
 
Miniaturna vasica v Parku generacij Sveta Ana - Ukrep LEADER (19.2) 
 

Akronim: MINIATURNA VASICA 
Evropski sklad: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja  (Ukrep 19.2) 
Celotna vrednost operacije: 86.274,62 EUR 
Znesek sofinanciranja iz ESKRP: 39.999,19 EUR. 
 
Vodilni partner: OBČINA SVETA ANA 
 
Projektna partnerja: 

− FRANC RUHITEL – NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI  

− MLADINSKI KULTURNI KLUB KULTURNA ZADRUGA SVETA ANA 

 
Namen in cilji operacije: 
Z izvedbo operacije Miniaturna vasica v parku generacij Sveta Ana nadaljujemo s faznim urejanjem 
prostora pod Osnovno šolo Sveta Ana. Park postane prostor za druženje, igro, rekreacijo in šport ter 
spoznavanje lokalne ponudbe za vse starostne in tudi ranljive skupine. Lesena vasica – miniaturna vas 
prezentira značilnosti podeželskega okolja. Predstavljene bodo značilne vaške stavbe in stavbe s 
promocijo lokalne turistične ponudbe (cerkev, gasilski dom, kovačija, ohranjena stavbna dediščina, 
kmetija, zelišča…).  
 
IZZIVI IZ SLR: 
Z operacijo se oblikuje nov turistični produkt, ki bo doprinesel k nadgradnji obstoječih v mreženju 
znotraj Ovtarjeve ponudbe. Vasica v malem bo odlična promocijska točka lokalnih ponudnikov 
(povečanje prodaje) in bo spodbujala diverzifikacijo novih idej za popestritev ponudbe celotnega 
podeželja Slov. goric. Vasica bo zgrajena iz naravnih materialov, v njej pa se bo predstavljalo tudi naravi 
prijazno kmetovanje in povečanje samooskrbe območja LAS. Operacija bo doprinesla tudi k mreženju 
lokalnih ponudnikov, kar je ob odlični kulinariki, dobri lokaciji (bližina avtoceste), ponudbi 
športnorekreacijskih aktivnosti in bogati naravni in kulturni dediščini temelj za odlično turistično 
destinacijo za zahtevnejše goste. 
 
CILJI OPERACIJE: 

• Povečanje št. ponudnikov povezanih v mreženje Ovtarjeva ponudba, 

• Obogatitev turistične destinacije in dejavnosti z novo vsebino in ponudbo v kraju, 

• Izvajanje medgeneracijskih druženj, vključevanje ranljivih skupin (delavnice, dogodki), 

• Povečanje kakovosti življenja v kraju, na območju LAS ter Slovenskih goric 

• Spodbujanje zdravega načina življenja, bivanja v in z naravo…  
 
GLAVNE AKTIVNOSTI: 

• Postavitev miniaturne vasice 

• Izvedba treh delavnic (ekološka učna delavnica za otroke, »Prite k nam na taverh«, »Anina 
paletka« 

• Izdelava promocijske zloženke 

• Nakup lesenih statev za prikazovanje starega kmečkega običaja pri izvedbi delavnic. 
 



Gre za aktivnosti za trajnostni razvoj turizma in turističnih dejavnosti, nove vsebine za učenje, nove 
metode učenja, osveščanje o kulturni dediščini, pravilni rabi naravnih vrednot, medgeneracijsko 
druženje, itd.. 
 
PRIČAKOVANI UČINKI OPERACIJE bodo vidni kot povečanje kakovosti življenja, vzpodbujanje zdravega 
življenjskega sloga, mreženje ponudnikov v kraju, atraktivna turistična točka, atraktivna predstavitev 
lokalne ponudbe »v malem«, novi dogodki in delavnice v kraju. 
 
CILJNE SKUPINE: so vsi občani Občine Sveta Ana in prebivalstvo z območja LAS, Slovenskih goric, regije 
ter širša javnost (domači in tuji turisti). Prostor je namenjen vsem oblikam druženja (medgeneracijsko, 
ranljive skupine, otroci, starejši…). 
 
KAZALNIKI: 

• Povečanje št. ponudnikov znotraj Ovtarjeve ponudbe (+2) in mreženje obstoječih lokalnih 
ponudnikov 

• Nov turistični produkt: miniaturna vasica 
• 3x delavnica (ekološko učna delavnica za otroke, »Prite k nam na taverh«, »Anina paletka« 
• Promocija – 500 kom promocijskih zloženk 
• Pripomoček za izvedbo delavnic – lesene statve (1 kom) 

 
Strateški cilj: Zagon in diverzifikacija dejavnosti za tržne podjeme 
 
Ukrep: Podpora aktivnostim za razvoj tržnih in turističnih dejavnosti (prosti čas, razvoj kulturnih 
dejavnosti, tehniška dediščina, spodbujanje aktivnega življenjskega sloga) 
 
 
Dodatne informacije: 

Program razvoja podeželja 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 

 

https://www.program-podezelja.si/sl/
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

