili zaradi aktivacije turistične dejavnosti v povezavi z obstoječimi 
dejavnostmi v podjetju in navezali zgodbo z ohranjanjem kulturne dediščine. Končne produkte iz vinskih sodov želijo 
promovirati na inovativen način, s prikazom izdelave in pristopom DO-OT-YOURSELF ter okrepiti povezavo z ostalimi 
lokalnimi deležniki. 
 
 V okviru prijavljene operacije se bo izvedla obnova kulturnega spomenika - stare vinske kleti v povezavi z aktivnostmi za 
oživitev kulturne dediščine. Klet iz 17. stoletja predstavlja zgodovinski biser z možnostjo zagona trajnostnega turizma za 
ohranjanje kulturne dediščine z inovativnimi elementi. Prav tako razvoj turistične dejavnosti predstavlja eno izmed 
najpomembnejših tematskih usmeritev Strategije LAS Dobro za nas. 
 
Cilje operacije je izboljšanje kvalitete in povečanje obsega infrastrukture za osnovne storitve (zlasti trajnostni turizem). 
Rezultat pa bo nov turistični produkt - obnovljena vinska klet. 

 


