Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Osnovni podatki o operaciji:
Naziv operacije: Vztrajno na poti trajnosti, akronim: Vztrajno – trajno
Prijavitelj: Vojko Korošec s.p., Ilirska pot 1, 3214 Zreče
Partnerji: LTO Rogla – Zreče, GIZ, Cesta na Roglo, 11j, 3214 Zreče in Kmetijsko gozdarski
zavod Celje, Izpostava Slovenske Konjice, Oplotniška cesta 1, 3210 Slovenske Konjice
Celotna vrednost operacije: 15.035,93 €
Začetek: 1. 9. 2017
Konec operacije: 20. 10. 2018
Opis operacije:
Kot manjša vinogradniška kmetija, ki svoje produkte delno že trži, v urbanem naselju Zreče
na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja«, vidimo svojo razvojno priložnost. Z našimi
trajnimi nasadi, ki jih sistematično zasajamo od leta 2002 dalje, želimo razviti celovito
zgodbo - trilogijo Vina, Izabele in Aronije. Trenutno obdelujemo 3 ha vinogradov, 1 ha eko
aronije in 300 trt izabele. Torej zgodba vina in sokov na poti in še posebej doživeto ob
zaključku te poti – v naši edinstveni degustacijski kleti.
Zdi se nam izjemno pomembno, da se z izvedbo tovrstnih operacij prične spodbujati
medsebojno sodelovanje in podjetniška aktivnost v urbanih naseljih, kjer je že razpoložljiva
določena podpora in pa predvsem večja kritična masa ljudi in ostalih subjektov.
Z izvedbo operacije Vztrajno na poti trajnosti želimo ustvariti ustrezne pogoje za nadaljnji
razvoj dejavnosti ter posledično za ustvarjanje dodatnega prihodka in s tem možnosti za
razvoj novega delovnega mesta. In sicer s celovitim integralnim turističnim produktom (ITP),
ki bo nadgradil obstoječe vsebine, večja bo dodana vrednost in sama kvaliteta ponudbe.
V okviru operacije se bodo izvedle naslednje aktivnosti:
- uredila in označila izobraževalno – doživljajsko – informativna pot, skozi nasade eko
aronije, vinograda in izabele,
- izdelale fotografije in besedila za dvojezični promocijski letak, pingvina, razglednice ter
kartica okusov, kjer bodo gostje beležili vtise degustacije in hkrati izvedli morebitno naročilo,
- posnel promocijski film,
- opremil degustacijski prostor v smislu reiuse opreme in mize kot izložbenega okna in
uredila razsvetljava degustacijskega prostora s promo hodnikom.
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Strokovna podpora partnerja v operaciji Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Izpostava
Slovenske Konjice, Oplotniška cesta 1, 3210 Slovenske Konjice je za kvalitetno in trajnostno
izvedbo operacije pomembna, saj bomo na ta način zagotovili pravilno ravnanje in izvajanje
načrtovane ureditve v naravi, brez škodljivih ali motečih posledic za rastline ali živali. Zavod
bo sodeloval pri ureditvi in označitvi poti ter opremi prostora. S svojim delom bo prispeval k
ciljema: izboljšano stanje okolja ter večja vključenost ranljivih skupin.
Zavod se zaveda pomena medsebojnega sodelovanja in aktivnega vključevanja vseh
subjektov v okolju, zato bo za izvedbo načrtovane operacije prispeval svoje znanje in delo,
stroškov pa v okviru operacije ne bo uveljavljal.

