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3. Osebna izkaznica LAS 

 

 

Naziv LAS 
LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah/ 
akronim LAS Bogastvo podeželja 

Naslov LAS Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj 

Naslov varnega 
elektronskega predala 

lasbogastvopodezelja@vep.si 

Spletna stran LAS www.las-bogastvopodezelja.si 

Predsednik LAS 
 

Dr. Vladimir Korošec 

Vodilni partner LAS Društvo Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah 

Naslov vodilnega partnerja 
LAS 

ORMOŠKA CESTA 28, 2250 PTUJ 

Številka transakcijskega 
računa LAS 

Si56 6100 0001 4450 437  

Velikost območja LAS 311,8 km2 

Število prebivalcev LAS 
46.669 ( vsi prebivalci), 28.801 (brez prebivalcev iz izvzetega 
območja) 

Število občin 8 

Vključene občine (naštejte) 
Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Destrnik, Trnovska vas, Juršinci, 
Dornava, Markovci 

Problemsko območje ali 
območje ZTNP-1 (označi) 

DA                           NE 

Kohezijska regija VZHODNA, PODRAVJE 

SLR bo financirana (označi) EKSRP ESRR ESPR 

Glavni sklad (označi) EKSRP ESRR ESPR 

Datum ustanovitve lokalnega 
partnerstva 

01.10.2015 

Število članov LAS 72 
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4.  Povzetek SLR  

 

Območje LAS Bogastvo podeželja obsega rodoviten, razmeroma gosto poseljen ravninski svet ob 
Dravi ter pokrajinsko slikovito in reliefno razgibano gričevje Slovenskih goric. Obsega 311,8 km2 in 
vključuje 8 občin: Kidričevo, Hajdina, Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik in Trnovska vas. Po 
podatkih SURS je leta 2014 je na območju LAS živelo 28.801 prebivalcev. Leži ob pomembnih 
prometnicah, ponaša se s številnimi naravnimi vrednotami, kot so naravovarstvena območja Natura 
2000, z bogato snovno in nesnovno kulturno dediščino, je primerno za raznovrstno kmetijsko rabo, pa 
tudi za poselitev in druge nekmetijske dejavnosti. Žal zaradi različnih razlogov ekonomske, naravne, 
kulturne in pokrajinske danosti niso povsem izkoriščene, kar kaže nizka tržna usmerjenost kmetijske 
pridelave, skromen turistični obisk, nerazvitost inovativnih osnovnih storitev, pomanjkanje delovnih 
mest na podeželju, pa tudi neuveljavljeno socialno podjetništvo, kar posledično vpliva na slabšanje 
demografskih razmer in odseljevanje prebivalcev, zlasti mladih.  
Obravnavano območje določajo naslednje značilnosti: 

naravna raznolikost, Dravsko in Ptujsko polje, osrednji del Slovenskih goric 
gosta poselitev ravninskega sveta in redka poselitev gričevja;  
hitro spreminjanje gospodarske in socialne zgradbe podeželskih naselij;  
ugodni pogoji za kmetijsko rabo  (možnost specializacije in uvajanja novosti); 
različna stopnja urbanizacije  posameznih območij;  
različna raba zemljišč – intenzivna raba, močna urbanizacija (Dravska ravan) – ekstenzivna raba, 

opuščanje obdelave (Slovenske gorice); 
strukturni problemi v kmetijstvu – drobna zemljiško-posestna zgradba, nizka tržna usmerjenost, 

slabo izkoriščeni naravni in družbeni viri, nepovezanost,…);  
gospodarska stagnacija (nezaposlenost, ni investicij, odliv mladih in izobraženih,…);    
naravne, arheološke in zgodovinske vrednote ter pomembna kulturna in etnografska 

dediščina (arhitektura, običaji, domača obrt, biotska raznovrstnost);  
bogate zaloge podtalnice na Dravskem in Ptujskem polju.  

Na podlagi analize potreb in razvojnih možnosti, pobud, izraženih na delavnicah in v postopku zbiranja 
projektnih idej ter finančnega načrta SLR za programsko obdobje 2014 – 2010 načrtujemo, da bomo 
razvojne cilje in ukrepe izvajali na vseh 4 tematskih področjih. 
 
Razvojna vizija 
Z uresničevanjem SLR na območju LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah 
bomo s sodobnimi in inovativnimi ukrepi, ki temeljijo na trajnostnih načelih, izboljšati rabo 
naravnih in družbenih potencialov, zagotovili višjo kakovost bivanja na podeželju ter utrdili 
njegove gospodarske, kulturne in naravne funkcije.      
 

Na delavnicah in v soglasju z lokalnimi skupnostmi so bile usklajene razvojne vizij in predlagani 
naslednji razvojni cilji:  

Spodbujanje inovativnih pristopov za razvoj različnih oblik podjetništva ter odpiranje novih 
delovnih mest; 

Spodbujanje povezovanja med lokalnimi razvojnimi deležniki; 
Izboljšanje razvoja infrastrukture v naseljih za višjo kakovost bivanja in razvoj gospodarskih 

dejavnosti.  
Izboljšanje odnosa do naravnih vrednot na območju LAS in povečanje njihove prepoznavnosti;   
Razvijanje in uveljavljanje inovativnih programov z visoko dodano vrednostjo za socialni razvoj 

ter oblikovanje identitete območja; 
Spodbujanje rabe obnovljivih virov in učinkovite rabe energije; 
Spodbujanje inovativnih pristopov k varovanju okolja in narave; 
Izboljšati vključevanje ranljivih skupin v družbeno in socialno dejavnost na podeželju;  

 

Za napredek in razvoj območja bomo utrjevali sodelovanje med prebivalci in drugimi deležniki ter 

uvajali inovativne ukrepe, ki bodo omogočali ekonomski razvoj in zaposlovanje. 

 
 



6 

5. Opredelitev območja in prebivalstva zajetega v SLR   

 

5.1 Splošne geografske značilnosti območja LAS 

5.1.1 Utemeljitev geografske zaokroženosti in velikost območja  

Območje LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah je naravno, družbeno – 
geografska in funkcijsko povezana enota, del Spodnjega Podravja, ki obsega tri pokrajinske dele, 
osrednji del Slovenskih goric ter Dravsko in Ptujsko polje. Upravno je razdeljena na sedem 
podeželskih občin, Destrnik, Dornava, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Markovci, Trnovska vas in 
podeželska naselja MO Ptuj. Podeželska naselja občin Dornava, Hajdina, Kidričevo in Markovci ležijo 
na Dravski ravnini, podeželska naselja MO Ptuj, razen Spuhlje, ter podeželska naselja občin Destrnik, 
Juršinci in Trnovska vas pa ležijo v Slovenskih goricah. Območje obsega 311,8 km2. Po podatkih 
SURS je leta 2014 je na območju LAS živelo 28.801 prebivalcev. Povprečna gostota poselitve na 
območja LAS je po podatkih SURS leta 2014 znaša 92,73 prebivalca na km2. 
Območje ima več skupnih razvojnih problemov in izzivov, ki jih prepoznamo v raznovrstni rabi 
zemljišč, v razdrobljeni zemljiško-posestni zgradbi, v slabšanju demografske zgradbe in staranju 
prebivalcev in v neizkoriščenosti razvojnih možnosti. Prostorsko, socialno-geografsko in funkcijsko 
povezanost območja kažejo naslednjih podatki:   
 

 nahaja se v porečju Drave in obsega del Dravskega in Ptujskega polja in Slovenskih goric;  
 je funkcijsko, gospodarsko, upravno, zgodovinsko in kulturno enoten in povezan prostor; 
 povezuje ga centralna funkcija Ptuja, ki je upravno, izobraževalno, zaposlitveno in oskrbno 

središče; 
 povezujejo ga dejavnost nekaterih upravnih institucij – Upravna enota Ptuj, Davčna uprava Ptuj, 

Zavod RS za zaposlovanje OS Ptuj, Center za socialno delo Ptuj, Veterinarska uprava RS OU 
Ptuj, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS – izpostava Ptuj in druge; 

 povezuje ga dejavnost drugih razvojnih in izobraževalnih zavodov – Kmetijsko gozdarski zavod 
Ptuj, ZRS BISTRA Ptuj, Šolski center Ptuj, Gimnazija Ptuj, Ljudska univerza Ptuj in druge;   

 v pokrajinski zgradbi prevladuje kmetijska raba s poljedelstvom in živinorejo na Dravskem in 
Ptujskem polju ter vinogradništvom in sadjarstvom v Slovenskih goricah;  

  razmeroma dobro razvita prometna infrastruktura, ki omogoča povezovanje znotraj območja in 
sosednjimi regijami oz. sosednjimi državami; 

 ukrepi razvojne politike na podeželju in 60 različnih projektov, ki so bili v programskem obdobju   
2007 – 2013 izvedeni v okviru LAS.     

 
Tabela1: Velikost območja LAS in gostota poseljenosti 

       Vir: SURS 2014;         Ptuj***: vključno z izvzetim območjem 
 
Obravnavano območje določajo naslednje skupne značilnosti: 

 naravna raznolikost, Dravska ravan (Dravsko in Ptujsko polje) in osrednji del Slovenskih goric; 
 neenakomerna poselitev – razpršena poselitev v Slovenskih goricah, močna koncentracija na 
Dravskem in Ptujskem polju;  

 Občine 
Površina/k

m2 SLO=100% 
Gostota 

preb./km2 
Delež območja 

LAS 

Destrnik 34,4 0,17 75,8 12,02 

Dornava 28,4 0,14 101,8 9,92 

Hajdina 21,8 0,11 171,2 7,62 

Juršinci 36,3 0,18 65,9 12,86 

Kidričevo 71,5 0,35 92,2 24,98 

Markovci 29,8 0,14 133,8 10,41 

Ptuj 41,2 0,21 103,6 14,36 

Ptuj *** 66,7 0,21 347,9 21,39 

Trnovska vas 22,9 0,11 58,86 8,00 

Skupaj 311,8 1,41 100,4 100 

Slovenija 20.273 100,0 98,5 1,41 
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hitro spreminjanje gospodarske in socialne zgradbe podeželskih naselij 
(spreminjanje morfološke in funkcijske zgradbe naselij ter sestave prebivalstva);  
ugodni pogoji za kmetijsko rabo   (specializacija in uvajanje novosti);  
različna stopnja urbanizacije posameznih območij  (centralna in subcentralna naselja 
kažejo pretežno izrazito urbano zgradbo, obrobna in razpršena naselja v Slovenskih 
goricah pa so pretežno ruralna);  
različna raba zemljišč – intenzivna raba, močna urbanizacija (Dravska ravan) – ekstenzivna raba, 
opuščanje obdelave (Slovenske gorice); 
strukturni problemi v kmetijstvu – drobna zemljiško-posestna zgradba, nizka tržna usmerjenost, 
slabo izkoriščeni naravni in družbeni viri, nepovezanost,…);  
gospodarska stagnacija (nezaposlenost, ni investicij, odliv mladih in izobraženih,…);    
naravne, arheološke in zgodovinske vrednote ter pomembna kulturna in etnografska 
dediščina (arhitektura, običaji, domača obrt, biotska raznovrstnost);  
bogate zaloge podtalnice na Dravskem in Ptujskem polju . 

 
Karta 1: Prikaz obravnavanega območja  

 

 

 

5.1.2 Morfološke, pedološke in podnebne značilnosti  

Območje obsega tri naravne enote, večji del Ptujskega in Dravskega polja ter osrednji del Slovenskih 
goric, ki imajo nekaj skupnih socialno-geografskih značilnosti. Podeželska naselja občin Dornava, 
Hajdina, Kidričevo in Markovci ležijo na Dravski ravnini, podeželska naselja MO Ptuj, razen Spuhlje, 
ter podeželska naselja občin Destrnik, Juršinci in Trnovska vas se nahajajo v Slovenskih goricah oz. v 
Pesniški dolini.  
Dravska ravan je morfološko razgiban svet. Sestavljajo ga okrog kilometer široka aluvialna naplavina 
ob Dravi in nekoliko ožja ob Pesnici ter obsežna pleistocenska prodna nasipina, ki je razdeljena na 
Dravsko in Ptujsko polje. 
Na aluvialni naplavini neposredno ob Dravi najdemo številne avtohtone rastlinske združbe in zaščitene 
živali, kar daje celotnemu prostoru dodatno slikovitost in s tem pomembno krajinsko vrednost. Na 
peščeno–prodnatem aluviju prevladujejo obrečna, deloma oglajena tla, ki so danes pretežno zasajena 
s koruzo in pšenico. 
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Karta 2: Relief SV Slovenije 
 

 
 
Ko prestopimo ježo dravske terase, se na široko odpre rodovitna ravnica, kjer se je na pleistocenski 
nekarbonatni naplavini razvila distrična rjava prst, mestoma distrični ranker. Zaradi prodne podlage so 
tla izpostavljena močnemu izpiranju in posledično suši, vendar kljub temu omogočajo intenzivno 
kmetijsko rabo. Na osrednjem, nekoliko izbočenem delu Dravskega in Ptujskega polja so plitva, 
močno izprana tla, ki jih prekrivajo avtohtone gozdne združbe. Večja območja avtohtonega gozda se 
nahajajo v okolici Kidričevega na Dravskem polju ter med Borovci, Prvenci in Strelci v osrednjem delu 
Ptujskega polja.  
 
Tabela2: Nekatere značilnosti pokrajinskih območij 

Primerjalni 
kazalniki 

Slovenske gorice Dravska ravan 

Tip pokrajine gričevje do 300 m. n. v.  ravnina 

Prevladujoče 
kamenine in prsti 

Peski, gline in laporji, 
mestoma peščenjak in 
apnenec. 

Prodne in peščene usedline ter 
aluvialni nanosi ilovice in gline ob 
Dravi in njenih pritokih. 

Podnebje in 
posebnosti 

Zmerno celinsko podnebje, 
900 do 1000 mm padavin,  

Zmerno celinsko podnebje, 900 do 
1000 mm, izpostavljenost suši  

Poselitev  Razpršena poselitev na 
slemenih in gručasta naselja v 
dolinah. 

Strnjena naselja ob prometnih 
poteh. 

Demografski 
razvoj  

Depopulacija na območjih s 
težjimi pridelovalnimi pogoji. 
Rast prebivalcev v centralnih 
in prometno dostopnih naselij.    

Gosta poselitev, urbanizacija 
priseljevanje v centralna naselja in 
v naselja v bližini Ptuja.  

 
Osrednji del Slovenskih goric sestavljajo dolga in položna slemena ter široke doline Grajene, 
Rogoznice in Pesnice, ki se v spodnjem toku široko razširijo v Dravsko ravan. V primerjavi s Halozami 
so značilne nižje relativne višine, kar predstavlja ugodne pogoje za kmetijsko pridelavo. Slovenske 
gorice gradijo neogenske oziroma miocenske usedline, med katerimi prevladujejo peski, gline in 
laporji, manj pa je peščenjakov in apnencev. Kamenine so slabo sprijete in manj odporne proti 
delovanju zunanjih sil, kar na strmejših predelih povzroča denudacijo in manjše usade.  
Značilnost slovenskogoriških rečnih dolin je plosko dno, vodne struge so plitve, tla pa mokrotna. 
Večina rek ob visokih vodah poplavlja. Pesniško dolino so z obsežnimi melioracijami v 70. letih 
preteklega stoletja meliorirali ter s tem močno spremenili njen vodni režim in zemljiško zgradbo. 
Nastala so obsežna rodovitna polja, kar je pomemben dejavnik razvoja kmetijstva na tem območju. 
 
Za obravnavano območje je značilno zmerno celinsko podnebje. Padavine in temperature odločajo o 
letinah. Poprečna letna temperatura na Ptuju 9,9°C je za rastje nadvse ugodna. Slovenske gorice in 
Dravska ravnina spadata med najbolj sončne pokrajine v Sloveniji, kar v gričevnatem svetu ugodno 
vpliva na rast in razvoj vinske trte. Zime so hladne in manj namočene. Dokaj ugodne so tudi 
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padavinske razmere v času vegetacije. Poprečna količina padavin znaša okrog 950 mm. Najbolj 
namočeno je poletje in nekoliko manj jesen. Poletni dež pada večinoma v nalivih, pogoste so nevihte s 
točo. Večletne meritve kažejo dokaj ugodne padavinske razmere, vendar se v zadnjih letih vrstijo 
sušna poletja, kar slabi kmetijsko pridelavo na prodnih tleh ob Dravi. Z uvajanjem kultur, odpornih na 
sušo in z namakanjem kmetijskih površin (cca. 2000 ha po podatkih KGZS Zavod Ptuj)  se lahko 
nekoliko izognemo katastrofalnim posledicam klimatskih sprememb. Za Dravsko ravnino je značilna 
precejšna vetrovnost, zlasti pogosti so jugozahodni vetrovi, ki pihajo v spomladanskih mesecih in mrzli 
severovzhodni vetrovi v zimskem obdobju. V zadnjem obdobju je območje pogosto izpostavljeno 
neurjem s točo in drugim neugodnim vremenskim pojavom, kar vpliva na obseg in kakovost kmetijske 
pridelave.  
 

5.1.3 Strukturne danosti obravnavanega območja  

Celosten razvoj podeželja in urbanih območij gradimo na trajnostni rabi naravnih in družbenih vrednot. 
V obravnavani regiji na različnih ravneh ugotavljamo neučinkovito in negospodarno rabo le-teh. Da bi 
zagotovili njihovo učinkovito in inovativno rabo jih moramo dobro poznati, objektivno analizirati in 
strokovno ovrednotiti. Na podlagi tega lahko določimo njihovo namembnost ter uresničimo njihovo 
trajno in gospodarno rabo.  
Med najpomembnejše razvojne prednosti obravnavanega območja uvrščamo: 

 kadrovske potenciale (motivirani  prebivalci za uvajanje novosti in sprememb);    
 naravne pogoje za raznovrstno kmetijsko pridelavo; 
 ohranjena območja naravne in kulturne krajine (potenciali za razvoj turizma); 
 raznovrstnost kulturne dediščine na podeželju; 
 bogate zaloge podtalnice in drugih vodnih virov. 

 
Območje LAS odlikujejo nadpovprečno ugodnimi naravnimi pogoji za razvoj kmetijstva in drugih s 
kmetijstvom povezanih dejavnosti, kot so: turizem, obrt, promet in trgovina, kar je nenadomestljiva 
priložnost za gospodarski razvoj celotne regije in nove zaposlitve. Med najpomembnejše dejavnike 
celostnega razvoja podeželja uvrščamo kmetijska zemljišča, ki so na ravninskem svetu primerna za 
poljedelstvo oz. pridelavo hrane za živino, vrtnarstvo in zelenjadarstvo, v gričevnatem svetu pa za 
intenzivno sadjarstvo in vinogradništvo ter za živinorejo. Širšo prepoznavnost podeželju ob Dravi in v 
Slovenskih goricah dajejo tudi izjemne naravne vrednote, izvirni elementi naravne in kulturne 
pokrajine, bogata biotska raznolikost, pestre rastlinske in živalske vrste ter zanimiva nematerialna in 
materialna kulturna dediščina.          

5.1.3.1 Naravne vrednote območja LAS  

Območje občin vključenih v LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah zajema del 
Dravskega in Ptujskega polja, Pesniške doline in Slovenskih goric. Območje najbolj zaznamuje reka 
Drava z deloma ohranjenimi hidromorfološkimi procesi. Zaradi raznolikih vodnih in obvodnih habitatov 
ob reki Dravi in Pesnici, velike vodne akumulacije (Ptujsko jezero), nekaterih gramoznic kot 
pomembnega antropogenega habitata ter deloma ohranjene tradicionalne kulturne krajine z 
ekstenzivnimi travniki in polji, predstavlja območje pomemben življenjski prostor številnim ogroženim 
živalskim in rastlinskim vrstam. Območje je posebej pomembno za ohranjanje biotske raznovrstnosti in 
varstva naravnih vrednot. Več kot 15 % površine območja LAS-a je vključenih v mrežo posebnih 
varstvenih območij (območij Natura 2000). Največji območji Natura 2000 sta posebno območje varstva 
Drava (SI5000011) in posebno ohranitveno območje Drava (SI3000220). Od večjih območij velja 
omeniti še posebno ohranitveno območje Podvinci (SI3000113) in posebno območje varstva Črete 
(SI5000027). Na območju LAS je evidentiranih 26 naravnih vrednot ekosistemske, zoološke, 
botanične in hidrološke zvrsti. Evidentiranih je bilo tudi 10 dreves, ki so bila zaradi posebnih lastnosti 
določene kot drevesne naravne vrednote. V preteklosti je bilo z namenom varovanja naravne 
dediščine ustanovljenih več zavarovanih območij od katerih izstopa 125 ha obsegajoč Krajinski park 
Šturmovci. Slednji je bil zavarovan z namenom ohranitve značilnih krajinskih struktur ter življenjskih 
prostorov rastlinskih in živalskih vrst. 
 
 



10 

 
Karta 3: Zavarovana območja v Spodnjem Podravju 

5.1.3.2 Kulturna dediščina območja LAS 

Nepremična kulturna dediščina na območju občin Dornava, Destrnik, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, 
Markovci, Ptuj in Trnovska vas predstavlja samo del bogate kulturne zakladnice naših prednikov. 
Značilnosti ravninskega in gričevnatega sveta na tem območju se kažejo v sami stavbni in naselbinski 
tipologiji. V ravninskem delu prevladujejo obcestne vasi, v gričevnatem svetu pa so se oblikovala 
gručasta in razložena naselja. Eden od primerov obcestnega naselja, je še delno ohranjena tipična 
obcestna vas Bukovci, kjer se je delno ohranila prvotna parcelacija s samim rastrom pozidave in tipi 
stegnjenega doma, ki so s pročeljem obrnjeni na lokalno cesto. 
 

              
Slika 1: Bukovci – Del vasi Bukovci, junij 2000 . Arhiv ZVKDS OE Maribor.                                  
Slika 2: Trnovska vas 21. Foto: Jelka Skalicky, november 2015. Arhiv ZVKDS OE Maribor. 
 
Tudi na območju Slovenskih goric so bili osnovno gradivo kamen, les, glina in slama. Najpreprostejše 
lesene, t.i. cimprane hiše, ki jim ponekod pravijo tudi cimprače, so nizke, ozke in podolgovate, 
narejene iz grobo ročno obtesanih brun, ometane so z ilovico in pokrite so s slamnatimi, čopastimi 
strehami. S stanovanjskim delom so pod eno streho povezani gospodarski prostori v ravni vrsti ali na 
L. Tako imamo opravka z značilno tipologijo domov, in sicer gre za t.i. stegnjeni dom in domačijo na L. 
Primer še ohranjenega tipičnega doma na »L« je domačija Trnovska vas 21.  
Z vidika socialnega statusa so bili to predvsem domovi manjših kmetov, pa tudi viničarjev. Le domovi 
slednjih so bili mnogo manjši. Običajno so pod isto slamnato streho združevali tricelični bivalni del, ki 
mu je sledil prostor s prešo in manjši hlev za kakšno kravo in prašiča. Pri večjih kmetijah so stavbe 
opečne zidave in nekoliko prostornejše. Stanovanjske hiše so lahko pritlične ali visoko pritlične z 
bogatejšo oblikovano fasado in fasadno dekoracijo. Stavbno ambicioznost ravninskih predelov kažejo 
tudi večja gospodarska poslopja v sklopu večjih domačij, ki jih krasijo v pročeljih dekorativne opečne 
prezračevalne mreže. Takšen primer je Šegulovo gospodarsko poslopje v Polencih, na območju 
občine Dornava. 
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Slika 3: Polenci – Šegulovo gospodarsko poslopje, maj 2000. Arhiv ZVKDS OE Maribor.     
Slika 4: Viničarija Destrnik 6. Foto: Jelka Skalicky, 2016. Arhiv ZVKDS OE Maribor. 
 
Za gričevnat predel so še značilne vinske kleti, zidanice in manjši vinogradniški dvorci. Med 
skromnejše stavbe sodijo viničarije, kjer so nekdaj bivali vinogradniški delavci. Na območju občine 
Destrnik se je tako obnovila in ohranila Viničarija Destrnik 6.  
 
Večina stavb gričevnatega sveta je iz 19. stoletja, nekaj jih je tudi s konca 18. stoletja. Stavbe so 
postavljene na slemenih in robovih goric. Najboljša vinogradniška območja so v preteklosti pripadala 
višjemu gospodarskemu sloju, ki si je tu zgradil dominantne stavbe kot velika stanovanjsko 
gospodarska poslopja, t.i. štoke. Gre za nadstropne stavbe, ki so združevale tako bivalni del 
občasnega značaja kot gospodarski del s prešo in ogromno obokano vinsko klet. Med ohranjenimi 
zidanicami in štoki naj omenimo primer zidanice na Mestnem Vrhu in Elsbaherjev štok na Placarju.  
Na območju občin Dornava, Destrnik, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Markovci, Ptuj in Trnovska vas, je 
mogoče slediti velikim spremembam v stavbni podobi tako ravninskih kot gričevnatih naselij. Vse večji 
je delež propadajočih in porušenih stavb, ki so na svojstven način dajale posebno noto temu prostoru. 
S spreminjanjem in izginjanjem značilne stavbne tipologije se izgubljata tako krajinska prepoznavnost, 
kot sama identiteta teh lokalnih območij. 
 

                     
Slika 5: Mestni vrh – Zidanica, oktober 2000. Arhiv ZVKDS OE Maribor.   
Slika 6: Placar – Elsbaherjev štok,  oktober 2000. Arhiv ZVKDS OE Maribor. 
V prvi vrsti je nujno vključevanje védenja o snovni in nesnovni dediščini v sam vzgojno-izobraževalni 
proces. Rešitev je mogoče videti v organiziranju raznih projektov, ki bodo vključevali razne delavnice 
in raziskave stavbne dediščine lokalnega območja. Odkrivanje in spoznavanje pa je najbolj učinkovito 
na samem terenu, torej ob oz. v prostorih še ohranjenih starejših stavb. Gospodarska poslopja, ki vse 
bolj izgubljajo svojo primarno vlogo, so tisti stavbni tipi, ki se najprej umikajo novodobni arhitekturi. 
Zato bi jim bilo smiselno vdihniti nove vsebine. Tako bi jih bilo mogoče preurediti v bivalne namene s 
spremljevalnimi aktivnostmi kot šole v naravi, večdnevne različne tematsko obarvane raziskovalne 
delavnice s pridobivanjem znanja o lokalni arhitekturi, z izdelovanjem arhitekturnih posnetkov 
ohranjenih stavb, raznih maket, ki bi jih bilo mogoče prirediti različnimi ciljnim skupinam. Iz teh okolij 
izginjajo določene obrti in znanja kot slamokrovstvo, izdelava ilovnatih ometov, pridelava apna za 
izdelavo apnenih ometov in apnenih barv, ročno tesanje brun za cimprane hiše, gradnja cimpranih hiš 
ipd. Pravo rešitev, kako ohraniti to ustno izročilo tesno povezano s podeželsko stavbno dediščino, 
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ponujajo nekatere že dotrajane stavbe, ki bi jih bilo mogoče obnoviti in ohraniti z dobro organiziranimi 
delavnicami, kjer bi sodelovali tako lokalni prebivalci kot naključni opazovalci – turisti. Pomembno je 
tudi oblikovanje informacijskih točk, izobraževalnih poti, raznih zloženk, tako v materialni kot digitalni 
inačici. Vse te oblike aktivnosti in medsebojnega povezovanja so edino zagotovilo ohranjanja 
izginjajoče stavbne dediščine tudi v okviru t.i. kulturnega turizma, ki lahko predstavlja pomembno vejo 
popularizacije in promocije kulturne dediščine v sobivanju z naravnimi danostmi. Opis o stanju kulturne 
dediščine je podal ZRSVKD OE Maribor, ki smo ga zaprosili za pregled stanja na terenu.  
 

5.1.4 Stanje infrastrukture in opremljenosti z osnovnimi storitvami  

5.1.4.1 Zdravstveno in socialno varstvo  

Za zdravstveno varstvo prebivalcev območja LAS in Spodnjega Podravja skrbi Zdravstveni dom Ptuj. 
Ustanovljen je bil za izvajanje osnovnega zdravstvenega varstva, ki obsega preprečevanje bolezni in 
poškodb, odkrivanje, diagnostiko, zdravstveno vzgojno delo, zdravljenje in rehabilitacijo na ambulantni 
in dispanzerski način v poslovnih prostorih ZD Ptuja, na terenu in na domu pacienta za prebivalce na 
območju nekdanje občine Ptuj in za druge ljudi, ki potrebujejo zdravstveno pomoč. Za bolnišnično 
zdravljenje prebivalcev Spodnjega Podravja in območja LAS skrbi Splošna bolnišnica dr. Jožeta 
Potrča Ptuj.  
ZD Ptuj ima organizirano primarno zdravstveno varstvo na naslednjih lokacijah in sicer: Ptuj, Hajdina, 
Kidričevo. Po podatkih Inštituta za varovanje zdravja je v Podravju največ ljudi umrlo zaradi bolezni 
srca in ožilja. Te bolezni so tudi najpogostejši vzrok smrti v razvitih državah in eden glavnih vzrokov za 
obolevnost in zmanjšano kakovost življenja. V Sloveniji so najpogostejši vzrok smrti in bolnišničnih 
obravnav ter šesti najpogostejši vzrok obravnav v primarnem zdravstvenem varstvu. Bolezni srca in 
ožilja so pogojene z biološkimi zakonitostmi in dednostjo ter dejavniki tveganja, ki izhajajo iz načina 
življenja, kot so kajenje, nezdrava prehrana, debelost, stres, pomanjkanje gibanja. Na drugem mestu 
po najpogostejših vzrokih smrti so rakasta obolenja, ki so v porastu. Za socialno varstvo starejših skrbi 
Dom upokojencev Ptuj z enotami Ptuj, Muretinci, Kidričevo in Juršinci.  
 

5.1.4.2 Šolstvo in otroško varstvo 

Na območju LAS deluje 7 popolnih osnovnih šol, Destrnik – Trnovska vas, Juršinci, Dornava, 
Markovci, Hajdina, Kidričevo in Cirkovce ter dve podružnični osnovni šoli na Grajeni in v Lovrencu na 
Dravskem polju. Pri vseh osnovnih šolah delujejo tudi enote vrtcev, kar zagotavlja kakovostno 
vključevanje otrok v predšolsko varstvo. Vse osnovne šole in vrtci imajo ustrezne kadrovske in 
kakovostne materialne pogoje za pedagoško delo.  
Po zaključenem osnovni šoli lahko mladi nadaljujejo šolanje v številnih srednješolskih programih na 
Ptuju, ki jih izvajata Gimnazija Ptuj in Šolski center Ptuj. Poleg gimnazijskega programa se lahko dijaki 
izobražujejo v srednjih poklicnih in srednjih strokovnih programih na področju kmetijstva, hortikulture, 
okoljevarstva, gostinstva, ekonomije, strojništva, elektrotehnike in računalništva. V okviru Šolskega 
centra Ptuj deluje tudi Višja strokovna šola, ki izvaja višješolske programe Upravljanje podeželja in 
krajine, Mehatronika, Ekonomist in Bionika. Na Ptuju deluje tudi Visoka šola, ki izvaja program Bionika 
v tehniki. Več srednješolskih programov in drugih oblik funkcionalnega izobraževanja izvaja tudi 
Ljudska univerza Ptuj.  
        

5.1.4.3 Prometna infrastruktura  

Območje LAS ima zelo ugodno geostrateško lego, saj ta prostor prečkata dve pomembni prometni 
poti, avtocesta in železniška proga Pragersko – Hodoš.  
Prebivalci in gospodarski subjekti imajo razmeroma dobro dostopnost do javne infrastrukture in 
storitev.  Ena od strateških prednosti Podravja je zelo ugodna geostrateška lega. Čez ozemlje teče kar 
nekaj pomembnih evropskih poti. Najbolje je razvita cestna infrastruktura, ki povezuje vsa večja 
regijska središča. V zadnjih desetih letih je razvoj novih občin prinesel tudi velik napredek pri izgraditvi 
novih lokalnih prometnih površin. Urejanje cest in javnih poti je ena od glavni programskih točk večine 
razvojnih programov občin. Dostopnost v regije po cestnem omrežju je z izgradnjo AC križa zelo 
dobra. Z izgradnjo manjkajočega dela AC med Ptujem in mejnim prehodom bo AC križ tudi zaključen. 
V prihodnje bo potrebno izgraditi oz. izboljšati še cestno povezavo Ptuj – Ormož. S tem bo osnovno 
cestno omrežje, ki bo omogočalo hitro dostopnost med pomembnimi središči znotraj regije zaključeno. 
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Dokaj dobro razvita je tudi železniška infrastruktura, ki pa je zaradi  favoriziranja cestnega prometa v 
dokaj nezavidljivem položaju. Prometno zapostavljen je tudi javni avtobusni potniški promet, kateremu 
število prepeljanih potnikov se je v zadnje desetletju drastično zmanjšalo. V regiji sta dve letališče – 
manjše športno letališče v Moškanjcih in večje letališče v občini Hoče-Slivnica v neposredni bližini 
Maribora. Zadnje je včasih imelo mnogo večji pomen za regijo tako zaradi transportnega kot 
potniškega prometa. Letališče se že nekaj let ukvarja  s preživetjem, država je obnovila letališko 
stavbo, vendar je zaradi števila rednih linij celotna usoda letališča še vedno pod vprašanjem. Večina 
prebivalcev  se nahaja v času pol-urne dostopnosti do večjega mesta ali regijskega središča. Z 
velikimi investicijami (v letih po osamosvojitvi) v lokalno prometno infrastrukturo se je dostopnost iz 
oddaljenih naselij in zaselkov bistveno izboljšala, vendar še ne dosega zadovoljivega stanja. Zaradi 
poselitvenih sprememb, velikega števila dnevnih migracij in prekomerne uporabe osebnih avtomobilov 
se je zelo povečal motorni promet, kar se kaže v povečanju onesnaženja zraka in tal. Še posebej so 
zaradi velikega prometa obremenjena mestna središča, kar negativno vpliva na kakovost in 
atraktivnost bivanja v mestih. Javni potni prevoz doživlja podobno usodo kot v ostalih delih Slovenije. 
V zadnjih letih se število potnikov vztrajno manjša, število voženj z osebnimi avtomobili pa narašča. V 
programskem obdobju 2007-2013 je bil dosežen velik napredek pri izgraditvi novih lokalnih prometnih 
površin in njihovi rekonstrukciji. Urejanje cest in javnih poti je bila ena od glavnih programskih točk 
razvojnih programov občin. 
Žal je tudi za to območje značilna ne sonaravna oblika mobilnosti, saj prevladuje motorizirani cestni, ki 
močno obremenjuje infrastrukturo in okolje.  
 

5.1.4.4 Informacijsko komunikacijska infrastruktura 

Širokopasovna infrastruktura je pomemben dejavnik razvoja in omogoča povezanost posameznih 
krajev znotraj določenega območja in širše. Za območje LAS velja, da je v večjih krajih oziroma 
občinskih središčih telekomunikacijsko omrežje dobro razvito. Še vedno pa v določenih odročnih 
predelih, v katerih ni razvitega gospodarstva in turističnih dejavnosti, ni širokopasovnega dostopa do 
interneta in je prisotna pomanjkljiva pokritost s signalom mobilne telefonije. Območje LAS deluje pet 
telekomunikacijskih operaterjev: Telekom Slovenije, d. d., T-2, d. o. o., Telemach d.o.o., AMIS in 
Kabel TV, d. o. o. 
 

5.1.4.5 Turistična in športna infrastruktura  

Zaradi geografskih značilnosti in ohranjene narave, je območje izredno primerno za kolesarjenje, 
pohodništvo, ježo in druge aktivnosti. Na določenih področjih že obstajajo urejene poti, na nekaterih jih 
je potrebno še urediti. Za celotno področje pa velja nadgradnja obstoječih poti in njihova vključitev v 
skupni produkt.  
Kolesarske poti predstavljajo poseben del športne turistične infrastrukture, za katerega je značilna 
specifična in zahtevna infrastruktura. Na območju LAS je trasiranih 9 kolesarskih poti ( vir ZRS Bistra) 
, ki temeljijo na športno-rekreativni turistični ponudbi. Ob poteh so postavljene smerne table za ogled 
naravnih in kulturnih znamenitosti. Kolesarska pot poteka po celotnem območju LAS, njena postavitev 
je bila sad povezovalnega LAS projekta območja iz preteklega obdobja, poleg te po območju poteka 
še dravska kolesarska pot. Obe poti je smiselno nadgraditi in povezati. V aktualnem obdobju se 
predvideva nadgradnja LAS-ove kolesarske poti v smislu postavitve na splet in navigacijskega sistema 
po poti.  Na območju LAS je več označenih pohodnih, učnih, gozdnih in drugih tematskih poti, ki 
potekajo na območju Slovenskih goric, ob stari strugi reke Drave, po gozdu ob vodnih črpališčih ter po 
ravnini Dravskega in Ptujskega polja. Nahajajo se v naravnem okolju, kjer pohodniki spoznavajo 
rastlinske in živalske vrste ter naravno in kulturno dediščino. Potreben je nadaljnji razvoj in širitev 
tematskih poti ter vključitev v turistično ponudbo. 
Med posebne tematske poti, ki temeljijo na vinogradniški in kulinarični ponudbi, spadajo Vinsko 
turistične ceste, ki so odlična dopolnitev primarni turistični ponudbi in vir za oblikovanje integralnih 
turističnih produktov. Na območju LAS poteka del VTC13 (Vinsko-turistična cesta srednje slovenske 
gorice), ki povezuje občine in kraje od Ptuja, Destrnika, Trnovske vasi, Juršincev,  Dornave, Gorišnice, 
Lenarta, Sv. Ane, Sv. Andraž v Sl. goricah, Benedikt, SV. Trojica, Sv. Jurij ob Ščavnici in Ljutomer. 
Vinsko turistična cesta povezuje vinotoče, kmetije, ki se ukvarjajo z gostinsko in turistično dejavnostjo 
ter naravne in kulturno-zgodovinske znamenitosti območja. Opredeljen segment turistične ponudbe je 
razvit, vendar ga je potrebno še aktivneje vključevati v integralne turistične proizvode. 
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Med glavno turistično infrastrukturo območja pa vsekakor spadajo bazenski kompleks Term Ptuj, 
atletski stadion Drava Ptuj, nogometna igrišča NK Aluminij iz Kidričevega, karting proga Hajdoše, ki 
nudijo športne užitke različnim športnim navdušencem in tudi profesionalnim ekipam možnost priprav 
na aktivno sezono ter izvedbo sezone same. Med zaprtimi športnimi objekti je potrebno izpostaviti 
pokrita tenis igrišča na Ptuju in v Hajdošah, športne dvorane Ljudski vrt, ŠC Ptuj, Kidričevo, kjer so se 
v preteklosti že odvijale reprezentančne košarkarske tekme. Poleg omenjenih ima vsaka občina še 
svoje večnamenske dvorane, travnata, asfaltna in druga igrišča za športne aktivnosti na prostem. ( 
lasten vir po podatkih lokalnih skupnosti) 
 

5.1.5 Opis stanja okolja 

5.1.5.1 Odpadki  

Ravnanje z odpadki je obvezna lokalna javna služba. Na območju Sp. Podravja je za varstvo okolja in 
s tem tudi za ravnanje z odpadki pristojna Skupna občinska uprava Mestne občine Ptuj, ki povezuje 16 
občin. Občine so pristojne za: organizacijo gospodarske javne službe prevoza, zbiranja in ravnanja z 
odpadki, potrditev cene ravnanja z odpadki, investicije v CERO, sodelovanje z javnostjo in ravnaje z 
odpadki v regiji.  
Sistem ravnanja z odpadki na območju LAS in v Spodnjem Podravju temelji na ločenem zbiranju, ki se 
prične na izvoru, nadaljuje v zbiralnicah ločenih frakcij, od koder se odpadki odpeljejo v CERO GAJKE 
v nadaljnjo predelavo ali odstranjevanje komunalnih odpadkov.  
Zbiranje in odvoz odpadkov na območju LAS opravljata podjetji Javne službe Ptuj d.o.o., za naselja 
MO Ptuj in Čisto mesto Ptuj d.o.o. za naselja v ostalih občinah. Upravljavec Centra za ravnanje z 
odpadki (CERO) Gajke je podjetje Javne službe Ptuj d.o.o.   
 
