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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 druž-
be, razkošna delavnica intelektualne in poslovne 
ustvarjalnosti vseh prebivalcev ter nenadome-
stljivo zavetje naše skupne prihodnosti. Kmetij-
stvo, 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, vinogra-
di, sadovnjaki, gozdovi, naravna območja in tudi 
odpadki so neprecenljivi rudniki narodnega bo-
gastva, varne hrane, surovin, poslovnih izzivov in 
zaposlitvenih priložnosti. 
Govorimo o treh obdobjih načrtnih prizadevanj 
države in lokalnega prebivalstva za razvoj po-
deželja v Sloveniji. V prvem obdobju, ki traja od 
sredine osemdesetih let preteklega stoletja do 
vstopa Slovenije v EU, so razvojni ukrepi usmer-
jeni v krepitev zmožnosti prebivalcev, da spozna-
jo razvojne dejavnike in priložnosti na podeželju, 
jih vrednotijo, po potrebi zavarujejo in uveljavilo 
njihovo trajnostno in gospodarno rabo. Spreme-
njen odnos do podeželja kažejo v tistem obdobju 
sprejeti strateški in operativni dokumenti ter prvi 
izvedeni razvojni projekti celostnega razvoja po-
deželja in obnove vasi (CRPOV), ki so bili v prvi 
vrsti namenjeni razvoju manjših podeželskih 
območij in obnovi naselij.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 uspešno uveljavljenega 
programa LEADER. Razvojni projekti izhajajo iz 
strateških razvojnih ciljev posameznih podežel-
skih območij, vendar v največji meri uresničujejo 
življenjske, socialne in bivalne potrebe podežel-
skih prebivalcev. Pomembna novost so lokalna 
partnerstva, ki omogočajo tudi povezovanje jav-
nega in zasebnega kapitala.
V tretjem obdobju po letu 2014 se vzpostavlja 
nova oblika organiziranja LAS, v katero se par-
tnerji vključujejo na osnovi pogodbenega par-
tnerstva 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 raz-
ličnih skladov, in sicer: Evropski sklad za razvoj 
podeželja (ESRP), Evropski sklad za regionalni ra-
zvoj (ESRR) in Evropski sklad za pomorstvo in ri-
bištvo (ESPR). Kronološki pregled politike razvoja 
podeželja potrjuje preprosto dejstvo, da je uspe-
šna izvedba programov revitalizacije podeželja, 
vrednotenja, odkrivanja in rabe naravnih poten-
cialov v vseh obdobjih odvisna od znanja in moti-
viranosti lokalnega prebivalstva, predvsem pa od 
odgovornega, podjetnega in inovativnega sode-
lovanja vseh ključnih nosilcev razvoja, ki jih pred-
stavljajo lokalne skupnosti, gospodarske družbe, 
strokovne ustanove, društva, kmetje in posame-
zniki.Na podlagi slovenskih in evropskih usmeri-
tev za razvoj podeželja ter razvojnih ciljev lokalnih 

prebivalcev 
smo leta 
2008 usta-
novili Lokalno 
akcijsko skupino 
– Bogastvo podeže-
lja 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, stro-
kovni zavodi in posamezniki. Območje LAS, ki 
obsega dravsko ravan in osrednji del Slovenskih 
goric, uvrščamo med najpomembnejše kmetij-
ske in izjemno turistično privlačne regije v Slove-
niji. 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 za izved-
bo projektov . Več kot 700.000,00 EUR so prispe-
vali prijavitelji sami, kar kaže na izjemno kakovost 
izbranih projektov, saj so bili prijavitelji za njihovo 
uspešno izvajanje pripravljeni prispevati tudi la-
stna sredstva. Največ projektov so prijavili občine 
in društva. Medtem ko so bili projekti občin v ve-
čini usmerjeni v reševanje infrastrukturne proble-
matike na podeželju, so bili projektni cilji društev 
pretežno namenjeni usposabljanju lokalnih pre-
bivalcev in ohranjanju nematerialne dediščine. 
Med pomembnejše infrastrukturne projekte uvr-
ščamo postavitev usmerjevalnih tabel na obmo-
čju Grajene, ureditev turističnega počivališča ob 
cesti Ptuj–Zavrč v občini Markovci, ureditev va-
ških studencev v nekaterih naseljih občine Mar-
kovci 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 ko-
lesarjenje 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 Uredi-
tev učilnice v naravi v gramoznici Strnišče. Med 
najobsežnejše in med prebivalci dobro sprejete 
projekte uvrščamo projekt Bogastvo okusov po-
deželja, ki je bil namenjen spoznavanju in promo-
viranju tradicionalnih jedi na našem območju
Pred novim programskim obdobjem 2014–
2020 se odgovorno soočamo s številnimi stro-
kovnimi in organizacijskimi dilemami za uspešen 
razvoj podeželja na našem območju, vendar tr-
dno povezani v spoznanju, da je odličnost naših 
razvojnih ukrepov odvisna od nesebičnega in 
ustvarjalnega sodelovanja vseh, ki smo kakorkoli 
povezani s podeželjem v Spodnjem Podravju, od 
naše premišljene inovativnosti in polne odgo-
vornosti do narave in ljudi. Z razvojnimi ukrepi 
želimo v novem programskem obdobju utrditi 
ekonomsko moč podeželja ter zavarovati na-
ravne in družbene vrednote, kar bo prispevalo k 
povečevanju zaposlitvenih možnosti ter zagota-
vljalo dobre pogoje za delo in bivanje podežel-
skega prebivalstva
Skupaj s podeželskimi prebivalci znova odkriva-
mo znano dejstvo, da je podeželje naša prete-
klost, sedanjost in prihodnost.
Dr. Vladimir Korošec,
predsednik LAS – Bogastvo podeželja ob Dravi 
in v Slovenskih goricah

Odkrivanje 
znanega

“Rešitev ni v strategijah. 
  Cilji, plani strategije vas ne pripeljejo do uspeha, 
  to lahko naredijo le ljudje in vrednote,
  ki jih pri tem usmerjajo!”

Jack Welch, General Electric
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2008
V letu 2008 smo dobili potrjeno Strategijo lokalnega razvoja in 
bili potrjeni kot aktivni LAS. Razpisali smo prvi Javni poziv za 
nabor projektov. Prispelo je sedem vlog z naslednjimi projekti:

če se na kratko dotaknemo vsebin posameznega projekta, lah-
ko trdimo naslednje: projekt S kolesi ob Dravi in v Slovenskih 
goricah je bil prvi skupni projekt na območju LAS. Zakaj kole-
sarske poti? Ker smo želeli območje povezati v skupno celoto, 
da se začuti povezovanje, skupen poenoten pristop, da dobimo 
skupen produkt, ki je odlična podlaga za nadgradnjo in dopol-
njevanje ponudbe območja, nudi praktičen in uporaben rezul-
tat za prebivalce kot tudi obiskovalce. LAS-ova kolesarska pot 
predstavljala »osnovno konstrukcijo«, na katero so se posredno 
ali neposredno navezovale in priključevale vse kasnejše aktivno-
sti, ki so potekale znotraj programa LEADER. V sklopu projekta 

je bila izvedena zasnova umestitve poti, zasnova in vsebinska 
izpolnitev animacijskih tabel ter njihova postavitev, vsebinska 
zasnova predstavitve naravnih in kulturnih znamenitosti ob ko-
lesarskih poteh, umestitev poti na terenu, izbor in umestitev kul-
turne in naravne dediščine ob poti ter izrisana digitalna oblika 
kolesarskih poti po vključenih občinah, izdan vodnik po kolesar-
ski poti v štirih jezikih, postavljenih devet glavnih tabel ter 284 
usmerjevalnih tabel. Za promocijo poti je bilo izvedenih nekaj 
kolesarskih prireditev.

