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SPOŠTOVANI INVESTITOR! 

 

Ali se že oz. se nameravate ukvarjate s turizmom? Bi vašo turistično destinacijo želeli 

energetsko in okoljsko obnoviti in posodobiti? Bi radi obdržali izvorno obliko stavb kot 

krajevno arhitekturno posebnost? Bi želeli za to prejeti finančna sredstva? 

 

Področje SLR LAS UE Ormož že nekaj deset let razvojno nazaduje. Kljub čudoviti naravi, 

prijaznim ljudem, vrhunski kulinarični ponudbi se ponudniki turističnih destinacij in 

nastanitvenih kapacitet soočajo z neorganiziranostjo turističnega sektorja in pomanjkanjem 

volje za sodelovanje. 

V okviru projekta ENERGETSKA IN OKOLJSKA UČINKOVITOST TURISTIČNIH DESTINACIJ – 

ENETUR bomo vsi projektni partnerji definirali  in iskali možnosti sofinanciranja energetskih 

obnov in uvajanja OVE ter vgradnje rastlinskih čistilnih naprav.  V projekt ENETUR  bodste 

vključeni tisti, ki boste bodisi iskali možnosti zniževanja obratovalnih stroškov, izvajali 

obnove (npr. ogrevalnih, hladilnih sistemov in ovoja stavb)  ali izvajali dodatne investicije v 

opremo za sproščanje (npr. bazene, savne ipd.) ali gradili novogradnje (v energijsko 

učinkovite stavbe, nizko, nič ali plus energijske objekte). Prav tako ste vabljeni k sodelovanju 

vsi ostali ponudniki turističnih storitev in nastanitvenih kapacitet ki želite nasvet glede 

energetske učinkovitosti in uvajanju OVE, ter ste zainteresirani za povratna in nepovratna 

sredstva za investicije na teh področjih tako iz EKO sklada kot iz državnih in drugih virov. 

 

Dolgoročni cilji, ki jih bomo dosegli skozi projekt ENETUR: 

- Vzpodbujanje inovativnih partnerstev na področju varovanja okolja in ohranjanja 

narave z izboljševanjem okoljske in energetske učinkovitosti in uvajanja OVE 

turističnih destinacij. 

- Dvig konkurenčnosti in sonaravni razvoj turistične infrastrukture in turističnih 

dejavnosti. 

- Izvajanje aktivnosti ozaveščanja o pomenu varovanja okolja in prilagajanje na 

podnebne spremembe na eni strani ponudnikom turističnih dejavnosti in 

nastavitvenih kapacitet in na drugi strani občanom, ki bodo s strani diseminacije 

informacij o projektu in rezultatih posredno ali neposredno nagovorjeni in obveščeni. 

- Vzdrževanje inovativnega partnerstva na področju energetskih obnov z dvigovanjem 

energetske učinkovitosti, uvajanjem URE in drugih energetsko učinkovitih ter 

inovativnih rešitev ter tehnologij, med občinami Ormož, Sveti Tomaž ter Središčem 

ob Dravi, Zavodom za turizem, kulturo in šport, Zavodom za varstvo kulturne 

dediščine ter zavodom IZER. 

- V okviru projekta in z delovanjem partnerstva bomo prispevali k razvoju lokalnega 

gospodarstva in predvsem k razvoju (eko) oz. sonaravnega turizma-zelenega 

gospodarstva.  
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- Z izvedbo investicij se bo znižala raba neobnovljivih virov energije in povečala 

energetska samooskrba na področju SLR LAS UE Ormož in posredno RS ter EU. 

- Dolgoročno se bo povečala osveščenost glede blaženja podnebnih sprememb kar bo 

dodatno vodilo v nove naložbe v nove energetsko učinkovite naprave, energetsko 

obnovo in izrabo OVE. 

- Z vključenostjo strokovnjakov za varstvo kulturne dediščine bomo spremenili odnos 

do starih objektov, ki se bodo ohranili in ponudili v turistične namene. 

Kratkoročni cilji: 

- Vzpostavitev inovativnega partnerstva na področju čiščenja odpadnih komunalnih 

vod iz razpršene gradnje, energetskih obnov z dvigovanjem energetske učinkovitosti, 

uvajanjem URE in drugih energetsko učinkovitih ter inovativnih rešitev ter tehnologij, 

med občinami Ormož, Sveti Tomaž ter Središčem ob Dravi, Zavodom za turizem, 

kulturo in šport, Zavodom za varstvo kulturne dediščine in LEA Spodnje Podravje in 

IZER.  

- Izvajanje aktivnosti osveščanja tako lastnikov, investitorjev in ostalih o pomenu 

varovanja okolja in prilagajanjem na podnebne spremembe. Posredno bodo 

informacije prejemali tudi občani preko občinskih glasil in lokalnega časopisja, v 

katerih bomo objavljali ustrezne informacije o poteku in napredku ter rezultatih 

projekta, energetski učinkovitosti ter OVE. 

- Vzpodbujanje naložb v rastlinske čistilne naprave, URE in OVE. 

 

Tako smo za vas na voljo tudi za individualna svetovanja z ogledom konkretnega primera  in 

permanentno svetovanje investitorjem. 

 

 

 

 

 Za dodatne informacije smo dosegljivi preko elektronske pošte info@lea-ptuj.si ali na 

telefon 05 99 74 658. 
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