Vpliv poseljenosti in reliefa območja LAS na količine odpadkov  
Količine nastalih odpadkov so povezane s številom prebivalcev, življenjskim standardom in 
ozaveščenostjo prebivalcev. Linearna projekcija naraščanja števila prebivalstva in življenjskega 
standarda kaže naraščanje količine odpadkov, vendar je z ozaveščanjem mogoče količine nastalih 
odpadkov znižati.  
 
Tabela 3: Količine odpadkov po občinah LAS  (javni odvozom v tonah) 

Leto 2011   2014 Indeks 2014/2011 

Območje LAS 16.039 10.153 63 

Destnik 419 369 88 

Dornava 483 432 89 

Hajdina 685 728 106 

Kidričevo 2.131 1164 54 

Juršinci 279 320 114 

Markovci 653 664 101 

Ptuj 11.124 6237 56 

Trnovska vas 265 233 89 

Vir: JS Ptuj, SURS 2014 
 
Tabela 4: Količine po vrstah odpadkov po občinah LAS (javni odvozom v kg) 

OBČINA  Zbrani 
Mešani 
komunal
ni 
odpadki  

Zbrani 
Biološki 
odpadki  

Papir  Embalaža  Steklo  Kosovni 
odpadki  
(akcija)  

Nevarni 
odpadki  
(akcija)  

Odpadki 
skupaj 

Destrnik  190.500  34.408  53.080  60.080  26.283  4.140  774  369.265 
Dornava  231.656  40.401  55.900  68.940  31.984  3.420  632  432.933 
Hajdina  344.325  138.908  94.430  98.708  44.277  7.922  370  728.940 
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Juršinci  168.560  19.131  49.400  55.880  19.269  8.200  528  320.968 

Kidričevo  635.906  147.554  165.794  147.036  61.797  5.134  1.465  1.164.686 

Ptuj  2180.160  2313.180  669.500  604.980  344.260  121.180  3.980  6.237.240 
Markovci  368.200  74.113  79.040  93.040  39.499  8.540  2.350  664.782 

Trnovska 
vas  

114.744  31.378  27.600  29.780  24.230  5.380  774  
233.886 

Vir: JS Ptuj, 2014 
 
 
Število prebivalcev je na območju LAS v obdobju 2011 - 2014 narastlo za manj kot 1 %. Analiza 
razvoja prebivalcev kaže, da se bo v prihodnje njihovo število zmanjševalo. Gibanje števila 
prebivalstva na območju LAS ne bo bistveno vplivalo na povečanje skupnih količin odpadkov. Količina 
odpadkov je odvisna od gostote poselitve, zato največ odpadkov nastane v naseljih na Ptujskem in 
Dravskem polju.   
Skupne količine odpadkov, zbranih z javnim odvozom na območju LAS, so prikazane v tabeli zgoraj za  
leto 2014 .Na območju LAS so se količine odpadkov  zmanjšale za  36%.. Med posameznimi občinami 
na območju LAS so velike razlike. Največje količine odpadkov prispeva Mestna občina Ptuj, več kot 
2.000 ton letno prispeva občina Kidričevo, sledijo občine Hajdina, Markovci z več kot 600 ton letno. 
Največje količine odpadkov imajo občine z večjim številom prebivalstva in tiste občine, ki so v odvoz 
odpadkov zajele večje število gospodinjstev. Ta dva dejavnika sta med seboj povezana, saj je v 
redkeje poseljenih občinah stopnja vključenosti gospodinjstev nižja.  

5.1.5.2 Divja odlagališča – nedovoljeno odlaganje odpadkov  

Nedovoljenih odlagališč odpadkov slovenska zakonodaja neposredno ne obravnava, zato tudi uradni 
podatki o številu nedovoljenih odlagališč odpadkov v Sloveniji ne obstajajo. Na območju Spodnjega 
Podravja pristojni organi, kot so občinske uprave Spodnjega Podravja, inšpekcijske službe in 
predstavniki izvajalcev javne gospodarske službe, »zmorejo« preprečiti nedovoljena odlaganja 
odpadkov s svojo aktivno vlogo in sodelovanjem pri načrtovanju in urejanju nedovoljenih odlagališč 
odpadkov ter njihovi sanaciji s poudarkom na aktivnostih ozaveščanja prebivalstva.  
Učinkovitost občin pri urejanju nedovoljenih odlagališč odpadkov je odvisna od stopnje ozaveščanja in 
vzpostavljanja učinkovitega sistema preprečevanja nastajanja t.i. divjih odlagališč ter izvajanja 
preventivnih ukrepov.  
Aktivnosti in dokumentacije občin, ki urejajo nedovoljena odlagališča odpadkov, sta od občine do 
občine različna, vendar v splošnem je za učinkovito urejanje nedovoljenih odlagališč potrebno izvajati 
sledeče aktivnosti: občinski program varstva okolja, sanacijski program za urejanje odlagališč z 
izvedbenim načrtom, ustrezno določen časovni in finančni obseg sanacij, izdajanje odločb občinske 
inšpekcijske službe za sanacije, program ozaveščanja prebivalstva, organizacija prostovoljnih akcij, 
vzpostavitev nadzornih služb.  
Občinska uprava in inšpekcijske službe imajo vzpostavljen sistem odzivanja na prijave in 
odgovornosti, da bi se neustrezno odloženi komunalni odpadki lahko takoj odstranili. V nadaljevanju je 
naveden seznam nedovoljenih odlagališč, ki smo ga povzeli iz spletnega »Registra divjih odlagališč« 
(z dne 9.11.2012) 
 
Tabela 5: Statistika neočiščenih odlagališč na območju LAS v letu 2012 

Območje Število divjih odlagališč 

Spodnje Podravje 341 

Območje LAS 169 

Destrnik 7 

Dornava 8 

Hajdina 0 

Juršinci 3 

Kidričevo 51 

Markovci 1 

Ptuj 98 

Trnovska vas 1 

Vir: Register divjih odlagališč 
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Divja odlagališča se nahajajo tako na ravnini kot tudi v gramoznih jamah, na bregovih rek, v izkopanih 
jarkih ipd. Njihovo število se sicer zaradi boljše vključenosti v javni odvoz in občasnih sanacij z leti 
zmanjšujejo. Območja z visoko podtalnico zahtevajo nenehen nadzor in sprotno odstranjevanje vseh 
potencialno nevarnih odpadkov. 
 

5.1.5.3 Površinske in podzemne vode 

Površinske vode v Podravju odtekajo proti vzhodu in pripadajo črnomorskemu povodju oziroma 
povodju reke Donave. Povodje reke Drave predstavlja značilno podobo slovenske pokrajine. V dolinah 
rek in potokov ter na ravninskem svetu se nahajajo vsa večja urbanizirana območja, prometna 
infrastruktura, industrijski in obrtni tehnološki objekti ter vse večje kmetijsko obdelovalne površine in 
objekti. Na istem geografskem prostoru se torej nahajajo občutljivi sistemi okolja, med katere se 
uvrščajo tudi površinske in podzemne vode in viri onesnaževanja oziroma viri obremenitev okolja s 
škodljivimi ali nevarnimi snovmi.  
Povodje reke Drave predstavljajo reka Drava s pritoki, ki merijo od izvira do izliva v reko Dravo od 26 
do 73 km. Številni manjši pritoki dopolnjujejo sorazmerno gosto mrežo vodotokov snežnega 
(nivalnega) vodnega režima.  
Struga reke Drave je prekomerno zaraščena in muljasta, saj zaradi HE nad Mariborom in preusmeritve 
vode v energetski kanal, voda ne odnaša in čisti struge kot nekoč. Njena samočistilna sposobnost je 
zmanjšana. Nastajajo velike zaraščene površine, ki povečujejo ogroženost ob poplavah. K temu 
prispeva izsuševanje poplavnih območij, s čimer se manjšajo razpoložljive razlivne površine. Zaradi 
omejenih sredstev za redno vzdrževanje se čiščenje struge izvajajo občasno in je zato bolj drastično, 
kar je poseben problem na zaraščenih prodiščih, ki so življenjski habitati za številne živalske in 
rastlinske vrste. Nekatera območja so se preoblikovala v gozd, zato izsekavanje ni več dovoljeno.  
Osnovni program spremljanja kakovosti voda in obremenitev površinskih vodotokov je monitoring 
kakovosti voda površinskih vodotokov Slovenije, ki se izvaja od leta 1986. Program monitoringa 
vključuje fizikalno-kemijske in mikrobiološke analize vode, fizikalno-kemijske analize sedimenta in 
biološke analize.  
Minimalni zahtevani pretok v strugi Drave (Maribor-Ptuj) je v tem trenutku 10m3/s pozimi in 20 m3/s 
poleti, kar je po ocenah strokovnjakov VGP Drava ustrezno. 
 

5.1.5.4 Onesnaženost voda  

Za zagotavljanje sonaravnega razvoja je potrebno izhajati iz naravnega potenciala (nosilnosti, 
samočistilne sposobnosti) vsake regije. Njihova sposobnost, da nevtralizirajo človekove posege je 
različna in se lahko spreminja že na kratke razdalje. Posebna študija Ranljivosti okolja, ki je bila za 
Spodnje Podravje narejena že leta 1996 (Brečko et al, 1996) je opozorila, da so na tem območju 
najbolj občutljivi vodni viri, zlasti območja podtalnice in manjši vodotoki, ki jih vodno ekološko 
označujejo izjemno nizki poletni pretoki.  
 
Pri onesnaževanju vodotokov se najpogosteje srečujemo z nitrati in ostanki pesticidov. Meritve 
kakovosti površinskih voda, opravljene v zadnjih letih, kažejo na Dravi izboljšanje njene kakovosti, 
vendar se je po letu 2006 povečala koncentracija metaklora in pesticidov v Pesnici, Dravinja prav tako 
izkazuje povečano koncentracijo metaklora. Realna je domneva, da so bolj onesnaženi tudi manjši 
vodotoki (npr. Studenčnica - Hajdinska in Turniška, Grajena, Rogoznica) predvsem zaradi kmetijske 
dejavnosti (velike porabe mineralnih gnojil in fitofarmacevtskih sredstev) in neurejenih izpustov 
komunalnih odplak iz naselij. 
Pokrajinsko občutljivost območja podtalnice Ravnine ob Dravi je »zmerno občutljiva«. Pri obnavljanju 
podtalnice je poleg padavin zelo pomembna infiltracija vode iz rek, saj le ta na račun onesnaženosti 
površinskih voda povečuje občutljivost podtalnice. Med kritično občutljiva območja podtalnice z 
majhno dinamično izdatnostjo in plitvo gladino podtalnice pa spada Ptujsko polje. Za obnavljanje 
podtalnice na tem območju je najbolj odločilno prenikanje padavin, ki pomembno vpliva na kakovost 
vode, kljub temu da so skupne količine majhne (800 do 1000 mm) in z viški v topli polovici leta. 
Prenikajoče padavine izpirajo presežke hranil in ostanke pesticidov. 
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5.1.5.5 Oskrba s pitno vodo  

Glavni viri pitne vode za območju LAS so v podzemnih rezervoarjih Dravskega in Ptujskega polja, ki 
se nahajajo sredi intenzivno obdelanih kmetijskih površin. Vodooskrbni sistem večjega dela območja 
LAS se oskrbuje s pitno vodo iz črpališča v Skorbi iz sedmih plitvih in petih globinskih vodnjakov. Del 
občine Kidričevo pa tudi s pitno vodo iz črpališča v Šikolah. K izboljšanju hidravličnih razmer in 
kvalitete pitne vode prispevajo globinski vodnjaki v Novi vasi pri Ptuju, Desencih, Podvincih, Gerečji 
vasi in Župečji vasi. Pitno vodo v omrežju sestavljata podtalnica Dravskega polja in globinska 
podtalnica v razmerju 2:1. Količina odvzetih virov pitne vode je v Spodnjem Podravju leta 2011 
znašala 2,420 milijona m³. 
Upravljavec vodooskrbnega sistema spremlja kakovost vode z rednim jemanjem in analizo vzorcev 
vode v vodohramih in pri končnih porabnikih. V posameznem črpališču je nameščen biološki indikator 
z mladicami postrvi za neprekinjen nadzor nad kvaliteto pitne vode. 

5.1.5.6 Odpadne vode  

Dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih vod na območju LAS izvaja Komunalno podjetje Ptuj d.d.. 
Večina občin Spodnjega Podravja je zaključila z izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja in čistilnih 
naprav. V upravljanje, obratovanje in vzdrževanje pa so Komunalnemu podjetju Ptuj že predani objekti 
v MO Ptuj in občinah Kidričevo, Hajdina, Trnovska vas in Markovci. 

5.1.5.7 Zrak  

Podatki o meritvah onesnaženosti zraka v Spodnjem Podravju (uradna merilna mesta so na Ptuju in 
občasno Kidričevo) kažejo, da je kakovost zraka znotraj predpisanih okvirov, glede onesnaženosti z 
žveplovim dioksidom oz. dimom. Koncentracije SO2 in dima ne presegajo mejne vrednosti 150 μg/m³. 
Povprečna koncentracija dima v kurilni sezoni je na Ptuju 25 μg/m³ (max: 81 μg/m³), v Kidričevem 12 
μg/m³ (max: 48 μg/m³). Koncentracije SO2 v kurilni sezoni 16 μg/m³, v ne kurilni sezoni 10 μg/m³. V 
zadnjem času povezujemo onesnaženost zraka v urbanem okolju predvsem z emisijami prometa. 
 

5.1.5.8 Energetika  

Energija je temeljnega pomena v našem vsakdanjem življenju. Ogrožena varnost oskrbe z energijo, 
vse višje cene ter podnebne spremembe vplivajo na naš odnos do energije. S povečanjem rabe 
obnovljivih virov energije, lahko pomembno prispevamo k zmanjševanju negativnih posledic 
dolgotrajne uporabe fosilnih goriv in s tem povečamo varnost oskrbe z energijo ter hranimo čistejše 
okolje.  
Vse občine na območju LAS so izdelale in sprejele Lokalni energetski koncept, s katerim so določile 
energetsko politiko za naslednjih deset let in določile ukrepe, s katerimi bodo to politiko tudi izvajale. 
Ukrepi temeljijo na analizi dejanskega stanja, finančnih zmožnostih občine in so skladni z zavezami 
20-20-20.  
 
Lesna biomasa 
Potencial lesne biomase je količina lesa, ki je na nekem območju trajno razpoložljiva v energetske 
namene. V skupino virov za lesno biomaso uvrščamo: gozdove, površine v zaraščanju, les iz 
kmetijskih in urbanih površin, lesne ostanke primarne in sekundarne predelave lesa ter ostali odpadni 
neonesnažen les. 
V zadnjem obdobju se je na območju LAS močno povečalo ogrevanje stanovanjskih hiš z lesom, ki je 
dostopen vir energije. Zaradi zastarelih in slabo vzdrževanih kurilnih naprav ogrevanje z lesom 
dodatno obremenjuje okolje pomembno je, kako učinkovito se uporablja. Uporaba lesne biomase, v 
primerjavi s klasičnim ogrevanjem na les, prinaša mnoge prednosti, med katerimi velja omeniti 
predvsem dve: 

boljše izkoristke porabljenega lesa (moderni kotel na lesno biomaso ima večje izkoristke kot 
zastareli klasični kotli na les), 
čiščenje gozdov. 

Skupni letni potencial lesne biomase, oz. skupaj količina biomase, ki je v Spodnjem Podravju na voljo 
za dodatne porabnike energije, je 69.313 m3/a.  Podatki povzeti po RRP Spodnje Podravje, 2014) 
 
 
Bioplin 
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V namene pridobivanja bioplina se lahko uporablja precej surovin zelo različnega izvora: surovine iz 
kmetijstva (gnoj), energijske rastline, poljedelski ostanki, komunalni odpadki (pokošena trava, ostanki 
iz vrtov) in ostanki hrane. Tudi nekateri industrijski ostanki predstavljajo možnost izrabe v namene 
pridobivanja bioplina. V okviru kmetijske dejavnosti sta pomembni predvsem pridelava poljščin in 
živinoreja. Pri vseh omenjenih dejavnostih se tvorijo ostanki, ki so z vidika pridobivanja bioplina 
pomembni. 
Skupni letni potencial bioplina iz rastlin in živalskega gnoja v Spodnjem Podravju znaša 352.436 
MWh/a.  Podatki povzeti po RRP Podravje, 2014) 
 
 
Sončna energija 
Za izkoriščanje sončne energije za namene ogrevanja sanitarne vode ali ogrevanja objekta ne 
obstajajo stroge omejitve, kajti gre za individualne sisteme, ki se uporabljajo v kombinaciji z ostalimi 
viri energije. Tehnologija ogrevanja tople sanitarne vode je enostavna in tudi finančno sprejemljiva 
investicija za individualne hiše, še toliko bolj pa za objekte, kjer je poraba tople sanitarne vode velika. 
V primeru ogrevanja objekta s sončno energijo je investicija večja, saj je v objektu potrebno izvesti tudi 
talno ogrevanje. Zato je tak sistem primeren pri novogradnjah. 
Sončna energija se lahko izrablja tudi za proizvodnjo električne energije. Količina sončnega obsevanja 
na letni ravni znaša na območju Spodnjega Podravja 20.977,89 kWh/(m2 a).  
Podatki povzeti po RRP Podravje, 2014) 
 

5.2 Gospodarski položaj območja  

5.2.1 Poslovni subjekti v Spodnjem Podravju  

Na območju Spodnjega Podravja je v letu 2011 poslovalo 4.943 poslovnih subjektov, kar je za 11,73% 
več kot v letu 2008. Po skupinah poslovnih subjektov prevladujejo samostojni podjetniki posamezniki, 
ki predstavljajo kar 48,6 % vseh poslovnih subjektov v Spodnjem Podravju. Sledijo jim gospodarske 
družbe in zadruge ter društva. V primerjavi z letom 2008 se je najbolj povečevalo število gospodarskih 
družb in zadrug in sicer za 20,9 %, ter število samostojnih podjetnikov posameznikov, ki se je 
povečalo za 11,2 %. Število pravnih oseb javnega prava je v letu 2011 v primerjavi z letom 2008 
ostalo nespremenjeno.  
 
Slika 7: Struktura gospodarskih dejavnosti   
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Struktura gospodarskih dejavnosti in prihodkov 
gospodarskih družb po dejavnosti 

Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo Rudarstvo

Predelovalne dejavnosti Oskrba z električno energijo, plinom
in paro

Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami
in odpadki; saniranje okolja

Gradbeništvo

Trgovina; vzdrževanje in popravila
motornih vozil

Promet in skladiščenje

Gostinstvo Informacijske in komunikacijske dejavnosti

Finančne in zavarovalniške dejavnosti Poslovanje z nepremičninami

Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti Druge raznovrstne poslovne dejavnosti

Izobtaževanje Zdravstvo in socialno varstvo

Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti Deruge dejavnosti

 
Vir: RRP Podravje 2014



20 

 
 
Tabela 6: Poslovni subjekti po skupinah 

Območje 
Leto 

Društva 

Druge fizične 
osebe, ki 
opravljajo 
dejavnost 

Gospod. 
družbe in 
zadruge 

Pravne 
osebe 

javnega 
prava 

Samost.  
podjetniki  

Nepridobitne 
organizacije 

Skupaj  

Slovenija  23.482 11.697 71.204 2.827 80.988 8.323 198.521 

Podravje 3.444 1.527 8.841 322 11.563 943 26.640 

Sp. Podravje 790 399 1.114 76 2.401 163 4.943 

Leto 2008 727 389 921 76 2.159 152 4.424 

Leto 2009 746 394 990 76 2.251 149 4.606 

Leto 2010 771 375 1.059 76 2.305 156 4.742 

Leto 2011 790 399 1.114 76 2.401 163 4.943 

Leto 2012 784 396 1.182 75 2.376 168 4.981 

Vir: Ajpes, 31.12.2014 
 
Velikostna struktura podjetij se po statističnih regijah ne razlikuje veliko. V vseh regijah prevladujejo 
mikro, mala in srednje velika podjetja. V skupini samostojni podjetniki posamezniki je 95,3 % mikro 
podjetij, ki imajo do 9 zaposlenih, delež majhnih podjetij z 10 49 zaposlenih pa je 4,7 %. 
 
Velikostna struktura gospodarskih družbah na območju Spodnjega Podravja:  

•mikro družb, v katerih je do 10 zaposlenih je  90,9 % ; 

•majhne družbe, v katerih je do 50 zaposlenih je 5,8 %; 

•srednje družbe, v katerih je do 250 zaposlenih je 2,2%; 

•velike družbe, v katerih je več kot 250 zaposlenih je 1,1%. 
 
Samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe število podjetij 
Število podjetij: na Območju LAS je leta 2011 poslovalo 2634 podjetij, od tega 1.770 samostojnih 
podjetnikov posameznikov in 864 gospodarskih družb. Število samostojnih podjetnikov na območju 
LAS je v letu 2011 predstavljalo 15,5 % vseh samostojnih podjetnikov v Podravju, medtem ko število 
gospodarskih družb na območju LAS dosega 12,4 % vseh gospodarskih družb v Podravju. 
Samostojni podjetniki na območju LAS so v letu 2011 zaposlovali 1.770 ljudi, kar predstavlja 20,7 % 
vseh zaposlenih na območju LAS. Po število samostojnih podjetnikov je na prvem mestu Mestna 
občina Ptuj, kjer je leta 2011 poslovalo 1.016 samostojnih podjetnikov, sledijo ji občina Kidričevo, 
Markovci in Hajdina.  
 
Karta 4: Število in dejavnostna struktura samostojnih podjetnikov v Sp. Podravju  

    
                        Vir: Ajpes 2008 
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V letu 2011 je na območju LAS 1.406 samostojnih podjetnikov ustvarilo podjetnikov dohodek v višini 
8,88 mio EUR, kar predstavlja 15,8 % podjetnikovega dohodka v celotni regiji Podravje. Negativni 
poslovni izid je na območju LAS izkazalo 359 samostojnih podjetnikov v višini 2,14 mio EUR. 
 
Tabela 7 Dohodek in negativni poslovni izid samostojnih podjetnikov v letu 2011 

Območje 

podjetnikov dohodek negativni poslovni izid neto podjetnikov 
dohodek/izguba 

zneski v 1000 EUR 
število 
podjetij 

zneski 
v 1000 EUR 

število 
podjetij 

zneski 
v 1000 EUR 

PODRAVJE 8.957 56.086 2.226 11.959 44.127 

SPODNJE 
PODRAVJE 

1.839 11.625 474 2.570 9.057 

OBMOČJE 
LAS 

1.406 8.882 359 2.140 6.735 

Destrnik 41 233 15 33 200 

Dornava 66 252 13 49 203 

Hajdina 110 766 36 244 522 

Juršinci 43 259 8 15 244 

Kidričevo 191 1.464 41 329 1.135 

Markovci 132 842 25 115 728 

Ptuj 798 4.977 214 1.314 3.663 

Trnovska vas 25 81 7 41 40 

Vir: Ajpes 
 
Gospodarske družbe na območju LAS so v letu 2011 skupaj zaposlovale 9.892 ljudi, kar je 16,0 % 
vseh zaposlenih v gospodarskih družbah Podravja. Po številu gospodarskih družb je na prvem mestu 
Mestna občina Ptuj, v kateri je leta 2011 poslovalo 594 gospodarskih družb, ki so zaposlovale 6.013 
delavcev oz. 9,7 % vseh zaposlenih v gospodarskih družbah v Podravju. V občini Kidričevo je bilo leta 
2011 v gospodarskih družbah zaposlenih 3.217 oz. 5,2 % zaposlenih v regiji. Gospodarske družbe na 
območju LAS so leta 2011 ustvarile 1.260,6 mio EUR prihodkov oz. 15,6 % vseh prihodkov 
gospodarskih družbe v regiji.  
Poleg nekaterih večjih podjetij na območju LAS, Perutnina Ptuj, Boxmark Leather Kidričevo in Talum 
Kidričevo, so pomembni zaposlovalci tudi mala in srednje velika podjetja, ki svojo proizvodno in 
storitveno dejavnost opravljajo v podeželskih centralnih in ostalih naseljih ali pa v obrtnih conah 
Kidričevo in Markovci. 

5.2.2 Kmetijstvo  

V občinah Destrnik, Dornava, Hajdina, Kidričevo, Juršinci, Markovci, Ptuj, Trnovska vas je 2.137 
kmetijskih gospodarstev, ki obdelujejo skupaj 18.197 ha zemljišč ali 8,5 ha na kmetijsko gospodarstvo, 
od tega je 14.733 ha kmetijskih zemljišč ali  6,9 ha na kmetijsko gospodarstvo. Na območju 
prevladujejo manjše in srednje velike kmetije, zato lastniki oz. njihovi družinski člani pridobivajo del 
dohodka izven kmetijstva, mnogi tudi z dopolnilnim delom na kmetijah. Dopolnilne dejavnosti so 
navedene v tabeli 8  Slednje se zaradi različnih razlogov, predvsem pa zaradi pomanjkanja znanja in 
šibke finančne sposobnosti kmetij, niso uveljavile v pričakovanem obsegu. Veliko možnosti je na 
področju predelave kmetijskih pridelkov in v turistični ponudbi na kmetijah.   
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Tabela 8: Pregled dopolnilnih dejavnosti na kmetijah po občinah 

Vir: Ajpes 2014 
 
 
Na območju LAS je 11.400 ha njivskih, ki jih obdeluje 1.969 gospodarstev. Na njivskih površinah se 
pridelujejo žita na 7.689 ha, od tega je 2.251 ha pšenice, 1.516 ha ječmena, 3.530 ha koruze za zrnje. 
Krompir prideluje na skupno 119 ha, industrijske rastline na 1.162 ha površin. Kmetije imajo skupaj 
14.761 GVŽ živali.  
Krmne rastline prideluje 894 gospodarstev na 2.315 ha površin, silažno koruzo na 1.326 ha. 
Zelenjadnice prideluje 811 gospodarstev na 66 ha površin. Na 1.300 gospodarstvih je skupno 2.695 
ha površin trajnih travnikov in pašnikov.  
Trajni nasadi so zastopani na 996 kmetijskih gospodarstvih s površino 548 ha, od tega je sadovnjakov 
147 ha in vinogradov 364 ha. Z vinogradništvom se ukvarja 819 kmetijskih gospodarstev. 
Gozdne površine imajo v lasti na 1.674 gospodarstvih s 3.076 ha površin. Poljedelstvo in vrtnarstvo  
V ravninskem delu Podravja – ob reki Dravi obstajajo zelo dobre možnosti za poljedelstvo in 
vrtnarstvo. Stopnja samooskrbe v poljedelstvu in vrtnarstvu v Podravju je sledeča: žita (55 %), in sicer: 
koruza (78 %), navadna pšenica, ječmen in oves (po 52 %), rž (22 %); krompir (62 %) in zelenjava (43 
%). Nujno je povečanje samooskrbe na področju vrtnin (za 5 %) in vsaj ohranitev obsega pridelave 
poljščin. Spremenjene prehranske navade kažejo na trend zdravega prehranjevanja, ki pomeni 
uživanje veliko zelenjave in sadja, večjo porabo rib ter manjšo porabo mesa, krompirja in jajc. Glede 
na trend rasti prebivalstva bo samooskrbnost z zelenjavo vedno bolj pomembna.  
Živinoreja  
V Podravju gojijo kmetje povprečno 6,5 glav živine, kar je nekoliko nad slovenskim povprečjem (5,6). 
Stopnja samooskrbe na področju živinoreje je najvišja na področju mleka (120 %), perutninskega 
mesa (109%), govejega mesa (98 %), jajc (95 %) in najnižja na področju prašičjega mesa (54 %). V 
nadaljevanju bi veljalo ohraniti obseg proizvodnje  mleka  in  prireje  goveje  živine  ter  povečati  
prirejo  svinjskega  mesa  in  tako  dvigniti  samooskrbo  v  
živinoreji. Nujna je tudi boljša organiziranost pri- in predelave ter prodaje mesa– kratke lokalne 
oskrbne verige. V Podravju se 250 kmetijskih gospodarstev ukvarja s sadjarstvom. Intenzivni 
sadovnjaki se razprostirajo na 1.068 ha (1,4 % KZU)  in  travniški  na 780  ha (1 %  KZU). Povprečna 
velikost  sadovnjaka je 4,2 ha/KMG. Med sadnimi  
vrstami  smo  samooskrbni  le  z  jablanami.  Nujno  bi  bilo  povečati  število  trt  z  jedilnimi  sortami  
grozdja in  ostalimi sadnimi vrstami. Sadovnjake bi bilo potrebno letno obnavljati, pokriti s protitočnimi 
mrežami ter urediti namakanje.  

Občina / 
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DESTRNIK     1 2      1  1 1  

DORNAVA           1 1    1 

HAJDINA          1 1      

JURŠINCI 1 1   1 2   1  3  2 1   

KIDRIČEVO  3  3   6  1 1 3  5    

MARKOVCI    2  1 4 1 2  1  4    

PTUJ  2 2 1 1 2  3 2  3  4 1 1 1 

TRNOVSKA 
VAS 

   1  1     2      

SKUPAJ 1 6 2 7 3 8 10 4 6 2 14 2 15 3 2 2 
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V  Podravju  se  z  vinogradništvom  ukvarja  2.690  kmetijskih  gospodarstev  na  3.199  ha  (4,3  %  
KZU).  Posesti so zelo  majhne,  saj  dosegajo  komaj  0,5  ha/KMG.  V  vinogradništvu  se  pojavljajo  
tržni  viški,  saj  poraba  vina  pada. Prizadevati si je potrebno za ohranitev ha območja vinogradov ter 
vinogradnikov. Verjetno bo prišlo še nadalje do zmanjševanja  števila  vinogradnikov  na  račun  
zaokroževanja  posesti  in  opuščanja  malih  vinogradov,  kjer preti zaraščanje   še   predvsem   
strmih   absolutnih   vinogradniških   leg.   Večji   vinogradniki   z   lastno   prodajo   in stekleničenjem  
vin,  ki  imajo  že  vpeljano  odkupno  mrežo,  bodo  želi  uspehe,  obstoj  manjših  vinogradnikov bo 
omogočen le ob zagotovljenem odkupu ali lastni finalizaciji z direktno prodajo na domu. Analizo 
kmetijstva je pripravil KGZS Zavod Ptuj, 2014 in  povzeto po RRP Podravje, 2014. 
 
Uveljavljanje ukrepov na kmetijskih površinah v letu 2014 
V letu 2014 je bilo na območju LAS upravičenih površin s plačilnimi pravicami 14.306,7 ha na 1870 
kmetijskih gospodarstvih. V območju omejenih dejavnikov (OMD) je bilo 939 kmetij z 5.853,9 ha 
površin. Ukrepe kmetijske politike je uveljavljalo 1.838 gospodarstev na 11.663 ha njivskih površin in 
1.207 gospodarstev na 2.177 ha travniških površin.  Vinogradov je 484 gospodarstvih v ukrepih 289,5 
ha. Intenzivnih sadovnjakov je 64,85 ha na 33 kmetijah, ekstenzivnih sadovnjakov je 82, 14 ha na 287 
kmetijah.  
V letu 2014 je bilo v integrirano poljedelsko pridelavo vključenih 165 kmetij z 3.797,16 ha površin. V 
integriranem sadjarstvu je bilo 11 kmetij z 52,45 ha površin. V integriranem vinogradništvu je bilo 63 
kmetij z 198,26 ha površin. V integriranem vrtnarstvu je bilo 13 kmetij z 31,7 ha površin. V ukrepu reje 
živali ( REJ) je bilo vključenih 24 rejcev, ki obdeluje 177,8 ha površin. Ekoloških kmetij je 18 in 
obdelujejo skupaj 131,6 ha površin.  
Pšenico je pridelovalo 1.496 kmetij na 4.673,1 ha površin, koruzo za zrnje 1.153 kmetij na 3.766,1 ha, 
silažno koruzo 228 kmetij na 1.414,8 ha, ječmen 773 kmetij na 1669,9 ha, oves 39 kmetij na 40,4 ha 
oljne buče je 573 kmetij pridelovalo na 474,7 ha, krompir na 378 kmetijah 106,7 ha. 
 
Na območju LAS je po podatkih za leto 2010 skupaj 633 rejcev s 14.265 glav govedi, na 515 kmetijah 
redijo 4.821 krav, na 362 kmetijah redijo 4.127 krav molznic in na 236 kmetijah 694 krav dojilj. Stalež 
prašičev na 1.191 kmetijah znaša 29.525 živali, od tega je na 1.033 kmetijah 10.419  pitanih prašičev. 
Konjev je 217 na 72 kmetijah, drobnice 970 živali na 92 kmetijah. Po nepopolnih podatkih je na 
območju LAS na 46 kmetijskih gospodarstvih 961 čebeljih družin.   

 
Tabela 9: Število kmetijskih gospodarstev na območju LAS 

 
Občina 

Št. kmetijskih gospodarstev 

Kidričevo 405 

Hajdina 174 

Ptuj 420 

Markovci 271 

Dornava 192 

Destrnik 254 

Trnovska vas 147 

Juršinci 274 

              Vir. SURS 2010, Popis kmetijskih gospodarstev (zadnji uradni podatki) 
 
 
 Povprečna starost nosilcev kmetijskih gospodarstev na območju LAS  je 60,55 let po podatkih iz 
RKG, kar nakazuje dokaj neugodno starostno strukturo v kmetijstvu.. Poleg gospodarske (strogo 
pridelovalne) se kmetijstvu vse bolj pripisujejo tudi druge družbeno pomembne funkcije, ki jih tržni 
mehanizmi danes še ne uravnavajo. Med njimi lahko izpostavimo številne pozitivne vplive kmetijstva 
na okolje (ohranjanje biodiverzitete, številne ekosistemske funkcije idr), vplive na socialno ravnovesje, 
na podobo kulturne pokrajine, na ohranjanje naravnih vrednot in kulturne dediščine. 
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5.2.3 Turizem  

Na področju turizma ima območje neslutene neizkoriščene potenciale. Za razvoj turizma imamo 
odlične pogoje (bližina avtoceste, Ptuj kot najstarejše slovensko mesto, Terme Ptuj, kot nosilec 
turizma na območju, Ptujski grad, Slovenske gorice, ki jemljejo dih v različnih letnih časih, vodne 
površine, ki omogočajo vodne športe, golf igrišče, urejena odkrita in pokrita teniška igrišča, 
sorazmerna ugodna geografska lega tudi za turiste iz sosednjih držav in ugodne transportne povezave 
z njimi oddaljenost od sosednji. Transfer z osebnim avtomobilov do prestolnic sosednjih držav traja 1 
ura do Zagreba, 3,5 ure do Dunaja, cca 4 ure do Budimpešte cca 1 in 20 minut potrebujemo do 
slovenske prestolnice. Tudi bližina letališč (Gradec, Maribor, Ljubljana, Zagreb) nudi območju lahko 
dostopnost in dobre transportne povezave. Nikakor ne smemo pozabiti na avtocesto Maribor- 
Gruškovje, po kateri potuje v poletnem času veliko število turistov, ki se več dni pomikajo proti hrvaški 
obali. Geografska razgibanost in pestrost terena omogoča najrazličnejše oblike športa in rekreacije v 
naravi, celotno območje zaznamuje izredno bogata naravna in kulturna dediščina, znano je po odličnih 
vinogradniških legah, pomembno vlogo pri razvoju in prepoznavnosti pa predstavlja tudi kulinarika.  
Območje se ponaša tudi z tradicionalnimi prireditvami (kurentovanje, državna razstava izdelkov in 
pridelkov iz kmetij, praznik žetve, martinovanja, božične zimske pravljice, fašenki, pustovanja, lukarski 
praznik, nabor vinskih prireditev, rimske igre ter številne druge manjše prireditve. V vseh občinah 
potekajo tudi številne kulturne, športne in druge tradicionalne prireditve, ki se bolj ali manj že 
vključujejo v turistično ponudbo. Trendi in zahteve v turizmu se skladajo s potenciali območja LAS 
glede pomena naravnega okolja, ohranjanja naravnih virov, ustreznega umeščanja snovne in 
nesnovne kulturne dediščine in tradicije ter drugih standardov.  
Statističnega urada RS  prenočitvene zmogljivosti na območju LAS najdemo v občinah Ptuj, Juršinci in 
Hajdina (skupaj 547 sob; 1483 ležišč); podatke o prihodih in prenočitvah pa najdemo samo za občini 
Ptuj in Hajdina, za Juršinci je to statistično zaupni podatek, saj imajo le enega ponudnika prenočitev; 
Prihodov v letu 2014 je bilo 59.558, prenočitev smo na območju LAS v letu 2014 zabeležili 139.937. 
Turizem je ena izmed pomembnih razvojnih priložnosti območja LAS, saj se območje ponaša z 
izjemno kakovostnimi naravnimi vrednotami, s slikovito in negovano pokrajino ter bogato kulturno in 
naravno dediščino. Pomembna je tudi povezanost med turizmom in kmetijstvom, ki obiskovalcem nudi 
lokalno pridelano hrano ter vzdrževano in urejeno pokrajino. Še večji problem glede infrastrukture pa 
se pojavlja na področju razvoja turizma oz. zagotavljanja turističnih kapacitet. Glede na potenciale, ki 
jih ponuja lokalni turizem, je zagotovljena osnovna turistična infrastruktura nujen predpogoj za razvoj 
turističnih programov in storitev. Z uporabo obstoječe, njeno ( lahko tudi s spremembo namembnosti) 
je krepitev turističnega potenciala še toliko večja. Investicijam s področja osnovnih storitev se tudi v 
tem programskem obdobju tako ne bomo mogli izogniti, vendar bodo pogojene z dodajanjem vsebin, 
trajnostnim načrtovanjem in planiranjem dolgoročnega ekonomskega učinka. Temu bomo pri razvoju 
turizma namenili v SLR še posebej veliko pozornost. Na območju LAS se kaže veliko pomanjkanje 
povezane ponudbe. Ta ugotovitev usmerja strategijo razvoja v formiranje, povezovanje in trženje 
novih turističnih produktov na podlagi povezovanja turističnih potencialov (naravne in kulturne 
znamenitosti, nadgradnja tematskih poti, prireditve s področja kulture, turizma in športa, kulinarična in 
vinogradniška ponudba, ponudniki prenočišč, lokalni pridelki, tradicionalna znanja…). Na območju 
LAS se kaže pomanjkanje povezovanja  skupne promocije, ustvarjanja trženja integralnih turističnih 
proizvodov ter sodelovanje z ostalimi območji. Ključni problem, ki smo ga odkrili pa je, da območju 
manjka povezovalni člen na tem področju, ki bi skrbel za atraktivne produkte in privabljal turiste na 
območje in tudi širše. Ta slabost se nam zdi tudi velika priložnost za območje, če želimo narediti 
resnejše in konkretnejše korake v smeri boljše prepoznavnosti območja in povečanja turizma na 
območju LAS.  
 