S projektom Od trte do vina nekoč in danes smo obogatili upo-
rabnost viničarije na Destrniku. V sklopu projekta so bile v letu 
2009 izvedene naslednje aktivnosti: izdelava multivizije, naba-
va opreme za predvajanje multivizije, postavitev lesene ograje 
okrog objekta, polaganje opečnega tlaka v kleti, gradnja sani-
tarij, izdelava lesene vitrine. Poleg razstavljene opreme in pred-
metov si v viničariji lahko ogledate tudi film o življenju in delu 

LAS – Bogastvo podeželja ob Dravi 
in v Slovenskih goricah – partnerstvo 
za hitrejši in celosten razvoj podeželja
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PODATKI O IZVEDBI JAVNIH RAZPISOV / POZIVOV ZA IZBOR PROJEKTOV
LETO 2008

ŠT. PROJEKTA
IME PROJEKTA, kot je nave-

deno v odločbi o potrditvi LIN
KONČNI 

PREJEMNIKI

CELOTNA 
VREDNOST 

PROJEKTA, €

PREDLAGAN 
ZNESEK LEADER 

SREDSTEV,  €

ODOBREN ZNESEK 
LEADER SREDSTEV OD 

MK0, €
OPOMBE

VREDNOST 
PROJEKTA OB 
ZAKLJUČKU, €

SKUPNI ZNESEK IZPLAČIL 
ZAKLJUČENEGA 

PROJEKTA,  €

1
S kolesi ob Dravi in po Sloven-

skih goricah
LAS 106.000,00 30.000,00 33.968,37

po odločbi o prenosu 
sredstev

89.218,63 33.968,37

2 Od trte do vina nekoč in danes Občina Destrnik 65.464,80 25.000,00 20.942,98
po odločbi o prenosu 

sredstev
59.462,58 20.942,98

3 Obnovljivi viri energije LEA 12.640,00 5.614,00 5.614,00 15.362,91 5.614,00
4 Priprava pogrinjkov Biotehniška Šola 12.840,00 4.200,00 4.200,00 12.840,00 4.200,00

5
Napisne table v četrtni skupno-

sti Grajena
Mestna občina Ptuj 24.422,40 4.070,40 4.159,05

po odločbi o prenosu 
sredstev

29.358,00 4.159,05

6 Biotehnika me veseli Biotehniška šola 10.900,00 5.000,00 2.500,00 11.088,55 2.500,00
7 Ureditev vaških središč Občina Markovci 36.000,00 6.000,00 6.000,00 36.000,00 6.000,00

SKUPAJ 268.267,20 79.884,40 77.384,40 253.330,67 77.384,40

V prizadevanju za hitrejši in celosten razvoj podeželja je leta 
2007 devet občin Spodnjega Podravja, Destrnik, Dornava, 
Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Markovci, MO Ptuj, Trnovska vas 
in Sveti Andraž, skupaj z ustanovami, društvi, gospodarskimi 
družbami in podjetniki ustanovilo lokalno akcijsko skupino, 
ki deluje kot društvo – Bogastvo podeželja ob Dravi in v 
Slovenskih goricah. Z ustvarjalnim povezovanjem in sodelo-
vanjem smo želeli izboljšati kakovost življenja, uskladiti trajno-
stno rabo naravnih in družbenih potencialov v regiji ter povečati 
vlaganja v programe za napredek podeželja. Na ustanovitveni 
volilni skupščini je bil za predsednika LAS izvoljen dr. Vladimir 
Korošec in prvi upravni odbor. Zbor članov je potrdil tudi upra-
vljavca LAS, ki je v preteklem obdobju izvajal naloge administra-
tivnega vodenja LAS in animacije.

Območje LAS je v obdobju 2007–2013 zajemalo tri naravne 
enote, osrednji del Slovenskih goric ter Dravsko in Ptujsko polje. 
Območje je obsegalo 304,1 km2. Leta 2002 je v devetih ob-
činah izven Ptuja živelo 28.273 prebivalcev. Poprečna gostota 
poselitve je znašala 93 ljudi na km2.

V LRS smo si zadali pet temeljnih ciljev, ki smo jih skozi projekte 
zasledovali. Ti so: 

• razvoj podeželskega prebivalstva
• varovanje okolja in razvoj naselij
• razvoj kmetijstva
• razvoj turizma na podeželju in varovanje dediščine
• razvoj podjetništva na podeželju

V letih od ustanovitve do danes smo uspešno izvedli 60 projek-
tov v skupni vrednosti 1.432.259,80 €, od tega smo počrpali 
818.035,75 € LEADER sredstev od 841.722,00 €, kar pomeni 
več kot 97-odstotno uspešnost črpanja. Projekti so bili zelo ra-
znoliki, kot je raznoliko tudi podeželje.

Ob analizi zaključenih projektov se je pokazalo, da je bilo kar 
nekaj sredstev namenjenih v izgradnjo in obnovo infrastrukture 
za širitev predvsem turistične ponudbe na podeželju in našem 
območju. Vsebinsko smo zasledovali cilje ohranitve kulturnih 
in naravnih danosti območja, širitev turistične ponudbe, ohra-
njanje ljudskih običajev, plesov in kulinaričnih posebnosti, 
ohranjanje okolja in trajnostne rabe naravnih virov. Kamenček 
v mozaiku socialnega vključevanja ljudi s posebnimi potrebami 
smo dodali s sofinanciranjem projekta Didaktični tematski park 
v Jahalnem centru Starošince, ki ga s pridom uporabljajo otro-
ci s posebnimi potrebami in oboleli za rakom. Uredili smo re-
kreacijsko trim progo s fitnesom v naravi, kolesarske in jahalne 
poti, medgeneracijske kotičke, naravoslovno pot in učne poti. 
Pozabili nismo niti na daljno preteklost, saj smo sofinancirali na-
kup opreme in oblek za potrebe rimskih iger in rimskega tabo-
ra. Na območju LAS je s pomočjo LEADER sredstev dobil novo 
podobo geološko-paleontološki muzej Pangea, ki se ponaša z 
največjo zasebno zbirko mineralov in fosilov v tem delu Slove-
nije. Posneli smo film o pridelavi ptujskega luka, promocijsko 
predstavitev Vinsko-turistične ceste 13, uredili degustacijske 
prostore na Čušekovi domačiji v občini Dornava, v Stari preši 
na Mestnem Vrhu, viničarijo na Destrniku, spominski park kot 

opomin in spomin na vojne v preteklosti na območju Slovenije 
v Dornavi. Mar nam je bilo tudi za zapuščino naših dedkov in 
babic, njim v čast in spomin smo obeležili življenje nekoč na 
fotopovečavah v domu upokojencev v Vitomarcih, se poklonili 
naravi in njenim dobrotam v muzeju kraljic v Juršincih in seveda 
nismo pozabili na pomembne prednike s tega območja, s pona-
tisom Puchove monografije smo se poklonili Janezu Puchu, izu-
mitelju in tovarnarju, poklonili smo se tudi vaškemu posebnežu 
Vinku Koržetu s posodobitvijo njegove najstarejše folklorne sku-
pine v Sloveniji, uredili smo tipično panonsko dvorišče z vrtom 
in studencem na Simoničevi domačiji v Trnovski vasi in učni če-
belnjak v Vitomarcih, s katerim želimo približati pomen čebelar-
stva in delo čebel našim najmlajšim. Izvedli smo izobraževanja 
za potrebe ponudnikov območja na teme trženja, ureditve pro-
dajnih prostorov, okolice, promovirali obnovljive vire energije. 
Z nakupom stojnic in postavitvijo tržnice smo začeli promocijo 
lokalne hrane in kratkih verig v občini Kidričevo. Obiskovalcem 
smo omogočili vpogled v delo na kmetijah z oglednimi kmeti-
jami. Poskrbeli smo za degradirana območja in preprečili divja 
odlagališča, omogočili raziskovalni poligon v učilnici v naravi v 
Boldirjevi jami v Strnišču ter uredili divje odlagališče v Zabovcih 
s preureditvijo v ribnike in piknik prostor ter poskrbeli tudi, da 
bodo lahko kosci varno pluli čez Dravo ter še naprej z vso vne-
mo ohranjali stare običaje in opravila, ob katerih ni manjkal niti 
pravkar pečen domači kruh iz krušne peči, nazadnje pokukali 
še v življenje v srednjem veku ter njegovo kulinariko in seveda 
nepogrešljivo kuhinjo naših babic.

