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PODROBNEJŠI OPIS OPERACIJE 

Z ELEKTRIČNIM KOLESOM PO SLOVENSKIH 

GORICAH  
Na naši domačiji imamo goste iz celotne Evrope ter sveta. Da bi bili še bolj zanimivi za daljše 

bivanje,  želimo gostom, ki nas obiščejo, ponuditi nove storitve, da doživijo še druge kotičke 

Slovenskih goric in se tako z veseljem vračajo.  

Poudarek bomo dali povezovanju s partnerji v operaciji, ponudniki produktov in storitev ter 

med vsemi ponudniki Ovtarjeve ponudbe na osnovi vključevanja e-koles, ki so sedaj v trendu in 

dosežejo pri promociji večjo prepoznavnost. Povezali se bomo s ponudniki e-koles z območja 

občin Pesnica in Šentilj, s katerimi bo sklenjen tudi dogovor o sodelovanju, predvsem za 

organizacijo večjih skupin gostov.  

Povečali bomo konkurenčnost kmetije in novega območja LAS, z dostavo koles k kateremu koli  

ponudniku v Ovtarjevi ponudbi ali turistični točki na območju LAS, z ustrezno prikolico in 

kombijem. Tako turisti niso vezani na samo eno lokacijo in lahko vidijo več  turističnih 

znamenitosti območja.  V operaciji je načrtovan tudi prevoz prtljage in izdelkov, ki so jih gostje 

kupili pri ponudnikih, saj niso samo omejeni na  prevoz prtljage na kolesu. 

Skozi operacijo bo načrtovano novo delovno mesto (ob prejetju odločbe-na začetku operacije) 

za polni delovni čas za potrebe promocije, logistike, navezovanja stikov s ponudniki, nadgradnje 

mreže ponudbe. 

AKTIVNOSTI 

Jesen 2017: 

- nakup koles, kombija, prikolice 

- Postavitev info tabel (za boljšo prepoznavnost ponudnikov v posameznem kraju) 

- priprava integralnih turističnih paketov s  turami z e-kolesi po območju LAS in širše 

- nova zaposlitev (ni strošek v operaciji) 

Pomlad 2018: 

- priprava aplikacije z novimi storitvami s turami, ki je povezana z gps na pametnih telefonih 

- Promocijski dogodek za novinarje in tura po načrtovani poti 

- Zaključek operacije v letu 2018 Junij 

Vloga partnerjev v operaciji: 

Partnerji bodo v operaciji zagotovili prostor za info tablo in z nakupom table prispevali svoj 

finančni delež v operaciji ter aktivno pomagali pri promociji e-koles, uporabe zelene energije 

ter lokalne Ovtarjeve ponudbe nasploh. 
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Učinki operacije so: 

- povečanje uporabe zelene energije na območju LAS - e-koles, 
- prepoznavnost, nova storitev v mreži Ovtarjeve ponudbe, 

- pridobitev novih gostov, katerim bo namenjen nov turistični produkt - nove ture-trase 
kolesarjenja z e-kolesi po območju LAS Ovtar Slovenskih goric. 

Faza 1:  

Vlagatelj: 

- podpis pogodb s ponudniki,  kjer bodo stale info table za lažjo orientacijo in promocijo e- 
koles; 

- nakup 9 koles in opreme (1 kombi in 1 prikolica za razvoz koles) - 9 koles bo na voljo 
spomladi 2018 in jih bo uporabljalo vsaj 30 gostov v času operacije; 

- izdelava in postavitev 1 info table (na domačiji);  

- novo delovno mesto – zaposlitev*; 

- izdelava, priprava 3 novih inovativnih integralnih turističnih paketov (z vključitvijo 
zaokrožene ponudbe z e-kolesi)*; 

- vzpostavitev povezave s ponudniki električnih koles v Občini Pesnica in Šentilj, za večjo 
skupino kolesarskih navdušencev – dogovor o sodelovanju; 

- izdelava, priprava aplikacije tur za goste, uporabnike storitev s povezavo gps na pametnih 
telefonih*; 

- promocijski dogodek za novinarje. 

Vsak partner v projektu: 

izdelava in postavitev 1 info table (skupaj 8).  

*- aktivnosti bodo izvedene v sklopu operacije, vendar ne bodo predstavljale stroška v operaciji. 

OPERACIJA ZAJEMA NASLEDNJE CILJNE SKUPINE: 

Ciljamo na goste in turiste vseh generacij, poudarek je na starejši generaciji 50+, ki pri 

kolesarjenju po gričih potrebujejo tudi pomoč e- kolesa in želijo predvsem videti več zanimivosti 

v Slov. goricah; gre za manjše skupine do 15 na začetku, kasneje pa  povečati število koles in z 

mreženjem ostalih kolesarskih ponudnikov tudi ciljati na večjo število turistov. 