  
Tabela 10: Število nočitev na območju LAS v letu 2014 po mesecih 
 
Občina JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC SK 

Destrnik              

Dornava              

Hajdina z z z z z z z z z z z z z 

Kidričevo              

Juršinci z z z z z z z z z z z z z 

Markovci              

Ptuj 6514 6378 7550 10338 11009 13191 18212 22640 12009 11232 7994 7951 135018 

Trnovska 
vas 
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Vir SURS: 2014 

5.2.4 Stopnja brezposelnosti na območju LAS 

Leta 2014 je bilo na območju LAS okrog 10 % brezposelnih aktivnih prebivalcev, kar je manj od republiškega 

povprečja. Po letu 2010 se stopnja brezposelnosti postopno znižuje, kar je posledica staranja prebivalcev oz. 

zmanjševanja števila delovno aktivnih prebivalcev, nedvomno tudi odseljevanja mladih in zaposlovanje izven 

regije, saj se v zadnjem obdobju na območju LAS ni bistveno povečalo število novih delovnih mest. Trenutna 

stopnja brezposelnosti v podravski regiji, kamor spada tudi območje LAS Bogastvo podeželja znaša 5,8% v letu 

2018.  

  
 
 
Tabela 11: Stopnja registrirane brezposelnosti med letoma 2010 in 2014 

Leto 
Občina 

2010 2011 2012 2013 2014 2016 

Slovenija 10,7 11,8 12,0 13,1 13,1 11,2 

Kidričevo 11,1 10,1 10,5 10,3 10,7 8,9 

Hajdina 11,3 10,8 9,9 10,3 9,7 8,9 

Ptuj 12,6 13,4 12,9 13,2 11,9 10,4 

Markovci 10,1 10,2 9,8 10,2 9,6 8,5 

Dornava 10,8 11,4 11,1 11,6 10,8 8,4 

Destrnik 12,4 11,4 11,2 10,6 10,1 9,0 

Trnovska vas 12,1 9,2 9,4 10,3 9,2 6,6 

Juršinci 13,1 12,0 11,3 12,0 11,2 8,3 

Vir: SURS 2014 ,2019 
 
Najvišja stopnja brezposelnosti je v občinah Juršinci, Ptuj in Kidričevo, najnižja pa v Markovcih, 
Trnovski vasi in na Hajdini. Med nezaposlenimi prevladujejo prebivalci s srednjo strokovno, višješolsko 
ali visokošolsko izobrazbo. Na podeželju in tudi v bližnjih zaposlitvenih središčih, na Ptuju in v 
Kidričevem, je razmeroma malo zaposlitvenih možnosti za visoko izobraženi kader.  Povprečna 
stopnja brezposelnosti na območju LAS bogastvo podeželja znaša 8,63, kar je znatno pod slovenskim 
povprečjem. 
 
 
Tabela 12: Struktura brezposelnih po šolski izobrazbi v letu 2014 

  1+2 3+4 - nižje, 
5 - srednje 
tehniško, 

6+7+8 - 
visokošolsko 

 

občina OŠ ali manj 
Srednja poklicna 

izobrazba  

Strokovna, 
splošna 

izobrazba  

Višja in 
visoka 

izobrazba 
Skupaj 

DESTRNIK 27 26 35 18 106 

DORNAVA 26 34 32 25 117 

HAJDINA 29 43 52 27 151 

JURŠINCI 27 36 32 8 103 

KIDRIČEVO 58 83 100 57 298 

MARKOVCI 27 61 50 26 164 

PTUJ 229 319 396 222 1.166 

TRNOVSKA VAS 12 8 11 6 37 

SKUPAJ 435 610 708 389 2.142 

DELEŽ 20,3 28,5 33,1 18,1 100 

Vir: SURS 2014 
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Skoraj polovica brezposelnih je starih manj kot 50 let, največ jih je v starostni skupini med 30 in 40 let. 
Mnogi med njimi so celo iskalci prve zaposlitve, ki pretežno opravljajo različna priložnostna dela v 
različnih dejavnostih. Zaskrbljuje podatek, da je med brezposelnimi ena četrtina mladih, starih do 30 
let. 
 
Tabela 13: Registrirane brezposelne osebe po starosti, julij 2014 

Starostne 
skupine/občine 

15 do 24 
let 

25 do 29 
let 

30 do 39 
let 

40 do 49 
let 

50 do 54 
let 

55 let ali 
več 

Skupaj 

Destrnik 9 18 23 21 14 21 106 

Dornava 9 22 25 29 11 21 117 

Hajdina 9 25 37 27 17 36 151 

Juršinci 17 13 22 18 19 14 103 

Kidričevo 24 59 56 66 38 55 298 

Markovci 22 30 34 34 21 23 164 

Ptuj 80 196 304 217 151 218 1.166 

Trnovska vas 4 4 14 7 2 6 37 

Skupaj  174 367 515 419 273 394 2.142 

Delež 8,1 17,1 24,1 19,6 12,7 21,4 100 

Vir: SURS 2014 
 
Iskanje zaposlitve v gospodarsko šibko razvitem okolju je nepredvidljivo in neučinkovito, zato se mnogi 
odločajo za zaposlovanje izven regije in celo v tujini. Razveseljuje podatek, da ena tretjina 
brezposelnih sami ali s pomočjo strokovnih ustanov novo zaposlitev najde v manj kot pol leta. 
Dolgotrajno brezposelnih je 25,4 % delovno aktivnih prebivalcev.  
  
 
Tabela 14: Brezposelne osebe po trajanju brezposelnosti v letu 2014 

 Do 2 
mes.  

3 do 5 
mes.  

6 do 8 
mes.  

9 do 11 
mes. 

12 do 
23 mes. 

24 do 
35 mes. 

36 mes. 
ali več 

Skupaj 

Destrnik 23 12 19 8 14 13 17 106 

Dornava 26 10 17 11 22 10 21 117 

Hajdina 32 29 14 15 28 11 22 151 

Juršinci 26 12 15 3 17 13 17 103 

Kidričevo 49 32 52 30 60 27 48 298 

Markovci 36 25 19 14 33 8 29 164 

Ptuj 210 127 207 109 194 95 224 1.166 

Trnovska vas 9 5 4 3 4 5 7 37 

Skupaj 411 252 347 193 372 182 385 2142 

Delež  19,2 11,8 16,2 9,0 17,4 8,5 17,9 100 

Vir: SURS 2014 
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5.3 Demografske in sociološke značilnosti 

5.3.1 Prebivalci kot dejavnik razvoja podeželja   

Prebivalci so najpomembnejši dejavnik razvoja podeželja, saj so nosilci gospodarskih in družbenih 
aktivnosti in tudi izvajalci razvojnih programov. Podeželje je prostor, v katerem živijo in gospodarijo 
ljudje, zato je stabilen demografski razvoj, ki kaže rast števila prebivalcev, ugodno starostno in 
izobrazbeno sestavo, najpomembnejše zagotovilo za trajnostni razvoj podeželja in urbanih območij.  
Po podatki Statističnega urada Republike Slovenije je leta 2014 na območju LAS živelo 28.801 
prebivalcev, kar je sicer za 6,4 % več kot leta 2002, vendar za dober odstotek manj v primerjavi z 
letom 2010. Po letu 2010  se je zaradi gospodarske stagnacije in zmanjševanja zaposlitvenih možnosti 
v bližnjih zaposlitvenih središčih pričenja proces odseljevanja prebivalcev, zlasti visoko izobraženih 
mladih.  
Povprečna gostota poselitve znaša 100 ljudi na km2, v ravninskem svetu okrog 120 prebivalcev na 
km2, medtem ko je v Slovenskih goricah ne presega 80 ljudi na km2. 
 
Tabela 15: Prebivalci območja LAS v obdobju 2002 – 2014  

Občina Število 
prebivalcev 

2002 

Število 
prebivalcev 

2010 

Število 
prebivalcev 

2014 

Število 
prebivalcev 
2014 UO* 

Indeks 
2002/2014 

Indeks 
2010/2014 

Kidričevo 6.502 6.673 6.543 6.543 101,4 98,8 

Hajdina 3.492 3.723 3.759 3.759 106,8 100,2 

MO Ptuj 24.059 23.729 23.205 5.337 96,5 97,9 

Markovci 3.798 3.983 3.979 3.979 104,9 100,1 

Dornava 2.459 2.931 2.898 2.898 117,6 98,7 

Destrnik 2.496 2.638 2.580 2.580 104,5 98,9 

Juršinci 2.206 2.326 2.385 2.385 108,4 102,8 

Trnovska vas 1.208 1.347 1.320 1.320 111,6 100,0 

SKUPAJ 46.220        47.337 46.669 28.801 101,2 98,8 

(Vir: SURS, 2015) *UO upravičeno območje 
 
Na območju LAS se po letu 2010 znižujeta naravni in selitveni prirast, posledično se število 
prebivalcev zmanjšuje, slabša pa se tudi starostna sestava. V obdobju 2002 – 2014 se je za dober 
odstotek znižal delež prebivalcev v starostni skupin do 14 let, ki znaša 14,3 %. Najmanj prebivalcev v 
starostni skupini do 14 let je v občinah Kidričevo, Dornava in Ptuj oz. v močneje urbaniziranih naseljih.  
 
Tabela 16: Starostna sestava prebivalcev LAS v obdobju 2002 – 2014 

Občina  Delež prebivalcev  
do 14 let – 2002 

Delež prebivalcev 
do 14 let – 2014 

Starostni indeks 
2002 

Starostni indeks 
2014 

Kidričevo 15,2 13,8 97 133,3 

Hajdina 13,5 14,3 106 122,6 

Ptuj 15,8 14,1 79 114,2 

Markovci 16,1 14,2 89 122,0 

Dornava 16,5 13,4 80 103,8 

Destrnik 15,7 14,8 84 94,3 

Juršinci 16,7 14,7 81 104,8 

Trnovska vas 17,1 16,5 77 81,1 

SKUPAJ 15,6 14,3 88 115,2 

(Vir: SURS, 2015) 
 
Po letu 2002 se je zaradi odseljevanja mladih in nizkega naravnega prirasta na celotnem območju 
izrazito poslabšala starostna sestava prebivalcev. Medtem ko je leta 2002 na območju LAS starostni 
indeks kazal ugodno razmerje med mladim in starim prebivalstvom, se je v dobrih desetih letih 
starostna sestava prebivalstva izrazito poslabšala, najbolj v občinah Kidričevo, Hajdina, Markovci in 
Ptuj. Najnižji starostni indeks je bil leta 2014 zabeležen v občini Trnovska vas (81,1), ki ima tudi 
najvišji delež prebivalcev v starostni skupini do 14 let (16,5 %) in se v primerjavi z letom 2002 ni 
bistveno znižal. 
Povprečna starost prebivalcev na območju LAS je nekoliko nižje od slovenskega povprečja in je leta 
2014 znašala 42 let, moški so bili v povprečju stari 40,6 let, ženske pa 43,5 let.         
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Primerjava demografskega razvoja med urbanimi in ostalimi naselji ne kaže bistvenih razlik. V urbanih 
in tudi v ostalih podeželskih naseljih se je število prebivalcev po letu 2010 zmanjšalo, kar je posledica 
odseljevanja delovno aktivnih mladih prebivalcev. V urbanih naseljih je nekoliko višji tudi starostni 
indeks.    
  
Tabela 17: Prebivalci v urbanih in ostalih naseljih med letoma 2002 in 2014 

Območje Prebivalci leta 2010 Prebivalci leta 2014 Indeks 2014/2010 

Urbana naselja 6.526 6.448 98,8 

Ostala naselja 22.618 22.353 98,8 

SKUPAJ 29.144 28.801 98,8 

(Vir: SURS, 2015) 
 
Pričakovati je, da se bo tudi v prihodnje število prebivalcev v urbanih podeželskih naseljih 
zmanjševalo, čeprav se je v večini teh naselij v zadnjem obdobju izboljšala infrastruktura, uveljavile so 
se oskrbne in storitvene dejavnosti ter izboljšali bivalni pogoji.  
  
Tabela 18: Starostna sestava prebivalcev urbanih in ostalih naselij (2002 – 2014) 

Območje Delež 
prebivalcev do 

14 let – 2002 

Delež 
prebivalcev do 
14 let – 2014 

Starostni indeks 
2002 

Starostni indeks 
2014 

Urbana naselja 13,8 13,7 98,2 125,2 

Ostala naselja 16,1 14,4 85,3 112,7 

SKUPAJ 15,6 14,3 87,8 115,2 

(Vir: SURS, 2015) 
 
Leta 2014 je bilo v podeželskih naseljih na območju LAS 10.662 gospodinjstev, ki so imela v 
povprečju 2,7 članov. Na neugodno starostno sestavo kaže tudi podatek, da je kar 51 %  vseh 
gospodinjstev eno ali dvočlanskih.  
  
 
Tabela 19: Gospodinjstva po številu članov leta 2014 v deležih  

Občina 1 član 2 člana 3 člani 4 člani 5 in več Povprečno 
število članov 

Kidričevo 26,6 26,8 21,2 17,2 8,2 2,6 

Hajdina 25,3 28,2 23,4 15,5 7,6 2,4 

Ptuj 24,6 27,9 22,1 16,8 8,6 2,6 

Markovci 22,1 22,0 24,6 21,6 9,7 2,7 

Dornava 27,2 20,7 21,9 18,4 11,8 2,5 

Destrnik 25,9 24,8 22,1 17,4 9,8 2,6 

Juršinci 26,1 22,0 22,6 19,5 9,8 2,6 

Trnovska vas 25,5 20,6 17,7 20,8 15,5 2,7 

SKUPAJ 25,4 25,6 21,8 17,5 9,7 2,7 

(Vir: SURS, 2015) 
 
Razvoj podeželja in urbanih območij je v veliko meri odvisen od znanja, inovativnosti in motiviranosti 
lokalnega prebivalstva za uvajanje novosti in sprememb. V primerjavi s celotno državo imajo prebivalci 
na območju LAS nižjo stopnjo izobrazbe, največje razlike so v deležu prebivalcev z višješolsko ali 
visokošolsko izobrazbo. Izobrazbeni deficit je najvišji v slovenskogoriških naseljih, kjer je dobra tretjina 
prebivalcev brez izobrazbe.     
  
Tabela 20: Prebivalci stari 15 in več let po izobrazbi leta 2014 v deležih  

Občina Brez izobrazbe Poklicna šola  Srednja šola  Višja, visoka  

Kidričevo 28,0 25,5 31,1 15,4 

Hajdina 24.5 28,0 30,6 16,9 

Ptuj 28,2 22,6 33,9 15,3 

Markovci 31,2 25,4 30,5 12,9 

Dornava 35,5 25,7 26,9 11,9 
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Destrnik 37,3 23,8 26,8 12,1 

Juršinci 39,7 25,5 25,6 9,2 

Trnovska vas 38,3 28,5 23,5 9,7 

SKUPAJ 31,1 25,3 29,9 13,7 

SLOVENIJA 26,7 22,6 30,2 20,5 

(Vir: SURS, 2015) 
 
Ko govorimo o razvoju oz. rasti števila prebivalcev je v ospredju analiza naravnega in selitvenega 
gibanja. Po letu 2010 se na območju LAS negativni naravni prirast prebivalcev. Pozitivni naravni 
prirast je v občinah Hajdina, Markovci in Trnovska vas. .   
 
Tabela 21: Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v obdobju 2010 – 2014 

Občina  2010 2011 2012 2013 2014 

Kidričevo - 0,3 - 0.9 2,1 - 1,7 - 2,0 

Hajdina 1,3 2,9 6,2 2,9 2,4 

Ptuj* - 0,5 -2,1 - 1,6 - 2,7 - 1,6  

Markovci 1,0 4,3 5,2 3,7 3,3 

Dornava 2,0 0,3 - 3,4 - 2,4 2,1 

Destrnik 3,4 - 0,8 0,0 1,5 - 2,7 

Juršinci 5,6 0,4 - 0,4 - 3,4 - 1,3 

Trnovska vas 4,5 0,0 3,7 0,7 0,0 

SKUPAJ* 0,5 - 0,5 0,3 - 1,2 - 0,6 

(Vir: SURS, 2015, Ptuj* - celotno območje MO Ptuj, SKUPAJ* - brez MO Ptuj) 
 
Po letu 2010 se je močno povečalo odseljevanje prebivalcev, saj so se izrazito zmanjšale možnosti 
zaposlitve v bližini kraja bivanja.    
 
 
 
 
Tabela 22: Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v obdobju 2010 – 2014 

Občina  2010 2011 2012 2013 2014 

Kidričevo - 5,2 1,8 - 5,6 - 3,6 - 9,9 

Hajdina - 5,9 - 3,5 - 7,0 - 4,8 - 0,5 

Ptuj* - 0,7 - 0,2 - 6,8 - 4,5 - 1,6 

Markovci - 3,5 - 4,5 1,2 - 9,9 - 3,8 

Dornava - 11,3 13,2 - 17,3 - 3,8 6,2 

Destrnik - 15,5 - 7,9 - 19,2 8,8 - 14,3 

Juršinci - 0,9 3,0 12,4 4,6 - 9,6 

Trnovska vas 9,7 4,5 - 6,6 - 0,7 - 24,2 

SKUPAJ* - 3,1 0,3 - 6,2 - 3,4 - 4,1 

(Vir: SURS, 2015, Ptuj* - celotno območje MO Ptuj, SKUPAJ* - brez MO Ptuj) 
  

5.3.2 Stanje na področju kulture  

Na območju LAS je ohranjena izjemna kulturna in arhitekturna dediščina, močna koncentracija 
kulturnih institucij in nevladnih organizacij, dobra infrastrukturna opremljenost za manjše kulturne 
dogodke. Dobro je ohranjena nesnovna kulturna dediščina, za katero skrbijo lokalna društva in 
posamezniki, ki organizirajo javne prireditve in srečanja gledaliških skupin, ljudskih pevcev in 
plesalcev ter druge dogodke. Lokalne skupnosti zavzeto skrbijo za dobre materialne pogoje za delo 
kulturnih društev, saj so v večini naselij zgradili vaške in kulturne domove. Pomembno vlogo pri 
širjenju in promociji kulture na podeželju ima tudi Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, ki povezuje 
nevladne organizacije na področju kulture. Kulturna društva se na ravni občine in regije povezujejo v  
zvezo kulturnih društev. Poleg ptujske zveze na območju LAS delujeta še Zveza kulturnih društev 
občine Kidričevo in občine Hajdina. Na podeželju organizirajo kulturne dogodke in prireditve tudi 
gasilska, turistična, športna, in zgodovinska društva in društva gospodinj.     
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Za razvoj kulturne dejavnosti na podeželju skrbijo naslednje regijske ustanove:  

Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, Zavod za varstvo kulturne dediščine in zgodovinski arhiv Ptuj skrbijo 
za varovanje, ohranjanje in prezentacijo kulturne dediščine;  
Knjižnica Ivana Potrča je osrednja knjižnica za območje Spodnjega Podravja in je vključena v 
združenje Splošnih knjižnic; 
Mestno gledališče Ptuj je osrednje mesto uprizoritvene, likovne in večpredstavnostne umetnosti;  
CID Ptuj- Center interesnih dejavnosti skrbi za razvoj mladinskega ustvarjanja;   
Zveza kulturnih društev Ptuj, v katero je vključenih 30 kulturnih društev, ki delujejo na področju 
vokalne, instrumentalne glasbe, folklore, plesa, gledališča, likovne, filmske in foto ustvarjalnosti. V 
teh društvih je včlanjenih 1.145 članov.  
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ptuj, ki skrbi za strokovno in 
organizacijsko pomoč 16. občinam Spodnjega Podravja.  
Glasbena Šola Karol Pahor, ki skrbe za glasbeno ustvarjalnost mladih v Spodnjem Podravju.  

5.3.3 Opis ranljivih skupin 

Z ranljivimi skupinami označujemo skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (materialna 
oziroma finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska in podobno) in ki so pri dostopu do 
pomembnih virov (zaposlitev) pogosto v izrazito neugodnem položaju. Gre za skupine, ki so zaradi 
svojih lastnosti, oviranosti, načina življenja, življenjskih okoliščin in/ali pripisane stigme, pogosto manj 
fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba, in manj 
konkurenčne na trgu delovne sile ter na drugih področjih, ki delujejo po načelih tekmovalnosti in kjer 
so viri omejeni. Te skupine so  zato pogosto odrinjene na družbeno obrobje (marginalizirane) ter 
ogrožene s socialno izključenostjo. Med ranljive skupine na območju LAS uvrščamo: brezposelne 
prebivalce, mlade do 30 let, ženske,  socialno ogrožene družine, družine brez sredstev za preživljanje, 
invalide,  starejše prebivalce in otroke brez staršev ali rejniške družine. V nadaljevanju SLR 
uporabljamo izraz ranljive skupine s čimer so mišljene vse naštete ranljive skupine.  
Območje LAS dokaj dobro rešuje problematiko ranljivih skupin, saj tukaj delujejo številne socialne 
institucije, namenjene različnim ranljivejšim skupinam ljudi. Se pa območje LAS tako kot preostala 
država srečuje z brezposelnostjo mladih oz. težavami pri iskanju primerne zaposlitve mladih. Večina 
mladih je v negotovih oblikah dela, kot so: delo na črno, pogodbeno delo, honorarna in volonterska 
pripravništva ipd. Zaradi negotovosti in težav pri vključevanju na trg dela, se mladi nemalokrat 
znajdejo pod velikim pritiskom, kar jim še bolj otežuje osamosvojitev in zagotovitev dostojnega 
življenja. Revščina in socialna izključenost sta družbena pojava, ki predstavljata velik družbeni 
problem, saj posameznikom onemogočata zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb. V Sloveniji 
smo si zastavili cilj, da do leta 2020 zmanjšamo število revnih za 40.000, od sedanjih 360.000 na 
320.000 prebivalcev. V Spodnjem Podravju po ocenah živi 14.000 revnih, od tega brezposelni 
predstavljajo 26,4 %, velika skupina socialno ogroženih so upokojenci in mladi. Tako v Sloveniji kot v 
Spodnjem Podravju v bližnji prihodnosti zaradi posledic gospodarske krize in časovnega zamika pri 
izračunu statističnih podatkov pričakujemo povečanje števila revnih in socialno izključenih, kar bo 
pomenilo dodaten izziv pri zmanjšanju njihovega števila do leta 2020.   
 

5.4 Izkušnje z izvajanjem pristopa LEADER v obdobju 2017 – 2013 

Na začetku osemdesetih let preteklega stoletja se je tudi v Sloveniji ponovno utrdilo zavedanje, da je 
podeželje nenadomestljiv prostor socialnega, kulturnega in ekonomskega razvoja celotne družbe. 
Kmetijstvo, gozdarstvo in druge s podeželjem povezane dejavnosti, kot so turizem, gostinstvo in 
živilstvo, so pomembni dejavniki nacionalne samobitnosti, prehranske in socialne varnosti, saj 
omogočajo zaposlovanje ter s tem gospodarski in trajnostni razvoj posameznih regij in države. Njive, 
vinogradi, sadovnjaki, gozdovi, naravna območja in tudi odpadki so neprecenljivi rudniki narodnega 
bogastva, varne  hrane, surovin, poslovnih izzivov in zaposlitvenih priložnosti.  
 
V Sloveniji  govorimo o treh obdobjih načrtnih prizadevanj države in lokalnega prebivalstva za razvoj 
podeželja. V prvem obdobju, ki traja od sredine osemdesetih let preteklega stoletja do vstopa v EU, so 
razvojni ukrepi usmerjeni v krepitev zmožnosti prebivalcev, da spoznajo razvojne dejavnike in 
priložnosti na podeželju, jih vrednotijo, po potrebi zavarujejo in uveljavilo njihovo trajnostno in 
gospodarno rabo. Spremenjen odnos do podeželja kažejo v tistem obdobju sprejeti strateški in 
operativni dokumentih ter prvi izvedeni razvojni projekti celostnega razvoja podeželja in obnove vasi 
(CRPOV), ki so bili v prvi vrsti namenjeni razvoju manjših podeželskih območij in obnovi naselij.  
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V drugem obdobju, ki traja od vstopa Slovenije v EU do 2013 in je del Programa razvoja podeželja 
2007 – 2013, smo z ustanavljanjem lokalnih akcijskih skupin (LAS) sledili načelom v Evropi 
uveljavljenega programa LEADER. Razvojni projekti izhajajo iz strateških razvojnih ciljev posameznih 
podeželskih območij, vendar v največji meri uresničujejo življenjske, socialne in bivalne potrebe 
podeželskih prebivalcev. Pomembna novost so lokalna partnerstva, ki omogočajo tudi povezovanje 
javnega in zasebnega kapitala. 
V tretjem obdobju po letu 2014 se vzpostavlja nova oblika organiziranja LAS, v katero se partnerji 
vključujejo na osnovi pogodbenega partnerstva javnih in zasebnih subjektov. Dejavnost LAS, 
organiziranost, vire financiranja projektov in področja ukrepanja določa Uredba o izvajanju lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD). Pomembna novost se kaže tudi v medresorskem povezovanju 
med različnimi viri financiranja, saj lahko LAS za uresničevanje razvojnih ciljev na svojem območju 
pridobivajo sredstva iz treh različnih skladov, in sicer: Evropski sklad za razvoj podeželja (ESRP), 
Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR).     
Kronološki pregled politike razvoja podeželja potrjuje preprosto dejstvo, da je uspešna izvedba 
programov revitalizacije podeželja, vrednotenja, odkrivanja in rabe naravnih potencialov v vseh 
obdobjih odvisna od znanja in motiviranosti lokalnega prebivalstva, predvsem pa od odgovornega, 
podjetnega in inovativnega sodelovanje vseh ključnih nosilcev razvoja, ki jih predstavljajo lokalne 
skupnosti, gospodarske družbe, strokovne ustanove, društva, kmetje in posamezniki.     
Na podlagi slovenskih in evropskih usmeritev za razvoj podeželja ter razvojnih ciljev lokalnih 
prebivalcev smo leta 2008 ustanovili Lokalno akcijsko skupino – Bogastvo podeželja ob Dravi in v 
Slovenskih goricah, v katero se je poleg devetih občin, Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, 
Dornava, Destrnik, Juršinci, Trnovska vas in Sv. Andraž, vključilo okrog 50 članov, ki jih predstavljajo 
društva, gospodarske družbe, strokovni zavodi in posamezniki. Območje LAS, ki obsega Dravsko 
ravan in osrednji del Slovenskih goric, uvrščamo med najpomembnejše kmetijske in izjemno turistično 
privlačne regije v Sloveniji.  
V obdobju 2007 – 2013 smo na območju LAS izvedli 60 različnih projektov v skupni vrednosti 
1.432.260,00 EUR, od tega je bilo 731.335,00 evropskih sredstev iz programa LEADER. Več kot 
700.000,00 EUR so prispevali prijavitelji sami, kar kaže na izjemno kakovost izbranih projektov, saj so 
bili prijavitelji za njihovo uspešno izvajanje pripravljeni prispevati tudi lastna sredstva. Največ projektov 
so prijavila občine in društva. Medtem ko so bili projekti občin v večini usmerjeni v reševanje 
infrastrukturne problematike na podeželju, so bili projektni cilji društev pretežno namenjeni 
usposabljanju lokalnih prebivalcev in ohranjanju nematerialne dediščine. Med pomembnejše 
infrastrukturne projekte uvrščamo postavitev usmerjevalnih tabel na območju Grajene, ureditev 
turističnega počivališča ob cesti Ptuj – Zavrč v občini Markovci, ureditev vaških studencev v nekaterih 
naseljih občine Markovci in turistično-informacijski projekt »S kolesi ob Dravi in po Slovenskih 
goricah«, ki je obsegal postavitev usmerjevalnih tabel ob kolesarski poti ter izdelavo informacijskega 
gradiva in kart za kolesarjenje ob Dravi in po Slovenskih goricah. Več projektov je bilo namenjenih 
ohranjanju naravne dediščine, kot so: Ureditev ribnika v Markovcih, Naravoslovna učna pot v občini 
Hajdina in Ureditev učilnice v naravi v gramoznici Strnišče. Med najbolj obsežne in med prebivalci 
dobro sprejete projekte uvrščamo projekt Bogastvo okusov podeželja, ki je bil namenjen spoznavanju 
in promoviranju tradicionalnih jedi na našem območju.   
Najpomembnejši posredni učinki pristopa LEADER v obdobju 2007 – 2013 so: 

   znanje, usposobljenost in motiviranost lokalnih prebivalcev za izvajanje razvojnih projektov; 
   med lokalnimi prebivalci okrepljeno zavedanje o pomenu varovanja narave za celosten razvoj   
podeželja in urbanih območij; 
   spoznanje, da je na podeželju veliko naravnih, družbenih in gospodarskih potencialov za razvoj 

in zaposlovanje;   
   okrepljena potreba po sodelovanju in povezovanju prebivalcev, strokovnih ustanov in nevladnih 

organizacij   (vzpostavljene nove oblike sodelovanja).  
 

Pred novim programskim obdobjem se soočamo s strokovnimi in organizacijskimi vprašanji za 
uspešen razvoj podeželja, vendar povezani v spoznanju, da je odličnost razvojnih ukrepov odvisna od 
ustvarjalnega sodelovanja vseh deležnikov na podeželju ter od naše premišljene inovativnosti in polne 
odgovornosti do narave in ljudi. Z razvojnimi ukrepi želimo v novem programskem obdobju utrditi 
ekonomsko moč podeželja ter zavarovati naravne in družbene vrednote, kar bo prispevalo k 
povečevanju zaposlitvenih možnosti ter prebivalcem zagotavljalo dobre pogoje za delo in bivanje.  
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5.5 Dodatna urbana območja 

Na območju LAS so med dodatna urbana območja uvrščena naselja: Cirkovce, Lovrenc na Dravskem 

polju, Zgornja Hajdina, Grajena, Markovci, Dornava, Trnovska vas, Vintarovci in Juršinci medtem ko 

sta naselji Destrnik in Kidričevo uvrščeni v skupino funkcionalnih urbanih območij. V dodatnih urbanih 

in Funkcionalno urbanih naseljih je sredi leta 2014 skupaj živelo 6.448 prebivalcev, kar je za 1,2 % 

manj kot leta 2010. Število prebivalcev se v urbanih naseljih v primerjavi z ostalimi podeželskimi 

naselji hitreje zmanjšuje, kar je mogoče pripisati razmeroma hitremu socialnemu preoblikovanju 

prebivalcev v teh naseljih, ki se zaradi opuščanja kmetovanja pogosteje odločajo za zaposlitev v 

nekmetijskih dejavnostih tudi izven naselja. Med urbana območja uvršamo centralna in nekatera sub 

centralna naselja, v katerih so se v zadnjem desetletju uveljavile številne oskrbne funkcije, namenjene 

lokalnemu prebivalstvu. Za urbana območja je značilna razmeroma hitra in nenačrtna urbanizacija, ki 

se kaže v zmanjševanju kmetijske dejavnosti ter v spreminjanju socialne in ekonomske zgradbe 

(zmanjševanje deleža kmečkih gospodinjstev, spreminjanje dejavnostne sestave prebivalcev in 

prehajanje v nekmetijske dejavnosti). V vseh naseljih, razen v Juršincih in Trnovski vasi, se število 

prebivalcev zmanjšuje, v primerjavi z ostalimi podeželskimi naselji pa imajo urbana območja tudi visok 

starostni indeks. Najvišji starostni indeks je bil leta 2014 v naseljih Cirkovce – 197, Juršinci – 162, 

Kidričevo – 143 in Lovrenc na Dravskem polju – 131.    

V primerjavi z ostalimi podeželskimi območji izkazujejo urbana območja višjo stopnjo izseljevanja 

mladih, ki pogosto iščejo zaposlitev izven regije. Leta 2014 je delež prebivalcev v starostni skupini do 

14 let v urbanih območjih 13,8 %, na celotnem območju LAS pa je nekoliko višji in znaša 14,3 %. 

Mladi so nedvomno ranljiva skupina na celotnem območju LAS. Ker pogosto ne najdejo priložnosti za 

zaposlitev v domačem kraju ali v bližnjih zaposlitvenih središčih se odločijo za odselitev, mnogi celo v 

tujino Po ustanovitvi novih občin sredi devetdesetih let preteklega stoletja se je v urbanih območjih 

bistveno izboljšala osnovna infrastruktura, s čimer so se izboljšali bivalni pogoji za lokalno prebivalstvo 

in zagotovili pogoji za razvoj drobne obrti in podjetništva na podeželju. V naseljih Kidričevo in Markovci 

sta obrtni coni, v katerih so različne storitvene in proizvodne dejavnosti, ki zaposlujejo tudi lokalno 

prebivalstvo.  
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6. Analiza razvojnih potreb in možnosti območja LAS, vključno z analizo 

prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti 

6.1 Izhodišča analize 

Območje LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah predstavlja zaokroženo 
geografsko celoto, ki obsega del Dravskega in Ptujskega polja ter del osrednjih Slovenskih goric. 
Zaradi specifičnega demografskega, socialnega in ekonomskega razvoja je v večjem delu pokrajine 
ohranjena raznolika kmetijska raba, stabilna poselitev, biotska pestrost in bogata kulturna dediščina, 
kar je dobra osnova za gospodarsko aktivnost ter za uresničevanje inovativnih podjetniških 
programov. Naravne, socialne in gospodarske razmere na območju LAS smo analizirali na tematskih 
delavnicah in na podlagi strokovnih spoznanj oblikovali strateške usmeritve in ukrepe za celosten 
razvoj podeželja in urbanih območij. Ponovno se je izpostavilo dejstvo, da ima območje veliko 
neizkoriščenih potencialov, ki ob primernem trajnostnem pristopu omogočajo povečanje gospodarske 
aktivnosti na področju kmetijstva, turizma in obrtne dejavnosti ter s tem odpiranje novih delovnih mest 
za lokalno prebivalstvo. Območje LAS je del Vzhodne kohezijske in Podravske statistične regije. 
Posledice gospodarske krize po letu 2008 se tudi na območju LAS kažejo v povečanju odseljevanja 
mladih prebivalcev, v višji stopnji brezposelnosti in v šibki gospodarski aktivnosti. Ključni razvojni 
problemi območja so:neugodni demografski razvoj (odseljevanje mladih, neustrezna izobrazbena 
sestava prebivalcev na podeželja, hitro staranje prebivalcev,…); neusklajen prostorski in funkcijski 
razvoj naselij (prepletenost bivalnih, kmetijskih, obrtnih funkcij v zgradbi naselij,..); močan pritisk na 
širitev naselij, zlasti v ravninskem svetu območja (spreminjanje rabe zemljišč zaradi urbanizacije,  
uveljavljanje nekmetijske rabe zemljišč); velika ekološka obremenjenost okolja (kmetijstvo, naselja, 
industrija, promet,...); slaba izkoriščenost naravnih, socialnih, kulturnih in gospodarskih 
razvojnih potencialov (razvoj kmetijstva, turizma, obrti in podjetništva); nizka stopnja tržne 
usmerjenosti kmetijstva (prevladujoča ekstenzivna oz. samooskrbna raba kmetijskih zemljišč); 
strukturni problemi v kmetijstvu (razpršena in drobna zemljiško posestna zgradba kmetij, 
izobrazbena in starostna sestava lastnikov kmetij,….); nepovezanost kmetovalcev na področju 
pridelave, trženja in promocije (pomanjkanje organizacij pridelovalcev, nizka vključenost v zadružni 
sistem,…); nepovezanost gospodarskih, strokovnih in upravnih subjektov v regiji (potreba po  
usklajevanju razvojnih ukrepov – strateške razvojne usmeritve, nizka raven kulture sodelovanja in 
povezovanja,…); pomanjkanje zaposlitvenih možnosti na območju LAS (neuveljavljena 
podjetniška kultura). 
 