Kronološki pregled delovanja LAS v letih 2007–2013

LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah



viničarja ter njegove družine v vinogradu nekoč in delo vinogra-
dnika danes. Multivizija je rezultat enoletnega projekta, posne-
tega v vseh štirih letnih časih v sliki, besedi ter ob spremljavi 
glasbe, ki se prepleta z originalnimi posnetki iz narave. Delo v 
vinogradu je predstavljeno od nekoč (zapisi, fotografije, posnet-
ki) do danes, do današnjega sodobnega načina dela in pride-
lovanja vina. V multiviziji je prikazano življenje viničarja, delo v 
vinogradu in pridelava vina nekoč in danes. Za tuje obiskovalce 
bo predvajana v angleškem in nemškem jeziku. Del kleti smo 
opremili s staro opremo (zbirka etnoloških predmetov, potreb-
nih za vinogradništvo in kletarjenje).

Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje je v svojem pro-
jektu Obnovljivi viri energije pripravila študijo o možnostih upo-
rabe obnovljivih virov energije na območju LAS. Biotehniška 
šola ŠC Ptuj je izvedla dva projekta, in sicer Priprava pogrinjkov, 
v sklopu katerega je podeželske ženske in druge zainteresirane 
praktično poučevala o pripravi pogrinjkov za različne priložnosti. 
S projektom Biotehnika me veseli je osnovnošolcem omogočila 
obisk svetovnega prvenstva tekmovanja v oranju in promovirala 
priložnosti in možnosti razvoja podjetništva na kmetiji. Mestna 
občina Ptuj je izvedla projekt označevanja ulic v razpršenem na-
selju Grajena in pripravila skupne predstavitvene table za MČ 
Grajena. Občina Markovci je na prvi razpis prijavila študijo ure-
ditve vaških središč občine Markovci. Prvi javni poziv za prijavi-
telje ni bil najugodnejši, ker so zakonske podlage predvidevale 
različne deleže sofinanciranja in tako smo imeli v prvem javnem 
pozivu razpon sofinanciranja med 20 in 100 odstotkov upravi-
čenih stroškov.

2009
V letu 2009 smo izvedli drugi Javni poziv za nabor projektov, 
ki je prinesel nove projektne predloge. Tudi v tem obdobju je 
bil delež sofinanciranja različen in je znašal med 30 in 100 % 
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PODATKI O IZVEDBI JAVNIH RAZPISOV / POZIVOV ZA IZBOR PROJEKTOV
LETO 2009

ŠT. PROJEKTA IME PROJEKTA KONČNI PREJEMNIKI
ODOBREN ZNESEK LEADER 

SREDSTEV OD MK0, €
VREDNOST PROJEKTA 

OB ZAKLJUČKU, €
SKUPNI ZNESEK IZPLAČIL 

ZAKLJUČENEGA PROJEKTA,  €
1 Table in brošure občine Destrnik Občina Destrnik 5.259,48 16.909,95 5.259,48

2
Intenzivnost izpiranja nitratov v podtalnico pri različnih 

rabah zemljišč na vodovarstvenih območjih – nitrati
KGZ Ptuj 13.000,00 13.339,84 13.000,00

3 Mleko KGZ Ptuj 20.000,00 37.814,80 19.971,70
4 Ureditev ribnika Zabovci Občina Markovci 15.850,00 38.139,63 15.850,00

5
Priprava programa usposabljanja kmetovalcev za 

izvajanje dopolnilne dejavnosti socialno ….
Fundacija nazaja na konja 14.980,00 0,00 0,00

6 Ureditev tematskega didaktičnega parka Fundacija nazaja na konja 16.000,00 40.207,06 15.144,32
7 Spoznajmo lepote in vina VTC 13 Društvo VTC 13 5.766,40 16.850,99 5.625,87
8 Košnja na tradicionalni stari način Konjeniško društvo Nova vas pri Markovcih 4.320,00 12.033,74 2.889,30

SKUPAJ 95.175,88 175.296,01 77.740,67

upravičenih stroškov glede na vsebino in namen projektnega 
predloga. V drugem Javnem pozivu za nabor projektov so se 
opogumile tudi prve nevladne organizacije in prijavile svoje pro-
jektne predloge. Kljub manjšim krčem in odbitkom smo jih v ve-
liki večini izpeljali. Iz zagat smo potegnili najboljše, to je znanje, 
in napak prijaviteljev nismo več dopuščali. V tem pozivu smo 
izvajali projekte izobraževalne in raziskovalne narave, ugotavljali 
smo izpiranje nitratov v podtalnico, kakšen vpliv ima posamezna 
kultura na zadrževanje nitratov v koreninskem sistemu in koliko 
se jih izpere do globine 90 cm. Ugotovitve so bile zanimive, po-
učne in predvsem zelo uporabne za naše območje, ki je izjemno 
bogato s pitno vodo. Z gotovostjo lahko trdimo, da je najboljši 
posevek na najožjem vodovarstvenem pasu trava, ki do globine 
90 cm izpusti le minimalne količine nitratov. Trava se je izkazala 
kot boljša rešitev od pogozditve najožjega vodovarstvenega ob-
močja. V projektu Mleko smo izvedli niz izobraževanj za pridelo-
valce mleka, izvedli več kot 900 mlečnih analiz na 20 mlečnih 

multivizije, nakup potrebne IKT-opreme, posodobitev kataloga 
ponudnikov na območju VTC 13 ter promocija le-teh. Niti na 
ohranjanje ljudskih starih običajev nismo pozabili. V sklopu pro-
jekta Košnja na star tradicionalni način smo konjenikom iz Nove 
vasi pri Markovcih omogočili nakup novih ladij za prevoz čez 
Dravo, vlečnega voza, izvedbo prireditve in izgradnjo prave kru-
šne peči v vaškem domu v Novi vasi, iz katere še vedno zadiši 
po odlični domači gibanici, ocvirkovki ali pa kruhu, za kar z vese-
ljem poskrbijo članice Društva žena in deklet občine Markovci.

2010
To leto nam je prineslo nove projektne predloge, ki so se izvajali 
na področju izobraževanja in dopolnilnih dejavnosti na kmeti-
jah, revitalizacije kulturne dediščine na podlagi zgodovinskih 
podlag, obnovili smo kužno znamenje, poskrbeli, da ljudska 
pesem še kmalu ne bo zamrla in šla v pozabo ter postavili inte-
raktivni informacijski sistem, ki na žalost ni zaživel v taki meri, 
kot smo si želeli.

Interaktivne informacijske točke je projekt območja LAS, h ka-
teremu je pristopilo osem občin, glavni namen projekta je bil 

kmetijah iz območja LAS, izvedli individualna izobraževanja o 
vplivu krme na kakovost mleka, omogočili izobraževanje udele-
žencev na analizah mleka z njihovih kmetij, jih poučili o pomenu 
posameznih kriterijev in posledično dolgoročno vplivali na ka-
kovost surovega mleka s teh kmetij. V sklopu projekta ureditve 
ribnika v Zabovcih smo degradirano območje, kjer je nastalo 
divje odlagališče, uredili v piknik prostor z možnostjo športnega 
ribolova. Če nadaljujemo še z urejanjem degradiranih območij, 
smo v sklopu projekta ureditve tematskega didaktičnega parka 
uredili park s potjo, na kateri se izvajajo terapije na konju za 
osebe z motnjami v razvoju, omogočili revitalizacijo stare lipe, 
očistili okolico lipe in uredili prostor za počitek in sprostitev v 
Jahalnem centru Starošince, zasadili smo trajnice, dišavnice in 
sadno drevje, postavili didaktične pripomočke in učilnico v na-
ravi. Poskrbeli smo tudi za promocijo dela našega območja, in 
sicer dela vinsko-turistične ceste 13, ki se vije po čudovitem gri-
čevju Slovenskih goric, ena izmed glavnih aktivnosti projekta je 
bilo snemanje promocijskega filma, priprava tekstov in izdelava 
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na interaktivni način približati informacije mimoidočemu, bodisi 
prebivalcu ali obiskovalcu. V sistem so naložene informacije o 
kulturni in naravni dediščini, kolesarskih poteh in ponudbi tega 
območja. V sklopu projekta smo postavili 13 interaktivnih tabel, 
ki omogočajo dostop do informacij po območju LAS, pri njih se 
je pokazalo pomanjkanje širokopasovnega interneta, ker je na 
nekaterih mestih šibka brezžična internetna povezava. Interak-
tivne točke smo nadgradili in jih postavili tudi na splet, kjer na 
www.las-bogastvopodezelja.si (zavihek info) najdete vse infor-
macije o območju LAS.

