
 

 

Naziv operacije: RAZSTAVIŠČE V AVLI KULTURNEGA DOMA SVETA TROJICA 
 
Akronim: RAZSTAVIŠČE TROJICA 

 
Sklad: ESRR 

 
Vodilni partner – prijavitelj: OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH 

 
Partnerja:  
Turistično društvo delavec Sveta Trojica in ŠTRAKL, grafično oblikovanje, tisk in trgovina, d.o.o.  
 
Vrednost operacije: 87.444,00 EUR 
 
Predvidena vrednost sofinanciranja (ESRR): 30.618,84  EUR 
 
 
Opis operacije: 
Investitor Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah želi omogočiti vsem ustvarjalnim in poslovnim 
deležnikom v lokalnem okolju primeren prostor za izražanje in predstavljanje svojih potencialov. Namen 
operacije je v trškem jedru s funkcionalnim in dostopnim prostorom za vse uporabnike, tudi ranljive 
skupine, ustvariti pogoje za vse tiste, ki želijo predstaviti svoje ustvarjalne ali pa poslovne potenciale 
lokalni in širši javnosti. To bi bil prostor druženja, ustvarjanja in predstavljanja izdelkov lokalnih 
ponudnikov in ustvarjalcev. Operacija bo reševala naslednje izzive: (1) obstoječim lokalnim gospodarskim 
subjektom, ki ustvarjajo izdelke in storitve bomo omogočili v razstavišču poslovna srečanja, razstave 
njihovih izdelkov, prezentacije, izmenjavo dobrih praks, prenašanje tradicionalnega znanja itd.; (2) 
razstavišče bo predstavljalo podporno okolje za srečanja, kjer bodo predstavljali podjetniške ideje, se 
družili ljudje več generacij, kjer se bodo odvijale kulturne prireditve itd.; (3) s to operacijo v urbanem 
jedru našega kraja ustvarjamo center dogajanja tako na poslovnem kot kulturnem in družabnem 
področju; (4) razstavišče bo kot prostor kot podporno okolje služilo društveni dejavnosti, 
večgeneracijskemu druženju, kulturnemu ustvarjanju in tudi ponudbi na področju turizma z izvajanjem 
razstav, prezentacij, predstavitev, izdelkov domače obrti, likovnih del itd.; (5) s tem ko postavljamo 
sodobno razstavišče v podeželsko okolje pa bo ta operacija imela tudi vpliv na razvoj inovativnih storitev 
za potrebe lokalnega prebivalstva, saj se bodo v tem prostoru lahko odvijale storitve za potrebe javnega 
in zasebnega sektorja ter civilne družbe. Pri tem pa se zagotavlja tudi prostor dostopen za gibalno 
ovirane. 
 
 
 
Cilji operacije:  
Cilj investicije z obnovo avle Kulturnega doma Sveta Trojica je ustvariti prostorske pogoje za izvajanje 
kulturnih, turističnih in drugih družabnih prireditev ter druženje lokalnih prebivalcev, zagotoviti dostop 
gibalno oviranim osebam, spodbujati razvoj podeželja, povečati privlačnost kraja in posledično celotne 
občine, ustvariti prostor za izvajanje programov interesnih dejavnosti. Z ustvarjanjem urejenega 
večnamenskega prostora se bo omogočilo vključevanje vsaj 300 prebivalcev na leto skozi obiske 
organiziranih prireditev.  
 
Prenovljen prostor bo namenjen širši javnosti. Ciljne skupine za koriščenje novega večnamenskega 
prostora so: občani, šolarji, društva, lokalni prebivalci z območja LAS Ovtar SG itd., z enakovredno 
vključenostjo mladih, starejših, žensk, gibalno oviranih in drugih ranljivih skupin.  
 



Z operacijo zasledujemo naslednje kazalnike, in sicer z ustvarjanjem novega večnamenskega prostora 
bomo v prihodnje omogočili pogoje za izvedbo vsaj petih prireditev v okviru lokalne skupnosti v tem 
prostoru, ki je do operacije bil neuporaben. To so vsakoletni sprejemi Občine za odličnjake in 
novorojenčke, razstave (tudi prodajne razstave), literarni večeri, nastopi lokalnih glasbenikov, tematski 
debatni večeri. Ta večnamenski prostor bodo lahko koristili številni deležniki na lokalni ravni: društva, 
izdelovalci domače obrti, lokalni glasbeniki, gospodarski sektor. V uporabo tega prostora bodo vključeni 
prebivalci lokalne skupnosti kot obiskovalci razstav in prireditev.  
 
Pričakovani učinki: obiskovalci se bodo lahko srečali z ponudbo domače obrti v našem kraju z ogledom 
umetniških izdelkov lokalnih ustvarjalcev. Ustvarili bomo prostor, ki bo vzpodbujal lokalne ustvarjalce 
in lokalne obiskovalce v proaktivnem povezovanju. 
 
 
Naložbo sofinancirata: Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
 
Ukrep PRP 19.2.: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost. 
 
Dodatne informacije:  www.eu-skladi.si   in www.lasovtar.si  
 
 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.lasovtar.si/