V času operacije bo nove storitve koristilo vsaj 40 gostov.  

Posredno so  ciljna skupina tudi  ponudniki v Ovtarjevi ponudbi območja LAS, ki jih bodo gostje 

obiskovali (kmečke ženske, ki opravljajo katero od dopolnilnih dejavnosti – peka tradicionalnih 

dobrot, mojstrice domače obrti; mladi, ki skozi npr. društvene dejavnosti prirejajo dogodke, 

aktivnosti na območju, itd.)– mreža in dodatna ponudba za kolesarje na poti. 
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INOVATIVNOST  

- Novi produkt na območju LAS Ovtar Slovenskih goric, ki povezuje in promovira ponudnike 
Ovtarjeve ponudbe, 

- nov produkt na Domačiji Firbas – vključen v ITP, 
- nov produkt: prevozno sredstvo s prikolico za kolesa in prtljago, da se lahko kolesa dostavijo 

ali pa pridejo iskat na določeno mesto, da uporabnik lahko sproščeno obiskuje ponudnike, 
turistične točke ter tako na območju LAS več potroši. 

- Nov produkt kot nadgradnja s povezavo s ponudniki e-koles na območju občin Pesnica in 
Šentilj in širši regiji: KULeBIKE ter povezovanje s simplycyclingslovenia.com PAUL Wadking, 
Razkrižje 

Nov produkt oz. storitev povezovanje  in planiranje poti z aplikacijami vezanimi na gps signal na 

pametnih telefonih. 

CILJI 

Nova inovativna ponudba storitev in produktov na območju LAS Ovtar Slovenskih goric z 

mreženjem ponudnikov,  pomembno tudi za našo Domačijo Firbas: 

- Prevoz e-koles in opreme kot podpora uporabnikom e-koles na območju LAS Ovtar 
Slovenskih goric, 

- Nadgradnja s ponudniki e-koles (KULeBIKE…), 
- Prilagojene nove ture/trase za kolesarjenje z e-kolesi, 
- Novi integralni turistični paketi z e-kolesarjenjem in prevozom koles. 

Varovanje okolja: 

- Novi produkti, ki prispevajo k razvoju zelenega turizma, ekologije, športa, kulture in 
društvenih dejavnosti, 

- Zmanjšanje uporabe fosilnih goriv z uporabo zelene energije. 

Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin: 

- Starejši 50+, ki s pomočjo e-koles premagujejo daljše razdalje in vzpetine 
- Medgeneracijska vključenost (družine in starimi starši z vnuki), 

V času operacije bo vzpostavljeno novo delovno mesto za polni delovni čas in bo priloženo 

potrdilo o pokojninsko-invalidskem zavarovanju. 

TRAJNOST 

Za trajnost operacije bo skrbel vodja operacije Bojan Firbas, ki se bo ukvarjal s tem tržno  kot 

inovativna dopolnitev ponudbe na Domačiji Firbas in seveda pri povezovanju ponudnikov na 

območju LAS in v regiji.  Poleg nakupa e-koles in opreme bo potrebno kontinuirano, dolgoročno 

izvajati promocijske aktivnosti, da bodo nove potencialne stranke izvedeli za to ponudbo v 

Slovenskih goricah.  

Poskrbljeno bo za vzdrževanje kupljene opreme (e-kolesa, kombi, prikolica, info table). 
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VLOGA PARTNERJEV V OPERACIJI 

Finančni vložek vsakega partnerja je 250€ za INFO tablo in potem imamo vsi možnost 

promoviranja in seveda pošiljanja gostov iz ene lokacije do druge. 

TRAJNOSTNA (SONARAVNA) RABA LOKALNIH VIROV 

Uporaba zelene energije - elektrike za pogon el. koles. Ni onesnaževanja z izpušnimi plini.  

Primerna raba naravnih vrednot, načrtovane aktivnosti ohranjajo primerno rabo kulturne in 

naravne dediščine. 

Gibanje v naravi na kolesu prispeva k boljšemu počutju in zdravju posameznika.  

Spoznavanje novih ljudi in njihove kulture, ter doživetje življenjskega ritma domačinov na 

podeželju, ne da bi pri tem negativno vplivali na okolje.  

 Pogovor in gibanje med domačini bodo pospešili pozitivne učinke širjenja prijetnih zgodb iz 

Slovenskih goric po celotni deželi. 