Rimska doba na Ptuju je pustila vidne in močne sledi. Potencial 
v njih so videle ptujske terme pod vodstvom g. Klasinca, ki je v 
LAS prepoznal priložnost in se kot prvi gospodarski sektor prija-
vil na Javni poziv za nabor projektov ter uspel s prijavo. Za potre-
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PODATKI O IZVEDBI JAVNIH RAZPISOV / POZIVOV ZA IZBOR PROJEKTOV ZA OBDOBJE 2011–2013
LETO 2011

ŠT. PROJEKTA
IME PROJEKTA, kot je navedeno v odločbi o 

potrditvi LIN/NIP
KONČNI PREJEMNIKI

CELOTNA 
VREDNOST 

PROJEKTA, €

PREDLAGAN 
ZNESEK LEADER 

SREDSTEV,  €

ODOBREN ZNESEK 
LEADER SREDSTEV 

OD MK0, €

VREDNOST PROJEKTA 
OB ZAKLJUČKU, €

SKUPNI ZNESEK 
IZPLAČIL ZAKLJUČE-
NEGA PROJEKTA,  €

1 Napisne table v MČ Rogoznica in Grajena Mestna občina Ptuj 48.889,42 32.593,36 32.593,36 50.525,03 32.593,36
2 Ponatis Puhove monografije Občina Juršinci 25.912,80 17.275,20 17.275,20 16.138,56 10.759,04
3 Izdaja zbornika za ohranitev tradicije Društvo gospodinj Draženci 3.445,00 2.344,00 2.344,00 3.519,09 2.344,00
4 Ureditev vaških studencev občine Markovci Občina Markovci 39.600,00 26.399,99 26.399,99 45.091,71 26.399,99
5 Seminar lokalni vodniki in postavitev klopi Občina Destrnik 7.866,60 5.244,40 5.244,40 7.754,35 5.105,90
6 Učna in naravoslovna pot Občina Hajdina 14.070,00 9.380,00 9.380,00 14.086,21 9.380,00
7 Boljša prepoznavnost izdelkov s podeželja LAS 8.360,00 5.762,66 5.762,66 7.605,84 4.761,56
8 Promocija obnovljivih virov na podeželju LEA 13.900,04 10.064,03 10.064,03 13.900,04 10.064,03
9 Oprema za večnamenski prostor PGD Jablane 5.500,00 3.649,86 3.649,86 5.500,00 3.142,83

10 Vinkov folklorni vikend PD Cirkovce 20.900,00 17.417 17.417,00 21.025,71 17.417,00
11 Otroška olimpijada ŠD Cirkovce 3.000,00 2.500,00 2.500,00 3.037,36 2.500,00

SKUPAJ 191.443,86 132.630,50 132.630,50 188.183,90 124.467,71

2011
Pri tem razpisu se je stopnja sofinanciranja poenotila na do 
85 % vrednosti upravičenih stroškov, posledično se je zmanjšal 
tudi lasten vložek prijaviteljev. Dva izmed njih sta se še financira-
la po predhodno veljavni uredbi do 100 % upravičenih stroškov.

V sklopu projekta Napisne table v MČ Rogoznica in Grajena se 
je dodatno postavilo še 50 usmerjevalnih tabel, dodatna posta-
vitev teh tabel v četrtni skupnosti Grajena je omogočila večjo 
preglednost nad lego stanovanjskih hiš, kar bo obiskovalcem 
omogočilo lažje iskanje. V četrtni skupnosti Rogoznica smo ta-
ble postavili v naslednjih naseljih: Pacinje – 18 usmerjevalnih 
tabel, Spodnji Velovlek – 11 usmerjevalnih tabel, Podvinci – 26 
usmerjevalnih tabel, Kicar – 50 usmerjevalnih tabel. V vseh na-
štetih vaseh bo stala po ena informativna tabla z zemljevidom. 
Skupno število je 155 usmerjevalnih tabel in štiri informativne 
table z zemljevidom krajev.

Glavne aktivnosti projekta Ponatis Puhove monografije so bile 
ureditev in dopolnitev obstoječe monografije, prevod v tuje 
jezike in zaključna predstavitev ponatisa. Puhova monografija 
je namenjena društvom s področja kulturnega in turističnega 
delovanja, šolski mladini (OŠ, srednje šole, fakultete), občanom 
občine Juršinci in vsem obiskovalcem Puhovega muzeja ter 
strokovni javnosti v vlogi mreženja kulturnih vsebin ter turistič-
ne ponudbe v regiji. Izdanih je bilo 1000 izvodov monografije.

V sklopu projekta Izdaja zbornika za ohranitev tradicije je Dru-
štvo gospodinj Draženci zbralo in predstavilo svoje dolgoletno 
projektno delo, ki bistveno prispeva k izboljšanju kakovosti ži-
vljenja na podeželju, razvoju podeželskega prebivalstva in vklju-
čenosti le-tega v različne oblike vseživljenjskega izobraževanja. 
V sklopu projekta so nastali stroški oblikovanja in tiska zbornika, 
materiala za pripravo razstave (material za kuhanje in peko, em-
balaža, stroški vabil in pošiljanja).

S projektom ureditev vaških vodnjakov smo želeli obuditi funkci-
jo vodnjakov v smislu druženja ob njih (vodnjaki nimajo prvotne 
funkcije, so dekorativni, z izjemo vodnjaka v Zabovcih, kjer je 
zagotovljena pitna voda iz javnega vodovoda). Ob vodnjaku v 
Zabovcih teče kolesarska pot. Pomenil bo počivališče za rekre-
ativce in turiste z dostopom do pitne vode. Predmet sofinan-
ciranja so poleg vodnjakov še parkovna oprema, instalacija in 
vrtnarska dela.

Projekt z naslovom Seminar lokalnih vodnikov in postavitev klo-
pi je celostna rešitev za lokalno skupnost, ki je na svojem obmo-
čju izobrazila 10 lokalnih vodnikov, ki poznajo veščine vodenja 
in lokalne posebnosti, znamenitosti, tradicionalne prireditve, 
izdelovalce domačih obrti, ponudnike na kmetijah, kjer žive ter 
lahko to tudi na zanimiv način predstavijo obiskovalcem. Klopi 
omogočajo postanek in počitek na območju lokalne skupnosti 
ter se lepo zlivajo z okolico.

Projekt Naravoslovna in učna pot občine Hajdina je odličen pri-
mer, ko lokalna skupnost začuti potrebo okolja in upošteva želje 
svojih občanov. Projektno idejo sta podala občana, g. Zupanič 
in g. Brodnjak, ki sta želela v okolju urediti rekreacijsko pot s 
fitnesom v naravi ter naravoslovno pot v rokavu reke Drave, ki 
nudi zavetje številnim živalskim in rastlinskim vrstam. Projekt 
ohranja krajino neokrnjeno, preprečuje nekontrolirano podira-
nje redkih drevesnih vrst na tem območju (jelša, platana, dob) 
ter preprečuje degradacijo. S projektom smo želeli urediti učne 
poti na območju LAS, da bodo lahko osnovnošolci spoznavali 
rastje ob poteh v naravi. Naravoslovna pot je urejena ob rokavu 
stare struge reke Drave. Njen namen je zagotoviti prehodnost 
območja, zmanjšati možnost divjega odlaganja smeti in omogo-
čiti obiskovalcem vpogled v rastje in živalski svet. Na učni poti 
je urejena učilnica v naravi in postavljeni so trim rekviziti. Glav-
ne aktivnosti v okviru projekta na naravoslovni poti Berl so bile: 
ureditev poti in mostičkov (brvi) preko vode, (čiščenje zarasti in 
trasiranje poti (brez posega v prostor), utrditev poti, označitev 