6.2 Analiza kmetijstva 

Kmetijska pridelava je tudi na območju LAS vedno bolj odvisna od klimatskih sprememb, ki se kažejo 
v ekstremnih vremenskih pojavih in vse pogostejših sušnih obdobjih. Nadaljnji razvoj kmetijstva 
zahteva tehnološko in proizvodno prilagajanje novim razmeram, ki obsega: izgradnjo namakalnih 
sistemov ( bogati vodni viri), uvajanje kultur, prilagojenih sušnim razmeram, izgradnjo pokritih površin 
ter urejanje in varovanje kmetijskih zemljišč. Med najbolj omejujoče strukturne probleme za kmetijstvo 
na območju LAS, uvrščamo: zemljiško-posestno razdrobljenost, nizko tržno usmerjenost, prevladujočo 
ekstenzivno pridelavo, šibko povezanost pridelovalcev ter pomanjkanje znanja in motiviranosti za 
uvajanje novosti. Razvojne priložnosti so v ekološkem kmetovanju, v uvajanju dopolnilnih dejavnosti in 
proizvodov z višjo dodano vrednostjo, v oblikovanju kratkih dobavnih verig, ki so lokalno usmerjene, v 
povezovanju kmetijskih pridelovalcev v proizvodno-tržne in predelovalne sistem. Tudi v vinogradništvu 
in vinarstvo se kaže potreba po skupnem nastopu na trgu, povezovanju, sodelovanju in skupni 
promociji vin. V Slovenskih goricah so nadpovprečno dobri naravni pogoji za vinogradništvo in 
sadjarstvo, pomembna prednost pa je tudi v znanju in motiviranosti vinogradnikov. Na  območju LAS 
je na področju kmetijstva veliko možnosti za uvajanje proizvodnih in tehnol. novosti, za povečanje 
pridelave v vseh panogah, za razvoj dopolnilnih dejavnosti. Kmetijska dejavnost je neposredna 
podlaga za razvoj turizma v regiji. Razvojne usmeritve: Osnovne dejavnosti kmetij se bodo ohranile v 
okviru organizirane proizvodnje in poslovnih razvojnih možnosti. Kmetijstvo na območju občin LAS-a je 
v osnovi poljedelsko živinorejsko, ki ga v razvoju lahko nadgradimo s predelavo živil rastlinskega in 
živalskega izvora in ponudbo končnih produktov. V ravninskem delu območja bo z izgradnjo 
namakalnih sistemov omogočen razvoj vrtnarsko zelenjadarske proizvodnje in ponudbe pridelkov na 
trgu. Na območju slovenskih goric so naravne danosti za nadgradnjo vinogradništva in sadjarstva s 
ponudbo vin in sadnih proizvodov Povezava naravne in kulturne dediščine s gostinsko turistično 
ponudbo podeželja. Razvoj, spodbujanje in promocija dopolnilnih dejavnosti na območju LAS. 
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6.3 Analiza podjetništva 

Raznovrstni naravni in družbeni potenciali na območju LAS omogočajo razvoj številnih gospodarskih 
dejavnosti ter uveljavljanje inovativnih poslovnih idej na področju kmetijstva, turizma, živilstva ter 
drugih proizvodnih in storitvenih dejavnosti. Vedno večje povpraševanje med domačimi prebivalci in 
turisti po lokalno pridelani hrani, izdelkih in storitvah na podeželju je dober izziv za uveljavljene 
podjetnike in tiste prebivalce, ki šele iščejo svojo poslovno pot. Žal se podjetništvo na območju LAS, 
kot oblika zaposlovanja mladih, zelo počasi uveljavlja. Za to obstaja več razlogov, ko so: pomanjkanje 
znanja, gospodarsko nespodbudno okolje, pomanjkanje sistemske podpore in svetovanja za 
realizacijo poslovnih idej, pomanjkanje ali nedostopnost finančnih sredstev, nepovezanost proizvodnih 
sistemov, predvsem pa dejstvo, da mladi niso pripravljeni na tveganja in izzive.  
V novem programskem obdobju je veliko možnosti za razvoj socialnega podjetništva na področjih, za 
katere obstajajo dobri pogoji, kot so: ravnanje z odpadki, varstvo ranljivih skupin prebivalcev, 
varovanje in prezentacija naravne in kulturne dediščine, spodbujanje zdravega življenjskega sloga ter 
kulturne in športne dejavnosti. Poleg nekaterih večjih podjetij (poglavje 5) na območju LAS, so 
pomembni zaposlovalci tudi mala in srednje velika podjetja, ki proizvodno in storitveno dejavnost 
opravljajo v podeželskih in urbanih območjih ali pa v obrtnih conah Kidričevo, Slovenja vas in 
Markovci. Z umeščanjem nekaterih obrtnih dejavnosti v podeželska naselja se povečujejo obremenitve 
okolja, gostota poselitve ter nefunkcionalna raba poselitvenega prostora, kar je izziv za lokalne 
skupnosti, ki si prizadevajo zagotoviti pogoje za selitev proizvodnih dejavnosti v obrtne cone. Tudi na 
območju LAS se je v zadnjem obdobju povečalo število samostojnih podjetnikov, ki se opravljajo tako 
proizvodne kot različne storitvene dejavnosti. V programskem obdobju 2014 – 2020 bo potrebno 
krepiti dejavnike, ki spodbujajo razvoj podjetništva, saj le tako zagotovimo več delovnih mest na 
podeželju ter zmanjšamo odseljevanje mladih. Nepovezanost med gospodarskimi dejavniki slabi 
razvojne in proizvodne potenciale na območju LAS. Mnogi podjetniki se namesto povezovanja in 
sodelovanja odločajo za samostojno delovanje na trgu (lasten know-how-om, neodvisna proizvodnja, 
individualen nastop na prodajnih trgih, iskanje lastnih prodajnih poti), kar se praviloma izkaže za težjo, 
ali celo pogubno podjetniško pot. Povezovanje prinaša podjetjem in podjetnikom številne konkurenčne 
prednosti na trgu, znižuje proizvodne in druge stroške, racionalizira človeške potenciale ter vpliva na 
kakovost izdelkov in storitev.      
 
6.4 Analiza lokalne samooskrbe 

V zadnjem obdobju se med prebivalci krepi zavest o pomenu lokalno pridelanih živil za zdravo in 
kakovostno življenje, zato se povečuje povpraševanje po teh živilih, kar je nedvomno nenadomestljiva 
razvojna priložnost za kmetijsko dejavnost na območju LAS. V programskem obdobju 2007 – 2013 je 
bilo uspešno izvedenih nekaj ukrepov s ciljem povečati lokalno pridelavo, povezati lokalne 
pridelovalce, seznaniti javne zavode s postopki za nakup lokalnih živil ter spodbujati prebivalce k 
nakupu lokalnih živil. Dober primer spodbujanja lokalne pridelave je živilska tržnica v Kidričevem, ki 
omogoča neposreden stik med pridelovalci in potrošniki. Urbana območja LAS predstavljajo potencial 
za razvoj tržnične dejavnosti na območju LAS.  na temo lokalne samooskrbe je v okviru izvajanja SLR 
prišlo do premikov, pomembni akterji, ki imajo neposreden vpliv na povezovanje so v okviru CLLD 
zaznali potencial, da se lahko povezujejo in obogatijo svojo lastno ponudbo, posledično temo bodo 
nastala tudi nova delovna mesta. Pridelovalci pa se bodo začeli povezovati in skupno nastopati na 
trgu. 

6.5 Analiza izobraževalnih in socialnovarstvenih storitev 

Na področju socialne dejavnost opravlja pomembne naloge Center za socialno delo Ptuj, saj se 
povečuje delež socialno ogroženih družin na podeželju in urbanih območjih, ki jim zaradi različnih 
razlogov, najpogosteje nezaposlenosti staršev primanjkuje sredstev za preživetje ter dom starejših 
občanov Dom dr. Jožeta Potrča z dvema enotama. Osnovne šole in vrtci na območju LAS imajo dobre 
kadrovske in materialne pogoje za vzgojno – izobraževalno dejavnost. V zadnjem obdobju se nekoliko 
povečuje vpis v šole, medtem ko se zaradi slabšanja socialnih razmer zmanjšuje vključevanje otrok v 
vrtce. Vzgojno-izobraževalni zavodi na podeželju so dejavnik družabnega, kulturne in športnega 
življenja, s svojo pedagoško in strokovno dejavnostjo pa so hkrati pobudniki in nosilci mnogih razvojnih 
zamisli. Po zaključenem osnovni šoli lahko mladi nadaljujejo šolanje v številnih srednješolskih 
programih na Ptuju, ki jih izvajata Gimnazija Ptuj in Šolski center Ptuj. V okviru Šolskega centra Ptuj 
deluje tudi Višja strokovna šola, ki izvaja višješolske programe na področju strojništva, kmetijstva, 
bionike in ekonomije. Na Ptuju deluje tudi Visoka šola, ki izvaja program Bionika v tehniki. Več 
srednješolskih programov in drugih oblik funkcionalnega izobraževanja izvaja tudi Ljudska univerza 
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Ptuj. Vsa izobraževalna infrastruktura in ustanove so locirane v urbanih območjih območja 
LAS. 

6.6 Analiza na področju infrastrukture in varovanja okolja 

V zadnjih dvajsetih letih so podeželske občine izboljšale javno infrastrukturo. Največ investicijskih 
sredstev je bilo namenjenih za izgradnjo in posodabljanje cest, vodovodnega in kanalizacijskega 
omrežja ter čistilnih naprav.  
V programskem obdobju 2014 – 2020 bo potrebno na področju infrastrukture največ pozornosti 
nameniti vzdrževanju cest v gričevnatem svetu, urejanju javnega prometa, sodobnim 
telekomunikacijskim povezavam ter predvsem ravnanju z odpadki in varovanju narave. Na teh 
področjih je veliko priložnosti za socialno podjetništvo.  
V teku izvajanja SLR 2014-2020se je na podlagi vrednotenja ob zaključku 2018,  se je na terenu 
pokazala večja potreba po ohranitvi in varovanju naravne dediščine in okolja. Pri tem ne gre toliko za 
gradnjo infrastrukture kot gre za inovativne načine varovanja narave. Iz tega naslova bo nastalo v 
prihodnje tudi eno novo delovno mesto.  
 
6.7 Analiza rabe obnovljivih virov energije   
Poraba kurilnega olja povzroča večje emisije plinov kot poraba lesne biomase. Večina individualnih 
kurišč je slabo vzdrževanih in imajo tehnološko zastarele kotle, kar povzroča nizke izkoristke in visoko 
porabo kurilnega olja. Povprečna poraba električne energije je 3.775 kWh na gospodinjstvo, kar je za 
8 % manj od slovenskega povprečja. 
Na podlagi ocene razmer glede rabe in oskrbe z energijo na območju LAS je potrebno v novem 
programskem obdobju izvajati naslednje ukrepe:večja raba obnovljivih virov energije pri vseh 
porabnikih, spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije pri porabnikih, zmanjšanje rabe goriv 
fosilnega izvora, zmanjšanje emisij, energetska sanacija potratnih stavb, ki so v upravljanju 
posamezne občine, spodbujanje izrabe obnovljivih virov energije v okviru večjih sistemov (daljinsko 
ogrevanje na lesno biomaso ali bioplin, mikrosistemi itd.),izgradnja toplovodnih in plinskih omrežij.  

6.8 Analiza turizma 

Na območju LAS je več regijsko in celo mednarodno uveljavljenih prireditev, ki jih organizirajo občine, 
strokovne ustanove in zavodi ter nevladne organizacije. Prireditve, ki se v veliki meri odvijajo v urbanih 
območjih LAS ( naštete v poglavju 5) prispevajo k oblikovanju lokalne identitete in prepoznavnosti, 
mnoge pa so tudi del turistične ponudbe. Prihodnost turizma na območju LAS je v ponudbi novih 
inovativnih, ustvarjalnih in doživljajskih produktov na področju vinarstva, gastronomije, kulture, 
verskega turizma, športa in rekreacije, ki so namenjeni različnim ciljnim skupinam. Podeželje združuje 
različne dejavnike turistične rabe, od naravnih, demografskih, zgodovinskih, kulturnih in gospodarskih, 
kar omogoča oblikovanje bogate, raznovrstne in sodobne turistične ponudbe (naravovarstveni turizem, 
zgodboslovje, igrifikacija,…).   
Prihodnji razvoj turizma je odvisen od učinkovitega sodelovanja med ponudniki turističnih storitev ter 
strokovnimi ustanovami, zavodi in nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo.. 
Na območju prevladujejo enodnevni gosti, saj je premalo nastanitvenih kapacitet, ki bi obiskovalcem 
omogočale daljše bivanje na izbrani lokaciji.  
 Kaže se potreba po krepitvi sodelovanja med turističnimi ponudniki v regiji na področju trženja 
turističnih produktov in skupne promocije, vzpostavitev povezav s sosednjimi regijami, izboljšanju 
kakovost vseh oblik ponudbe in storitev ter po uveljavitvi znanja kot temeljno gibalo napredka in 
sprememb.  Največjo priložnost v razvoju turizma vidimo v razvoju novih inovativnih, zanimivih in 
doživljajskih produktov (na področju vinarstva, gastronomije, programov za najmlajše, programov za 
starejše prebivalce, kulturnega, romarskega, doživljajskega turizma ter kombinacije z drugimi 
danostmi območja (naravovarstveni turizem, izkoriščanje obstoječih resursov za razvoj novih 
produktov, dodajanje vrednosti obstoječim …). 
Z vmesnim vrednotenjem smo prišli do potrebe da LAS kot nosilec projekta pripravi in izvede skupen 
projekt na temo turizma s poudarkom na izobraževanju pripravi vizije razvoja turizma po občinah in 
vzpostavi nove programe za turistično ponudbo in oglede. 

6.9 Analiza okolja in naravne dediščine 

Urejena in ustrezno zavarovana kulturna pokrajina zagotavlja visoko kakovost bivanja in omogoča 
raznovrstno gospodarsko rabo (kmetovanje, turizem, vodni viri, …). V zadnjem obdobju posvečajo 
prebivalci celotnega območja veliko pozornosti varovanju okolja, zato spodbujajo aktivnosti in projekte 
sanacije ekoloških bremen (črna odlagališča) ter uveljavljajo naravi prijazne oblike kmetovanja. 
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Največja nevarnost so: intenzivno kmetovanje na vodovarstvenih območjih, hitra urbanizacija in 
neurejena komunalna infrastruktura (kanalizacija). Na območju LAS moramo zavarovati in strokovno 
uskladiti rabo naslednjih naravnih vrednot oz. posebnosti: podtalnica na Dravskem in Ptujskem polju, 
struga reke Drave in njenih pritokov, aluvialno poplavno območje ob Dravi in njenih pritokih (Krajinski 
park Šturmovci), ribnika v Podvincih in v Krčevini pri Vurberku ter tradicionalno vinogradniško 
pokrajino v Slovenskih goricah. Med ekološko pomembna območja uvrščamo celotni tok reke Drave, 
velik del Dravskega polja in travnike v Strejacih ob Pesnici z ohranjenim rastiščem močvirske logarice. 
Ukrepi zaščite in varovanja naravnih vrednot morajo predvideti tudi ukrepe njihove trajnostne in 
ekonomsko učinkovite rabe. Nekoč degradirana območja se počasi, v skladu z vso naravovarstveno 
zakonodajo, preoblikujejo in  nastajajo novi turistični produkti, ki dajejo dodano vrednost območju in 
potencial razvoja v prihodnosti. . 

6.10 Analiza kulturne dediščine 

Večina prebivalcev in predstavnikov lokalne politike se ne zaveda pomena, ki ga ima kulturna 
dediščina za utrjevanje nacionalne kulture in identitete ter za lokalni gospodarski razvoj. Na območju 
LAS bomo v obdobju 2014 – 2020 izvajali različna usposabljanja in druge aktivnosti s ciljem približati 
kulturno dediščino prebivalcem, zlasti mladim, učencem osnovnih šol in dijakom ter jih seznanjati z 
možnostmi njene trajnostne rabe. Ob tem bomo krepili povezovanje med strokovnimi ustanovami, ki 
se ukvarjajo z varovanjem dediščine ter predstavniki občin in lastniki oz. upravljavci zavarovanih 
kulturnih spomenikov in objektov. Mnogim lastnikom je podeželska stavbna dediščina v breme in jim 
ne pomeni dodane vrednosti, saj se soočajo z dolgotrajno in drago obnovo ter nerazumevanjem 
okolja. Posebno pozornost bomo namenili odkrivanju in vrednotenju nesnovne kulturne  dediščine, 
ljudskim običajem, starim obrtem, ljudski glasbi, šegam in navadam, plesom in petju, ki je mnogo kje 
zaradi modernizacije podeželja zapostavljena in se izgublja. Med nesnovno dediščino uvrščamo tudi 
tradicionalna obrtna znanja ter rokodelske veščine in spretnosti. Tovrstno dediščino lahko ohranimo le 
s prenašanjem znanj na mlade, zato bomo spodbujali projekte, ki bodo sledili  tem ciljem.   
 
Tabela št. SWOT ANALIZA OBMOČJA 

PREDNOSTI 

ugoden geostrateški položaj; dobri pogoji za raznovrstno kmetijsko rabo in razvoj dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah (poljedelstvo, zelenjadarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, živinoreja); 
ohranjena raznolika kulturna in arhitekturna dediščina (običaji, objekti, kulinarika, tradicionalna 
znanja,…); uspešno delovanje nevladnih organizacij;  zagotovljena infrastruktura za kulturne dogodke  
bogati vodni viri (podtalnica, površinska vode, termalna voda);izjemna biotska pestrost območja; 
privlačna in raznolika kulturna pokrajina;poseljenost podeželja;dovolj prostora za bivanje in druge 

oblike rabe;delovanje strokovnih institucij za izobraževanje in usposabljanje v kmetijstvu, živilstvu in 

drugih področjih;dostopna mreža predšolske vzgoje in osnovnih šol; ustrezna dostopnost osnovnih 

zdravstvenih storitev; dobro razvito socialno varstva starejših vzpostavljeno povezave med 

gospodarstvom in izobraževanjem (ŠC Ptuj, Višja strokovna šola,…); primerno razvita prometna 

infrastruktura omogoča dobre povezave med podeželjem in regijskimi središči; obsežna zavarovana 

območja (NATURA 2000);raznolikost obnovljivih virov (lesna biomasa, bioplin,…);uveljavljene 

turistične in kulturne prireditve (pustovanja,  lükarski praznik, rimske igre, praznik žetve,…); razvita 

turistična infrastruktura in zametki kakovostne turistične ponudbe (možnosti za razvoj turizma);visoka 

stopnja motiviranosti prebivalcev za uvajanje novosti in sprememb na področju izboljšanja bivalnih 

pogojev, varovanja naravnih in kulturnih vrednot; uspešno izvajanje ukrepov LEADER v obdobju 

2007-2013 (animacijo območja in povezovanja prebivalcev); zanimanje za izvajanje projektov po 

pristopu »botton up« (nadgradnja aktivnosti in projektov 2007-2013). URBANA OBMOČJA: ugoden 

prostorski položaj v odnosu do ostalih podeželskih naselij, dostopnost);gosta in strnjena poselitev; 

ohranjena tradicionalna vaška jedra; urejena osnovna infrastruktura za bivanje in gospodarske 

dejavnosti; delovanje ustanov javnega pomena (šola, varstvo otrok, zdravstvena oskrba, 

društva,…);prepoznavnost urbanih območij v regiji in izven regije (občinska središča,…); 

SLABOSTI 

nestabilen demografski razvoj (odseljevanje mladih, staranje prebivalcev); nizka tržna usmerjenost 
kmetijstva in neizkoriščeni potenciali za kmetijsko rabo; spreminjanje rabe zemljišč zaradi 
urbanizacije; območja z omejenimi pogoji za kmetijsko dejavnost (gričevje); premalo uveljavljene 
dopolnilne dejavnosti na kmetijah; premalo je uveljavljenih blagovnih znamk za regijske proizvode; 
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neurejena in neučinkovita promocija območja; pomanjkljiva znanja na področju trženja in promocije; 
neugodna starostna struktura nosilcev kmetij; nepovezanost kmetijskih pridelovalcev in trgovine;  
pomanjkanje podjetniške kulture med mladimi in pomanjkanje podjetniške iniciative na območju LAS;   
šibka povezanost gospodarstva in razvojno-raziskovalnih in izobraževalnih institucij; nizka stopnja 
izobrazbe na podeželju; pomanjkanje kakovostnih delovnih mest na podeželju; razdrobljenost 
kulturne ponudbe, nepovezanost programov oziroma društev s področja kulturnega udejstvovanja;  
pomanjkanje finančnih sredstev za izvajanje kulturnih dejavnosti, vzdrževanje kulturnih spomenikov;  
pomanjkanje podjetij z visoko dodano vrednostjo; neizkoriščeni naravni potenciali na področju 
obnovljivih virov energije (les, biomasa,…)slabo izkoriščeni turistični potenciali in šibko vključevanje 
kulturne dediščine v turistično ponudbo; objekti kulturne dediščine so močno ogroženi in slabo 
vzdrževani; pomanjkanje integralnih turističnih proizvodov; šibko sodelovanje med turističnimi 
ponudniki in organizacijami za trženje in promocijo; nezanimanje za povezovanje, sodelovanje in 
nadgradnjo obstoječih zgodb, ki nudijo velik potencial ob nadgradnji. 
URBANA OBMOČJA: nestabilen demografski razvoj (visok starostni indeks, odseljevanje mladih,…); 

pomanjkanje zaposlitvenih možnosti v obrtnih in storitvenih dejavnostih; neusklajena raba prostora in 

prepletanje različnih funkcij (bivalna, oskrbna, kmetijska, obrtna,…);dolgotrajni postopki spreminjanja  

prostorskih dokumentov 

   PRILOŽNOSTI 

povečanje zaposlovanja na področju kmetijstva, turizma in storitvenih dejavnosti na podeželju (zelena 
delovna mesta); ciljno usmerjeno vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje podeželskega 
prebivalstva;  vzpostavitev mehanizmov povezovanja med gospodarstvom, univerzo ter raziskovalno-
razvojnimi institucijami;povečevanje konkurenčne sposobnosti gospodarstva z izboljšanjem razvoja 
človeških virov, boljšo usposobljenostjo zaposlenih;povezovanje gospodarstva in izobraževalnih 
institucij s ciljem prilagajanja  izobraževalnih programov potrebam zaposlovanja in širjenje kulture 
vseživljenjskega učenja;  promocija zdravja in zdravega načina življenja (športne aktivnosti in 
programe preventivnega zdravstvenega varstva); vključevanje mladih do 30 let in starejših nad 50 let 
v delo s pomočjo ukrepov aktivne politike zaposlovanja; usposabljanje članov iz socialno ogroženih 
skupin na različnih področjih medgeneracijsko povezovanje (usposabljanje, izobraževanje); 
povezovanje med podjetji ter povezovanje podjetij z razvojnimi institucijami (promocija, trženje, 
prenos znanj,…); zagotavljanje ugodnega poslovnega okolja za razvoj podjetij in aktivno 
zaposlovanje ranljivih skupin (ustvarjanje ugodnih pogojev za inovacije, izobraževanje in raziskave);  
uvajanje proizvodnje obnovljivih virov energije; Natura 2000 kot razvojna priložnost; spodbujanje 
ponovne rabe določenih vrst odpadkov; energetska izraba biomase in nečiste biomase in drugih 
frakcij pridobljenih iz odpadkov; dvig stopnje in kakovosti ločevanja odpadkov; znižanje stroškov 
energije v lokalnem sektorju in v gospodinjstvih; povišanje energetske samozadostnosti; 
naravni potenciali za uvajanje sonaravnega kmetovanja ter izboljšanje samooskrbe s hrano; ugodni 
naravni pogoji za namakanje in intenzivno kmetijsko pridelavo; razvoj turizma na podlagi naravnih 
pogojev ter naravne in kulturne dediščine; vzpostavitev verig lokalnih pridelovalcev hrane - prodaja na 
domu, kmečke tržnice; povezovanje lastnikov kmetijskih zemljišč za skupen nastop na tržišču; 
povečanje kakovostnih integralnih turističnih proizvodov ter skupna promocija za povečanje 
prepoznavnosti območja;  vključevanje materialne in nematerialne kulturne dediščine v oblikovanje 
lokalnih turističnih produktov; povezovanje kmetijstva, turizma in ostalih storitvenih in dopolnilnih 
dejavnosti na podeželju; celostna revitalizacija objektov kulturne dediščine, ki omogoča ekonomsko 
vzdržnost;  razvoj zelenega turizma na območjih natura 2000; mobilne e-storitve za promocijo 
območja in oblikovanje turistične ponudbe; okrepitev pristopa LEADER – CLLD in možnost črpanja 
evropskih sredstev; krepitev povezovanja med različnimi akterji podeželja po pristopu »od spodaj 
navzgor«; izvedba celovitih in kompleksnih projektov, ki izhajajo iz potreb prebivalcev in lokalnih 
partnerstev. 
URBANA OBMOČJA:povezovanje celotnega podeželskega območja na kulturnem, socialnem in 
gospodarskem področju; zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarskih dejavnosti in zaposlovanje 
podeželskega prebivalstva (prostorski pogoji,…);  raba obnovljivih virov energije (skupinski sistemi 
ogrevanje na lesno biomaso,…); krepitev centralnih funkcij za domačine in obiskovalce – turistična 
raba (oskrbne dejavnosti,…).   

NEVARNOSTI 

nepovezanost kulturnih in drugih akterjev na območju LAS; nadaljnje zmanjševanje števila 
prebivalcev in slabšanje demografskih razmer;  odseljevanje mladih zaradi pomanjkanja ustreznih 
delovnih mest; slabšanje socialnih razmer, kar omejuje vključevanje prebivalstva v izobraževalne, 
kulturne in športne aktivnosti;  nezadostna in necelovita podpora kulturnim dejavnostim in ustanovam; 
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pomanjkanje integralnih razvojnih projektov, ki temeljijo na izkoriščanju vseh razpoložljivih virov in 
povezovanju;  zmanjševanje biotske pestrosti; povečevanje škod zaradi neustrezne rabe poplavnih in 
plazovitih območij; omejevanje kmetijske dejavnosti na področju nature 2000;zniževanje energetske 
samozadostnosti; slabšanje socialnega položaja kmetij;  neizkoriščene naravne danosti za izboljšanje 
hektarskega donosa na kmetijah (možnost namakanja); nepripravljenost lastnikov kmetij za uvajanje 
proizvodnih novosti in sprememb zaradi slabšanja ekonomskega položaja kmetij;  zanemarjanje 
pomena kmetijstva z vidika varovanja narave in lokalne samooskrbe s hrano;  klimatske spremembe 
(suše, toča in poplave); globalizacija trga hrane (cenovna politika, nekonkurenčnost, zmanjšanje 
tržnega deleža); opuščanje obdelave kmetijskih zemljišč zaradi nekonkurenčnosti na kmetijskih 
trgih;nekontrolirano prenašanje tujih vzorcev; spreminjanje tradicionalne kulturne pokrajine; 
zanemarjanje kulturne in naravne dediščine pri načrtovanju trajnostnega razvoja in razvoja turizma;  
prepočasna implementacija modela javno zasebnega partnerstva za razvoj turističnih produktov in 
infrastrukture; omejevanje integralnega razvoja turizma zaradi varovanja naravne in kulturne 
dediščine;neupoštevanje razvojnih smernic, trendov in strateških razvojnih dokumentov; pomanjkanje 
finančnih sredstev za doseganje zastavljenih ciljev; zaostajanje v razvoju za drugimi konkurenčnimi 
destinacijami administrativne ovire za izvajanje CLLD/LEADER; finančne ovire za zagotavljanje 
lastnih sredstev LAS za izvajanje projektov v okviru CLLD. 
URBANA OBMOČJA: zmanjševanje števila prebivalcev in slabšanje demografskih razmer; 
neusklajenost med lokalnimi partnerji o razvojnih ukrepih; administrativne ovire za izvajanje programa 
CLLD; zmanjševanje obsega kmetijske pridelava na območju LAS; neizvajanje razvojne strategije na 
podeželju, posledica česar je slabšanje socialno-ekonomskega položaja urbanih območij.  

 

RAZVOJNE  POTREBE OBMOČJA LAS: 
Nerazvito in neoblikovano podjetniško okolja za zagotavljanje delovnih mest; 
Nepovezanost lokalnih podjetnikov in drugih razvojnih dejavnikov; 
Pomanjkljiva in nepopolna infrastruktura kot pogoj za razvoj storitvenih dejavnosti na podeželju; 
Pomanjkanje inovativnih programov in pobud za socialni in gospodarski razvoj na podeželju in v 
urbanih območjih; 
Nizka raven zavedanja prebivalcev območja LAS o pomenu varovanja okolja; 
Neugodne okoljske posledice rabe fosilnih goriv in prevelika odvisnost območja LAS od klasičnih 
energetskih virov; 
Nizka raven zavedanja prebivalcev o posledicah klimatskih sprememb ter pomanjkanje inovativnih idej 
za varovanje okolja in zmanjševanje negativnih okoljskih vplivov; 
Slabo vključevanje mladih, starejših in drugih ranljivih skupin v družbeno življenje na podeželju.   

ANALIZA POTREB PO TEMATSKIH PODROČJIH 

Ustvarjanje delovnih mest: 

več zaposlitvenih možnosti za lokalne prebivalce v domačem okolju na področju turizma, storitvenih in 
obrtnih dejavnosti ter na področjih, ki omogočajo povezovanje med različnimi deležniki na podeželju; 
več zaposlitvenih možnosti za mlade, ženske in druge ranljive skupine; višja izobrazbena raven ter več 
znanja in usposobljenosti na različnih ravneh za razvoj podeželja; več investicij na področju kmetijstva, 
turizma in drugih gospodarskih dejavnosti (spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah 
povečevanje prenočitvenih kapacitet na turističnih kmetijah,….); več različnih oblik socialnega 
podjetništva, zlasti v urbanih območjih; več inovativnih pristopov na področju rabe naravnih in 
družbenih potencialov, s čimer se povečuje število novih delovnih mest na podeželju (povezovanje, 
prodaja pridelkov in izdelkov, promocija območja,….); 
Razvoj osnovnih storitev: 

kakovostna oskrba na področju storitvenih, obrtnih in socialnih dejavnosti;  več oblik povezovanja in 

partnerstev med različnimi deležniki na področju gospodarskih in negospodarskih dejavnosti (tudi med 

javnim in zasebnim sektorjem, vzpostavljanje povezav od pridelave do prodaje – urbana območja); 

kakovostna in usklajena priprava razvojnih načrtov in ukrepov na različnih ravneh za doseganje 

trajnostnega in celostnega razvoja podeželja (sodelovanje med občinami, strokovnimi ustanovami, 

zavodi in gospodarskimi družbami); usklajevanje rabe podeželskega poselitvenega prostora 

(funkcijsko urejanje naselij, urejanje vaških središč in središč urbanih naselij);  

 

Varstvo okolja in ohranjanje narave: 
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strokovno vrednotenje, zavarovane in revitalizacija naravne in kulturne dediščine ter njuna trajnostna 

raba; vključevanje materialne in nematerialne kulturne dediščine v javno in gospodarsko rabo 

(oblikovanje lokalnih turističnih produktov,…); celovito in sistemsko ravnanje z odpadki in obnovljivimi 

viri energije; sistemsko prilagajanje podnebnim spremembam v kmetijstvu in drugih dejavnostih;  

povečanje rabe obnovljivih virov energije (uvajanje daljinskih sistemov ogrevanja z uporabo lesne 

biomasa zlasti za ogrevanje javnih zgradb v urbanih naseljih); usklajevanje rabe prostora med 

različnimi deležniki v urbanih območjih – funkcijsko urejanje urbanih naselij. 

Večja vključenost ranljivih skupin: 

vključevanje v poglavju 5.3.3 navedenih ranljivih skupin v delo s pomočjo ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja; spodbujanje delovanja nevladnih organizacij in drugih oblik organiziranja posebnih 
socialnih skupin; spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja; stalna sistemska skrb za socialno 
ogrožene družine na podeželju ter prebivalce s posebnimi potrebami (pomoč pri iskanju zaposlitve, 
vključevanje v družbeno življenje,….); zagotovljeni prostorski pogoji v urbanih naseljih za delovanje in 
organiziranje nevladnih organizacij, ki povezujejo mlade in druge ranljive skupine; 
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7. Podroben opis tematskih področij ukrepanja 

 

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 v 7. 
členu predvideva 4 možna tematska področja za izvajanje operacij, in sicer: ustvarjanje delovnih mest, 
razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave ter večja vključenost mladih, žensk in 
drugih ranljivih skupin.  
Na podlagi analize potreb in razvojnih možnosti, pobud, izraženih na delavnicah in v postopku zbiranja 
projektnih idej ter finančnega načrta SLR za programsko obdobje 2014 – 2010 načrtujemo, da bomo 
razvojne cilje in ukrepe izvajali na vseh 4 tematskih področjih. 

 7.1 Ustvarjanje novih delovnih mest 

Na območju LAS se sicer po letu 2010 zmanjšuje delež brezposelnih, v letu 2014 je bila povprečna 
stopnja brezposelnosti 10,4 %,ki mimogrede v letu 2016 na območju LAS znaša 8,63%,  kar je delno 
posledica staranja prebivalcev in zmanjševanja števila delovno aktivnih prebivalcev ter vse 
pogostejšega zaposlovanja izven regije in celo v tujini. V zadnjem obdobju se je zaradi gospodarske 
krize zmanjšalo skupno število zaposlenih v gospodarstvu. Poleg tega v regiji primanjkuje delovnih 
mest za prebivalce z visoko izobrazbo in visoko dodano vrednostjo, saj je večina podjetij proizvodno 
ali storitveno usmerjenih. Pozitivne spremembe se kažejo v rasti zaposlitev v obrti in podjetništvu, 
vendar gre v večini za samostojne podjetnike in podjetja, ki zaposlujejo manj delavcev.  
Na območju LAS je veliko možnosti za zaposlovanje v kmetijstvu in turizmu, na področju trženja 
kmetijskih pridelkov in storitev, rabe obnovljivih virov ter na področju organiziranja in izvajanja kulturnih 
prireditev.           
Za povečanje zaposlitvenih možnosti bomo v obdobju 2014 – 2020 na območju LAS izvajali naslednje 
ukrepe: krepitev usposobljenost in motiviranosti prebivalcev ter identitete območja, aktiviranje lokalnih 
potencialov za zaposlitve v kmetijstvu in drugih dejavnostih ter oblikovanje podpornih okolij za razvoj 
podjetništva na območju LAS 
Na podlagi animacije, analiz in vmesnega vrednotenja bomo v okviru SLR dosegli zastavljene cilje 
glede novih delovnih mest. Predvideva se doseganje treh delovnih mest dveh iz vsebin povezovanja 
in skupnega nastopa na trgu in enega iz naslova varovanja okolja, prezentacije naravnih virov in 
ohranitve biodiverzitete.. 

7.1.1 Krepitev usposobljenosti in motiviranosti prebivalcev ter identitete območja    

V okviru tega ukrepa bomo spodbujali podjetnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti med prebivalci 
območja, zlasti med mladimi. Pomemben dejavnik ustvarjanja novih delovnih mest je znanje in 
usposobljenost, zato bomo razvijali vsebine, ki izboljšujejo raven znanja in strokovne kompetence 
prebivalcev na podeželju, utrjujejo povezovanje med izobraževanjem in delom ter na podlagi 
interdisciplinarnega pristopa omogočajo oblikovanje novih proizvodnih in storitvenih dejavnosti. K 
ekonomski rasti podeželja prispeva prepoznavnost v širši regij, kar lahko dosežemo s ciljno 
usmerjenimi in dobro organiziranimi promocijskimi aktivnostmi.   

7.1.2 Aktiviranje lokalnih potencialov za zaposlitve v kmetijstvu in drugih dejavnostih  

Na podlagi vrednotenja naravnih pogojev, dosedanjega razvoja, proizvodne tradicije in kadrovskih 
potencialov ocenjujemo, da je v regiji in tudi na območju LAS največ zaposlitvenih in razvojnih 
priložnosti v kmetijstvu, turizmu in gostinstvu, obrti in podjetništvu ter na področju rabe obnovljivih 
virov energije. V ta namen bomo spodbujali izvajanje inovativnih programov in projektov, katerih 
rezultat je ustanavljanje socialnih podjetij, razvoj dopolnilnih dejavnosti na podeželju, inovativna 
obdelava odpadkov in njihova ponovna raba, ponudba novih izdelkov in storitev na trgu ter izboljšanje 
dostopnosti do novih trgov.     
Da bi dosegli prehod v zeleno gospodarstvo, je potrebno današnje modele proizvodnje in vzorce 
potrošnje preoblikovati v bolj trajnostne oblike, zagotoviti ekonomske spodbude za razvoj inovacij ter 
izboljšati upravljanje z naravnimi in človeškimi viri. Prehod na zeleno gospodarstvo in zmanjševanje 
pritiskov na okolje je hkrati izziv za nastajanje novih izdelkov, storitev, poslovnih modelov in odnosov 
med deležniki ter nedvomno tudi priložnost za oživljanje nekaterih tradicionalnih tehnoloških procesov, 
opreme in znanj (domače obrti).  Na podlagi animacije, analiz in vmesnega vrednotenja bomo v okviru 
SLR dosegli zastavljene cilje glede novih delovnih mest. Predvideva se doseganje treh delovnih mest 
dveh iz vsebin povezovanja in skupnega nastopa na trgu in enega iz naslova varovanja okolja, 
prezentacije naravnih virov in ohranitve biodiverzitete.. 
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7.1.3 Oblikovanje podpornega okolja za razvoj podjetništva na območju LAS 

Kakovostna, celovita in trajna sistemska podpora razvoju podjetništva je poleg znanja, dobre poslovne 
ideje in finančnih virov temeljni pogoj za uspešen začetek poslovne in podjetniške kariere. Na območju 
LAS bomo z oblikovanjem lokalne podjetniške iniciative vzpostavili celostno podporno okolje za razvoj 
podjetništva, ki bo z različnimi pristopi, kot so: svetovanje, prenos dobrih praks, sodelovanje in 
izmenjava izkušenj, mentorstva in drugi, skrbela za razvoj podjetništva. Spodbujali bomo inovativne 
projekte, katerih rezultat bodo ustvarjeni pogoji za nastanek novih podjetij, novih zaposlitev,  
spodbujali povezovanje in mreženje ter prenašanje izkušenj.   
 

7.2 Razvoj osnovnih storitev na podeželju 

Z novo lokalno samoupravo se je na podeželju bistveno izboljšala osnovna infrastrukture ter s tem 
pogoji za bivanje in razvoj gospodarskih dejavnosti. Na območju LAS je največji napredek dosežen z 
izgradnjo in obnovo cestnega omrežja, v celoti je urejena oskrba s pitno vodo, zagotovljeno je zbiranje 
odpadkov, vzpostavljene so telekomunikacijske povezava, izboljšala pa se je tudi dostopnost do 
zdravstvene oskrbe. V novem programskem obdobju 2014 – 2020 bodo ukrepi LAS namenjeni krepitvi  
povezovanja med deležniki, vzpostavitvi javno – zasebnega partnerstva, dvigu kakovosti življenja in 
povečanju gospodarske aktivnosti. Razvoj osnovnih storitev bomo uresničevali z naslednjimi ukrepi: 
povezovanje in sodelovanje deležnikov na podeželju, krepitev javno – zasebnega partnerstva ter 
krepitev kvalitete življenja, bivalnih pogojev in vitalnosti podeželja.  
  

