
 
 

 
 

PROGRAM IZVEDBE 

» Odpiranje poslovnih priložnosti in Izmenjavo dobrih praks na področju  

energetike v Prekmurje « 

 

Spoštovani, 

Pomurje ima kot regija izvrstne pogoje za energetsko oskrbo iz obnovljivih virov.  

Izjemno bogastvo teh jim namreč omogoča, da postanejo prva energetsko samozadostna  

regija v Sloveniji. Dober vzor jim je sosednje Gradiščansko. Vabljeni k predstavitvi 

energetskih modelih za Pomurje in odkrivanju možnih poti do zanesljive, predvsem pa 

zelene energije za celotno regijo, ki je lahko dober primer tudi za druge dele Slovenije, 

tudi Štajerske.  

Vseled tega smo vam pripravili zanimiv program, s katerim boste sami spoznali ali povprašali  

o izzivih in priložnostih, ki jih prinaša področje energetike. 

Predlagan program:  

8.00 – odhod iz Maribora 

9.00 – prihod v Ocean Orchids, predstavitev podjetja, njihovo poslanstvo in vizijo 

Ocean Orchids je podjetje z 10 letno zgodovino, kjer je zaposlenih 40 ljudi in kjer vzgojijo 2 

milijona orhidej letno. V letu 2020 – v času COVID 19 so se prilagodili trgu z novimi tržnimi 

potenciali. Orhideje proizvedene pri njih imajo minimalni ogljični odtis na okolje, ki ga 

omogoča prednost uporabe geotermalne energije, ki je eden izmed najpomembnejših 

obnovljivih virov energije.  

11.30 – Bukovniško jezero, predstavitev Zavoda za turizem Dobrovnik in energetskih točk ob  
Bukovniškem jezeru ter predstavitev tradicionalne prekmurske malice ; čas za mreženje med  
deležniki iz regije in udeleženci, malica (bograč in langaš). 
 
12.30 – LEA Pomurje -  Lokalna Energetska Agencija za Pomurje, 

Zavod za promocijo in pospeševanje trajnostnega energetskega razvoja, Martjanci 

LEA Pomurje - spoznali bomo aktivnosti, ki jih izvajajo pri promociji in pospeševanju 

energetske učinkovitosti ter pospešenega uvajanja uporabe obnovljivih virov energije v 

pomurski regiji z usmeritvijo k maksimizaciji lokalne energetske samooskrbe regije.  

14.45 – prihod v Lušt, predstavitev podjetja, njihovo poslanstvo in vizija 

Paradajz d.o.o. - Lušt – rastlinjaki se nahajajo v Renkovcih, v majhni prekmurski vasici in 

obsegajo 9 ha s steklom pokritih površin. V neposredni bližini je vrtina z geotermalno vodo, s 

pomočjo katero se ogreva prostor, ko sonce v hladnejših mesecih zagotavlja premalo toplote.  

Združenje Lušt, ki deluje v okviru družbe Paradajz je nosilec znanja s področja integriranega 

gojenja vrtnin v zaprtih prostorih, ogrevanih z geotermalno energijo v Sloveniji. V njihovem  



 
 

 

 

združenju delujejo tudi majhne kmetije, ki na integriran način gojijo raznovrstno zelenjavo na 

nepokritih površinah ter s tem širijo raznovrstno zelenjavo pod blagovno znamko Lušt. 

16.30 – kosilo v gostišču Pri Slavi in okušanje tradicionalnega prekmurskega kosila po izboru 

Kosilo  

goveja in gobova juha, ciganska pečenka, piščančja prsa v pivskem testu z bučnimi semeni, 

ajdova kaša in dödoli, sestavljena solata in sladica domača gibanica  

Vegeterijansko kosilo:  

gobova juha,  dödoli s smetano in čebulo, pražena zelenjava, sestavljena solata in domača 

gibanica 

Koliko mesnih in koliko vege kosil sporočite do 11. 9. 2020. 

18.00 – zaključki strokovne ekskurzije, izmenjava mnenj in odhod proti Mariboru 

18.45 – prihod v Maribor.  

Programa vključuje: vstopnine, kosila, predstavitve, prevoz in organizacija. 

*Pri izvedbi aktivnosti se zagotavljajo določila NIJZ na področju ukrepov COVID 19. 

 
   Direktorica 

           Janja VIHER 
                                                                                                                   (poslujemo brez žiga) 