PODATKI O IZVEDBI JAVNIH RAZPISOV / POZIVOV ZA IZBOR PROJEKTOV
LETO 2010

ŠT. PROJEKTA
IME PROJEKTA, kot je navedeno v odločbi o 

potrditvi LIN
KONČNI 

PREJEMNIKI
CELOTNA VRE-

DNOST PROJEKTA, €
PREDLAGAN ZNESEK 
LEADER SREDSTEV,  €

ODOBREN ZNESEK 
LEADER SREDSTEV 

OD MK0, €

VREDNOST 
PROJEKTA OB 
ZAKLJUČKU, €

SKUPNI ZNESEK 
IZPLAČIL ZAKLJUČENEGA 

PROJEKTA,  €
1 Interaktivne inf. točke LAS 134.833,20 69.895,00 59.808,50 74.436,61 30.818,37
2 Inovativna revitalizacija rimske dediščine Terme Ptuj 71.100,00 31.000,00 31.260,00 71.100,00 31.260,00
3 Od pridelka do izdelka, od mleka do sira KGZS Zavod Ptuj 10.486,02 4.173,40 5.223,40 9.338,96 5.018,31
4 Kulturna dediščina – mreža podeželskih muzejev Občina Sv. Andraž 16.755,00 11.487,00 7.043,34 18.034,44 7.043,34
5 Približajmo podeželje in ljudsko pesem mestu Mestna občina Ptuj 9.086,29 7.096,60 7.157,00 8.959,93 7.157,00

SKUPAJ 242.260,51 123.652,00 110.492,24 181.869,94 81.297,02

be rimskih iger in rimskih zgodb v Termah Ptuj je bilo v sklopu 
projekta nabavljenih 400 rimskih oblek, 15 oklepov vojščakov, 
rimske stojnice in izvedena prireditev Rimske igre. Nismo po-
zorni le na daljno zgodovino, posebno pozornost namenjamo 
tudi bližnji preteklosti, tako smo s projektom Kulturna dediščina 
obnovili kužno znamenje v Dragah v občini Sv. Andraž, naredili 
kakovostne povečave starih fotografij (od leta 1916 naprej), jih 
uokvirili in namestili v prostorih društva upokojencev kot stalno 
razstavo. S projektom mestne občine Ptuj smo želeli približa-
ti podeželje mestu, predstaviti uspešne in lepo urejene kmeti-
je urbanemu prebivalstvu, občanom približati ljudsko izročilo 
(ljudsko pesem in glasbila, ki gredo počasi že v pozabo). Želimo 
predstaviti značilne jedi osrednjih Slovenskih goric, ki jih znajo 
pripraviti le še naše babice. Omogočili smo tudi izbor kmetije 
leta, ki je potekal po naslednjih kriterijih: ekološko in tehnološko 
varčno kmetovanje, gospodarjenje na kmetiji, ohranjanje tradi-
cije življenja na vasi, arhitektura in urbanizem in zunanja ure-
ditev kmetije. Projekt oblikuje kulturno identiteto in spodbuja 
razvoj dejavnosti na podeželju.
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poti (32 tabel), označitev rastlin ob poti (30 tabel), ureditev ene 
tematske točke (zajema postavitev treh tabel s predstavitvijo 
značilnih živalskih vrst na območju poti – table s slikami in opi-
si, ureditev počivališč – postavitev treh lesenih klopi, skladnih z 
okoljem, v neposredni bližini tematskih točk), priprava zloženke, 
tisk zloženke (2000), postavitev informacijske table z zemljevi-
dom poti.

Glavne aktivnosti na delu projekta učne in rekreacijske poti so 
bile: ureditev poti (utrditev poti, trasiranje, čiščenje zarasti, ozna-
čitev poti (32 usmerjevalnih tabel), označitev dreves in rastlinja 
ob poti (30 tabel), ureditev trim točke (postavitev treh lesenih 
klopi), postavitev 10 trim rekvizitov), ureditev letne učilnice s 
tematsko točko (postavitev dveh tabel z opisi rastlin, ureditev 
sedišč), zasaditev 70 rastlin, priprava in tisk zloženke (2000), 
postavitev informacijske table z zemljevidom poti.

Skupen LAS-ov projekt Boljša prepoznavnost izdelkov izobra-
ževalne narave je bil namenjen spodbujanju razvoja dodatnih 
in dopolnilnih dejavnosti na območju. Zainteresirane kmetije in 
druge ponudnike na podeželju smo želeli z organizacijo delavnic 
izobraziti, kako primerno pripraviti izdelek za trg, ponudnikom 
predstaviti pomen zunanje priprave izdelkov za trženje, načine 
trženja, organizacijo in postavitev prodajnih mest na podeželju. 
Delavnice so bile namenjene tudi opozarjanju na tipične izdel-
ke z območja LAS, ki so razvojna priložnost in predstavljajo 
bogastvo podeželja na območju LAS, iskanju lastne identitete 
in povezave s kulturnimi, naravnimi znamenitostmi v ponudbi 
podeželja, navezavi na praznične dneve kot tržna priložnost za 
ponudnike izdelkov in pridelkov, prepoznavanju primerov do-
brih praks na območju LAS kot zgled, ki je vreden posnemanja, 
izobraževanju za potrebe načrtovanja, razvoja in delovanja po-
nudnikov na območju LAS, deležnikom smo poleg navedenega 
omogočili ogled dobre prakse v sosednji Avstriji.

Projekt promocije obnovljivih virov je bil izobraževalne narave, 
kjer so na terenu po različnih lokacijah predstavljali možnosti 
uporabe OVE v gospodinjstvih. Projekt je na enem mestu zdru-
ževal in predstavil najsodobnejše in najučinkovitejše tehnologije 
za izrabo OVE in URE. Naše delavnice so obsegale vse sisteme 
za izrabo OVE, URE. Na podlagi določitve individualnih potenci-
alov smo uporabnikom omogočili svetovanje o najoptimalnej-
šem viru UVE, URE, ki pride v poštev v njihovem gospodinjstvu.

S projektom oprema za večnamenski prostor smo omogoči-
li različne oblike izobraževanj in predavanj na mikro območju, 
z njim smo dosegli medgeneracijsko sodelovanje, kjer mlajše 
generacije poučujejo starejše o uporabi računalnikov in po-
dobnih sodobnih tehnoloških pripomočkov. Predmet projekta 
je omogočil nemoteno izvajanje vseh aktivnosti, ki se bodo iz-
vajale tudi po zaključku projekta. Glavne aktivnosti projekta so 
bile: nakup stolov za namene izobraževanja nakup računalnika, 
platna, projektorja, omare in izvedba 21 delavnic in predavanj. 
Projekt je bil prvi partnerski projekt dveh nevladnih organizacij 
na območju LAS.
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PODATKI O IZVEDBI JAVNIH RAZPISOV / POZIVOV ZA IZBOR PROJEKTOV
LETO 2012

ŠT. PROJEKTA
IME PROJEKTA, kot je nave-

deno v odločbi o potrditvi NIP
KONČNI PREJEMNIKI

ODOBREN ZNESEK LEADER 
SREDSTEV OD MK0, €

VREDNOST PROJEKTA 
OB ZAKLJUČKU, €

SKUPNI ZNESEK IZPLAČIL 
ZAKLJUČENEGA PROJEKTA,  €

1 Jahalna pot Občina Markovci 6.453,60 9.680,40 6.453,60
2 Lovni turizem LD Vitomarci 5.105,90 7.477,23 5.105,90
3 Simoničeva domačija Občina Trnovska vas 19.913,59 29.870,44 19.913,59
4 Table Občina Destrnik 17.733,97 22.776,08 15.019,10
5 Krona Društvo za ohranjanje tradicije Juršinci 5.284,00 7.925,52 5.283,68
6 Učilnica  v naravi Občina Kidričevo 22.335,99 33.063,40 22.042,26
7 Tržnica Občina Kidričevo 10.044,22 15.089,95 9.994,00
8 Dediščina Hajdine Občina Hajdina 7.747,46 11.645,18 7.747,46
9 Pangea Viljem Podgoršek 25.890,68 27.800,18 18.933,46

Pangea Viljem Podgoršek 9.052,20 6.957,42
SKUPAJ 120.509,41 174.380,58 117.450,47

Projekt Vinkov folklorni vikend je primer projekta, s katerim smo 
obeležili 80-letnico obstoja FS Vinka Koržeta, raziskali oblačil-
no tradicijo v času nastanka folklorne skupine. Namen projekta 
je bil poleg izvedbe obletnice še menjava kostumske podobe 
folklorne skupine, organiziranje in izvedba mednarodnega fol-
klornega festivala, predstavitev publikacije o raziskavi oblačil-
ne tradicije na tem območju, izvedba samostojnega koncerta 
ob obletnici. Trajnostni učinek projekta se kaže v ohranjanju 
nesnovne kulturne dediščine in tradicije na območju LAS. Z iz-
dano publikacijo o novih oblačilih je v pisni obliki zabeležena 
oblačilna tradicija območja FS Vinka Koržeta, ki nove kostume 
uporablja na številnih nastopih in gostovanjih tako doma kot v 
tujini.