7.2.1  Ohranitev  in obnova kulturne dediščine in njeno vključevanje v razvoj območja 

Ukrep namenjen ohranitvi, obnovi in oživitvi snovne in nesnovne kulturne dediščine na območju LAS. 

Na terenu se zaznava potreba po dihu vsebin in oživitvi stavnim biserom območja,povezovanje z 

turistično in družbeno socialno  ponudbo, oživitev skoraj pozabljenih domačih obrti, razvoj 

zgodboslovja, možnost razvoja igrifikacija, predvsem pa obnova propadajoče kulturne dediščine in 

oživitev tako snovne kot nesnovne dediščine. 

7.2.2 Povezovanje in sodelovanje deležnikov na podeželju in v urbanih območjih, krepitev 

javno-zasebnega partnerstva, mreženje na območju 

Namen ukrepa je vzpostaviti strokovno in poslovno sodelovanje med deležniki na različnih področjih, 
kot so: obveščanje, promocija, organiziranje proizvodnje, trženje proizvodov in storitev, organiziranje 
prireditev in strokovnih dogodkov in druga. Poleg uveljavljenih oblik povezovanja, kot so organizacije 
proizvajalce, nevladne organizacije in druge, si bomo prizadevali vzpostaviti nove oblike formalnega in 
neformalnega mreženja ter v ta namen zagotavljali članom strokovno in organizacijsko podporo.    
Prednostno bomo spodbujali deležnike k pripravi projektov, ki bodo povečevali lokalno samooskrbo, 
organizirali lokalne trge in oskrbo z lokalno pridelano hrano, izboljševali promocijo in obveščanje 
javnosti ter obveščali in osveščali potrošnike.  
V okviru ukrepa bomo uresničevali projektne zamisli, ki izboljšujejo kakovost bivanja podeželskih 
prebivalcev ter povečujejo gospodarsko in socialno vitalnost podeželja. V fazi priprave SLR so člani 
LAS na podlagi ocene potreb in izkušenj, pridobljenih z izvajanjem projektov v obdobju 2007 – 2013 
izpostavili nekatere predloge za ureditev površin in objektov, namenjenih skupni rabi v podeželskih 
naseljih, kot so: površine in oprema za rekreacijo in medgeneracijsko druženje, vaška in otroška 
igrišča, tematske poti, tržnice za trženje lokalnih pridelkov in izdelkov, podeželske knjižnice, urbana 
oprema, večnamenski  enostavni objekti skupnega pomena, oprema in materialni pogoji za kulturno-
umetniško dejavnost in dejavnost društev, strokovnih združenj in javnih zavodov. Z ukrepom krepitev 
javno-zasebnega partnerstva si bomo prizadevali vzpostaviti poslovno in programsko sodelovanje 
med javnim in zasebnim sektorjem na področju izgradnje, obnove in vzdrževanja infrastrukture na 
podeželju, urejanja naravne in kulturne dediščine ter povečevanja zaposlitvenih možnosti. Ukrep 
predvideva različne oblike podpore in spodbud, kot so: svetovanje, informiranje, usposabljanje, 
priprava projektne dokumentacija, vzpostavitev povezav, spoznavanje dobrih praks doma in v tujini in 
druge.   
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 7.3 Varstvo okolja in ohranjanje narave  

Skrb za naravo in okolje je na območju LAS posebej močno izražena zaradi visoke stopnje ranljivosti 
pokrajine, ki je posledica goste poselitve ter obremenjenosti z industrijo (Kidričevo) in prometom, pa 
tudi zaradi bogatih zalog podtalnice in obsežnega območja Natura 2000.  
Varstvo okolja in ohranjanje narave bomo uresničevali z naslednjimi ukrepi: prilagajanje podnebnim 
spremembam in krepitev inovativnih pristopov, sanacija in obnova degradiranih območij ter varovanje, 
prezentacija in raba naravnih vrednot.   

7.3.1 Prilagajanje podnebnim spremembam in krepitev inovativnih pristopov  

Odgovorna, vzdržna in trajnostna raba naravnih virov, varovanje biotske raznovrstnosti so temeljni 
pogoji za kakovosti življenja in stabilen gospodarski razvoj na podeželju. V okviru analize za pripravo 
SLR so bili poleg predlogov za prilagajanje podnebnim spremembam oblikovani tudi  predlogi za 
izboljšanje kakovosti površinskih voda, zaščito pred poplavami in oskrbo s pitno vodo. Učinkovito 
prilagajanje na pogostejša in dolgotrajna sušna obdobja v kmetijstvu vključuje izgradnjo namakalnih 
sistemov in uporabo poljščin, odpornih na sušo. Sistem namakanja mora biti skladen z vsemi 
okoljskimi standardi in pogoji za zavarovanje kakovosti podzemnih in prostostoječih voda. Prednostno 
bomo uresničevali projekte, ki uresničujejo naslednje cilje: osveščanje prebivalcev s posledicami 
podnebnih sprememb, usposabljanje lokalnih pridelovalcev, organiziranje strokovnih povezav in 
združenj. 

7.3.2 Sanacija in obnova degradiranih območij, varovanje, prezentacija in raba naravnih 

vrednot 

V okviru tega ukrepa je podpora usmerjena v aktivnosti, ki izboljšujejo stanje okolja, zmanjšujejo emisij 
toplogrednih plinov ter odpravljajo negativne posledice nestrokovne rabe prostora v preteklosti. Pri 
sanaciji in obnovi degradiranih območij, kot so gramozne jame, zaraščene kmetijske površine, 
nefunkcionalne površine v urbanih naseljih in druge bomo upoštevali inovativne pristope ter doma ali v 
tujini uveljavljene moderne prakse, predvsem pa načela trajnostne in ekonomsko vzdržne rabe. Na 
tem področju smo v obdobju 2007 – 2013 več kakovostnih projektov, ki so dobra izkušnja za nove 
izziv. Kot dobre projektne so udeleženci delavnic izpostavili naslednje: urejanje tematskih poti ali 
rekreacijskih centrov na degradiranih naravnih območjih, obnova zaraščenih kmetijskih površin z 
avtohtonimi sadnimi vrstami, urejanje kmetijskih zemljišč za urbano vrtnarstvo (Kidričevo),… .      
Ukrep je namenjen tudi zaščiti in varovanju naravnih vrednot, predvsem pa njihovi učinkoviti in 
trajnostni rabi. Naravne vrednote dopolnjujejo kulturno pokrajino z ji dajejo višjo ekonomsko vrednost. 
Zavedati se moramo, da je kulturna pokrajina z raznovrstnimi naravnimi vrednotami privlačna za 
turiste, raziskovalce in drugo strokovno javnost. Ukrep varovanja, prezentacije in rabe naravnih 
vrednot vključuje nekatere za celotno območje aktualne projekte, in sicer: urejanje tematskih poti, 
promocija zavarovanih območij LAS, preučevanje naravnih vrednot na območju LAS, vključevanje 
naravnih vrednot v turistično ponudbo,… .      

7.4 Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin 

Na območju LAS so bile v postopku priprave SLR identificirane v poglavju 5.3.3 navedene ranljive 
skupine, in sicer: brezposelne prebivalce, mlade do 30 let, ženske,  socialno ogrožene družine, 
družine brez sredstev za preživljanje, invalide,  starejše prebivalce in otroke brez staršev ali rejniške 
družine. 

7.4.1 Aktivno vključevanje ranljivih skupin v družbene procese 

Ukrep predvideva izvajanje projektov informiranja, ciljnega usposabljanja ranljivih skupin, svetovanja 
pri iskanju zaposlitve za brezposelne, mreženja in povezovanja, priprave in izvajanja programov 
aktivnega vključevanja ranljivih skupin v družbene procese.    

7.4.2 Spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, sodelovanje s socialnimi institucijami, 

razvoj novih storitev   

Ukrep spodbuja aktivnosti, ki temeljijo na odgovornosti in solidarnosti prebivalcev na podeželju do 
ranljivih skupin, zlasti do starejši, ki so posebej občutljivi zaradi slabšanja socialnih razmer, 
osamljenosti in izključenosti iz družbe. Na tem področju so v ospredju projekti, namenjeni 
povezovanju, usposabljanju in drugim oblikam dela s starostniki. 
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V programskem obdobju 2014 – 2020 bomo krepili sodelovanje med strokovnimi ustanovami, društvi 

in posamezniki, ki se ukvarjajo z ranljivimi skupinami prebivalcev s ciljem povečati in izboljšati 

programe in storitve na področju dela z ranljivimi skupinami.  



44 

8. Opis in način doseganja ter zasledovanja horizontalnih ciljev Evropske unije 

Horizontalni cilji prilagajanje na podnebne spremembe, okolje in inovacije ter spodbujanje enakosti 
moških in žensk ter nediskriminacija so vključeni v vse segmente SLR, saj posamezne horizontalne 
cilje zasledujejo številni ukrepi. Horizontalni cilji bodo v okviru ocenjevanja izpostavljeni na način, da je 
eno izmed specifičnih meril tudi zasledovanje horizontalnih ciljev. Projekt, ki zasleduje več 
horizontalnih ciljev, zaradi tega bolje ocenjen in bo prejel več točk. 

8.1 Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje 

Zaradi specifičnih naravnih pogojev in intenzivne kmetijske pridelave uvrščamo območje LAS 
Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah med območja višjega tveganja zaradi podnebnih 
sprememb. SV je izpostavljena pogostim sušam, pa tudi ostalim ekstremnim vremenskim dogodkom 
kot so: poplave, orkanski veter in toča. Z ustreznim ukrepanjem in prilagajanjem zmanjšujemo 
posledice podnebnih sprememb in ter zmanjšujemo izpuste toplogrednih plinov. 
Učinkovito prilagajanje na pogostejša in dolgotrajna sušna obdobja v kmetijstvu vključuje izgradnjo 
namakalnih sistemov in uporabo poljščin, odpornih na sušo. Sistem namakanja mora biti skladen z 
vsemi okoljskimi standardi in pogoji za zavarovanje kakovosti podzemnih in prostostoječih voda. 
Strategija lokalnega razvoj na različnih ravneh in s številnimi ukrepi spodbuja zaščito in ohranjanje 
naravnih območij posebnega pomena (Natura 2000), ki so pomembna za ohranjanje vodnatosti. 
Naravna območja imajo poleg tega tudi rekreacijsko in turistično vrednost za lokalno prebivalstvo. 
Strategija določa dve skupini projektov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, in sicer: projekti za 
pridobivanje energije iz obnovljivih virov (sončna energija, lesna biomasa,…) ter projekti za 
zmanjšanje emisij iz kmetijstva (krepitev lokalne samooskrbe, spodbujanje skupnega trženja s 
prednostno obravnavo izdelkov lokalnega porekla, uvajanje ekološkega kmetijstva in kmetijstva, z 
višjo dodano vrednostjo) 
Negativne posledice podnebnih sprememb lahko povzročijo katastrofalne posledice za zdravje ljudi, 
gospodarstvo, kulturno dediščino in okolje. Ukrepi za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje 
nanje so umeščeni v vsa tematska področja. Z njimi uresničujemo načela optimalne rabe naravnih 
virov in sonaravnega gospodarjenja ter na socialno in gospodarsko vzdržen način sledimo ciljem 
prehoda v nizkoogljično in trajnostno družbo.  

8.2 Okolje 

Del območja LAS leži na bogatih vodnih virih, velik del območja pa tudi v Naturi 2000. Na območju 
LAS se nahajata dve pomembni črpališči pitne vode (Skorba in Šikole), kar že samo po sebi kaže na 
potrebo po odgovornem pristopu na področju varovanja okolja. Skrb za okolje (ohranjanje naravnih 
virov, večja okoljska in energetska učinkovitost, raba obnovljivih virov energije, racionalna raba vode, 
ohranjanje biotske pestrosti in naravnih rezervatov redkih rastlinskih in živalskih vrst) se dotika vseh 
tematskih področjih. Na področju razvoja osnovnih storitev spodbujamo razvoj produktov višje 
kakovosti, z večjo dodano vrednostjo, ob upoštevanju okoljskih komponent, spodbujamo razvoj 
zelenih delovnih mest. Varstvo okolja in ohranjanje narave, je posebej pomembno zato, ker je 
območje LAS prostor z intenzivno kmetijsko pridelavo, ki jo blažijo ukrepi KOPOP.   

8.3 Inovacije 

Inovativni pristop je ključen za doseganje ciljev trajnostnega razvoja, saj je za doseganje okolju 
prijaznih učinkov in zmanjševanje vplivov na okolje potreben nov pristop, nova tehnologija in procesi 
ter njihov prenos v prakso. Podprte bodo aktivnosti, ki spodbujajo uporabo inovativnih razvojnih 
rešitev, ki bodo pomenile manjšo obremenitev za okolje, boljšo izkoriščenost virov in spodbujale rabo 
obnovljivih virov energije ter prenos novih dobrih praks v lokalno območje, med sektorsko in sektorsko 
povezovanje. Ta horizontalni cilj bomo uresničevali s povezovanjem vseh deležnikov v posameznem 
projektu.   

 

8.4 Spodbujanje enakosti moških in žensk ter nediskriminacija 

V sklopu  ciljev in ukrepov SLR LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah se bomo 

izogibali kakršnikoli obliki diskriminacjie in se zavzemali za enak položaj vseh deležnikov ne glede na 

spol in socialne razmere ter verske, kulturne in narodnostne pripadnosti. Posebej bomo podpirali 

delovanje nevladnih organizacij in skupin, ki delujejo na področju zaščite ranljivih skupin prebivalcev. 
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9. Opis SLR in njenih ciljev vključno z določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti 

kazalnikov 

 
Območje LAS Bogastvo podeželja obseg rodoviten, razmeroma gosto poseljen ravninski 
svet ob Dravi ter pokrajinsko slikovito in reliefno razgibano gričevje Slovenskih goric. Leži ob 
pomembnih prometnica, ki potekajo med centralno in SV Slovenijo ter med srednjo Evropo in 
Balkanom, ponaša se s številnimi naravnimi vrednotami, kot so zavarovana območja Natura 
2000, z bogato materialno in nematerialno dediščino, je primerno za raznovrstno kmetijsko 
rabo, pa tudi za poselitev in druge nekmetijske dejavnosti. Žal zaradi različnih razlogov 
ekonomske, naravne, kulturne in pokrajinske danosti niso povsem izkoriščene, kar kaže 
nizka tržna usmerjenost kmetijske pridelave, skromen turistični obisk, nerazvitost inovativnih 
osnovnih storitev, pomanjkanje delovnih mest na podeželju, pa tudi neuveljavljeno socialno 
podjetništvo, kar posledično vpliva na slabšanje demografskih razmer in odseljevanje 
prebivalcev, zlasti mladih.  
 

 
Tematsko področje: Ustvarjanje novih delovnih mest 
Skupno problemsko izhodišče tematskega področja: Pomanjkanje podjetnosti in inovativnosti za 
ustvarjanja delovnih mest na območju LAS. 
  
Izziv/potreba št. 1: Nerazvito in neoblikovano podjetniško okolja za zagotavljanje delovnih 
mest. 
 
Območje LAS ima veliko neizkoriščenih potencialov v različnih proizvodnih in storitvenih dejavnostih, 
ki omogočajo razvoj storitev in proizvodov ter s tem delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Med 
dejavnosti, ki z inovativnimi pristopi prispevajo k skladnemu in vzdržnemu trajnostnemu razvoju 
podeželja, omogočajo nove zaposlitve in s tem zagotavljajo socialno varnosti prebivalcev na podeželju 
uvrščamo trženje proizvodov in storitev, nove oblike turistične ponudbe, obdelavo odpadkov, 
varovanje okolja, rabo obnovljivih virov energije in druge. Razvoj podjetništva zahteva dobro 
organizirano podporno okolje, kar bo pripomoglo k lažjemu ustvarjanju novih delovnih mest. V obdobju 
2014 – 2020 bomo krepili večjo družbeno odgovornost podjetij ter njihovo vključevanje in povezovanje 
z okoljem. Na ta način bo dosežena večja stabilnost obstoječih delovnih mest in zagotovljen razvoju 

območja.  
 
Odgovor na izziv: Specifični/razvojni cilj št. 1: Spodbujanje inovativnih pristopov za razvoj 
različnih oblik podjetništva ter odpiranje novih delovnih mest na podeželju in v urbanih 
območjih 
 
Kazalnik: Število podprtih operacij: EKSRP:10, ESRR : 5 
Število novih delovnih mest: EKRSP: 1, ESRR: 1 
 
Povezava z ostalimi cilji. Neposredno je cilj povezan z naslednjimi cilji: oblikovanje podpornega 
okolja za razvoj podjetništva na območju LAS, ustvarjanje pogojev za razvoj novih delovnih mest, 
krepitev usposobljenosti in motiviranosti prebivalcev ter identitete območja, aktiviranje lokalnih 
potencialov za zaposlitve v kmetijstvu in drugih dejavnostih tematskega področja, ustvarjanje novih 
delovnih mest, posredno se navezuje še na cilje tematskega področja  - razvoj osnovnih storitev in 
vključevanjem ranljivih skupin ter varovanje okolja.  

Razvojna vizija 

Z uresničevanjem SLR na območju LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih 

goricah bomo s sodobnimi in inovativnimi ukrepi, ki temeljijo na trajnostnih načelih, 

izboljšati rabo naravnih in družbenih potencialov, zagotovili višjo kakovost bivanja na 

podeželju ter utrditi njegove gospodarske, kulturne in naravne funkcije.      
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Ocena okoljskih učinkov: nevtralna 
Ocena učinkov na gospodarski razvoj: stimulativno pozitivna 
Ocena učinkov na ranljive skupine: stimulativno pozitivna 
 
Inovativni pristopi pri doseganju cilja so: ustvarjanje dodane vrednosti proizvodom, posledično tudi 
območju, uvajanje novih proizvodov, storitev ali načinov obravnavanja razvojnih vprašanj na lokalni 
ravni, novi načini uporabe obstoječih virov in sredstev, vključevanje v napredne raziskave ter razvoj 
novih proizvodov in tehnologij. 
 
Izziv/potreba št. 2: Nepovezanost lokalnih podjetnikov in drugih razvojnih dejavnikov 
 
Problem, ki ga zaznavamo v lokalnem okolju, je razpršena ponudba produktov in storitev ter 
neustrezna promocija lokalnih proizvodov in območja, kar je posledica pomanjkanja dobro 
organiziranih lokalnih razvojnih partnerstev. Zaradi tega kmetije in gospodarski subjekti ne dosegajo 
pozitivnih učinkov sinergije, posledično pa to privede do nepotrebne medsebojne konkurence in višjih 
stroškov poslovnih procesov.  
 
Odgovor na izziv: Specifični/razvojni cilj št. 2: Spodbujanje povezovanja med lokalnimi 
razvojnimi deležniki na podeželju in v urbanih območjih 
 
Kazalnik: Število podprtih operacij: EKSRP: 1, ESRR : 1 
Število partnerstev: EKSRP: 4, ESRR: 1 
Število delovnih mest: EKSRP: 0, ESRR: 1 
 
 
Povezava z ostalimi cilji. Cilj je neposredno povezan s naslednjimi cilji: vzpostavitev partnerstev na 
območju, sektorsko in med sektorsko povezovanje, povezovanje in sodelovanje deležnikov na 
podeželju, ustvarjanje novih delovnih mest in razvoj osnovnih storitev ter vključevanja ranljivih skupin, 
združevanje lokalnih podjetnikov in ponudnikov na različnih področjih, spodbujanje lokalne 
samooskrbe, izboljšanje vključevanja mladih v družbene in socialne dejavnosti na območju LAS, 
večgeneracijsko povezovanje in prenos znanj na mlade, povečanje zaposlitvenih možnosti za mlade in 
ranljive skupine.   
 
Ocena okoljskih učinkov: nevtralna 
Ocena učinkov na gospodarski razvoj: stimulativno pozitivna 
Ocena učinkov na ranljive skupine: stimulativno pozitivna 
 
Inovativnost cilja: krepitev sodelovanja med različnimi akterji in sektorji, povezovanje med panogami, 
skupna promocija, mreženje, izmenjava znanj, uvajanje novih proizvodov, storitev ali načinov 
obravnavanja razvojnih vprašanj na lokalnem nivoju, spodbujanje sodelovanje med gospodarstvom ter 
raziskovalno in izobraževalno dejavnostjo, kar izraža multiplikacijske učinke na spremembe in lokalni 
razvoj, ki jih želi doseči lokalno partnerstvo LAS tudi z vključevanjem v regijske razvojne programe.   
 
Tematsko področje: Razvoj osnovnih storitev 
Skupno problemsko izhodišče tematskega področja: Neizkoriščeni potenciali območja LAS na 
področju osnovnih storitev, šibka prepoznavnost območja in nepovezanost prebivalcev.  

 
Izziv/potreba št. 3: Pomanjkljiva in nepopolna infrastruktura kot pogoj za razvoj storitvenih 
dejavnosti na podeželju. 
 
Kljub temu, da se je v zadnjem obdobju na območju LAS osnovna infrastruktura kakovostno izboljšala, 
kar zagotavlja dobre pogoje za bivanje in razvoj gospodarskih dejavnosti, je na tem področju še veliko 
pomanjkljivosti in izzivov, kot so: nepopolna oskrba z lokalnimi kmetijskimi proizvodi, nefunkcionalna 
urejenost vaških središč, pomanjkanje prostorov za medgeneracijsko povezovanje in dejavnost 
nevladnih organizacij, pomanjkanje prostorov za mlade, nepovezanost ponudnikov, šibka 
prepoznavnost območja izven regije, pomanjkljivo urejena turistična infrastruktura (pomanjkanje 
tematske poti, zlasti kolesarskih ter objektov za rekreacijo in preživljanje prostega časa,….), ter slabo 
varovana in nezaščitena kulturna dediščina. Posebej očitno je pomanjkanje prenočitvenih kapacitet 
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izven Ptuja, ki bi omogočale razvoj večdnevnih turističnih programov ter propadanje stavbne dediščine 
na podeželju. Razvoj osnovnih storitev je povezan z varovanjem materialne in nematerialne kulturne 
dediščine.  
 
Odgovor na izziv: Razvojni cilj št. 3: Izboljšanje infrastrukture v naseljih za višjo kakovost 
bivanja in razvoj gospodarskih dejavnosti  
 
Kazalnik: Število podprtih operacij: EKSRP: 5; ESRR : 0 
Število partnerstev: EKSRP: 1, ESRR:0 
 
Povezava z ostalimi cilji. Cilj je neposredno povezan z naslednjimi cilji: spodbujanje inovativnih 
pristopov za razvoj različnih oblik podjetništva ter odpiranje delovnih mest, spodbujanje sodelovanja 
med lokalnimi razvojnimi deležniki in spodbujanje inovativnih storitvenih dejavnosti z visoko dodano 
vrednostjo. Cilj posredno vpliva še na cilje ostalih tematskih področij. 
  
Ocena okoljskih učinkov: pozitivna 
Ocena učinkov na gospodarski razvoj: stimulativno pozitivna 
Ocena učinkov na ranljive skupine: stimulativno pozitivna 
 
Inovativnost cilja: uvajanje novih storitev in proizvodov z višjo dodano vrednost, povečanje 
samooskrbe, krajšanje dobavnih poti, večja prepoznavnost območja, novi načini uporabe obstoječih 
virov in sredstev, krepitev sodelovanja med različnimi deležniki in sektorji, ohranjanje in obnova 
kulturne dediščine ter inovativna raba kulturne dediščine.  
 
Izziv/potreba št. 4: Pomanjkanje inovativnih programov in pobud za socialni in gospodarski 
razvoj na podeželju  
 
Območje LAS ima dobre pogoje za razvoj novih storitvenih dejavnosti v povezavi z materialno in 
nematerialno kulturno dediščino, številnimi in uveljavljenimi prireditvami ter naravnimi danostmi. 
Razvoj novih storitev in podjetniških pristopov onemogoča pomanjkanje znanja in idej ter 
nemotiviranost mladih za uresničevanje sprememb in podjetniških izzivov. Območje kaže velik 
potencial za različne oblike socialnega podjetništva na področju varovanja okolja. Na območju LAS je 
vse leto veliko tradicionalnih prireditev, ki so del turistične ponudbe, vendar se odvijajo nepovezano in 
brez skupne promocije.   
 
Odgovor na izziv: Razvojni cilj št. 4: Razvijanje in uveljavljanje inovativnih programov z visoko 
dodano vrednostjo za socialni razvoj ter oblikovanje identitete območja. 
 
Kazalnik: Število podprtih operacij: EKSRP: 9; ESPR : 0 
Število novih programov: EKSRP: 5; ESPR: 0 
 
Povezava z ostalimi cilji. Cilj je neposredno povezan z naslednjimi cilji: spodbujanje inovativnih 
pristopov za razvoj različnih oblik podjetništva ter odpiranje novih delovnih mest, spodbujanje 
sodelovanja med lokalnimi razvojnimi deležniki in Izboljšanje infrastrukture v naseljih za višjo kakovost 
bivanja in razvoj gospodarskih dejavnosti. Navezuje se tudi na cilje tematskega področja vključevanje 
ranljivih skupin in posredno na cilje drugih tematskih področij.    
 
Ocena okoljskih učinkov: pozitivna 
Ocena učinkov na gospodarski razvoj: stimulativno pozitivna 
Ocena učinkov na ranljive skupine: stimulativno pozitivna 
 
Inovativnost cilja se kaže v uvajanju novih programov, storitev ali načinov obravnavanja razvojnih 
vprašanj na lokalni ravni ter v vseobsežnem, multiplikativnem in celostnem vplivu na ostale dejavnosti 
na podeželju.  
 
Tematsko področje: Varstvo okolja in ohranjanje narave  
Skupno problemsko izhodišče tematskega področja: Nujnost varovanja okolja in trajnostna raba 
naravnih virov na območju LAS. 
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Izziv/potreba št. 5: Nizka raven zavedanja prebivalcev območja LAS o pomenu varovanja okolja 
 
Ljudje se še vedno premalo zavedamo pomembnosti varovanja okolja, kar kažejo številna degradirana 
območja in divja odlagališča v naravnem okolju. Med prebivalci moramo okrepiti zavedanje, da lahko 
vsak posameznik s svojimi ravnanji bistveno prispeva k varstvu okolja in kulturne pokrajine, s čimer 
ohranjamo naravne viri in krepimo privlačnost območja za bivanje in razvoj turizma. 
 
Odgovor na izziv: Razvojni cilj št. 5: Izboljšanje odnosa do naravnih vrednot na območju LAS in 
povečanje njihove prepoznavnosti.  
 
Kazalnik: Število podprtih operacij: EKSRP: 5, ESRR: 2 
Število novih programov: EKSRP: 4, ESRR: 2 
 
Povezava z ostalimi cilji. Cilj je povezan z naslednjimi cilji: razvijanje in uveljavljanje inovativnih 
programov z visoko dodano vrednostjo za socialni razvoj ter oblikovanje identitete območja, 
usposabljanj, obveščanje in spodbujanje prebivalcev k razmišljanju o smotrnejši rabi naravnih virov za 
socialni, okoljski in gospodarski razvoj. Naravni viri so nedvomno priložnost za gospodarski razvoj 
(obnovljivi viri energije, turistična raba, kmetijstvo,…).  
 
Ocena okoljskih učinkov: pozitivna 
Ocena učinkov na gospodarski razvoj: stimulativno pozitivna 
Ocena učinkov na ranljive skupine: stimulativno pozitivna 
 
Inovativnost cilja: inovativno informiranje ozaveščanje prebivalstva o pomenu ohranjanja okolja in 
narave s sodobnimi komunikacijskimi sredstvi, novi načini uporabe obstoječih virov in sredstev, 
krepitev sodelovanja med različnimi deležniki in sektorji.  
 
Izziv/potreba št. 6: Neugodne okoljske posledice rabe fosilnih goriv in prevelika odvisnost 
območja LAS od klasičnih energetskih virov. 
 
Zaradi povečanega onesnaževanje zraka, zlasti v urbanih območjih, ki je posledica uporabe fosilna 
goriva in v zadnjem obdobju pogostejšega ogrevanja družinskih hiš z lesom in odpadki, je potrebno 
spodbuditi prizadevanje za uvajanje novih energetskih rešitev, kot so raba obnovljivih virov energije, 
uvajanje skupinskih načinov ogrevanja in podobno. Uvajati je potrebno ukrepe, s katerimi bomo znižali 
raven ogljičnega odtisa v okolju ter izboljšali splošno urejenosti območja. Spodbujati želimo uporabo 
okolju prijaznih materialov ter skladno s tem zmanjševati negativne posledice, ki jih povzroča klasični 
transport. 
 
Odgovor na izziv: Razvojni cilj št. 6: Spodbujanje rabe obnovljivih virov in učinkovite rabe 
energije na podeželju in v urbanih območjih  
 
Kazalnik: Število podprtih operacij: EKSRP: 2 ESRR: 1 
Število partnerstev: EKSRP: 2, ESRR: 1 
 
Povezava z ostalimi cilji. Cilj je povezan z naslednjimi cilji: izboljšanje odnosa do naravnih vrednot 
na območju LAS in povečanje njihove prepoznavnosti, spodbujanje inovativnih pristopov za razvoj 
različnih oblik podjetništva ter odpiranje novih delovnih mest, kar vpliva tako na ukrepe varovanja 
narave kot na ukrepe za razvoj podjetništva.  
 
Ocena okoljskih učinkov: pozitivna 
Ocena učinkov na gospodarski razvoj: stimulativno pozitivna 
Ocena učinkov na ranljive skupine: stimulativno pozitivna 
 
Inovativnost cilja: uvajanje novih proizvodov, storitev ali načinov obravnavanja razvojnih vprašanj na 
lokalni ravni, multiplikativni učinki na spremembe, lokalno partnerstvo, novi načini uporabe obstoječih 
virov in sredstev, vključevanje v raziskave ter razvoj novih proizvodov in tehnologij.  
 
Izziv/potreba št. 7: Nizka raven zavedanja prebivalcev o posledicah klimatskih sprememb ter 
pomanjkanje inovativnih idej za varovanje okolja in zmanjševanje negativnih okoljskih vplivov.  
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Eden izmed horizontalnih ciljev, h katerim teži ta strategija, je tudi spodbujanje inovacij, ki bi v 
povezavi s preostalima dvema horizontalnima ciljema (blaženje podnebnih sprememb in varovanje 
okolja) prispevala k bolj popolni urejenosti okolja. Z okrepljenim zavedanjem, da je varovanje okolja 
ključna razvojna prioriteta bomo oblikovali nove pristope in sodobne načine varovanja okolja, kar bo 
prispevalo k blaženju negativnih posledic, ki jih v okolju povzroča sodoben način življenja in 
gospodarstvo.    
 
Odgovor na izziv: Razvojni cilj št. 7: Spodbujanje inovativnih pristopov k varovanju okolja in 
narave. 
 
Kazalnik: Število novih programov: EKSRP: 1, ESRR: 1 
 
Povezava z ostalimi cilji. Cilj je povezan z naslednjimi cilji: spodbujanje rabe obnovljivih virov in 
učinkovite rabe energije, izboljšanje odnosa do naravnih vrednot na območju LAS in povečanje 
njihove prepoznavnosti ter nekaterimi ukrepi, ki izhajajo iz teh ciljev, kot so:  zmanjševanje 
degradiranih območij, varovanje naravnih in kulturnih posebnosti okolja, varovanje vodnih virov, 
ohranjanje in predstavitev biotske raznovrstnosti, usposabljanje, ozaveščanje in izobraževanje 
prebivalcev, prezentacija in raba naravnih vrednost. Cilj bo posredno prispeval k nastajanju novih 
delovnih mest, saj se z inovacijami oblikujejo nove zaposlitvene priložnosti ter s tem nova delovna 
mesta. Cilj je posredno povezan tudi s cilji naslednjih tematskih področij: razvoj osnovnih storitev in 
vključevanje ranljivih skupin. Z inovativnimi pristopi se odpirajo nove možnosti za delovna mesta na 
področju rabe naravnih potencialov, turizma in drugih gospodarskih dejavnosti. Nove možnosti se z 
urejanjem namakalnih sistemov, uvajanjem novih kultur in tehnologij odpirajo tudi v kmetijski 
dejavnosti.   
 
Ocena okoljskih učinkov: pozitivna 
Ocena učinkov na gospodarski razvoj: stimulativno pozitivna 
Ocena učinkov na ranljive skupine: stimulativno pozitivna 
 
Inovativnost cilja: uvajanje novih proizvodov, storitev ali načinov obravnavanja razvojnih vprašanj na 
lokalni ravni, večdimenzionalni učinki na spremembe, lokalno partnerstvo, novi načini uporabe 
obstoječih virov in sredstev, vključitev v raziskave in razvoj novih proizvodov in tehnologij.  
 
Tematsko področje: Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin 
 
Skupno problemsko izhodišče tematskega področja: Povečati družbeno povezanost in odgovornost do 
ranljivih skupin. 
 
Izziv/potreba št. 8: Slabo vključevanje mladih, starejših in drugih ranljivih skupin v družbeno 
življenje na podeželju   
Na območju LAS so prepoznane ranljive skupine mladi, brezposelni, starejše in socialno ogrožene 
skupine ter prebivalci s posebnimi potrebami. Nekateri med njimi potrebujejo posebne storitve oz. 
pristop, ki bi jim omogočil enakopravno vključenost v družbo. Za doseganje tega cilja je potrebno 
predvideti in izvesti posebne aktivnosti, s katerimi vzpostavimo neposredno sodelovanje z ranljivimi 
skupinami in jim omogočimo višjo socialno vključenost (tudi z medgeneracijskim povezovanjem). 
 
Odgovor na izziv: Razvojni cilj št. 8: Izboljšati vključevanje ranljivih skupin v družbeno in 
socialno dejavnost na podeželju.  
 
Kazalnik: Število podprtih operacij: EKSRP: 3,  ESRR: 5 
Število novih programov: EKSRP: 2, ESRR: 2 
Število deležnikov: EKSRP: 70, ESRR: 100 
 
Povezava z ostalimi cilji. Cilj je povezan s cilji tematskega področja - razvoj osnovnih storitev in 
ustvarjanje novih delovnih mest. Z uresničevanjem cilja povečujemo družbeno odgovornost do ranljivih 
skupin, spodbujamo sodelovanja med prebivalci in socialnimi skupinami, spodbujamo prenos znanja in 
utrjujemo sodelovanje s socialnimi institucijami. Končni rezultat je razvoj osnovnih storitev, saj se 
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učinki višje socialne vključenosti kažejo v večjih zaposlitvenih možnostih, predvsem mladih in 
dolgotrajno brezposelnih. 
 
Ocena okoljskih učinkov: nevtralna 
Ocena učinkov na gospodarski razvoj: stimulativno pozitivna 
Ocena učinkov na ranljive skupine: stimulativno pozitivna 
 
Inovativnost cilja: krepitev sodelovanja med različnimi akterji in sektorji, oblikovanje podlage za 
socialne inovacije, ki omogočajo oblikovanje socialnih mrež in drugih oblik povezovanja. . 
 
V programskem obdobju 2014 – 2020 bomo z ustreznimi ukrepi uresničevani cilje na vseh štirih 
tematskih področjih, kar je izhodišče sprejete razvojne vizije. Načrtujemo sočasno in usklajeno 
doseganje vseh ciljev, zato ni predviden vrstni red prioritet ciljev po letih izvajanja. 
 
Na delavnicah in sestankih je bila usklajena in predlagana naslednja hierarhija ciljev:  

Spodbujanje inovativnih pristopov za razvoj različnih oblik podjetništva ter odpiranje novih delovnih 
mest na podeželju in v urbanih območjih; 

Spodbujanje povezovanja med lokalnimi razvojnimi deležniki na podeželju in v urbanih območjih; 
Spodbujanje inovativnih pristopov k varovanju okolja in narave; 
Razvijanje in uveljavljanje inovativnih programov z visoko dodano vrednostjo za socialni razvoj ter 
oblikovanje identitete območja na podeželju in v urbanih območjih; 
Spodbujanje rabe obnovljivih virov in učinkovite rabe energije na podeželju in v urbanih območjih; 
Izboljšati vključevanje ranljivih skupin v družbeno in socialno dejavnost na podeželju;  
Izboljšanje odnosa do naravnih vrednot na območju LAS in povečanje njihove prepoznavnosti;   
Izboljšanje razvoja infrastrukture v naseljih in urbanih območjih za višjo kakovost bivanja in razvoj 

gospodarskih dejavnosti.  

Vsi cilji izhajajo iz analize stanja na območju LAS, identificirajo in odražajo potrebo okolja ter 

so postavljeni v okvir finančnega načrta SLR. Pri njihovem oblikovanju smo upoštevali 

trajnostni vidik razvoja podeželja, interdisciplinarni pristop in medsebojno soodvisnost 

naravnega in družbenega okolja, nujnost povezovanja med deležniki na podeželju in druga 

načela, ki omogočajo razvijanje in uresničevanje sodobnih, inovativnih in podjetnih pristopov. 

 

Tematsko 
področje 

Cilj Kazalnik Sklad 
Ciljna vrednost 
kazalnika na 
dan 31. 12. 2023 

Ustvarjanje 
delovnih mest 

C1: Spodbujanje 
inovativnih 
pristopov za 
razvoj različnih 
oblik podjetništva 
ter odpiranje novih 
delovnih mest na 
podeželju in v 
urbanih območjih 
 

Število podprtih 
operacij 

EKSRP 10 

ESRR 5 

ESPR  

 Število delovnih 
mest 

EKSRP 1  

ESRR 1 

ESPR  

C2: Spodbujanje 
povezovanja med 
lokalnimi 
razvojnimi 
deležniki na 
podeželju in v 
urbanih območjih 

Število podprtih 
operacij 
 

EKSRP 1 

ESRR 2 

ESPR  
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 Število partnerstev EKSRP 4 

ESRR 2 

ESPR  

 Število. delovnih 
mest 

EKSRP  

ESRR 1 

ESPR  

Razvoj 
osnovnih 
storitev 

C3: Izboljšanje 
infrastrukture v 
naseljih za višjo 
kakovost bivanja 
in razvoj 
gospodarskih 
dejavnosti  
 

Število podprtih 
operacij 
 
 

EKSRP 5 

ESPR 
 
 

 
 
 

 Število partnerstev  EKSRP 1 

ESPR  

C4: Razvijanje in 
uveljavljanje 
inovativnih 
programov z 
visoko dodano 
vrednostjo za 
socialni razvoj ter 
oblikovanje 
identitete 
območja. 

