Sporočilo za javnost
PROJEKT »NAŠA DRAVA« rezultati LAS bogastvo podeželja
(Ptuj, 25.08.2022) Reka Drava kot naravni biser povezuje štiri države, predstavlja pravi potencial
povezovanja, združevanja različnih akterjev, ki ga je moč smiselno vključiti v različne oblike razvoja
območja, od razvoja športno turistične in kulturne ponudbe na reki do naravovarstvenega turizma.
Te potenciale smo prepoznali tudi na območju LAS bogastvo podeželja. LAS Bogastvo podeželja je
vodilni partner celotne operacije ki obsega 45 partnerjev iz dveh držav in treh različnih sektorjev. .

Partnerji v okviru LAS Bogastvo podeželja so: Občina Hajdina, Občina Markovci, Pure sport in
Komunalno podjejte Ptuj d.d., torej partnerji iz vseh treh sektorjev:
iz gospodarskega sektorja prihaja
Komunalno podjejte Ptuj, ki je v okviru projekta Naša Drava, obnovilo ptujsko dravsko
lepotico Čigro, ji zamenjalo motor, ki je skladen z zadnjimi ekološkimi standardi izvedlo
nekaj lepotnih popravkov na ladjici in jo opremilo s avdiovodičem za ogled brez prisotnega
vodiča. Avdio vodenje se začne s vstopno točko pri Ribiču. Čigra ima vozni red objavljen na
visit Ptuj, kar pa je prednost je pa možnost individualnega najema Ladjice.

Partnerja iz javnega sektorja sta Občini Hajdina in Markovci:
-

Občina Hajdina je za potrebe odstranjevanja tujerodnih invazivk na območju naravoslovne
poti Berl kupila mulčer, ki omogoča lažje odstranjevanje plevelov in skrb za prehodnost poti
ter izvedla ponatis brošure naravoslovna pot Berl;

-

Občina Markovci je kupila 4 rafte z vso pripadajočo opremo, reševalni jopiči, vesla, čelade,
vrvi za 32 oseb, ter v okviru projekta postavila e kolesarnico z e kolesi, ki omogoča izposojo
e koles. E kolesa in kolesarnica so locirani ob počivališču za avtodome v Zabovcih, ki se je z
leti in tudi s pomočjo Leader- LAS-ovih sredstev razvila v turistično rekreacijski center občine
Markovci.

Partner iz nevladnega sektorja je društvo Pure sport, ki ima vse ustrezne licence in
dovoljenja, da lahko organizira spuste po Dravi, za potrebe razvoja dodatnih vsebin in
novih športno turističnih produktov, investicija obsega nakup kajaki, kanuji, sup-i, prikolice za
transport plovil. Jure s svojo ekipo vas z veseljem popelje po strugi Drave, da spoznate to čudovito
neodkrito lepotico iz čolna.
LAS Bogastvo podeželja je v okviru operacije izvajal vse aktivnosti in zadolžitve vodilnega partnerja,
skupaj z ostalimi LAS smo izdelali idejno zasnovo za vstopno izstopna mesta. Sodelovali pri izvedbi
in pripravi aplikacije Dravabike, izdelali koledar prireditev na Dravi, se udeleževali aktivnosti
drugih partnerjev.
V okviru operacije sodelovanja smo stkali odlične partnerske vezi, slovenski partnerji smo prijavili
nadaljevanje in nadgradnjo Operacije Naša Drava, ki je trenutno v pritožbenem postopku. Vsekakor
si želimo tudi čezmejnega sodelovanja v prihodnje. Hvala Predstavnikom LAG Međimurski doli i
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bregi in LAGA mura drava, za odlično in kooperativno sodelovanje. Med nemerljive dosežke
štejemo tudi aktivno sodelovanje z DOPPS-om in usklajevanje z naravoarstveniki, ki so pripravili
smernice, kako se obnašati ko smo v naravi na občutljivih območjih, skupni naravovarstveno
športni produkt, ki povezuje športne aktivnosti in opazovanje narave.
Vrednost operacije na območju našega LAS – torej LAS Bogastvo podeželja znaša 135.798,18 EUR,
od tega pridobimo 98.085,06 EUR. Projekt sofinancira EU iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja v višini 85% nepovratnih sredstev od skupnih upravičenih stroškov.

_ Projekt, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v sklopu
ukrepa 19.3, predstavlja inovativen celosten pristop k predstavitvi naravne in kulturne dediščine, ki se
aktivno prepleta z rekreacijo in gibanjem v naravi ter skrbjo za naravo in ohranjanjem avtohtonih vrst
v mrtvicah Drave. Partnerji projekta smo s prepletom narave, športa, kulture obogatili dogajanje na in
ob reki Dravi, seveda ob upoštevanju naravovarstvenih standardov. S pomočjo sredstev iz operacije
smo razširili ponudbo na in ob reki Dravi, ter pripravili teren na morebitno petzvezdično doživetje, ki
ga območje ob Dravi zagotovo nudi. V okviru operacije smo dosegli zastavljene rezultate, oblikovali
nove turistične produkte, enega vam bomo malo kasneje tudi predstavili….vsi nastali produkti pa
postavljajo skrb za sobivanje turizma in narave v ospredje. V okviru operacije smo dobili tudi nove
ideje, kako nadaljevati, nadgrajevati ponudbo na območju.
Projekt sodelovanja, ki se zaključuje septembra letos, je bil sofinanciran iz EKSRP v okviru programa
CLLD / LEADER, ukrepa 19.3 Sodelovanje lokalnih akcijskih skupin je 914.872,55 EUR, od tega je
nepovratnih sredstev predvidenih 671.404,38 EUR.
_____________

Dodatne informacije:
Mag. Mojca Metličar, strokovna vodja LAS Bogastvo podeželja,
vodja projekta, e-naslov: info@las-bogastvopodezelja.si
Opis projekta: https://dravabike.si/novice/projekt-nasa-drava
Mag. Mojca Metličar
vodja projekta Naša Drava
strokovna vodja LAS Bogastvo podeželja
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