Glavni cilj projekta Otroška olimpijada je druženje otrok ob špor-
tnih aktivnostih in ustvarjalnih delavnicah za otroke na temo 
šport in rekreacija. Namen projekta je bila motivacija najmlajših, 
da jim športna aktivnost postane del vsakdana v današnji dobi 
televizije in računalništva. Želeli smo jih usmeriti na pot zdra-
vega in aktivnega preživljanja prostega časa. Kljub tekmovalni 
naravi je bil glavni moto pomembno je sodelovati, ne zmagati, 
zato so za sodelovanje vsi udeleženci prejeli medalje. Sodelova-
lo je osem šol iz območja LAS in več kot 300 otrok.

2012
Leto 2012 nam je kot nagrado za uspešno delo prineslo doda-
tnih 47.408,47 €, kar je omogočilo, da smo v letu 2012 razpisali 
dva Javna poziva za nabor projektov. V prvem smo izvedli devet 
projektov, v drugem javnem pozivu za to leto, v katerem smo 
izvedli 20 projektov, smo se predvsem zaradi dobrih projektnih 
predlogov odločili, da preusmerimo vsa namenska sredstva za 
delovanje, ki nam jih je zagotavljalo MKGP, v sredstva, namenje-
na izvedbi projektov ter omogočimo izvedbo čim večjemu števi-
lu projektov s čim višjim deležem sofinanciranja. Zaradi velikega 
števila kakovostnih projektnih predlogov smo bili pri NIP-u za 
zadnji javni poziv primorani znižati delež sofinanciranja LEADER 
sredstev, kar se je izkazalo za absolutno najugodnejšo rešitev za 
območje, ker smo na tak način izvedli več projektov. 

Prvi nabor projektov v letu 2012
Vedno več je ljudi, ki se želijo v prostem času zavihteti v sedlo in 
v sožitju s plemenitimi, inteligentnimi in gracioznimi konji pre-
živeti del svojega prostega časa. Glavni namen rekreativnega 
jahanja je tesen stik s konjem in naravo, ki se ljudem v celoti 
razkrije šele, ko dokončno zapustijo mestni vrvež. Zaradi po-
sebnega režima varovanja ekosistema je na celotni jahalni poti 
določen prostor za krajši počitek s privezi, možnosti za jahanje 
v koraku, v kasu, na nekonfliktnih območjih pa morebiti tudi v 
galopu. Trasa jahalne poti je samo ena. Prilagojena je različni 

strukturi, znanju in željam konjenikov: za otroke, rekreativne ja-
hače, konjenice. Jahalna pot za otroke je kratka, s primernimi 
konji (poniji, haflingerji), ob kateri se lahko izvaja okoljevarstve-
na vzgoja. Jahalna pot za rekreativne jahače je poučna in hkrati 
sproščujoča, saj predvidevamo, da so se le-ti za jahanje odlo-
čili tudi zaradi želje po stiku z naravo, seveda ob poznavanju 
osnovnih veščin jahanja. Jahalna pot za konjenice, ki se morajo 
predhodno najaviti, je specifična, saj jih je treba predvsem za-
radi njihove številčnosti usmeriti mimo konfliktnih območij in 
predhodno prerazporediti v manjše skupine.

 Projekt uvaja nove metode pridobivanja tujih in domačih go-
stov z lovom na majhno divjad, do sedaj smo imeli samo lov na 
visoko divjad.

Projekt uvaja nov proizvod, to je lov na majhno divjad. Poso-
dablja tradicionalen lov na malo divjad in vzrejo male divjadi. 
S projektom želimo obogatiti ciljno usmerjeno turistično po-
nudbo, povečati vlaganja male divjadi – fazanov v naravo za 
šestkrat s 150 na 900 kosov, ki omogoča ponudbo lovnemu 
turizmu odstrel 300 fazanov ter privabi za šestkrat več lovcev – 
gostov iz tujine in domovine, ki bodo koristili usluge še drugih 
ponudnikov na našem območju. Projekt ureditve dvorišča Simo-
ničeve domačije na območju LAS s svojimi 220 leti predstavlja 

pravi arhitekturni biser. Predmet projekta je bila ureditev tipič-
nega slovenskogoriškega kmečkega dvorišča. S postavitvijo 
brajd, zelenjavnega vrta, rekonstrukcijo studenca in posaditvijo 
žive meje ohranja pristen videz domačije. Aktivnosti projekta so 
bile naslednje:

1. izravnava terena, ozelenitev terena, ureditev dovoza na 
domačijo z lesenim mostičkom in zaščitno ograjo v leseni 
izvedbi, na katero se namestijo cvetlična korita (v leseni iz-
vedbi). Na koncu mostu se izvede lesena ograja, ki se naveže 
na pintovec.

2. ureditev studenca; studenec je bil prenesen s kmetije v Bišu, 
kjer je še obstajal, vendar je bil v propadajočem stanju in ni 
bil več v uporabi. Uporabne dele tega studenca (kovinske in 
druge) smo prenesli in jih uporabili pri postavitvi, leseni del 
in streho studenca smo naredili na novo v obliki, kot je bilo 
prvotno in iz materialov, ki so se uporabljali takrat (les, stara 
opečna kritina).

3. postavitev avtohtone ograje iz lesa (plank), kot je to bilo na 
našem območju. Obstoječa ograja okrog zelenjavnega vrta 
je bila v razpadajočem stanju, zato smo jo v celoti zamenjali 
in postavili v isti obliki, kot je bila. Zelenjavni vrt je tudi v upo-
rabi, saj ga obdelujejo in uporabljajo naše članice Društva 
kmečkih žena Trnovska vas, ki pridelke z vrta porabijo za svo-
je kuharske tečaje in tudi druga srečanja, za katera večkrat 
pripravijo jedi, ki so tudi avtohtone jedi na našem območju. 
Obnovil se je tudi cvetlični vrt. Zasadili smo stare sorte sa-
dnega drevja in grmičevja ter postavili brajde za vinsko trto.
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V občini Destrnik smo postavili usmeritvene table za ponudnike 
občine in usmerjevalne za lažji dostop na gričevju razpršenih 
naselij. Cilj projekta je bil postavitev 172 uličnih tabel v skladu s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na jav-
nih cestah. Večina jih je postavljena na samostojnih drogovih, 
nekaj pa na drogovih obstoječe signalizacije.

Društvo za ohranjanje dediščine Juršinci je v sklopu projekta 
Krona postavilo društveno zbirko v čast prireditvi Kraljica jeseni, 
v kateri se lahko obiskovalci seznanijo z zgodovino prireditve 
in drugo dediščino z našega območja. S projektom smo uredili 
društveno zbirko – posodobili muzej dediščine kraljic, raziskali 
dediščino z dokumentiranim filmom in izdali bilten o prireditvi 
Kraljica jeseni.