Število podprtih 
operacij 
 
 
 

EKSRP 9 

ESPR 
 
 
 

 
 
 
 

 Število novih 
programov 

EKSRP 5 

ESPR  

  EKSRP  

ESPR  

Varstvo okolja 
in ohranjanje 
narave 

C5: Izboljšanje 
odnosa do 
naravnih vrednot 
na območju LAS 
in povečanje 
njihove 
prepoznavnosti.  

Število podprtih 
operacij 
 
 

EKSRP 5 

ESRR 2 

 
 

 
 

 Število novih 
programov  
 

EKSRP 4 

ESRR 2 

ESPR  
 

C6: Spodbujanje 
rabe obnovljivih 
virov in učinkovite 
rabe energije na 
podeželju in v 
urbanih območjih  

Število podprtih 
operacij 

EKSRP 2 

ESRR 1 

ESPR  

 Število partnerstev  EKSRP 2 

ESRR 1 

ESPR  

C7: Spodbujanje 
inovativnih 
pristopov k 
varovanju okolja 
in narave. 

Število novih 
programov 

EKSRP 1 

ESRR 1 

ESPR  

Večja 
vključenost 

C8: Izboljšati 
vključevanje 

Število podprtih 
operacij 

EKSRP 3 

ESRR 5 
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mladih, žensk 
in drugih 
ranljivih 
skupin 

ranljivih skupin v 
družbeno in 
socialno dejavnost 
na podeželju.  

ESPR  

 Število novih 
programov 

EKSRP 2 

ESRR 2 

ESPR  

 Število deležnikov:  EKSRP 70 

ESRR 100 

ESPR  

  EKSRP  

ESRR  

ESPR  

  EKSRP  

ESRR  

ESPR  

 
 
EKSRP: 

Mejnik/kazalnik Mejnik na dan 31. 12. 2018 
Ciljna vrednost kazalnika 

na dan 31. 12. 2023 

Število novo ustvarjenih delovnih 
mest 

1 1 

Število zaključenih operacij v 
primerjavi z odobrenimi operacijami 

10/15 37/37 

Delež dodeljenih sredstev v 
odločitvi o potrditvi operacije 
primerjavi z določenim finančnim 
okvirjem 

60 100 

Delež izplačanih sredstev v 
primerjavi z dodeljenimi sredstvi v 
odločitvi o potrditvi operacije 

30 100 

   

   

   

   

   

 
ESRR: 

Mejnik/kazalnik Mejnik na dan 31. 12. 2018 
Ciljna vrednost kazalnika 

na dan 31. 12. 2023 

Število novo ustvarjenih delovnih 
mest 

1 2 

Število zaključenih operacij v 
primerjavi z odobrenimi operacijami 

4/8 16/16 

Delež dodeljenih sredstev v 
odločitvi o potrditvi operacije 
primerjavi z določenim finančnim 
okvirjem 

60 100 

Delež izplačanih sredstev v 
primerjavi z dodeljenimi sredstvi v 
odločitvi o potrditvi operacije 

30 100 

Število deležnikov na lokalni ravni 
vključenih v izvajanje CLLD 

50 300 
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ESPR: 

Mejnik/kazalnik Mejnik na dan 31. 12. 2018 
Ciljna vrednost kazalnika 
na dan 31. 12. 2023 

Število novo ustvarjenih delovnih 
mest 

  

Število zaključenih operacij v 
primerjavi z odobrenimi operacijami 

  

Delež dodeljenih sredstev v 
odločitvi o potrditvi operacije 
primerjavi z določenim finančnim 
okvirjem 

  

Delež izplačanih sredstev v 
primerjavi z dodeljenimi sredstvi v 
odločitvi o potrditvi operacije 

  

   

   

   

   

   

 
Strategija lokalnega razvoja se vsebinsko navezuje na strateške dokumente lokalnih skupnosti, 
vključenih v razvojno partnerstvo ter na izhodišča Regionalnega razvojnega programa Podravje za 
obdobje 2014 – 2020 in na Dogovor za razvoj regij za obdobje 2014 -2018. Pri pripravi SLR smo 
sodelovali z vodstvi občin ter s strokovnjaki ZRS Bistra Ptuj in Mariborske razvojne agencije.   
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10. Opis postopka vključitve skupnosti v pripravo  
SLR Uredba CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) je orodje za spodbujanje celovitega lokalnega 
razvoja po načelu "od spodaj navzgor", zato smo v ta namen o ustanavljanju ter pripravi Strategije 
lokalnega okolja za programsko obdobje 2014 - 2020 vseskozi seznanjali in obveščali lokalno 
prebivalstvo (preko medijev in objav na spletnih straneh). Že pred sprejetjem Uredbe smo objavili 
poziv za nabor projektnih predlogov, ki so pokazali potrebe, želje in tendence območja. Poziv za 
oddajo projektnih predlogov je bil odprt od 13.11.2013 do 31.12.2015. Prva delavnica je bila izvedena 
že v letu 2014. Po sprejetju uredbe CLLD je bilo v obdobju od 01.10.2015 do 14.12.2015 izvedenih 
šest delavnic, na katere so bili povabljeni vsi zainteresirani, ki so želeli pridobiti ključne informacije o 
programskem obdobju 2014 - 2020. Objave za termine in vsebine delavnic smo izvajali preko socialnih 
omrežij, neposrednih vabil, na spletni strani LAS in z obvestili v Štajerskem tedniku in na Radio Ptuj. 
Predstavitvena delavnica je potekala 1. 10. 2015, na kateri smo predstavili CLLD v obdobju 2014-
2020. Uvodni delavnici so sledile tematske delavnice z naslednjimi vsebinami: Kmetijstvo in 
dopolnilne dejavnosti, Turizem in njegovi potenciali na območju LAS, Naravna in kulturna 
dediščina, Razvoj osnovnih storitev ter Vključevanje NVO in ranljivih skupin v razvoj podeželja 
in urbanih območij ter socialno podjetništvo.  
Udeleženci delavnic so predlagali nekaj ključnih usmeritev in aktivnosti, ki smo jih vključili v SLR, in 
sicer: nujnost povezovanja med deležniki na območju LAS, trajnostna raba naravnih in družbenih 
potencialov, razvoj novih proizvodov in storitev, kar bo spodbuda za nastajanje novih delovnih mest, 
medgeneracijsko povezovanje, prenos znanj in podobno. Izpostavljene so bile tudi slabosti, ki ovirajo 
razvoj, kot so: staranje prebivalcev, nemotiviranost prebivalcev območja za spremembe, 
nepripravljenost za povezovanje, slaba kupna moč, slabo poznavanje območja in razvojnih priložnosti, 
zlasti naravne in kulturne dediščine, pomanjkanje inovativnih razvojnih idej, šibka promocija območja, 
nerazvitost podpornega okolja za razvoj podjetništva in podobno (»incomming agencija«).  
Na posamezni delavnici je v uvodnem delu povabljeni strokovnjak predstavil izbrano problematiko oz. 
temo. Na podlagi predstavljenih izzivov so udeleženci zastavljali vprašanja ter v medsebojni razpravi 
predlagali oz. skupaj oblikovali predloge in rešitve. V povprečju so delavnice trajale 2 do 3 polne ure. 
Udeleženci so morali identificirati posamezne prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti in so tako 
aktivno prispevali k pripravi  SWOT analize. Organizirane delavnice, ki so bile povsem odprtega tipa, 
so se izkazale kot zelo uspešne in dobro sprejete med udeleženci. Obvestila z opisano tematiko 
delavnice so bila elektronsko poslana vsem članom obstoječega LAS, novonastalega LAS, 
diseminacija se je opravljala na zgoraj naveden način. 
Prisotni so na delavnicah potrdili usmeritve strategije lokalnega razvoja LAS Bogastvo podeželja ob 
Dravi in v Slovenskih goricah, zlasti njen velik poudarek na povezovanju med proizvajalci, kmetovalci, 
strokovnimi ustanovami, strokovnjaki ter končnimi uporabniki. Posebej je bil izpostavljen pomen  
spodbujanja prenosa znanja in inovacij med deležniki na podeželju. 
Društvo »Bogastvo podeželja« je kot upravljavec LAS ter po potrditvi na Skupščine pogodbenega 
partnerstva LAS »Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah« kot vodilni partner skrbelo za 
obveščanje in informiranje javnosti o postopku izdelave Strategije lokalnega razvoja. Obveščanje je 
bilo v elektronski obliki (e-pošta) in preko spletne strani www.las-bogastvopodezelja.si, ki smo jo redno 
posodabljali z aktualnimi novicami, predlogi splošnih aktov in osnutkom SLR. Člani pogodbenega 
partnerstva LAS »Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah« so preko elektronske pošte 
pred potrditvijo strategije na Upravnem odboru LAS le-to prejeli v pregled in dopolnitev. V okviru 
postopka priprave strategije so potekali delovni sestanki ter številna posvetovanja in usklajevanja z 
naslednjimi strokovnimi organizacijami: Statistični urad RS, AJPES, Zavod RS za varstvo narave 
Maribor, KGZS - KGZ Ptuj, Zavod za varstvo kulturne dediščine OE Maribor, Pokrajinski muzej Ptuj-
Ormož, Šolski center Ptuj, OOZ Ptuj, Ljudska univerza Ptuj, ZRS Bistra Ptuj, Zavod za zaposlovanje 
OE Ptuj, Zavod za socialno delo Ptuj, DRSP, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Ministrstvo za gospodarski razvoj, LAS dobro za nas, LAS Ovtar, LAS Haloze in Toti LAS. Na 
delavnicah so bile v pretežni meri izražene razvojne usmeritve in cilji, na podlagi katerih je bila 
pripravljena SLR ter posledično razvojne prioritete. Finančni okvir je bil postavljen na podlagi 70 
projektnih predlogov, ki so vključevali tudi finančne načrte. Strategija je bila pred potrditvijo UO LAS, v 
skladu s sklepom Skupščine LAS,  poslana v pregled vsem članom partnerstva LAS, ki so posredovali 
pripombe in predloge. 
Dokazila ( fotografije, obvestila o delavnicah, terminski načrt izvedbe delavnic…) so objavljena na FB 
profilu LAS "Bogastvo podeželja« in na spletni strani, liste prisotnosti pa hranimo na sedežu LAS. 



55 

Projekti sodelovanja 
V postopku priprave SLR smo identificirali tudi pobude za sodelovanje z naslednjimi lokalnimi 
akcijskimi skupinami:  
 

 
LAS Dobro za nas in LAS Haloze za projekt na temo lokalna samooskrba z  delovnim naslovom 

»Jem drugače - jem domače«, za katerega smo rezervirali sredstva v višini 33.561 €. (Projekt je 
vsebinsko umeščen v razvojni cilj št. 2: Spodbujanje povezovanja med lokalnimi razvojnimi 
deležniki, ukrep Povezovanje in sodelovanje deležnikov na podeželju in urbanih območjih, 
Krepitev javno-zasebnega partnerstva, mreženje na območju 
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11. Akcijski načrt, iz katerega izhaja opis prenosa ciljev v ukrepe, odgovornost 

za izvajanje ukrepov, vključno s časovno opredelitvijo letnih aktivnosti 

Ukrep 

Odgovornost za 
izvajanje  

 
 

Sklad 

Časovna 
opredelitev 

izvajanja (2016, 
2017, 2018, 2019, 

2020) 

Načrtovana 
sredstva (EU 

+ SLO) (v 
EUR) 

U1: 
Krepitev znanja, 
usposobljenosti in 
motiviranosti prebivalcev 
za uvajanje novosti.  
 
Oblikovanja skupne  
identitete območja LAS. 
 
Krepitev ekonomske 
vitalnosti podeželja in 
urbanih območij. 

Društvo bogastvo 

podeželja,  

Znanstveno 

raziskovalno 

središče Bistra Ptuj, 

občine na območju 

LAS, Ljudska 

univerza  Ptuj, KGZS 

Zavod Ptuj, Šolski 

center Ptuj,  osnovne 

šole in vrtci, Zavod 

za zaposlovanje,  

OOZ Ptuj 

EKSRP 2016-2020  
99.182,67 

ESRR 2016-2020 80757,35 
 

ESPR   

U2: 
Aktiviranje lokalnih 
potencialov za povečanje 
zaposlovanja v kmetijstvu 
in drugih dejavnostih. 

Društvo bogastvo 
podeželja,  
Znanstveno 
raziskovalno 
središče Bistra Ptuj, 
občine na območju 
LAS, Ljudska 
univerza  Ptuj, KGZS 
Zavod Ptuj, Šolski 
center Ptuj,  Zavod 
za zaposlovanje,  
OOZ Ptuj. 

EKSRP 2016-2020 25.275,74 

ESRR 2016-2020 42.163,93 

ESPR   

U3: 
Oblikovaje podpornih 
okolij za razvoj različnih 
oblik podjetništva na 
območju LAS. 

Društvo bogastvo 
podeželja,  
Znanstveno 
raziskovalno 
središče Bistra Ptuj, 
občine na območju 
LAS, Ljudska 
univerza  Ptuj, KGZS 
Zavod Ptuj, Šolski 
center Ptuj, Zavod za 
zaposlovanje,  OOZ 
Ptuj,  

EKSRP 2016-2020 38.109,51 
 

ESRR 2016-2020 49.997,76 

ESPR   

U4: 
Spodbujanje povezovanja 
in sodelovanja deležnikov 
na podeželju in v urbanih 
območjih na kulturnem, 
ekonomskem in socialnem 
področju. 
Krepitev javno-zasebnega 
partnerstva ter različnih 
oblik mreženja na območju 
LAS. 

Društvo bogastvo 
podeželja,  
Znanstveno 
raziskovalno 
središče Bistra Ptuj, 
občine na območju 
LAS, Ljudska 
univerza  Ptuj, KGZS 
Zavod Ptuj, Šolski 
center Ptuj,  osnovne 
šole in vrtci, Center 

EKSRP 2016-2020 149.429,93 
 

ESRR 2016-2020 183110,64 

ESPR   
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za socialno delo, 
Zavod za 
zaposlovanje,  OOZ 
Ptuj, ZRSVN, 
ZRSKD, 

U5: 
Izboljšanje kvalitete 
življenja in bivalnih 
pogojev na podeželju. 
 

Društvo bogastvo 
podeželja,  
Znanstveno 
raziskovalno 
središče Bistra Ptuj, 
občine na območju 
LAS, Ljudska 
univerza  Ptuj, KGZS 
Zavod Ptuj, Šolski 
center Ptuj,  osnovne 
šole in vrtci, Center 
za socialno delo, 
Zavod za 
zaposlovanje,  OOZ 
Ptuj, ZRSVN, 
ZRSKD, JSKD, NVO,  
osebe javnega in 
zasebnega prava, 
posamezniki in 
samostojni podjetniki 

EKSRP 2016-2020 40.940,80 

ESRR   

ESPR   

U6: 
Prilagajanje podnebnim 
spremembam in krepitev 
inovativnih pristopov na 
področju upravljanja z 
naravnimi viri.  

Društvo bogastvo 
podeželja,  
Znanstveno 
raziskovalno 
središče Bistra Ptuj, 
občine na območju 
LAS, Ljudska 
univerza  Ptuj, KGZS 
Zavod Ptuj, ZRSVN, 
DOPS  Lokalna 
energetska agentura 
LEA Spodnje 
Podravje 

EKSRP 2016-2020 62.323,62 

ESRR 2016-2020 30.391,20 

ESPR   

U7: 
Sanacija in revitalizacija 
degradiranih območij. 
 
Varovanje in prezentacija 
naravnih virov in okolja z 
vidika trajnostne rabe.  

Društvo bogastvo 
podeželja,  
Znanstveno 
raziskovalno 
središče Bistra Ptuj, 
občine na območju 
LAS, , KGZS Zavod 
Ptuj, Lokalna 
energetska agentura 
Spodnje Podravje, 
ZRSVN, ZRSKD, 
DOPS   

EKSRP 2016-2020 92.928,95 

ESRR 2016-2020 100.295,08 

ESPR   

U8: 
Aktivno vključevanje 
ranljivih skupin in žensk v 
razvoj podeželja in urbanih 
območij. 

Društvo bogastvo 

podeželja,  

Znanstveno 

raziskovalno 

središče Bistra Ptuj, 

občine na območju 

LAS, Ljudska 

univerza  Ptuj,  

EKSRP 2016-2020 34.234,42 

ESRR 2016-2020 58.013,15 

ESPR   
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Šolski center Ptuj,  

osnovne šole in vrtci, 

Center za socialno 

delo, Zavod za 

zaposlovanje, JSKD, 

NVO,   
U9: 
Spodbujanje 
medgeneracijskega 
povezovanja ter razvoj 
novih storitev na področju 
dela z ranljivimi skupinami 
prebivalcev.     

Društvo bogastvo 
podeželja,  
Znanstveno 
raziskovalno 
središče Bistra Ptuj, 
občine na območju 
LAS, Ljudska 
univerza  Ptuj,  
Šolski center Ptuj,  
osnovne šole in vrtci, 
Center za socialno 
delo, Zavod za 
zaposlovanje, JSKD, 
NVO,   

EKSRP 2016-2020 32.143,42 

ESRR 2016-2020 126.319,00 

ESPR   

U10: 
Ohranitev  in obnova 
kulturne dediščine ter 
zagotavljanje pogojev za 
njeno vključevanje v razvoj 
območja. 

Društvo bogastvo 
podeželja,  
Znanstveno 
raziskovalno 
središče Bistra Ptuj, 
občine na območju 
LAS, Šolski center 
Ptuj,  osnovne šole 
in, vrtci, ZRSVN, 
ZRSKD, JSKD, NVO,   

EKSRP 2016-2020 224.570,47 

ESRR 2016-2020  

ESPR   

  EKSRP   

ESRR   

ESPR   

  EKSRP   

  ESRR   

  ESRR   

  EKSRP   

ESRR   

ESPR   

  EKSRP   

  ESRR   

  ESPR   

  EKSRP   

  ESRR   

  ESRR   

  EKSRP   

  ESRR   

  ESPR   

  EKSRP   

  ESRR   

  ESPR   

  EKSRP   

  ESRR   

  ESRR   

  EKSRP   

  ESRR   

  ESPR   
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  EKSRP   

  ESRR   

  ESPR   

 

Opombe: 

LAS načrtuje aktivnosti sodelovanja med LAS, čemur je namenjeno do 5 % kvote ESRR sredstev 
(33.552,41 EUR).  
Od tega bo 10.000 EUR namenjeno projektu Zgodbe rok in krajev, ki je namenjen izboljšanju položaja 
slovenskih rokodelcev in posredno oživljanju urbanih središč, vključevanju sodobnega dizajna v 
tradicionalne obrtne izdelke, izboljšanju turistične ponudbe, socialnemu povezovanju, odpiranju novih 
delovnih mest, krepitvi identitete in celostnemu podeželja. Vodilni partner je LAS Srce Slovenije, LAS 
Bogastvo podeželja pa je partner v projektu. Gre za večletni projekt, ki se bo izvajal v letih 2016, 2017 
in 2018. 
Preostalih 23.564,45 EUR je namenjenih projektu sodelovanja na področju spodbujanja lokalne 
samooskrbe v sodelovanju z LAS Dobro za nas. Predviden pričetek sodelovanja je v letu 2017, 
črpanje sredstev pa konec 2018. 
Kot projekt sodelovanja znotraj sklada EKSRP načrtujemo tudi sodelovanje z LAS Ovtar iz Slovenskih 
goric. K sodelovanju bomo povabili še LAS Prlekija in druge LAS na območju VTC 13. S projektom 
želimo spodbuditi sodelovanje in povezovanje ponudnikov na vinsko turistični cesti, zasnovati in 
izvajati skupno promocijo in oblikovati bolj zanimiv turistični produkt VTC 13.  
 
Sredstva, namenjena projektom sodelovanja, se rezervirajo do pričetka njihovega črpanja. Opis 
aktivnosti in predvidenih sprememb v okviru vsakega ukrepa ter podrobnejša obrazložitev črpanja po 
skladih bomo pripravili naknadno oz. po usklajevanju med vključenimi lokalnimi akcijskimi skupinami.  
Aktivnosti v okviru sklada ESRR se  lahko izvajajo le v urbanih območjih (v naseljih Cirkovce, Lovrenc 
na dr. polju, Kidričevo, Zg. Hajdina, Grajena, Dornava, Juršinci, Markovci, Destrnik, Vintarovci, 
Trnovska vas). Dodatna omejitev je, da iz sklada ESRR ni možno črpati sredstev za tematsko 
področje Razvoj osnovnih storitev. 
Vsaj 70 % projektov, financiranih iz ESRR, se mora izvajati v obliki partnerstev (bodisi zasebna, javno 
zasebna partnerstva). Partnerstvo predstavljata vsaj dva partnerja. 
ESRR ne predvideva nikakršnih investicij v infrastrukturo, EKSRP pa dovoljuje infrastrukturo le v 
manjšem deležu (po oceni do največ 30% operacije), ob predpogoju, da je neobhodno potrebna in je 
njen družbeni pomen vnaprej obrazložen. 
Vsakemu tematskemu področju je dodeljenih vsaj 10% sredstev. 
 
Cilji, ukrepi in aktivnosti so navedeni glede na tematsko področje iz katerega izhajajo. Posamezno 
tematsko področje lahko predvideva več ciljev, hkrati lahko posamezni cilj predvideva več ukrepov.  
Predvidevamo sočasno doseganje vseh ciljev, zato nismo postavili prioritet po letih, temveč 
pričakujemo sorazmerno doseganje ciljev skozi celotno obdobje. Cilji se realizirajo z načrtovanimi 
ukrepi, ki jih nosilci izvajajo z različnimi aktivnostmi in operacijami.  
V nadaljevanju je opisana intervencijska logika doseganja ciljev zastavljenih v SLR. 
 
 
Tematsko področje 1: Ustvarjanje novih delovnih mest 
 
IZZIVI/POTREBE: 

Nerazvito in neoblikovano podjetniško okolja za zagotavljanje delovnih mest; 
Pomanjkanje inovativnih programov in pobud za socialni in gospodarski razvoj na podeželju in v 

urbanih območjih; 
Nepovezanost lokalnih podjetnikov in drugih razvojnih dejavnikov; 

 
Cilj št.1: Spodbujanje inovativnih pristopov za razvoj različnih oblik podjetništva ter odpiranje novih 
delovnih mest na podeželju in v urbanih območjih  
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Cilj št. 2: Spodbujanje povezovanja med lokalnimi razvojnimi deležniki na podeželju in v urbanih 
območjih  

Odgovornost za izvajanje: Društvo bogastvo podeželja,  Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj, 
občine na območju LAS, Ljudska univerza  Ptuj, KGZS Zavod Ptuj, Šolski center Ptuj,  osnovne šole in 
vrtci, Center za socialno delo, Zavod za zaposlovanje,  OOZ Ptuj, ZRSVN, ZRSKD, 
Časovna opredelitev: 2016-2020 

Skladi iz katerih se predvideva črpanje sredstev za navedene ukrepe: EKSRP:  311.997,85 € , ESRR: 

356.029,28 €. Razdelitev po posameznem ukrepu je navedena v tabeli zgoraj. 

Opis izhodiščnega stanja:  

 nesistemski pristop pri spodbujanju razvoja podjetništva in uvajanju podjetništva na podeželju; 
 visoki stroški za realizacijo novih podjetniških idej; 
 premalo inovativnih podjetniških idej in neučinkovita realizacija dobrih podjetniških programov;  
 dobri potenciali za razvoj podjetništva na področju kmetijstva, turizma, prodaje pridelkov in 

izdelkov ter drugih storitvenih dejavnosti;  
 nezaupanje potencialnih podjetnikov v uspešnost podjetniškega programa; 
 šibko povezovanje med podjetniki, strokovnimi ustanovami in drugimi deležniki.   
 Povezovalne vsebine območja 

Pričakovani rezultati/spremembe:  

 ustvarjeni bodo pogoji za razvoj lokalnega podjetništva; 
 več zaposlitev v različnih dejavnostih na področju podjetništva;   
 identificirani in uporabljeni bodo inovativni podjetniški pristopi in načini dela;  
 spodbudilo se bo zavedanje o identifikaciji podjetniških priložnosti v vsakdanjem okolju;  
 okrepljena bo internacionalizacija podjetij;  
 povečala se bo ekonomska vitalnost območja; 
 ustvarjeni bodo novi izdelki in storitve. 

Predvidene projektne aktivnosti: 

 izobraževanje, motiviranje, aktiviranje in spodbujanje prebivalstva k razvoju podjetniških idej in 
ustvarjanju višjih dodanih vrednosti produktom, storitvam…; 

 izvajanje delavnic in strokovnih svetovanj za prepoznavanje in razvoj podjetniških idej; 
 ustanavljanja start-up in socialnih podjetij, coworking prostorov; 
 izdelava strokovnih podlag, analiz, študij razvojnih potencialov, organiziranje mentorstev,…; 
 priprava razvojnih programov za mlade podjetnike in druge deležnike; 
 razvoj novih izdelkov in storitev, prototipov, uvajanje novih proizvodnih procesov, njihovo 

testiranje, promocija in trženje; 
 prenos znanj in izkušenj med generacijami (mentorstvo, izmenjave,…); 
 inovativno promoviranje (samostojnega) podjetništva kot zaposlitvene možnosti; 
 mreženje ter sektorsko in med sektorsko povezovanje za potrebe podjetništva, novih 

produktov in izdelkov; 
 spodbujanje k dvigu dodane vrednosti na območju.  
 Poenotenje vizije razvoja turizma na območju LAS  

Ukrep št. 1: Krepitev znanja, usposobljenosti in motiviranosti prebivalcev za uvajanje 
novosti. Oblikovanje skupne identitete območja LAS. Krepitev ekonomske vitalnosti 
podeželja in urbanih območij.    
Ukrep št. 2: Aktiviranje lokalnih potencialov za povečanje zaposlitev v kmetijstvu in drugih 
dejavnostih. 
Ukrep št. 3: Oblikovaje podpornih okolij za razvoj različnih oblik podjetništva na območju 
LAS.  
Ukrep št. 4: Spodbujanje povezovanja in sodelovanje deležnikov na podeželju in urbanih 
območjih na kulturnem, ekonomskem in socialnem področju. Krepitev javno-zasebnega 
partnerstva ter različnih oblik mreženja na območju LAS. 
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Tematsko področje 2: Razvoj osnovnih storitev 

IZZIVI/POTREBE: 

Nepovezanost lokalnih podjetnikov in drugih razvojnih dejavnikov; 
Pomanjkljiva in nepopolna infrastruktura kot pogoj za razvoj storitvenih dejavnosti na podeželju; 

 
Cilj št. 3 Izboljšanje razvoja infrastrukture v naseljih  za višjo kakovost bivanja in razvoj gospodarskih 

dejavnosti. 

Cilj št. 4 Razvijanje in uveljavljanje inovativnih programov z visoko dodano vrednostjo za socialni 

razvoj ter oblikovanje identitete območja na podeželju. 

 

Odgovornost za izvajanje: Društvo bogastvo podeželja,  Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj, 
občine na območju LAS, Ljudska univerza  Ptuj, KGZS Zavod Ptuj, Šolski center Ptuj,  osnovne šole 
in, vrtci, ZRSVN, ZRSKD, JSKD, NVO.  
  
Časovna opredelitev: 2016-2020 

Skladi iz katerih se predvideva črpanje sredstev za navedene ukrepe: EKSRP: 265.511,27 € , 

Razdelitev po posameznem ukrepu je navedena v tabeli zgoraj. 

Pri tem tematskem področju je potrebno poudariti da se delno prepleta tudi s 1., 3., in 4. Ukrepom 

tematskega področja Ustvarjanje novih delovnih mest, saj posredno vpliva tudi na rezultate, ki 

omogočajo razvoj novih delovnih mest ali vsaj ohranitev obstoječih delovnih mest. 

Opis izhodiščnega stanja:  

 geografske značilnosti ter bogata kulturna dediščina in ohranjena narava, primerna za 
najrazličnejše aktivnosti; 

 že obstoječe in trasirane jahalne, pohodne, kolesarske, vinske in druge tematske poti, ki niso 
dovolj kakovostno vključene v turistično ponudbo in nujno potrebujejo nadgradnjo v smislu 
primerne interpretacije dediščine; 

 premalo nočitvenih kapacitet na podeželju in v urbanih območjih LAS;  
 nepovezanost turistične ponudbe z naravnimi in družbenimi vrednotami območja LAS;   
 slabo in neprimerno vzdrževana stavbna kulturna dediščina, ki nima ustreznih vsebin in 

primerne rabe;  
 naraščanje zanimanja za aktivno preživljanje prostega časa 
 nepovezana turistična ponudba; 
 pomanjkanje incoming turističnega ponudnika; 
 atraktivnost območja in možnost takojšnje vključitve v različne aktivnosti ter oblikovanje 

kakovostne ponudbe za različne starostne skupine; 
 bogata kulturna dediščina, tradicionalna znanja ter številna društva in posamezniki, ki skrbijo 

za ohranjanje dediščine in kulturno ustvarjanje; 
 pomanjkanje prostorov in financ za delovanje društev in prireditev višje kakovosti, kar otežuje 

kulturno ustvarjanje po vaseh; 
 premalo kmetij s turistične ponudbe, pomanjkanje prenočitvenih kapacitet. 

Pričakovani rezultati/spremembe: 

 obogatitev in razvoj turistične, športne in kulturne infrastrukture;  

Ukrep št. 5: Izboljšanje kvalitete življenja in bivalnih pogojev na podeželju . 
Ukrep št.10: Ohranitev  in obnova kulturne dediščine ter zagotavljanje pogojev za njeno 
vključevanje v razvoj območja. 
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 zagotavljanje pogojev za kvalitetno in aktivno življenje občanov in izboljšanje možnosti 
vključevanja vseh skupin prebivalstva v družbeno življenje na podeželju;;  

 zagotovljeni pogoji za oblikovanje integralnih turističnih produktov (produkti, ki povezujejo 
naravno in kulturno dediščino, tradicijo območja ter ponudnike na območju); 

 izboljšanje varovanja naravne in kulturne dediščine; 
 zagotovljena večja dostopnost do kulturnih in drugih vsebin; 
 oživitev stavbne in kulturne dediščine na podeželju in v urbanih območjih;  
 prezentacija naravne dediščine,  
 vključevanje dediščine v podjetniške ideje 
 inovativni pristopi pri trženju turističnih programov (spletna orodja, mobilne  naprave …); 
 zasnovani programi z drugih družbenih področij (kultura, tradicionalna umetnost, …); 
 novi pristopi predstavitve naravne in kulturne dediščine za najmlajše ter hkrati krepitev osebne 

in družbene odgovornosti pri ohranjanju le-te; 
 ohranjanje tradicionalnih znanj in obrti;  
 prenos tradicionalnih znanj in obrti na najmlajše na njim primeren način; 
 spodbujanje ustvarjalnosti, novih pristopov na območju LAS. 

Predvidene projektne aktivnosti: 

 zagotavljanje prenočitvenih kapacitet na podeželju in v urbanih območjih (turistične kmetije,); 
 ureditev obstoječih in vzpostavitev novih pohodnih, kolesarskih in drugih tematskih poti; 
 ureditev, nadgradnja ali rekonstrukcija infrastrukture na področju medgeneracijskega 

povezovanja (rekreativni prostori, tematske poti, prostori za delo in druženje,…);  
 razvoj novih programov na podeželskem območju,  
 sektorsko in medsektorsko povezovanje, povezovanje pridelovalcev in skupna promocija;   
 povezovanje ponudnikov s področja turizma, kmetijstva, kulture, športa…(zadruge, 

organizacije pridelovalcev,…) ; 

 oblikovanje novih in nadgradnja obstoječih turističnih programov; 

 nadgradnja turističnih in kulturnih prireditev z novimi vsebinami ter zasnova novih prireditev in 

dogodkov; 

 izvajanje aktivnosti za učinkovitejšo promocijo obstoječih in novih programov in prireditev v 

ožji in širši okolici izvajanja; 

 zagotavljanje pogojev za kakovostno učno okolje na področju neformalnega učenja različnih 

ciljnih skupin.  

 

 

Tematsko področje 3: Varstvo okolja in ohranjanje narave  

IZZIVI/POTREBE: 
 

Nizka raven zavedanja prebivalcev območja LAS o pomenu varovanja okolja; 
Neugodne okoljske posledice rabe fosilnih goriv in prevelika odvisnost območja LAS od klasičnih 

energetskih virov; 
Nizka raven zavedanja prebivalcev o posledicah klimatskih sprememb ter pomanjkanje 

inovativnih idej za varovanje okolja in zmanjševanje negativnih okoljskih vplivov; 
 

Cilj št. 5  Izboljšanje odnosa do naravnih vrednot na območju LAS in povečanje njihove 

prepoznavnosti.   

Cilj št. 6 Spodbujanje rabe obnovljivih virov in učinkovite rabe energije na podeželju in v urbanih 

območjih.  

Cilj št. 7 Spodbujanje inovativnih pristopov k varovanju okolja in narave. 

Ukrep št. 6: Prilagajanje podnebnim spremembam in krepitev inovativnih pristopov upravljanja z 
naravnimi viri.  
Ukrep št. 7: Sanacija in revitalizacija degradiranih območij. Varovanje in prezentacija naravnih 
virov in okolja z vidika trajnostne rabe. 
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Odgovornost za izvajanje: Društvo bogastvo podeželja,  Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj, 
občine na območju LAS, Ljudska univerza  Ptuj, KGZS Zavod Ptuj, Šolski center Ptuj, ZRSVN, 
ZRSKD, DOPS  Lokalna energetska agentura LEA Spodnje Podravje 
  
Časovna opredelitev: 2016-2020 

Skladi iz katerih se predvideva črpanje sredstev za navedene ukrepe: EKSRP: 155.252,57 € , ESRR: 

130.686,28 €. Razdelitev po posameznem ukrepu je navedena v tabeli zgoraj. 

Opis izhodiščnega stanja:  

 okoljske razmere na območju LAS so ugodne (bogate zaloge čista pitna voda – podtalnica, 
biotska pestrost, območje Natura 2000);  

 v programskem obdobju 2007 - 2013je bilo izvedenih več projektov s področja varovanja 
okolja in ohranjanja narave učilnica v naravi, ureditev ribnika v Zabovcih, objekti za učni 
turizem, naravoslovna pot, učna pot Berl …) 

 območje je močno izpostavljeno posledicam klimatskih sprememb (pogoste suše, neurja,…);  
 razpoložljivost obnovljivih virov (voda, sonce, lesna biomasa, ...); 
 med prebivalci je visoka stopnja zavedanja glede pomembnosti trajnostne mobilnosti; 
 možnosti za uvajanje obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije kot pomembnega 

dejavnika trajnostne rabe in oskrbe z energijo, varovanja okolja in zagotavljanja tehnološkega 
razvoja; 

 možnost navezave sodobnih oblik transporta na druga področja (zlasti turizem). 
 številni neizkoriščeni naravni potenciali, s katerimi lahko dosežemo zmanjšanje škodljivih 

vplivov na okolje na inovativen način; 
 potreba po prenosu inovativnih rešitev v prakso. 

Pričakovani rezultati/spremembe: 

 izboljšano obveščanje javnosti o varstvu narave, več znanja za uvajanje razvojnih ukrepov na 
področju varovanja okolja;  

 višja ozaveščenost prebivalcev, zlasti mladih o pomena varstva okolja; 
 promocija trajnostnega načina življenja, permakulture, ohranjanja naravnih rezervatov, rastišč 

zaščitenih rastlin, bivalnega okolja zaščitenih živali …; 
 višja stopnja izobraženosti glede orodij in postopkov za varovanja okolja in ukrepanjem nanje; 
 višja stopnja ohranjenosti narave ter biotske raznovrstnost 
 povečanje rabe alternativnih in sodobnih prevoznih sredstev; 
 obogatena inovativna turistična ponudba območja s sodobnimi prevoznimi sredstvi; 
 povečana stopnja izrabe obnovljivih virov energije (hidroenergija, energija sonca, vetra, 

bioplin, termalna energija, lesna biomasa,...) na različnih področjih (toplotna oskrba, oskrba z 
električno energijo, promet, tehnološki procesi; 

 bolj učinkovita raba energije  (toplotna oskrba, oskrba z električno energijo, promet, tehnološki 
procesi,...) 

 izdelane strokovne podlage za izboljšanje kakovosti bivanja; 
 implementirani inovativni ekosistemski produkti in rešitve; 
 izboljšan sistem zelenega javnega naročanja; 
 prenos inovativnih trajnostno naravnanih ekosistemskih rešitev v prakso. 

Predvidene projektne aktivnosti: 

 priprava in izvajanje strokovnih aktivnosti na temo ozaveščanja prebivalcev o pomenu 
varovanja okolja in varovanja narave; 

 priprava in izvedba učnih programov za promocijo trajnostnega upravljanja z naravnimi viri in 
okoljem;  

 spodbujanje trajnostnega razvoja ter skrbi za ohranjanje narave in varstva okolja (promocija); 
 urejanje naravnih habitatov kot primerov uspešnega varovanja okolja; 
 izvedba pilotnih projektov - sofinanciranje (OVE in URE); 
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 uvajanje elementov trajnostne mobilnosti v navezavi s turistično ponudbo (inovativni turistični 
programi, dostave, vodeni ogledi, kolesarski hoteli, mednarodne kolesarske povezave,..);  

 analiza možnosti uvedbe in uvajanje alternativnih načinov prevoza (električna kolesa, e-
skuterji, e-avtomobili, javna prevozna sredstva, sistem izposoje mestnih koles,...); 

 uvajanje sodobne prometne infrastrukture (kolesarske točke, upravljanje parkirišč, uvajanje 
peš con, postajališča za avtodome, park&dride postajališča, "car pooling" postajališča,…;  

 izdelava in uvajanje mobilnostnih načrtov (javni sektor, podjetja, ...); 
 priprava strokovnih podlag za odpravljanje negativnih vplivov na kakovost bivanja; 
 vzpostavitev oskrbovalnih verige;  
 vzpostavitev povezav za izdelavo integralnih ekosistemskih produktov (npr. lesene hiše kot 

skupni produkt različnih lokalnih deležnikov); 
 vzpostavitev sistema zelenega naročanja (javni sektor, kmetijska gospodarstva, 

gospodinjstva, podjetja...). 
 
 
Tematsko področje 4: Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin 
 
IZZIVI/POTREBE: 

Slabo vključevanje mladih, starejših in drugih ranljivih skupin v družbeno življenje na območju 
LAS.   

 
Cilj št. 8: Spodbujanje vključevanja ranljivih skupin v družbeno in socialno dejavnost na območju LAS;   

Odgovornost za izvajanje: Društvo bogastvo podeželja,  Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj, 
občine na območju LAS, Ljudska univerza  Ptuj,  Šolski center Ptuj,  osnovne šole in vrtci, Center za 
socialno delo, Zavod za zaposlovanje, JSKD, NVO,   
  
Časovna opredelitev: 2016-2020 

Skladi iz katerih se predvideva črpanje sredstev za navedene ukrepe: EKSRP: 66.377,84 €, ESRR: 

184.332,15 € , Razdelitev po posameznem ukrepu je navedena v tabeli zgoraj. 