Učilnica v naravi je projekt v občini Kidričevo, katerega glavni 
namen je ureditev degradiranega območja, ureditev gramo-
znice za učne namene, upoštevaje ekoremediacijo, uporaba 
inovativnih pristopov za pridobivanje neposrednih izkustev v žnost in možnost, da svojo zbirko postavi na ogled širši javnosti. 

Tako smo skupaj pripravili projektni predlog in omogočili razši-
ritev muzejske zbirke in predstavitev mnogih čudovitih primer-
kov. Na območju LAS smo s projektom pridobili nov, zanimiv 
turistični produkt.

Projekti drugega javnega poziva iz leta 2012
Prišli smo do zadnjega javnega poziva in projektov, ki kot drobni 
delci mozaika sestavljajo širšo podobo območja in delček po 
delček oblikujejo pestro ponudbo ter pomembno sooblikujejo 
območje LAS. Še kratek sprehod po projektih.

Projekt Usmerjevalne table omogoča hitrejšo dostopnost, bolj-
šo informiranost in posledično lažjo orientacijo na območju.

Projekt Dediščina občine Sv. Andraž prispeva k ohranitvi in 
predstavitvi bogate kulturno-zgodovinske dediščine občine in 
območja ter pripomore k boljši in večji prepoznavnosti. 

Projekt Učni čebelnjak prispeva k vseživljenjskemu učenju na 
podeželju, motivira in spodbuja podeželane k razmišljanju o 
podjetništvu in hkrati prikazuje pomen čebel in čebelarstva v 

našem vsakdanu, bistveno pripomore tudi k izobraževanju na-
ših nadobudnežev o življenju in pomenu čebel.

Projekt Od lanu do platna Turističnega društva Destrnik je en 
izmed vzornih primerov projektov na območju LAS. Projekt je 
primer celostnega pristopa k ohranitvi že skoraj pozabljenih 
spretnosti obdelave lanu. TD si je za cilj postavilo obuditev 
pridelave in predelave lanu. Skrb za ohranitev starih običajev 
daje območju LAS dodano vrednost v ustvarjanju možnosti 
za diverzifikacijo, z novimi turističnimi produkti privablja obi-
skovalce. Vzpostavitev možnosti za učenje, ohranjanje in pred-
stavitev starih običajev daje kraju dodano vrednost, območju 
dodatno turistično ponudbo in večjo prepoznavnost območja 
LAS. Ohranjanje običajev omogoča tudi varovanje tradicije in 
nesnovne dediščine, ki kot pomembna dejavnika izredno vpli-
vata na pestrost ponudbe tega območja. Glavni cilji projekta so 
bili: ohraniti staro obrt in jo predstaviti širši javnosti, vzpostaviti 
nov turistični produkt, povečati prepoznavnost območja za 2 %, 
pridelati 20 kg semena in 10 kg lanenih niti, izobraziti 18 ljudi za 
prikazovanje običaja predelave lanu, vzpostaviti pogoje butične 
prodaje lanenih izdelkov (niti, olje, platno …), primerno obleči 
pet parov za potrebe predstavitve običaja obiskovalcem. Aktiv-
nosti projekta so zajemale: nakup potrebne opreme za prede-
lavo lanu: dvojne statve, šest kolovratov, osem trlic, stiskalnico 
za olje, dve motali za nit, glavnik, nakup oblek za predstavitve: 
pet kompletov ženskih oblek (krilo, bluza, predpasnik ruta), pet 
parov ženskih folklornih čevljev, pet kompletov moških oblek 
(hlače, srajca, predpasnik), pet parov moških čevljev, 17 izobra-

PODATKI O IZVEDBI JAVNIH RAZPISOV / POZIVOV ZA IZBOR PROJEKTOV
LETO 2012

ŠT. PRO-
JEKTA

IME PROJEKTA, kot je navedeno v 
odločbi o potrditvi NIP

KONČNI PREJEMNIKI
ODOBREN ZNESEK LEADER 

SREDSTEV OD MK0, €
VREDNOST PROJEKTA 

OB ZAKLJUČKU, €
SKUPNI ZNESEK IZPLAČIL 

ZAKLJUČENEGA PROJEKTA,  €
1 USMERJEVALNE TABLE OBČINA MARKOVCI 5.340,74 10.024,15 5.340,74
2 DEDIŠČINA OBČINE SV. ANDRAŽ OBČINA SV. ANDRAŽ 7.581,83 13.667,91 7.581,83
3 UČNI ČEBELNJAK DARJA KURI 3.361,17 5.465,56 3.361,17
4 OD LANU DO PLATNA TD DESTRNIK 11.140,53 19.307,22 11.140,53
5 PODPORNO OKOLJE LAS*** 8.475,49 12.800,77 7.375,94
6 GRAJSKI PRAZNIK VTC 13 8.575,23 15.103,49 8.575,23
7 UREDITEV KROŽIŠČA OBČINA TRNOVSKA VAS 7.393,75 13.653,26 7.393,75
8 SPOMINSKI PARK OBČINA DORNAVA 15.672,16 27.031,99 14.853,97
9 LUKARSTVO TED LUKARI 9.253,42 16.044,14 9.253,42

10 SREDIŠČE SKORBA OBČINA HAJDINA 16.250,00 30.000,00 16.250,00
11 STARA PREŠA MOP 14.530,32 32.914,51 14.530,32
12 MEDGENERACIJSKI KOTIČEK OBČINA KIDRIČEVO 19.870,60 36.049,44 19.504,89
13 POČIVALIŠČE OBČINA MARKOVCI 15.401,67 29.100,00 15.401,67
14 UČNA POT IN USM. TABLE OBČINA SV. ANDRAŽ 5.056,98 8.481,77 5.056,98
15 IGRALNI KOTIČEK OBČINA DESTRNIK 8.174,59 14.992,48 8.138,15
16 PO POTI ZGODOVINE  OBČINA KIDRIČEVO 11.737,91 19.095,65 11.313,93
17 ŽIVINOREJA KGZ PTUJ 16.515,03 31.955,41 16.515,03
18 OGLEDNE KMETIJE ZRS BISTRA 21.602,74 34.255,77 20.301,19
19 RIMSKI TABOR POETOVIO LXIX 1. faza 25.179,79 35.830,00 20.021,79

RIMSKI TABOR POETOVIO LXIX 2. faza 5.158,00 9.377,47 5.158,00
20 KULINARIKA LAS 22.522,50 44.047,71 22.522,50

SKUPAJ 258.794,45 459.198,70 242.215,09

naravi oziroma za učne namene. Učilnica omogoča praktičen iz-
obraževalni proces na terenu, v katerem lahko predšolski otroci, 
osnovnošolci, srednješolci, študentje, prebivalci okoliških občin, 
občani Kidričevega in domači vseh starosti spoznavajo pedo-
loško sestavo, biotsko pestrost in raznolikost živalskega sveta 
tega območja.

Občina Kidričevo je s projektom Tržnica obnovila opuščeno tr-
žnico na Kidričevem, pomembno je vplivala na kratke dobav-
ne verige, saj je ponudnikom občine omogočila direktno in 
neposredno ponudbo v občini, prebivalcem pa oseben stik s 
ponudniki. Ponudbo na tržnici je v začetni fazi popestrila tudi s 
tematskimi dogodki.

Občina Hajdina je v partnerskem projektu dediščina Hajdine 
razkrila vse skrivnosti, znamenitosti in posebnosti lokalne sku-
pnosti in jih predstavila v večjezični brošuri.

Muzej Pangea je projekt, katerega prijavitelj je ljubiteljski zbi-
ralec mineralov in fosilov, po poklicu geograf, ki ima v lasti naj-
verjetneje največjo zasebno zbirko mineralov in fosilov iz vsega 
sveta, g. Viljem Podgoršek, ki je v sredstvih LEADER uvidel prilo-

ževanj po 4 ure za delo z opremo, pripravo tekstov, oblikovanje, 
fotografiranje in tiskanje brošure (500 kosov), promocijski ma-
terial: 2000 kosov letakov z zemljevidom (priprava, oblikovanje 
in tisk), zaključno prireditev, oranje in predsetveno pripravo tal s 
setvijo. Pri tem gre poklon in zahvala za vso iniciativnost, aktiv-
nost in predanost ohranjanju tega običaja gospe Nadi Zupanič, 
ki nas je mnogo prehitro zapustila.