Opis izhodiščnega stanja:  

 prisotno je pomanjkanje zaposlitvenih možnosti za mlade, starejše in druge ranljive skupine 
navedene v poglavju 5.3.3 SLR; 

 vedno večje število starejših, ki si želijo aktivnejše preživljanje prostega časa; 
 primanjkuje programov in aktivnosti za medgeneracijsko povezovanje; 
 vedno več potreb po zagotavljanju boljših pogojev za družbeno integracijo invalidov in drugih 

oseb s posebnimi potrebami  
 slaba možnost vključevanja ranljivih skupin v aktiven razvoj območja LAS, 

Pričakovani rezultati/spremembe:  

 izdelani in izvedeni bodo novi programi, namenjeni hitrejši zaposlitvi mladih in drugih ranljivih 
družbenih skupin;   

 ranljive skupine se bodo uspešno vključevale v javno življenje; 
 pripravljeni in izvedeni bodo programi za starejše, namenjeni aktivnemu preživljanju prostega 

časa; 
 izvedene bodo aktivnosti za medgeneracijsko povezavo različnih starostnih skupin 
 mreženje in povezovanje 

Ukrep št. 8: Aktivno vključevanje ranljivih skupin in žensk v razvoj območja LAS in urbanih 
območjih. 
 
Ukrep št. 9: Spodbujanje medgeneracijskega povezovanja ter razvoj novih storitev na področju 
dela z ranljivimi skupinami prebivalcev.  
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 vzpostavljeni bodo pogoji za prenos znanj, izkušenj in veščin med različnimi skupinami 
prebivalcev (mladi – starejši); 

Predvidene projektne aktivnosti, s katerimi bo izveden ukrep in dosežen cilj: 

 spodbujanje zaposlovanja ranljivih družbenih skupin z njihovim vključevanjem v klasične in 
njim posebej prilagojene programe; 

 priprava in izvajanje programov za usposabljanje mladih in drugih ranljivih skupin, kar jim bo 
omogočalo lažje in hitrejše vključevanje na trg dela; 

 priprava in izvajanje programov za aktivno staranje; 
 priprava in izvajanje programov medgeneracijskega povezovanja;  
 spodbujanje in organiziranje prostovoljskih aktivnosti na različnih področjih.  

Povečanje sredstev v tem tematskem področju je posledica interesa območja po vključevanju ranljivih 

skupin v širok spekter aktivnosti, hkrati pa ob tem upoštevamo ugotovitve analize SLR  pred izvedbo in 

v času vrednotenja, ko se je pokazalo, da smo temo tematskemu področju namenili premalo finančnih 

sredstev.
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12. Opis sistema spremljanja in vrednotenja SLR 

Postopek spremljanja in vrednotenja LAS Bogastvo podeželja  ob Dravi in v Slovenskih goricah je 
pomembno orodje, ki prispeva k višji kvaliteti izvajanja SLR. Na podlagi pridobljenih informacije o 
učinkovitosti izvajanja SLR, doseganju ciljev in kazalnikov se oblikujejo ukrepi za odpravo morebitnih 
slabosti, odklonov in pomanjkljivosti. Z vmesnimi preverjanji izvajanja SLR bomo lahko pravočasno 
pripravili ter sprejeli ukrepe, ki bodo zagotovili učinkovitost nadaljnjega dela in doseganja ciljev. 
Učinkovito spremljanje in vrednotenje je nujna aktivnost za uspešno izvajanje ukrepa CLLD na 
območju LAS. Za spremljanje in vrednotenje je odgovoren vodilni partner, ki zagotavlja vse 
informacije, ki so potrebne za spremljanje in vrednotenje SLR. Odločitve v zvezi z izvajanjem SLR 
spremljata UO in NO. 
Spremljanje in vrednotenje bo potekalo na ravni posameznega sklada in hkrati na ravni celotne SLR. 
V postopku spremljanja in vrednotenja bomo ugotavljali uveljavljanje načel CLLD in njihove učinke na 
območju LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah.  
Nameni spremljanja in vrednotenja so interni in eksterni in sicer:  

spremljanje in vrednotenje za lastne potrebe in uspešno vodenje LAS,  
spremljanje in vrednotenje za sledenje izvajanja strategije (finančno in vsebinsko),  
spremljanje in vrednotenje kot orodje za dokazovanje uspešnosti,  
spremljanje in vrednotenje kot orodje za zagotavljanje informacij koordinacijskemu odboru CLLD 

oz. organom upravljanja.  
Z načrtom spremljanja in vrednotenja se v SLR opredeljujejo naslednja področja:  
 
Teme in aktivnosti spremljanja in vrednotenja  
Za kakovostno spremljanje in vrednotenje je potrebno vzpostaviti kakovosten sistem zagotavljanja 
podatkov, terminski načrt ter nabor virov podatkov, ki bodo uporabljeni. Osnovno merilo bodo cilji, 
kazalniki in mejniki ter vrednotenje finančnega vidika izvajanja SLR ter sprotno ocenjevanje teh 
parametrov.  
Namen tega je, da se pravočasno prepozna težave, povezane z izvajanjem SLR (neučinkovito črpanje 
sredstev, odkloni od predvidenih ciljev in kazalnikov strategije, nedoseganje mejnikov uspešnosti) in 
odpravi morebitne pomanjkljivosti ter na tak način zagotovi uspešno vodenje in upravljanje LAS v 
celotnem obdobju ter posledično bolj učinkovito porabo sredstev EU in boljše rezultate.  
Aktivnosti predvidevajo sistematsko spremljanje kazalnikov SLR, ki so določeni v poglavju 9. Na 
podlagi matematične analize in samo vrednotenja se bo na letni ravni spremljalo uresničevanje 
določenih kazalnikov. Osnova bo izhodiščna vrednost na dan 1. 1. 2015, ki predstavlja vrednost 
kazalnika pred začetkom izvajanja programa in jo na letni ravni primerjamo s ciljno vrednostjo, ki mora 
biti dosežena do 31.12.2023 in predstavlja vrednost kazalnika po zaključku izvajanja programa. 
Poseben mejnik predstavlja 31. 12. 2018. Spremljanje se bo izvajalo za oba sklada, do sredstev 
katerih je upravičen LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah. Na podlagi zbranih 
podatkov bodo pripravljena letna poročila na obrazcu, ki bo enoten za vse LAS. 
Terminski načrt zasleduje usmeritve evropske in nacionalne zakonodaje o časovnih mejnikih za 
poročanje in akte LAS, ki določajo načine in termine poročanja članstvu in njenim organom. Tako bo 
LAS pripravil letna in razširjena poročila ob mejnikih in naknadno vrednotenje v letu 2024. Po potrebi 
se lahko izvedejo tudi ad hoc vrednotenja. 
 
Sistem zagotavljanja podatkov 
Za LAS bo vso dokumentacijo v zvezi s postopki spremljanja in ocenjevanja strategije, projektov in 
delovanja partnerstva zbiral in hranil vodilni partner LAS. Ločeno bosta vodena postopka in 
dokumentacija za vrednotenje in spremljanje delovanja LAS in za spremljanje in vrednotenje izvajanja 
operacij.  
Posebna pozornost bo namenjena pravočasnemu zbiranju podatkov, kar bo omogočalo kakovostno 
spremljanje in vrednotenje SLR in izvajanje posameznih operacij. Podatke bomo zbirali iz javno 
dostopnih baz podatkov ustreznih institucij (SURS, Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, 
KGZS, KGZS Zavod Ptuj, ARSKTRP, MGRT, UE in drugih ustreznih institucij). LAS bo podatke zbiral 
tudi z anketnimi vprašalniki, na podlagi delavnic in z drugimi oblikami dela na terenu (pregledi 
izvajanja aktivnosti in rezultatov). 
 
Terminski okvir spremljanja in vrednotenja: 
Sledi vsem ključnim dokumentom za izvajanje programa CLLD: 

Sprotno spremljanje izvajanja SLR v času izvajanja in po zaključku izvajanja; 
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Letno spremljanje izvajanja SLR; 
 
Vodilni partner pripravi letno poročilo o delovanju LAS, ki ga sprejme UO LAS in na letni skupščini 
seznani članstvo z njim. LAS pripravi letna poročila za Organ upravljanja, ki ga je potrebno oddati do 
31.03. za opravljeno delo v preteklem letu. Začetek priprave teh poročil je v letu 2017.  
 

1. Letna poročila o izvajanju SLR bodo vključevala: 
Spremembe SLR, ki so ključne za izvajanje SLR in njihov vpliv na doseganje ciljev SLR; 
Napredek pri doseganju zastavljenih ciljev z uporabo kazalnikov; 
Podatke o finančnem izvajanju SLR glede na načrtovano po posameznih ukrepih; 
Dosežene učinke po izvedbi posameznih ukrepov in operacij; 
Povzetek pomembnih težav pri izvajanju SLR in sprejete ukrepe za odpravo le-teh; 

 
2. Razširjena letna poročila; v skladu z zakonodajo bodo pripravljena3 letna razširjena 

poročila o izvajanju in sicer:  
Do 31.3.2017 za izvajanje aktivnosti do konca leta 2016, 
Do 31.03.2019 za izvajanje aktivnosti do konca leta 2018, 
Do 31.3. 2024 za izvajanje aktivnosti do konca leta 2023; 

 
3. Na podlagi mejnikov: v skladu z zakonodajo se opravi pregled uspešnosti izvajanja SLR 

leta 2019, ko se preverijo naslednje vrednosti mejnikov do 31.12.2018: 
Število novo ustvarjenih delovnih mest 
Število zaključenih operacij v primerjavi z odobrenimi, 
Delež dodeljenih sredstev v primerjavi z dodeljenimi sredstvi v odločitvi o potrditvi operacije, 
Delež izplačanih sredstev v primerjavi  dodeljenimi sredstvi v odločitvi o potrditvi operacije; 

 
4. Ob zaključku programskega obdobja  se opravi celovito poročilo o izvajanju SLR, kar bo 

služilo za izhodišče za oblikovanje razvojnih prioritet v novem programskem obdobju. 
 

Uporabljeni viri podatkov 
Spremljanje in vrednotenje SLR bo izvajal vodilni partner sam oziroma po potrebi v 
sodelovanju s kompetentnim zunanjim strokovnjakom, ob upoštevanju načela 
nepristranskosti. 
Uporabljeni bodo vsi razpoložljivi viri za zbiranje podatkov. Med vire podatkov štejemo vse 
kompetentne institucije, izvajalce operacij, finančna in vsebinska poročila. Podatke lahko 
pridobivamo tudi z izvajanjem anket in intervjujev. 

 
Način Obveščanja javnosti o rezultatih vrednotenj 
O rezultatih bodo obveščeni vsi člani pogodbenega partnerstva skozi delo posameznih 
organov in na skupščini LAS ter širša javnost. 
Za obveščanje širše javnosti bo LAS uporabila naslednje načine: 

Objave letnih poročil in vrednotenj na spletni strani LAS in na socialnih omrežjih, 
Prispevki v medijih, izjave za javnost, 
Letna in končna poročila o uresničevanju strategije za člane LAS 
Organizacija javnih dogodkov ( okrogle mize, predstavitev dobrih praks, predstavitve 
rezultatov, predavanja in delavnice na katerih bodo predstavljeni rezultati in učinki 
izvajanja SLR).  

 

Aktivnost Termin 
izvedbe 

aktivnosti 

Obdobje 
spremljanja in 
vrednotenja 

Diseminacija rezultatov 

Letno poročilo 2016  Po potrditvi ustreznega organa 
LAS 

Razširjeno letno 
poročilo 

Do 31.3.2017 Leto 2015, 2016 Po potrditvi ustreznega organa 
LAS 

Letno poročilo Do 31.03.2018 Leto 2017 Po potrditvi ustreznega organa 
LAS 

Razširjeno letno 
poročilo 

Do 31.03.2019 Do konca 2018 Po potrditvi ustreznega organa 
LAS 
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Letno poročilo Do 31.03.2020 Leto 2019 Po potrditvi ustreznega organa 
LAS 

Letno poročilo Do 31.03.2021 Leto 2020 Po potrditvi ustreznega organa 
LAS 

Letno poročilo Do 31.03.2022 Leto 2021 Po potrditvi ustreznega organa 
LAS 

Letno poročilo Do 31.03.2023 Leto 2022 Po potrditvi ustreznega organa 
LAS 

Razširjeno letno 
poročilo 

Do 31.03.2014 Za obdobje 2015-
2023 

Po potrditvi ustreznega organa 
LAS 

 
        
Mehanizmi za spremljanje uporabe rezultatov vrednotenja; 
V programskem obdobju bo vodilni partner LAS-a redno spremljal in vrednotil SLR, izvajanje 
posameznih operacij kot tudi uspešnost delovanja lokalnega partnerstva. Vodilni partner zagotavlja 
tudi vse potrebne informacije za spremljanje in vrednotenje SLR. Odločitve v zvezi z izvajanjem SLR 
sprejemata UO in NO LAS. Upravni odbor sprejema letna poročila o delu in finančna poročila LAS, ki 
ju pripravi vodilni partner in potrdi Skupščina, sprejema letne načrte aktivnosti LAS in jih po prejemu 
soglasja NO da v potrditev Skupščini ter sprejema odločitve, potrebne za izvajanje SLR, kar zajema 
tudi vzpostavitev sistema njenega spremljanja in vrednotenja. LAS mora za obdobje izvajanja 
programa v preteklem letu poročati do 31. 3. naslednjega leta o doseganju ciljev SLR in izpolnjevanju 
obveznosti. NO spremlja predvsem finančni vidik izvajanja SLR. LAS bo preko svojih organov 
odločanja na podlagi rezultatov spremljanja in vrednotenja ter morebitnih odstopanj pri izvajanju 
strategije ter doseganju ciljev in kazalnikov sprejel ustrezne ukrepe. 

 

Finančni viri: 

Za potrebe izvedbe vrednotenja se bodo uporabljali viri iz podukrepa »Podpora za tekoče stroške in 

stroške animacije«. V primeru vrednotenja ( če bo to potrebno) skupnih projektov za območje LAS ali 

projektov sodelovanja pa viri iz podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega 

razvoja, ki ga vodi skupnost ».

http://program-podezelja.si/sl/prp-2014-2020/ukrepi-in-podukrepi-prp-2014-2020/m19-podpora-za-lokalni-razvoj-v-okviru-pobude-leader/m19-2-podpora-za-izvajanje-operacij-v-okviru-strategije-lokalnega-razvoja-ki-ga-vodi-skupnost
http://program-podezelja.si/sl/prp-2014-2020/ukrepi-in-podukrepi-prp-2014-2020/m19-podpora-za-lokalni-razvoj-v-okviru-pobude-leader/m19-2-podpora-za-izvajanje-operacij-v-okviru-strategije-lokalnega-razvoja-ki-ga-vodi-skupnost


69 

13. Opis postopka določitve vodilnega partnerja LAS in opis kadrovskih 

kapacitet, finančni viri, izkušnje in znanje 

 
V Partnerski pogodbi o ustanovitvi LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah, ki je bila 
podpisana na ustanovni skupščini na Ptuju, 01. 10. 2015,  sta podrobno opredeljena izbor vodilnega 
partnerja in njegove obveznosti.  
 
Izbor vodilnega partnerja 
Vodilnega partnerja po odprtem postopku izmed članov LAS izbere Upravni odbor, upoštevajoč 
njegove kadrovske, finančne in upravne sposobnosti voditi LAS in njegovo zmožnost zagotoviti 
operativno delovanje LAS. Izbor vodilnega partnerja potrdi Skupščina. 
Izbor vodilnega partnerja je potekal na volilni skupščini LAS, 28. 01. 2016. Odprtje postopka za izbor 
vodilnega partnerja smo objavili 12.01.2016, rok za oddajo kandidatur je bil 20.01.2016. 
 
 Do predvidenega roka za oddajo kandidature sta prispeli dve vlogi/kandidaturi za vodilnega partnerja 
in sicer vloga Društva »Bogastvo podeželja« in vloga podjetja RISO d.o.o. Kandidat Riso d.o.o je na 
volilni skupščini odstopil od kandidature.  
Društvo »Bogastvo podeželja« je v programskem obdobju 2007-2013 izvajalo naloge LAS za območje 
občin Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Juršinci, Dornava, Destrnik, Trnovska vas in Sv. Andraž. 
Pri tem je zagotavljalo vse potrebne finančne in strokovne resurse za nemoteno delovanje LAS in si 
pridobilo bogate izkušnje za vodenje LAS. Uspešnost vodenja izkazuje tudi visoka stopnja črpanja 
sredstev v preteklem obdobju. Od odobrenih 841.722,00 € iz ukrepa LEADER smo pridobili 
818.035,75 €, kar predstavlja 97 %. Izvedenih je bilo 60 projektov na območju devetih občin, med 
njimi Kolesarske poti, Kulinarika, Boljša prepoznavnost izdelkov iz podeželja, Podporno okolje in drugi. 
 
Administrativni in kadrovski pogoji za vodenje LAS 

  
Društvo »Bogastvo podeželja« izpolnjuje vse potrebne strokovne in finančne zahteve za nemoteno 
delovanje in upravljanje LAS. Vse od ustanovitve društvo ni imelo likvidnostnih težavah, kar 
dokazujejo računovodske listine in tudi v času potrditve za vodilnega partnerja nima blokiranega TRR, 
s katerim upravlja, prav tako nima dolgov do države. Upravna sposobnost društva se kaže v tem, da je 
registriran v skladu z nacionalno zakonodajo in lahko sprejema pravno veljavne odločitve in sklepa 
zavezujoča pogodbena razmerja. Društvo ima sklenjeno pogodbo o sofinanciranju delovanja LAS z 
občinami Kidričevo, Hajdina, Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik in Trnovska vas. Letni 
finančni okvir je določen v pogodbi med LAS in vodilnim partnerjem. 
Na društvo se bo ob izdaji odločbe o potrditvi LAS s strani nacionalnega organa upravljanja zaposlila 
ena oseba, ki je sedaj preko upravljavca opravljala delo strokovne sodelavke LAS Bogastvo podeželja 
ob Dravi  in v Slovenskih goricah in ima bogate izkušnje z administrativnim vodenjem, upravljanjem 
LAS in izvajanjem programa LEADER, opravljen ima ZUP, izkušnje z javnimi naročili, opravljeno 
izobraževanje za vodjo EU projektov ter je sodelovala pri pripravi čezmejnih projektov.  
 
Predsednik LAS je doktor geografskih znanosti, strokovnjak za področje razvoja podeželja ter 
habilitiran predavatelj za predmet Razvoj podeželja z zakonodajo na Višji strokovni šoli Ptuj. 
Določene naloge, kot so: računovodstvo, pravno svetovanje – priprava pravnih aktov in razpisov, 
računalniške storitve – urejanje spletna strani in druge, bomo izvajali s pomočjo zunanjih sodelavcev, 
s katerimi bomo sklenili pogodbe o sodelovanju 
 
Po potrditvi SLR in LAS, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji za upravičene stroške LAS, bomo v društvu 
zaposlili še eno osebo, ki se bo ukvarjala s  spremljanjem izvajanja operacij, vrednotenjem SLR in 
sodelovala pri administrativnem upravljanju LAS, nadomeščala v času dopustov. 
 
 
Naloge vodilnega partnerja: 
Vodilni partner je član LAS, ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah in opravlja sledeče 
naloge: 

organizira delovanje LAS in skrbi za dokumentacijo LAS, 
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nudi organom LAS prostorsko, logistično, administrativno in tehnično podporo, ki jo ti potrebujejo za 
svoje delovanje, 
informira člane LAS o svojem delu, 
sodeluje pri pripravi Strategije lokalnega razvoja in jo promovira, 
izvaja informiranje, animacijo in motivacijo prebivalcev ter drugih subjektov in jih spodbuja k 
sodelovanju na javnih pozivih LAS, 
skrbi za krepitev lokalnih akterjev za razvoj in izvajanje operacij, vključno z izvajanjem strokovnega 
svetovanja in nudenja druge podpore pri pripravi, upravljanju in vodenju projektov, 
skrbi za tekoče izvajanje postopkov izbora projektov, kar zajema tudi preverjanje upravičenosti 
stroškov, skladnosti s Strategijo lokalnega razvoja in operativnimi programi, 
predloži izbrane projekte v potrditev ustreznemu skladu, 
informira izvajalce projektov o njihovih pravicah in obveznostih, 
upoštevajoč splošne akte LAS pripravi javni poziv LAS in ga objavi na spletni strani LAS, 
posreduje vloge in zahtevke za izplačila, pri čemer pred tem preveri, da so upoštevana vsa pravila 
glede označevanja, 
zagotavlja vse potrebne informacije, potrebne za omogočanje spremljanja in vrednotenja Strategije 
lokalnega razvoja, 
opravlja nadzor nad izvedbo projektov in financiranjem, 
nadzoruje izvajanje Strategije lokalnega razvoja, 
pripravi letno poročilo o delu in finančno poročilo LAS in ju da v sprejem Upravnemu odboru, 
zagotavlja ločen transakcijski račun za LAS in ga upravlja,  
zagotavlja sprejem pošte za LAS in zagotavlja varen elektronski predal za prejem elektronske pošte 
za LAS in kvalificirano elektronsko potrdilo za oddajo vlog in zahtevkov, 
zagotavlja in upravlja spletno stran LAS, na kateri se objavljajo javni pozivi LAS, 
zagotavlja ločen računovodski sistem ali ustrezne računovodske kode za vse transakcije, opravljene 
v okviru transakcijskega računa za LAS, 
zagotavlja preglednost svojega delovanja za LAS ter sledljivost in nadzor nad zakonito porabo javnih 
sredstev, 
zagotavlja javnosti delovanja LAS in opravlja dejavnosti stikov z javnostjo, 
opravlja druge naloge, določne v tej pogodbi, drugih splošnih aktih LAS ali v predpisih in naloge, ki 
se še dodatno določijo v pogodbi med LAS in vodilnim partnerjem. 
Upravlja z računom, finančni tokovi pogodbenega partnerstva  ( zaključni račun) zunanji izvajalec 
Posodablja in ureja spletno stran (zunanji) in ostale spletne medije FB profil 
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14. Opis nalog, odgovornosti in postopkov sprejemanja odločitev organov LAS 

Postopki sprejemanja odločitev organov LAS 
 
LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah - pogodbeno partnerstvo povezuje 
strokovne ustanove, društva, gospodarske družbe, samostojne podjetnike, kmetovalce in 
posameznike na območju osmih občin Spodnjega Podravja, ki predstavljajo tri interesne skupine 
članov in sicer: javni sektor, gospodarski sektor in nevladne organizacije. Glede na odprto članstvo 
bomo v celotnem programskem obdobju skrbeli, da nobena izmed interesnih ob sprejemanju sklepov 
na skupščini ne bo imela več kot 49 % glasovalnih pravic. Navedeno načelo bomo uresničevali tako, 
da bomo glasovanje izvajali po sektorjih, vsakemu izmed sektorjev bo pripadalo 33,33 % glasovalnih 
pravic. Upravni odbor pogodbenega partnerstva LAS Bogastvo podeželja je tripartitno sestavljen, 
vsaka izmed interesnih skupin je zastopana s petimi člani. Operacije, ki jih izvaja LAS potrdi UO LAS 
Pri sprejemanju odločitev o izbiri operacij ( tudi LAS-ovih) bomo zagotavljali, da najmanj 50 % glasov 
prispevajo partnerji, ki niso javni organi. Navedeno načelo bomo uresničevali tako, da bo 
gospodarskemu in zasebnemu sektorju pripadalo vsaj 50 % glasovalnih pravic.  Glede na sestavo UO 
za sklepčnost potrebujemo vsaj 3 člane posameznega sektorja. Po načelu dobre prakse bomo pred 
sejami zahtevali potrditev prisotnosti in s tem pravočasno ugotavljali prisotnost po sektorjih ter po 
potrebi zagotovili zadostno % prisotnost posameznih sektorjev, da bomo zadostili zahtevam 34. Člena 
Uredbe 1303/2013/EU.  
 
Finančni viri LAS  
LAS lahko pridobiva sredstva: iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropskega 
sklada za regionalni razvoj in drugih evropskih sredstev, iz državnega in lokalnih proračunov, s 
prispevki članov in drugih partnerjev, s prispevki donatorjev in sponzorjev in iz drugih virov v skladu z 
zakonom.  
Pridobljena sredstva Društvo »Bogastvo podeželja«, kot vodilni partner LAS, vodi na računu, ki je 
odprt pri Deželni banki Slovenije. Sredstva LAS bodo porabljena namensko. Odgovornost za 
namensko porabo sredstev nosijo izvajalci projektov, za delovanje LAS pa organi LAS.  
 
Organi LAS so: 

Skupščina 
Upravni odbor, 
Predsednica oziroma Predsednik (v nadaljevanju Predsednik), 
Podpredsednica oziroma Podpredsednik (v nadaljevanju Podpredsednik),  
Nadzorni odbor in 
Ocenjevalna komisija. 

 
Člani organov LAS so bili predlagani z odprtim in javnim postopkom. V postopku kandidiranja so bili 
vsi člani pogodbenega partnerstva pozvani k oblikovanju predlogov za člane organov LAS. Po 
zaključenem kandidacijskem postopku smo oblikovali liste kandidatov, na katerih so bili vsi predlagani 
kandidati. Na volilni skupščini, 28. 1. 2016, so člani pogodbenega partnerstva iz odprtih list kandidatov 
izvolili člane organov LAS.    
 
Skupščina  
Skupščina je najvišji organ LAS in jo sestavljajo vsi člani. Skupščino skliče Upravni odbor glede na 
potrebe LAS, najmanj pa enkrat letno. Upravni odbor skliče Skupščino na pisno zahtevo ene tretjine 
članov, vodilnega partnerja ali Nadzornega odbora. Zahteva za sklic mora vsebovati vzroke za sklic in 
predlog sklepov. Če Upravni odbor na podlagi zahteve ne skliče Skupščine na način, da ta zaseda v 
30 dneh od prejema zahteve, lahko Skupščino skličejo člani, vodilni partner ali Nadzorni odbor, ki so 
sklic zahtevali. Tako sklicana Skupščina lahko odloča samo o zadevah, za katere je bila sklicana. 
Skupščina ima naslednje naloge in pristojnosti: 

na predlog Upravnega odbora potrdi letno poročilo o delu in finančno poročilo LAS, 
na predlog Upravnega odbora potrdi letni načrt aktivnosti,  
sprejema splošne akte LAS, če za to ni pristojen drug organ, 
sodeluje pri pripravi Strategije lokalnega razvoja in jo potrdi na predlog Upravnega odbora, 
na predlog Upravnega odbora potrdi spremembe Strategije lokalnega razvoja, 
izmed članov LAS izvoli Predsednika, Podpredsednika ter člane Upravnega in Nazornega odbora, 
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razreši Predsednika, in Podpredsednika ter člane Upravnega odbora in Nadzornega odbora, če ti 
delujejo v nasprotju s to pogodbo, splošnimi akti LAS, sklepi organov LAS ali v nasprotju z nameni in 
interesi LAS, 
lahko razreši člana Upravnega odbora, če se ta v obdobju enega leta ne udeleži več kot polovice sej 
Upravnega odbora,  
odloča o izključitvi člana iz LAS, 
na predlog Upravnega odbora potrdi vodilnega partnerja, 
daje Upravnemu odboru in Predsedniku navodila za delo, 
odloča o višini članarine, 
dokončno odloča o pritožbah zoper sklepe drugih organov, ki jih prizadeti lahko vloži v 15 dneh od 
kar je izvedel ali bi lahko izvedel za sklep organa, 
odloča o drugih zadevah, določenih s Pogodbo o ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva 
LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah, drugimi splošnimi akti LAS ali predpisi, in 
o najpomembnejših zadevah za LAS. 
 

 
Upravni odbor  
UO je organ odločanja in upravljanja ter najvišji izvršilni organ LAS, ki ga sestavljajo: 

predsednik, dva podpredsednika in  
pet predstavnikov javnega sektorja (občin, krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih agencij, javnih 
skladov ali drugih oseb javnega prava), 
pet predstavnikov gospodarskega sektorja (gospodarskih družb, oseb, ki samostojno opravljajo 
dejavnost, kmetov, ki opravljajo tržno dejavnost, ali drugih pravnih oseb zasebnega prava, 
ustanovljenih za ustvarjanje ali delitev dobička), 
pet predstavnikov zasebnega sektorja (društev, zasebnih zavodov, ustanov in drugih nevladnih 
organizacije oziroma pravnih oseb zasebnega prava, ki niso ustanovljene za namene ustvarjanja ali 
delitve dobička, kmetov, ki ne opravljajo dejavnosti na trgu, in posameznikov). 

Upravni odbor skliče Predsednik glede na potrebe LAS. Predsednik skliče Upravni odbor na pisno 
zahtevo ene tretjine članov Upravnega odbora ali vodilnega partnerja. Zahteva mora vsebovati vzroke 
za sklic in predlog sklepov. Če predsednik na podlagi zahteve ne skliče Upravnega odbora na način, 
da ta zaseda v 15 dneh od prejema zahteve, lahko Upravni odbor skličejo člani Upravnega odbora ali 
vodilni partner, ki so sklic zahtevali. V tem primeru UO lahko odloča samo o zadevah, za katere je 
sklican.  
 
Pristojnosti Upravnega odbora: 

skrbi za učinkovito delovanje LAS, njeno plačilno sposobnost in usklajenost postopkov LAS z 
veljavno zakonodajo, kar zajema tudi ugotavljanje in preprečevanje tveganj, ki ogrožajo delovanje 
LAS, 
daje Predsedniku navodila za delovanje, 
sklicuje Skupščino in skrbi za izvajanje njenih sklepov, 
se glede svojih odločitvah posvetuje z zainteresiranimi člani LAS, 
sprejme predlog Strategije lokalnega razvoja ter njene spremembe in jih da v potrditev Skupščini, 
sprejme letno poročilo o delu in finančno poročilo LAS, ki ju pripravi vodilni partner, in ju da v 
potrditev Skupščini, 
sprejme letni načrt aktivnosti LAS in ga po prejemu soglasja Nadzornega odbora da v potrditev 
Skupščini, 
sprejme odločitve, potrebne za izvajanje Strategije lokalnega razvoja, kar zajema tudi vzpostavitev 
sistema njenega spremljanja in vrednotenja, 
pred prvo izvedbo javnega poziva za izbor operacij sprejme Metodologijo za izbor operacij LAS, v 
kateri opredeli način izvedbe javnih pozivov LAS, pregleden, neodvisen in odprt način izbire 
predlogov projektov za financiranje in nepristranska merila za izbor projektov,  
imenuje člane in nadomestne člane Ocenjevalne komisije, ki pregleduje in ocenjuje projektne 
predloge oddane na javne pozive LAS in o njih pripravijo poročilo, 
na podlagi poročila Ocenjevalne komisije za vsak projekt odloči ali se bo financiral in o tem poroča 
Skupščini, 
izvaja evalvacijo rezultatov izbranih projektov za financiranje, 
predlaga in potrdi projekte, ki jih lahko izvaja LAS, 
izmed članov LAS izbere vodilnega partnerja in da izbor v potrditev Skupščini, 
določi besedilo pogodbe z vodilnim partnerjem, 
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opravlja druge naloge, določene s Pogodbo o ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva 
LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah, drugimi splošnimi akti LAS ali predpisi, in 
naloge, ki mu jih  naloži Skupščina. 
Na prvi stopnji odloča o pritožbah zoper odločitve o operacijah. 

 
Predsednik 
Predsednik je zastopnik LAS in po svoji funkciji predsednik Upravnega odbora. Predsednik ima 
sledeče naloge in pristojnosti: 

samostojno in neomejeno predstavlja in zastopa LAS, 
podpisuje dokumente in listine v imenu LAS, 
sklicuje in vodi seje UO LAS ter skrbi za izvajanje Sklepov UO 
vodi seje skupščine LAS 
opravlja druge naloge, določene s partnersko pogodbo, drugimi splošnimi akti LAS ali predpisi, in 
naloge, ki mu jih naloži Upravni odbor ali Skupščina. 
 

Predsednik svoje delo opravlja v skladu z navodili Skupščine in Upravnega odbora. Za svoje delo je 
Predsednik LAS odgovoren Skupščini in Upravnemu odboru. 
 
Podpredsednik 
Podpredsednik opravlja naloge Predsednika in ima vse njegove pristojnosti v primeru, če je 
Predsednik odsoten, nedosegljiv, nezmožen za delo, če Predsedniku predčasno preneha mandat ali 
če ga Predsednik pooblasti za opravljanje svojih pristojnosti ali nalog. Za svoje delo je Podpredsednik 
odgovoren Skupščini, Upravnemu odboru in Predsedniku. 
 
Nadzorni odbor 
Nadzorni odbor je nadzorni organ LAS, ki ga sestavljajo: 

 en predstavnik javnega sektorja, 
 en predstavnik gospodarskega sektorja in 
 en predstavnik zasebnega sektorja. 

Član Nadzornega odbora ne more biti član Upravnega odbora ali Ocenjevalne komisije, oseba, ki 
opravlja finančno-računovodske posle za LAS, oseba, ki opravlja delo pri vodilnem partnerju ali druga 
oseba, če bi prišlo do navzkrižja interesov. 
Nadzorni odbor skliče predsednik Nadzornega odbora glede na potrebe LAS. Predsednik Nadzornega 
odbora skliče Nadzorni odbor na pisno zahtevo ene tretjine članov Nadzornega odbora, Upravnega 
odbora ali vodilnega partnerja. Zahteva mora vsebovati vzroke za sklic in predlog sklepov. Če 
predsednik Nadzornega odbora na podlagi zahteve ne skliče Nadzornega odbora na način, da ta 
zaseda v 15 dneh od prejema zahteve, lahko Nadzorni odbor skličejo člani Nadzornega odbora, 
Upravni odbor ali vodilni partner, ki so sklic zahtevali. Tako sklican Nadzorni obor lahko odloča samo o 
zadevah, za katere je sklican. 
Vabilo na sejo Nadzornega odbora se pošlje članom Nadzornega odbora najmanj sedem dni pred sejo 
na elektronski naslov, kot so ga ti sporočili LAS. Skupaj z vabilom se pošlje tudi dnevni red in gradiva, 
potrebna za odločanje. Izjemoma, se gradivo lahko predstavi na seji Nadzornega odbora, kadar ga iz 
objektivnih razlogov ni mogoče pripraviti prej. NO ima sledeče pristojnosti in naloge: 

nadzira finančno in materialno poslovanje LAS, 
nadzira delo Predsednika, Podpredsednika in Upravnega odbora, 
nadzira delo vodilnega partnerja, 
nadzira gospodarnost poslovanja LAS, 
na zahtevo Predsednika ali Upravnega odbora poda oceno o pravilnosti ali gospodarnosti 
posameznega posla LAS ali delovanja vodilnega partnerja, 
najmanj enkrat letno o svojem delu poroča Skupščini, 
pred sprejemom letnega poročila o delu in finančnega poročila LAS, poda Skupščini svoje mnenje o 
obeh poročilih, 
daje Upravnemu odboru soglasje k letnemu načrtu aktivnosti LAS, 
izmed svojih članov izvoli predsednika Nadzornega odbora, 
opravlja druge naloge, določene s Pogodbo o ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva 
LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah, drugimi splošnimi akti LAS ali predpisi. 
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Člani Nadzornega odbora lahko sodelujejo na sejah Skupščine in Upravnega odbora brez pravice 
glasovanja. Nadzorni odbor ima pravico do vpogleda v vse listine in dokumentacijo LAS. Za svoje delo 
je Nadzorni odbor odgovoren Skupščini. 
 
Ocenjevalna komisija 
Ocenjevalna komisija pregleda popolnost prispelih predlogov operacij, jih oceni in za Upravni odbor 
pripravi poročilo. Ocenjevalna komisija ima pet članov in dva nadomestna člana, ki jih imenuje Upravni 
odbor izmed neodvisnih strokovnjakov s področja razvoja podeželja, regionalnega razvoja, 
strateškega in projektnega načrtovanja in podobno. Nadomestna člana nadomeščata člane 
ocenjevalne komisije, ki se zaradi različnih razlogov ne morejo udeležiti ocenjevanja. Na ta način je 
zagotovljeno, da prijavljene projekte ocenjuje pet članov.  Član Ocenjevalne komisije ne more biti član 
Upravnega odbora, ali član Nadzornega odbora.  
Upravni odbor lahko razreši člana Ocenjevalne komisije, če ta krši to pogodbo, druge splošne akte 
LAS, predpise ali sklepe organov LAS, če deluje nestrokovno, če ne deluje neodvisno ali če deluje v 
nasprotju z nameni in interesi LAS. 
Član ocenjevalne komisije se izloči iz pregledovanja in ocenjevanja prijav na javni poziv in ga 
nadomesti nadomestni član, kadar je zasebno ali poslovno povezan s prijaviteljem na javni razpis ali 
njegovim partnerjem v projektu, ali kadar bi iz drugih razlogov nastalo navzkrižje interesov. 
Seje Ocenjevalne komisije sklicuje vodilni partner, vodi pa jih predsednik Ocenjevalne komisije, ki ga 
člani ocenjevalne komisije izvolijo izmed sebe. Za svoje delo je Ocenjevalna komisija odgovorna 
Upravnemu odboru. 

 

 

Projekti LAS Bogastvo podeželja 
V skladu z Uredbo CLLD lahko LAS Bogastvo podeželja pripravi, prijavi v financiranje in izvede tudi 
lastne projekte. To so vsi projekti sodelovanja in posamezni skupni projekti, ki se izvajajo na območju 
celotnega LAS-a oz. vplivajo na območje celotnega LAS-a. 
  
Projekti LAS se pripravijo tako, da upravni odbor sprejme sklep o pripravi projekta LAS. V sklepu 
zadolži projektno skupino ali posameznika (vodilnega partnerja) za pripravo projektnega predloga, ki 
mora biti v skladu s cilji SLR.  Nato, ga pošlje zadevnemu skladu v potrditev in financiranje, izvajane 
LAS projektov poteka v skladu s 4. Odstavkom 34. Člena Uredbe 1303/2013, ker gre za operacije ki 
zajemajo celotno območje LAS.  
  
Vsa ostala določila glede trajanja projekta in  (ne)upravičenosti stroškov so enaka kot pri ostalih 
projektih. 
  
V primeru, če bo projekt vključeval tudi naložbo, bo LAS v vlogi za financiranje določil osebo javnega 
prava (eno ali več  občin), ki postanejo lastnik naložbe. 
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15. Merila za izbor operacij in opis postopka izbora operacij 

 
LAS mora v skladu s 34. členom Uredbe 1303/2013/EU oblikovati nediskriminatoren in pregleden 
izbirni postopek ter predpisati nepristranska merila za izbiro operacij (projektov), ki zagotavljajo, da pri 
odločitvah o izbiri najmanj 50 odstotkov glasov prispevajo partnerji, ki niso javni organi, z razlogom, da 
se prepreči navzkrižje interesov. Pri izbiri operacij LAS upošteva splošna izhodišča CLLD in nekatere 
posebne pogoje, ki so določeni za vsak posamezni sklad.  
 
Splošna izhodišča - pogoji upravičenosti za izbor operacije v skladu z 29. členom Uredbe CLLD  

Vse operacije morajo biti izbrane na podlagi javnega poziva, ki ga pripravi LAS,  
V primeru, ko je upravičenec LAS, mora biti izbrana operacije v skladu s četrtim odstavkom 34. 
Členom Uredbe 1303/2013/EU.  
Operacija mora biti skladna s cilji zadevnega sklada in prispevati k uresničevanju ciljev, določenih v 

SLR.  
Operacija se ne sme začeti izvajati pred obdobjem upravičenosti.  
Operacija se mora izvesti na območju LAS.  
Upravičenec mora imeti sedež na območju LAS, ali poslovno enoto na območju LAS. 
Upravičeni stroški posamezne operacije ne smejo biti financirani z drugimi javnimi sredstvi.  
Kadar je upravičenec do podpore LAS in operacija vključuje naložbo, mora LAS v vlogi določiti 
pravno osebo javnega prava, ki postane lastnik naložbe.  
Iz opisa operacije v vlogi mora biti razvidna zaprta finančna konstrukcija za celotno operacijo, kar 
pomeni, da mora prikazovati razdelitev posameznih stroškov po posameznih partnerjih in vrstah 
stroškov.  
Podpore se ne dodeli podjetjem v težavah, kot jih določa 2. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 
z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na 
podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (Uradni list št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1).  
Ob oddaji vloge morajo biti za operacijo izdana vsa potrebna dovoljenja, kot jih za izvedbo operacije 
določa področna zakonodaja.  
Upravičenec mora izvesti operacijo najkasneje v treh letih od pravnomočnosti odločbe o potrditvi 
operacije oziroma od podpisa pogodbe o sofinanciranju.  
Operacija mora biti izvedena v skladu s prijavljeno in s strani ARSKTRP odobreno vsebino ter 
področno zakonodajo in njenimi aktualnimi spremembami.  
Nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne 
more biti predmet podpore po tej uredbi. 

 
Operacije, sofinancirane in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja   
Vlagatelj je lahko le nosilec operacije. Upravičenci do podpore so LAS ter fizične in pravne osebe. 
Kadar je upravičenec fizična ali pravna oseba, je LAS zastopnik za vlaganje vlog in zahtevkov za 
izplačilo ter dopolnitev vlog in zahtevkov za izplačilo pri posredniškem organu.  
 
Splošni pogoji za upravičenost in izločitvena merila za sklada EKSRP in ESRR  
Do financiranja je upravičena vloga , ki izpolnjuje naslednje pogoje: 
Vloga je administrativno popolna, izpolnjena na predpisanem obrazcu in v skladu z zahtevami javnega 
poziva 
Vloga je prispela pravočasno 
Operacija se izvaja na območju LAS in se ne izvaja v naseljih, kjer je izvajanje operacij izključeno. 
Operacija je skladna z strategijo lokalnega razvoja LAS in prednostnimi vsebinami javnega poziva 
Operacija se še ni pričela izvajati 
Operacija ima zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljene lastne finančne vire za izvedbo operacije v 
celoti ima prepoved dvojnega financiranja 
Operacija je v skladu z veljavno zakonodajo in zanjo so izdana vsa relevantna soglasja ali dovoljenja 
(kjer je to potrebno) 
 
 
 
 
Posebni pogoji za upravičenost stroškov za sklad EKSRP  
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Usklajenost s cilji Programa razvoja podeželja 2014–2020,  
če je predmet podpore operacija, ki se lahko izvede v okviru glavnega ukrepa PRP, mora biti v vlogi 
utemeljena dodana vrednost posamezne operacije, kot so skupni interes, skupina upravičencev, 
dostop javnosti do rezultatov operacije, inovativne značilnosti operacije na lokalni ravni, 
razpoložljivost proračuna ali integrirane operacije, da se tovrstna operacija izvaja v okviru te SLR.  
do sredstev iz sklada EKSRP je upravičeno območje LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v 
Slovenskih goricah razen naselja Ptuj, ki je po prilogi 1 in prilogi 2 Uredbe o izvajanju lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020 izvzeto območje, ker je mestno 
naselje mestnih občin, ali naselja z več kot 10.000 prebivalci  
stopnja javne podpore je določena na največ 85% upravičenih stroškov operacije, pri čemer mora 
operacija izkazovati javni dostop do rezultatov in/ali izražati skupni interes in/ali biti lokalno 
inovativna in/ali imeti dodano vrednost,  
stroški se upravičencu priznajo do najvišje priznane vrednosti stroška, opredeljenega v Katalogu 
najvišjih priznanih vrednosti.  
najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 2.000,00 evrov.  
najvišji znesek javne podpore iz EKSRP za posamezno operacijo je 300.000,00 evrov.  

 
Operacije, sofinancirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj   
Upravičenci do podpore so LAS, samostojni podjetniki  in pravne osebe. Kadar je upravičenec pravna 
oseba ali samostojni podjetnik, je LAS zastopnik za vlaganje vlog in zahtevkov za izplačilo ter 
dopolnitev vlog in zahtevkov za izplačilo pri posredniškem organu.  Za izvajanje integriranih operacij 
se oblikujejo partnerstva. Partnerstvo sestavljata najmanj dva partnerja. Zaželeno je, da se vsaj 70 % 
projektov, financiranih iz sklada ESRR, izvaja v obliki partnerstev (zasebnih ali javno-zasebnih). 
 
Posebni pogoji za upravičenost stroškov za sklad ESRR  
Operacija mora izpolnjevati naslednje pogoje za upravičenost:  

usklajenost s cilji Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014–2020,  
prispevek k doseganju rezultatov, in kjer je to relevantno, kazalnikov posameznega specifičnega cilja 
prednostne naložbe,  
predvidevati povezovanje med sektorji in lokalnimi akterji, na način, ki ima multiplikativne učinke na 
lokalni razvoj in na hierarhično višje dokumente,  
predvidevati inovacije in doseganje rezultatov, ki zagotavljajo dolgoročne spremembe na najmanj 
enem od naslednjih področji: ustvarjanje delovnih mest in spodbujanje podjetniške aktivnosti, 
socialno vključevanje ranljivih skupin, varstvo okolja in ohranjanje narave,  
operacija se mora izvajati v vseh naseljih, ki so določena v pravilniku, za območje LAS Bogastvo 
podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah so to naselja Kidričevo, Cirkovce, Lovrenc na Dravskem 
polju,  Zg. Hajdina, Grajena, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik, Vintarovci, Trnovska vas, od tega 
sta Kidričevo in Destrnik naselji iz tabele variabilnega dela za izračun ESRR, ostala zgoraj navedena 
naselja so dodatna urbana območja urejena s Pravilnikom. 
najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 2.000 evrov.  
upoštevati Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva kohezijske politike v 
programskem obdobju 2014-2020; 

 
Postopek izbora operacij bo potekal v treh fazah:  
1. faza: Objava javnega poziva za izbor operacij po posameznem skladu 
2. faza: Pregled prispelih prijav, pregled izpolnjevanja vstopnih pogojev, po potrebi poziv na dopolnitve  
3. faza: Izvedba ocenjevanja po kriterijih in priprava predloga izbora operacij.   
    
15.1 Postopek izvedbe javnega poziva 
 
15.1.1 Priprava javnega poziva 
Podlaga za objavo javnega poziva je s strani Koordinacijskega odbora CLLD z odločbo potrjena 
Strategija lokalnega razvoja Lokalne akcijske skupine Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih 
goricah, za programsko obdobje 2014-2020.  
Osnutek javnega poziva za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v 
okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« je sestavni del potrjene strategije lokalnega 
razvoja in se praviloma ne sme spreminjati, razen v primerih, ko se spreminja tudi strategija lokalnega 
razvoja, ali na zahtevo koordinacijskega odbora CLLD oziroma na zahtevo pristojnega ministrstva.  



77 

Pred objavo javnega poziva mora vodilni partner pravno in finančno usklajen čistopis besedila javnega 
poziva dati v potrditev Upravnemu odboru LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah. 
Javni poziv se objavi na spletni strani LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah, na 
spletnih straneh vseh občin na območju LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah ter 
na druge načine, ki jih lahko določi Upravni odbor.  
Vodilni partner mora zagotoviti, da je javni poziv odprt najmanj 30 dni in da je v celotnem obdobju 
objave javnega poziva prijaviteljem omogočena pridobitev celotne razpisne dokumentacije na spletni 
strani LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah. 
 
15.1.2 Vsebina javnega poziva 
Javni poziv, s katerim se zbirajo predlogi projektov in njihovi upravičenci do podpore, mora vsebovati:  

naziv in sedež LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah,  
povabilo k oddaji vloge in osnovna pojasnila,  
predmet javnega poziva: iz katerega sklada se podeljuje podpora za izvajanje projektov in 

posamezna tematska področja ukrepanja, namen A ( EKSRP) in namen B (ESRR) 
ključni cilji, opredeljeni v SLR za posamezni sklad in posamezna tematska področja ukrepanja,  
višina sredstev, opredeljena za posamezni sklad oziroma posamezno tematsko področje ukrepanja,  
kdo so upravičenci,  
upravičeni stroški in obdobje upravičenosti stroškov,  
neupravičeni stroški,  
obdobje izvajanje operacij,  
pogoji za kandidaturo na javnem pozivu,  
državne pomoči,  
dokumentacija javnega poziva,  
navodila za izdelavo vloge,  
rok za predložitev prijav in način prijave,  
vloga za dodelitev podpore, 
merila za izbor operacije, 
omejitev podpore, 
oblika podpore. 

 
 
15.2 Postopek izbora in potrjevanja operacij 
 

Odpiranje in pregled vlog 
Pregled vlog poteka dvostopenjsko:  
A Pregled formalne ustreznosti (administrativna ustreznost) in popolnosti posredovanih vlog v skladu 

z razpisno dokumentacijo;  
B    Pregled vsebinske ustreznosti posredovanih vlog (vsebinska ustreznost).  
C    Dokončen izbor operacij.  
Odpiranje in formalni pregled prejetih vlog, ki bodo prispele na sedež LAS Bogastvo podeželja ob 
Dravi in v Slovenskih goricah, bo izvedeno najkasneje v roku osmih delovnih dni od prejema vlog. 
Odpiranje vlog ni javno. 
 
A. Pregled formalne ustreznosti in popolnosti vlog 
Vodilni partner vodi evidenco prispelih vlog po vrstnem redu prispetja. Najkasneje v roku osmih dni od 
prejema vlog, ocenjevalna komisija vloge odpre in pregleda vloge. Odpiranje vlog ni javno. Po odprtju 
se pregleda popolnost vloge. Vloga je popolna, kadar je uporabljen predpisan prijavni obrazec in so 
priloženi vsi zahtevani dokumenti. Če vloga administrativno ni popolna, se vlagatelja najkasneje v roku 
osmih koledarskih dni po odpiranju vloge, pisno pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je 8 
koledarskih dni od dneva vročitve poziva na dopolnitev.. Vloga se formalno dopolnjuje samo enkrat. 
 
 
Pregled formalne ustreznosti vloge pred ocenjevanjem operacije  

Datum prispetja:  

Zaporedna št. prijave  

Prijavitelj:  

Naslov operacije:  
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Vrednost operacije:  

 

ADMINISTRATIVNA POPOLNOST VLOGE  

Vloga je na predpisanem obrazcu, priložene so zahtevane priloge. DA 

Vloga ni bila popolna, dopolnitev je bila pravilna in pravočasna. DA 

Vloga ni bila popolna, dopolnitve ni bilo oziroma ni pravilna.  VLOGA SE ZAVRŽE 

 

Pogoji upravičenosti  

Prijavitelj Ima sedež na območju LAS, ali PE, DA 

Prijavitelj / partner-ji- ni  v kazenskem ali stečajnem postopku. DA 

Prijavitelj / partner -ji-nima blokiranega računa DA 

Prijavitelj in partner-ji ne izpolnjujejo vseh pogojev upravičenosti VLOGA SE ZAVRŽE 

 
Vlogo pregledal: _________________________ 
 
B. Pregled vsebinske ustreznosti posredovanih vlog 
Popolnost vlog preverja ocenjevalna komisija. Vloge, ki so popolne oceni ocenjevalna komisija. 
Komisija prijavljene projekte oceni v skladu s kriteriji za izbiro projektov opredeljenimi v Pravilniku o 
delu ocenjevalne komisije in razpisni dokumentaciji. Pravilnik o delu ocenjevalne komisije sprejme UO 
LAS pred objavo Javnega poziva za izbor operacij LAS in ga objavi na spletni strani LAS.   
V primeru nejasnosti, neusklajenosti, manjkajočih podatkov ali nepravilnosti v obrazcih in/ali 
investicijski dokumentaciji se od vlagatelja zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s posredovano vlogo 
in/ali uskladitev vloge oziroma investicijske dokumentacije. Vlagatelji vsebinsko nepopolnih vlog bodo 
v roku najkasneje 8 (osmih ) dneh od formalno popolne vloge pozvani k pojasnitvi oziroma uskladitvi 
dokumentacije, ki jo bodo morali uskladiti oziroma pojasniti najkasneje v roku 8 (osmih ) dni od dneva 
prejetja zahteve za pojasnitev oziroma uskladitev dokumentacije. V primeru, da vlagatelj vsebinske 
nepopolnosti ne odpravi v roku, ocenjevalna komisija presoja vlogo glede na navedba v vlogi brez 
pojasnil oziroma uskladitev.  
Sredstva se odobrijo vlogam na javni razpis, ki dosežejo z javnim razpisom postavljen prag 
minimalnega števila točk, in sicer po vrstnem redu višine prejetih točk, do porabe sredstev za 
posamezni javni razpis.  
Ocenjevalna komisija izdela poročilo o rezultatih ocenjevanja in predlog seznama za izbiro projektov. 
Projekte izbere in potrdi Upravni odbor LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah, na 
podlagi poročila o rezultatih ocenjevanja in predloga seznama za izbiro projektov, ki ga pripravi 
ocenjevalna komisija. Operacijo, ki je predmet sofinanciranja mora po končanem postopku 
ocenjevanja odobriti Upravni odbor LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah 
Ocenjevanje projektov in kriteriji za ocenjevanje izvedbenih projektov so opredeljeni s posebnim 
pravilnikom.  
 
C. Dokončen izbor operacij 
Skladno z 32. in 38. členom Uredbe CLLD mora LAS operacije, izbrane na podlagi javnega poziva, 
predložiti v potrditev organu, pristojnemu za končno odobritev operacije in sicer ARSKTRP oziroma 
MGRT.  
Morebitni poziv na dopolnitev vloge oziroma zahtevka za izplačilo sredstev s strani ARSKTRP oziroma 
MGRT se posreduje na naslov LAS. ARSKTRP oziroma MGRT odločita o odobritvi oziroma zavrnitvi 
operacije, obvestilo o odločitvi pa se posreduje LAS. Pristojni organ z upravičencem, ki mu je bila 
odobrena operacija za sofinanciranje s sredstvi, neposredno sklene pogodbo o sofinanciranju.  
.  
 

15.3 Delo ocenjevalne komisije 
Ocenjevalna komisija izvede postopek ocenjevanja in izbor operacij skladno z določili Pravilnika o delu 
ocenjevalne komisije LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah in skladno z opisano 
metodologijo. Metodologija (merila za izbor, operacij in postopek izbora) je sestavni del Strategije 
lokalnega razvoja LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah in se lahko spreminja 
samo s spremembo strategije.  
Prispele operacije ocenjujejo člani ocenjevalne komisije. Področje dela ocenjevalcev je zaupno. 
Naloga ocenjevalcev je izdelava ocene na razpis prispelih prijav, skladno s predpisano metodologijo. 
Ocenjevalci oceno pisno utemeljijo in izpolnjen ocenjevalni list podpišejo.  
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Ocenjevalci se s pisno izjavo o ravnanju z dokumenti zavežejo, da bodo z dokumenti ravnali v skladu 
s tem pravilnikom in jih ne bodo reproducirali ali drugače razširjali ter da z njihovo vsebino in podatki, 
pridobljenimi v ocenjevalnem postopku, ne bodo seznanjali nepooblaščenih oseb. Po opravljenem 
ocenjevanju bodo vso originalno dokumentacijo vrnili LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v 
Slovenskih goricah, pomožno dokumentacijo uničili, elektronske datoteke pa izbrisali.  
Zaradi preprečitve konfliktov interesa člani ocenjevalne komisije s pisno izjavo o nepristranskosti pri 
delu izjavijo, da ne sodelujejo v predlogu projekta, ki ga ocenjujejo, da niso v ožjem sorodstvenem 
razmerju (zakonski oziroma zunajzakonski partner, otroci, posvojenci, starši, posvojitelj) s člani 
projektne skupine, da niso člani programske skupine, iz katere je vodja predlaganega projekta, ter da 
niso predstojniki visokošolskega zavoda ali članice univerze, direktorji javnega raziskovalnega zavoda. 
S to izjavo se zavezujejo, da bodo, če bodo menili, da obstaja konflikt interesov, o tem pisno obvestili 
UO LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah, ki ga je določil za ocenjevalca, ter se 
umaknili iz postopka ocenjevanja.  
Ocenjevalci ločeno in za vsako prijavo izpolnijo ocenjevalni list in ocenijo vse kriterije, po kazalnikih in 
merilih določenih v metodologiji. Ocenjevalci v ocenjevalnih listih obvezno podajo mnenje k oceni 
prijave. Vodilni partner rezultate ocenjevanja pripravi v obliki skupnega seznama vseh ocenjenih prijav 
po posameznih temah ter ga posreduje v obravnavo komisiji. Komisija pripravi seznam vlog na javni 
razpis, ki dosežejo z javnim razpisom postavljen prag minimalnega števila točk, in sicer po vrstnem 
redu višine prejetih točk, do porabe sredstev za posamezni javni razpis. Komisija izdela poročilo o 
rezultatih ocenjevanja in predlog seznama za izbiro projektov. 
 
15.4 Merila za izbor operaciji in postopek izbora  
 
Splošna merila za izbor operacij morajo v skladu z 31. členom Uredbe CLLD temeljiti na naslednjih 
načelih:  

Prispevek k doseganju ciljev SLR,  
Prispevek k doseganju horizontalnih ciljev,  
Okoljska trajnost,  
Socialna vzdržnost,  
Vključenost partnerjev in 
Vpliv na območje LAS.  

 
Pogoj za obravnavo vloge je pravočasno prispela administrativno popolna vloga, to je vloga, 
izpolnjena v vseh delih obrazcev in s predloženimi vsemi obveznimi prilogami. Ocenjujejo se le 
pravočasno prispele in administrativno popolne vloge.  
 
Merila za izbor operacij so:  

•izločitvena splošna merila in pogoji za upravičenost);  

•specifična merila;  
 
1. faza obravnave – pogoji upravičenosti/izločitvena splošna merila  
Vloge, ki gredo v postopek obravnave, se najprej presoja s tako imenovanimi izločitvenimi splošnimi 
merili, ki pomenijo pogoje za upravičenost.  
 
Pogoji upravičenosti/izločitvena merila 

 KRITERIJI  DA (drži)  NE (ne drži)  OPOMBE  

Vloga je administrativno popolna, izpolnjena 
v skladu z zahtevami javnega poziva  

  Če ne, se zavrne  

Vloga je prispela pravočasno    Če ne, se zavrne  

Operacija se izvaja na območju LAS    Če ne, se zavrne  

Vlagatelj izpolnjuje pogoje upravičenosti za 
prijavo na javni poziv  

 
 
 

 Če ne, se zavrne  

Operacija je skladna z strategijo lokalnega 
razvoja LAS in prednostnimi vsebinami 
javnega poziva  

  Če ne, se zavrne  

Operacija se še ni pričela izvajati    Če ne, se zavrne  

Operacija ima zaprto finančno konstrukcijo in 
zagotovljene lastne ali lokalno, 

  Če ne, se zavrne  
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javno/zasebna finančne vire za izvedbo 
operacije v celoti  

Operacija se ne financira iz drugih EU 
skladov oziroma javnih sredstev (dvojno 
financiranje)  

  Če ne, se zavrne  

Prijavitelj ( in partnerji, če so) zagotavlja  z 
izjavo javno dostopnost  rezultatov  operacije 

  Če ne se zavrne 

Vloga, pri kateri je vsaj eno izmed izločitvenih meril ocenjeno z "NE", je izločena iz nadaljnje 
obravnave. Vloge, ki niso izločene na podlagi izločitvenih meril, se presojajo z vidika specifičnih meril 
(2. faza ocenjevanja vlog). 
 
2. Specifična merila  
 
Specifična merila so: izvedljivost operacije, terminski načrt operacije, inovativnost, trajnost operacije, 
ustvarjanje novih delovnih vključevanje ranljivih skupin mest, razvoj novih programov, produktov in 
storitev, teritorialna pokritost, vpliv na okolje in partnerstvo. 
    

1. Izvedljivost operacije Možno 
število 
točk 

Doseženo 
število 
točk 

1.1 Cilji so jasno opredeljeni, aktivnosti so izvedljive ter vodijo k doseganju 
konkretnih rezultatov 

10  

1.2 Cilji so opredeljeni, aktivnosti in rezultati so sicer navedeni, vendar ne 
zagotavljajo logičnega sosledja 

5  

1.3 Cilji, aktivnosti in rezultati so našteti, vendar ne izkazujejo logičnega 
sosledja in posledično načrtovanih rezultatov 

1  

 Skupaj največ (točke se ne seštevajo)  10  

  

2. Terminski načrt operacije Možno 
število 
točk 

Doseženo 
število 
točk 

2.1 Terminski načrt je realen, pregleden, natančen in skladen z načrtovanimi 
aktivnostmi 

5  

2.2 Terminski načrt je sicer prikazan, vendar je pomanjkljiv in ne vključuje 
vseh načrtovanih aktivnosti 

3  

2.3 Terminski načrt ni realen oziroma skladen z načrtovanimi aktivnostmi   0  

 Skupaj največ (točke se ne seštevajo) 5  

  

3. Inovativnost Možno 
število 
točk 

Doseženo 
število 
točk 

3.1 Operacija je inovativna in ustvarja novo dodano vrednost v okolju 
(uporaba novih metod, pristopov in programov, uvajanje novih storitev in 
proizvodov, uvajanje novih znanj,...) 

10  

3.2 Operacija je delno inovativna (vsebina operacije ni nova, se pa izvaja na 
drugačen način ali vključuje nove ciljne skupine) 

5  

3.3 Operacija ne izkazuje inovativnosti 2  

 Skupaj največ (točke se ne seštevajo) 10  

  

4. Trajnost operacije Možno 
število 
točk 

Doseženo 
število 
točk 

4.1 Rezultati operacije zagotavljajo nadaljnje izvajanje vsebin ali omogočajo 
izvajanje novih operacij (zagotovljeno upravljanje skupnih kapacitet, 
zagotovljeno trženje novih produktov in storitev,...) 

10  

4.2 Rezultati operacije omogočajo nadaljnje izvajanje vsebin (oblikovane 
metode in orodja, promocijski material,...) 

5  

4.3 Operacija ne izkazuje trajnosti 2  
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 Skupaj največ (točke se ne seštevajo) 10  

  

5. Ustvarjanje delovnih mest Možno 
število 
točk 

Doseženo 
število 
točk 

5.1 Operacija jasno zagotavlja vsaj eno novo delovno mesto (kakršnakoli 
oblika, ki zagotavlja plačevanje prispevkov pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja za polni delovni čas) 

15  

5.2 Operacija ponuja možnost ustvarjanja delovnega mesta ali 
samozaposlitve (odprtje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, odprtje s.p.-ja, 
ob redni zaposlitvi, doregistracija obstoječe dejavnosti) 

8  

5.3 Operacija zagotavlja ohranjanje obstoječega delovnega mesta 4  

5.4 Operacija ne predvideva novega delovnega mesta 1  

 Skupaj največ (točke se ne seštevajo) 15  

  

6. Razvoj novih programov, produktov, osnovnih storitev in kakovosti 
bivanja na podeželju 

Možno 
število 
točk 

Doseženo 
število 
točk 

6.1 V okviru operacije bosta nastala vsaj 2 nova programa, produkta ali storitvi 
na področju oskrbe, infrastrukture in kakovosti bivanja na podeželju in v 
urbanih območjih  

15  

6.2 V okviru operacije bo nastal 1 nov program, produkt ali storitev na 
področju oskrbe, infrastrukture in kakovosti bivanja na podeželju in v 
urbanih območjih 

8  

6.3 Operacija ne predvideva novih programov, produktov ali storitev 4  

 Skupaj največ (točke se ne seštevajo) 15  

  

  

8. Vpliv na okolje, varovanje narave Možno 
število 
točk 

Doseženo 
število 
točk 

8.1 Načrtovane aktivnosti izboljšujejo stanje okolja ali uvajajo nove 
aktivnosti za prilagajanje podnebnim spremembam in rabo naravnih 
potencialov 

10  

8.2 Načrtovane aktivnosti delno izboljšujejo stanje okolja in rabo naravnih 
potencialov 

5  

8.3 Iz načrtovanih aktivnosti ni razviden vpliv na okolje 3  

 Skupaj največ (točke se ne seštevajo) 10  

  

9. Vključevanje ranljivih skupin brezposelni prebivalci, mladi do 30 let, 
ženske,  socialno ogrožene družine, družine brez sredstev za 
preživljanje, invalide,  starejše prebivalce in otroke brez staršev ali 
rejniške družine 

Možno 
število 
točk 

Doseženo 
število 
točk 

9.1 Aktivnosti vključujejo oz. so rezultati operacije namenjeni vsaj dvema 
ranljivima skupinama  

10  

9.2 Aktivnosti vključujejo oz. so rezultati operacije namenjeni eni ranljivi 
skupini  

5  

9.3 Aktivnosti  ne vključujejo ranljivih skupin, operacije za ranljive skupine niso 
relevantne 

2  

7. Teritorialna pokritost Možno 
število 
točk 

Doseženo 
število 
točk 

7.1 Operacija se izvaja na območju vseh osmih občin 10  

7.2 Operacija se izvaja na območju petih občin 8  

7.3 Operacija se izvaja na območju treh občin 5  

7.4 Operacija se izvaja na območju ene občine 2  

 Skupaj največ (točke se ne seštevajo) 10  



82 

 Skupaj največ (točke se ne seštevajo) 10  

 

10. Partnerstvo, sodelovanje, povezovanje in mreženje deležnikov Možno 
število 
točk 

Doseženo 
število 
točk 

10.1 Pri operaciji sodelujejo vsaj 4 partnerji ali več iz 3 različnih sektorjev 
(prijavitelj in najmanj 3 partnerji) 

5  

10.2 Pri operaciji sodelujejo vsaj 4 ali več partnerjev iz 2 ali manj sektorjev 4  

10.3 Pri operaciji sodelujejo 3 partnerji iz 3 različnih sektorjev (prijavitelj in 2 
partnerja) 

3  

10.4 Pri operaciji sodelujejo 3 partnerji iz 2 ali manj različnih sektorjev 
(prijavitelj in 2 partnerja) 

3  

10.4 Pri operaciji sodelujeta 2 partnerja iz 2 ali manj različnih sektorjev 
(prijavitelj in 1 partner) 

2  

 Operacija ne predvideva partnerstva 1  

 Skupaj največ (točke se ne seštevajo) 5  

 

11. OCENA SKUPAJ Možno 
število 
točk 

Doseženo 
število 
točk 

  
Število točk ocenjene operacije 

 
100 

 

 
15.5 Postopek obravnave vlog 

 Maksimalno možno število točk je100. 
 Minimalni vstopni prag za odobritev operacije je _70__ točk. 
 Med vlogami, ki dosežejo vstopni prag _70__ točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število 

točk, do porabe  sredstev za posamezni javni poziv 
 Vloge, ki ne izpolnjujejo minimalnega vstopnega praga ali ne izpolnjujejo vstopnih kriterije, se 

zavrnejo. 
 Če imata dve ali več operacij enako število prejetih točk, se vloge na javni razpis odobrijo na 

podlagi naslednje razvrstitve meril za izbor vlog (po spodnjem vrstnem redu): 
❖Operacija je inovativna in ustvarja novo dodano vrednost v okolju (uporaba novih 

metod, pristopov in programov, uvajanje novih storitev in proizvodov, uvajanje novih 
znanj,...) 

❖Rezultati operacije zagotavljajo nadaljnje izvajanje vsebin ali omogočajo izvajanje novih 
operacij (zagotovljeno upravljanje skupnih kapacitet, zagotovljeno trženje novih 
produktov in storitev,...) 

❖Operacija jasno zagotavlja vsaj eno novo delovno mesto (kakršnakoli oblika, ki 
zagotavlja plačevanje prispevkov pokojninskega in invalidskega zavarovanja za polni 
delovni čas) 

❖V okviru operacije bosta nastala vsaj 2 nova programa, produkta ali storitvi 
❖Pri operaciji sodelujejo vsaj 4 partnerji (prijavitelj in najmanj 3 partnerji) 

 
 
. 

 
15.6 Preprečevanje konflikta interesov 

 Član ocenjevalne komisije ne more biti član Upravnega odbora ali nadzornega odbora. 
 Izločitev iz pregledovanja in ocenjevanja prijav na javne pozive, če je član ocenjevalne 

komisije zasebno ali poslovno povezan s prijaviteljem na javni razpis ali njegovim partnerjem v 
projektu, ali kadar bi iz drugih razlogov nastalo navzkrižje interesov. 

 Upravni odbor dokončno potrdi seznam operacij - sestava UO preprečuje konflikt interesov 
(zagotavljanje 49 % glasovalnih pravic). 

Izločitev članov UO, katerih operacija je na seznamu predlaganih za potrditev oziroma imajo 
kakršenkoli drugi interes pridobitve nepovratnih sredstev in naslova obravnavanega javnega poziva.  
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16. Finančni načrt, vključno s finančno razdelitvijo po zadevnih skladih iz te 

uredbe v skladu s finančnim okvirjem 

 
Finančni okvir in glavni sklad  
LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah je upravičen do javne podpore iz dveh od 
treh skladov. Na podlagi spodnjega izračuna je določeno, da je glavni sklad EKSRP. Podukrepu 
Podpora za tekoče stroške in stroške animacije se v skladu z 43. členom Uredbe CLLD nameni največ 
20% skupnih javnih izdatkov. LAS prejel dodatna sredstva iz naslova rezerve za uspešnost v višini  
135.361,32 EUR. 
 
EKSRP  
Finančni okvir za posamezni LAS se izračuna po naslednji formuli: (Število prebivalcev LAS * vrednost 
točke) + (površina LAS * vrednost točke) + (razvitost občin * vrednost točke) = finančni okvir. V 
izračunu se ne upoštevajo mesta, ki imajo nad 10.000 prebivalcev. Na območju LAS Bogastvo 
podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah je tako naselje Ptuj s 17.869 prebivalci.  
 
 

EKSRP Število/koeficient 
razvitosti 

Vrednost (v EUR) Izračun za LAS 

Št. prebivalcev 28.801 10 288.010 

Površina (v km2) 311,8 550 171.490 

Razvitost občin 
 

Pod 0,9 
Od 0,91 do 0,99 
Od 1,00 do 1,10 
Od 1,11 do 1,60 

90.000 
70.000 
60.000 
55.000 

 
7*70.000 = 490.000 
1*60.000 =   60.000 

Skupaj   1.009.500,00 

 
ESRR  
Finančni okvir za posamezni LAS se izračuna po naslednji formuli: Finančni okvir = fiksni del + 
variabilni del, kjer je Fiksni del = 242.000 + (242.000 x število urbanih območij v središčih v somestjih 
x 0,20 + 242.000 x število medobčinskih središč x 0,30 + 242.000 x število regionalnih središč x 0,10) 
in Variabilni del = 138.000 + 138.000 x število funkcionalnih urbanih območij x 0,10 + 138.000 x število 
drugih urbanih območij x 0,30).  
Pri izračunu finančnega okvirja so v skladu z Uredbo o izvajanju CLLD uporabljena naslednja naselja: 
 

ESRR Naselja Vrednost (v EUR) Izračun za LAS 

fiksni del  Ptuj  242.000 *0,5822(**) 140.893,12 

variabilni del –
funkcionalno urbano 
območje 

Kidričevo 
Destrnik 

138.000+138.000*2*0,1 
 
in 

165.600 

Variabilni del- dodatna 
druga urbana območja 
 

Zg. Hajdina, Markovci, 
Juršinci, Dornava, 
Vintarovci, Trnovska vas, 
Grajena, Cirkovce, 
Lovrenc na Dr. polju 

138.000*9*0,3 372.600 

Skupaj   679.093,12 

(**) skupno število prebivalcev LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v slovenskih goricah (28.801) in 
LAS Haloze (20.668) je 49.469, delež prebivalcev LAS Bogastvo podeželja znaša 58,22% in 
predstavlja odstotek za razdelitev fiksnega dela med oba LAS-a. 
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sklad 
 

% 
/sklad 

Pripravljalna 
podpora 
(EUR/%) 

Animacija/ 
tekoči stroški 
(EUR/%) 

Izvajanje 
SLR 
(EUR/%) 

Sodelovanje 
EKSRP in 
ESRR 

 

EKSRP 59,78 11.954,99 333.766,80 799.139,53  1.144.861,32 

ESRR 40,22  8.045,01  637.495,70 33.552,41    679.093,12 

       

Skupaj 100 20.000 333.766,80 1.436.635,23 33.552,41 
1.823.954,44 

 

 

•Razdelitev sredstev po posameznem skladu  
 

Podukrep Sklad (EU + SLO) (v  
EUR) 

(v %) 

Pripravljalna podpora EKSRP 11.954,99 0,71 

ESPR    
ESRR 8.045,01 0,48 

Podpora za izvajanje 
operacij v okviru strategije 
lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost 

EKSRP 799.139,53 39,3 
ESPR     
ESRR 637.495,70 37,76 

Priprava in izvajanje 
dejavnosti sodelovanja 
lokalne akcijske skupine 

EKSRP     
ESPR     
ESRR 33.552,41 1,99  

Podpora za tekoče stroške 
in stroške animacije 

EKSRP 333.766,80 19,76 
ESPR     
ESRR     

Skupaj   1.823.954,44  100 

 

 EKSRP (EU + 
SLO) (v EUR) 

ESRR (EU + 
SLO) (v EUR) 

ESPR (EU + 
SLO) (v EUR) 

Skupaj (v EUR) 

Prispevek 
sklada 

 
1.144.861,32 

 
679.093,12 

 
0 

 
   1.823.954,44 

Lastna 
soudeležba 

 
339.871,90 

 
169.733,1 

 
0 

 
 509.605,00 

Skupaj (v EUR) 1.484.733,22 848.826,22     2.333.598,72 
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•Načrtovana dinamika črpanja sredstev za posamezne podukrepe po letih 
 

Podukrep 
Sklad 
(EU + 
SLO) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Podpora za 
izvajanje 
operacij v 
okviru 
strategije 
lokalnega 
razvoja, ki ga 
vodi 
skupnost 

EKSRP 0 

0,00  

  88.927,15 192.713,2
8 

176.044,65 
253.153,7
3 

88.300,76 

ESRR 0 

 111.321,

33 
93.323,26 102301,75 180040,12 

134.512,0

1 
15.997,23 

ESPR 0 

 
          

Priprava in 
izvajanje 
dejavnosti 
sodelovanja 
lokalne 
akcijske 
skupine 

EKSRP 0 

 
            

ESRR 0 

 
          33.552,41 

ESPR 0 

 
          

Podpora za 
tekoče 
stroške in 
stroške 
animacije 

EKSRP 

0 
 

 
20.503,4

8 
66.585,95 37.286,72 53.955,35 78.846,27 76.589,02 

ESRR               

ESPR  

 

          

Skupaj 

 

 

 
131.824,

81 
248.836,36 

 332.301,7

5 
410.040,12 

466.512,2

1 

214.439,4

2 
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•Načrtovana razdelitev sredstev po posameznih tematskih področjih ukrepanja 
 

Tematsko 
področje 

Sklad 
(EU + 
SLO) 

201
6 

201
7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ustvarjanj
e 
delovnih 
mest 

EKSRP 0     62.208,95 48.188,87 29.907,72 
116.496,9
7 

55.195,34 
 

ESRR 0   30.769,25   42.163,93 100.000,00 
134.512,0
1 

49.549,64 

ESPR 0               

Razvoj 
osnovnih 
storitev  

EKSRP 0       63.064,85 98.895,03 
103.551,3
9 

  

ESPR 0               

Varstvo 
okolja in 
ohranjanj
e narave 

EKSRP 0     26.718,20 30.199,95 32.123,67 33.105,37 33.105,38 

ESRR 0   23.388,58 49.855,08 27.051,42 30.391,20     

ESPR 0               

Večja 
vključeno
st mladih, 
žensk in 
drugih 
ranljivih 
skupin 
 

EKSRP 0       51.259,61 15.118,23     

ESRR 0   57.163,50 43.468,18 33.086,40 49.648,92     

ESPR 0               

Skupaj   0   111321,33 182.250,41 295.015,03 356.084,77 
387.665,7

0 
137.850,4

0 

 

•Stopnja sofinanciranja po posameznih podukrepih 
 

Podukrep EKSRP (v %) ESRR (v %) ESPR (v %) 

Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost 

85 80 0 

Priprava in izvajanje dejavnosti 
sodelovanja lokalne akcijske skupine 

85 80 0 

Podpora za tekoče stroške in stroške 
animacije 

100 0 0 

 
 
 
 
 

17. PRILOGE 

 
1.  Seznam članov LAS; 
2.  Pogodba o ustanovitvi LAS; 
3.  Osnutek javnega poziva za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v   

  okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«; 
4.  Pogodba z vodilnim partnerjem LAS;  
5.  Indikativna lista operacij sodelovanja LAS, ki bodo sofinancirane s sredstvi ESRR in 
6.  Elektronska verzija SLR. 