Projekt Podporno okolje omogoča podporo lokalnim ocenjeva-
njem na območju. Ocenjevanje lokalno pridelane hrane omogo-
ča vpogled v kakovost pridelane in predelane hrane, kar ugodno 
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vpliva na izboljšanje kakovosti pridelkov in konkurenčnosti kme-
tijske proizvodnje ter omogoča monitoring kakovosti lokalno 
predelane in pridelane hrane. Projekt omogoča sistemski pri-
stop k reševanju problema spremljanja kakovosti izdelkov, ki jih 
je moč kupiti na območju LAS. Gre za nov pristop k reševanju 
navedenega problema. Aplikacija je po predhodnem dogovoru 
na voljo izvajalcem najrazličnejših lokalnih ocenjevanj na obmo-
čju LAS.

Predstavitev življenja v srednjem veku v povezavi z vini dana-
šnjega časa je na območje LAS vdihnila nov način predstavljanja 
bogastva ponudbe na tem območju in posledično pripomogla 
k izboljšanju kakovosti življenja na podeželju in razvoju turizma 
z dodatnim turističnim produktom. Glavne projektne aktivnosti 
so bile: dve kulinarični delavnici (jedi srednjega veka), postavlje-
na blagovna znamka Knezovo vino – izdelava celostne podobe 
blagovne znamke in promocija le-te, nakup srednjeveških obla-
čil, priprava ocenjevanja, ocenjevanje, priprava materiala, izdaja 
kataloga grajskega ocenjevanja vin, priprava, organizacija in iz-
vedba grajskega vinskega praznika, nakup degustacijskih kozar-
cev, priprava, organizacija in izvedba grajskih iger, nočitve tujih 
sodelujočih skupin na igrah ter promocija obeh prireditev. To je 
bil projekt, v katerem so sodelovali trije partnerji, Društvo VTC 
13, Društvo cesarsko-kraljevi Ptuj in MO Ptuj.

omogočile svobodno življenje v samostojni državi. Pod okriljem 
projekta smo uredili novo ogledno tematsko turistično točko na 
območju LAS.

Projekt Lükarstvo je namenjen našemu zelo iskanemu izdelku, 
ki predstavlja nesluten potencial. To je ptujski lük, domača av-
tohtona vrsta čebule. Njemu v čast smo posneli predstavitveni 
film o pridelavi lükeca in proizvodnji ptujskega lüka. Na ogled 
so člani TED Lükari postavili stalno razstavo pripomočkov, ki so 
kmetom lajšali delo pri proizvodnji tega posebneža. Za potrebe 
predstavitve smo opremili degustacijski prostor ter Čušekovi 
domačiji vdahnili življenje in namembnost, postala je namreč 
ponosna gostiteljica ptujskega lükeca in življenja ter orodja, po-
vezanega z njim.

Projekt Učna pot in postavitev usmerjevalnih omogoča lažjo 
orientacijo na območju občine, zagotavlja kakovostno in enako-
merno razdeljeno informiranje v občini ter zagotavlja zavedanje 
okolice, v kateri živimo, kar skupno pripomore k boljši kakovosti 
življenja na podeželju. Cilj projekta je bil vzpostavitev enotnega 
informacijskega sistema v občini in učne poti, ki mladini omogo-
ča spoznavanje in zavedanje okolice, ki nas obdaja, ter spozna-
vanje naravne in kulturne dediščine občine Sv. Andraž.

Postavitev medgeneracijskega in igralnega kotička ugodno vpli-
va na gibalni razvoj otrok, daje možnost gibalnega razvoja tudi 
otrokom, ki niso v vrtcu in nimajo vsakodnevnega dostopa do 
igral, hkrati pa ugodno vpliva tudi na medgeneracijsko druženje 
med mlajšo in starejšo generacijo prebivalstva. V sklopu dveh 
projektov smo tako uredili tri igralne kotičke in prostor za med-
generacijsko druženje.

Projekt Ureditev krožišča v središču vasi ugodno vpliva na videz 
vaškega središča, na dobro počutje mimoidočih ob pogledu na 
urejeno središče in urejeno gospodarsko infrastrukturo na po-
deželju. Skozi ureditev krožišča se predstavlja naravna dedišči-
na občine, to sta močvirska logarica in siva čaplja, ki sta značilni 
za občino Trnovska vas.

Projekt Spominski park v Dornavi se poklanja vsem žrtvam vseh 
vojn za naš narod in domovino. Z obnovo obstoječega spo-
menika in postavitvijo spomenikov 2. svetovne vojne in vojne 
za Slovenijo želimo opomniti mimoidoče na žrtve, ki so nam 

S projektom Ureditev središča Skorba smo poskrbeli, da se dru-
žabno življenje na podeželju lahko nemoteno razvija naprej. S 
projektom smo izboljšali in zagotovili nemoteno izvajanje dru-
štvenih dejavnosti (amatersko igralstvo), ki povezujejo skupine 
ljudi v povezovalne aktivnosti, tudi medgeneracijsko sodelova-
nje, in dvigujejo kakovost življenja na podeželju. Predmet nalož-
be je bila obnova miz, nabava stolov, odrskih žarometov, nabava 
odrskih zaves, dobava in montaža električnega pogona za za-
vese, dobava in vgradnja CD-predvajalnika v mešalno mizo. Lo-
kalne prireditve prispevajo k razvoju podeželskega prebivalstva, 
posredno prispevajo k vzpostavitvi sodelovanja med podežel-
skim prebivalstvom in višji kakovosti življenja na podeželju.

Vzpostavitev možnosti za ohranjanje in predstavitev podeželske 
dediščine daje območju dodano vrednost, dodatno turistično 
ponudbo in večjo prepoznavnost območja LAS. Tak primer je 
projekt Stara preša, ki sta ga skupaj izvedla MO Ptuj in Društvo 
vinogradnikov osrednje Slovenske gorice. Gre za nov sistemski 
pristop k povečanju prepoznavnosti območja, saj gre za celo-
stno oblikovan turistični produkt, ob katerem se lahko obisko-
valec seznani s preteklostjo in poskusi sad sedanjega dela v 
vinogradništvu in vinarstvu. V sklopu projekta se ohranja vino-
gradniška dediščina, to so stara lesena preša in orodja, ki so jih 
uporabljali nekoč za pridelavo grozdja in vina. Projekt je dober 
primer večnamenske uporabe prostora, saj je v sklopu muzeja 
urejen degustacijski prostor, ki obiskovalcu omogoča ogledova-
nje zbirke ob kozarčku odlične, pristne osrednjeslovenske vin-
ske kapljice. S projektom je okolje pridobilo nov produkt, ki se 
lahko odlično vključuje v turistično ponudbo.

Ureditev počivališča poskrbi, da zapuščena cesta dobi novo 
funkcijo, hkrati pa ugodno vpliva na varovanje naravne krajine 
in zmanjšuje nenadzorovano odlaganje smeti v naravo. Zapu-
ščeno cesto, na kateri so se v poletni sezoni turisti ustavljali in 
za sabo puščali smeti, smo preuredili v lepo urejeno počivali-
šče z najnujnejšimi elementi počivališča za udoben postanek 
popotnikov, ki jih pot vodi skozi našo pokrajino. Projekt je dober 
primer preureditve obstoječe infrastrukture in spremembe na-
membnosti.

Živinoreja je projekt izobraževalne narave, ki je omogočil izo-
braževanje naslednikov kmetij. Predstavlja gibalo napredka na 
kmetijah. Predstavitev tega napredka na razstavah spodbuja 
rejce k doseganju boljših rezultatov in k stremljenju po izbolj-
šanju reje. Projekt je poleg izobraževanja zajemal še razstavo 
domačih živali. Izdelava mobilne učne točke na temo proizvo-

Projekt Po poti zgodovine je primer predstavitve zgodovine 
kraja, kjer je v preteklosti stalo vojaško taborišče. Označitev 
posameznih delov taborišča in povezava v pohodniško pot bo-
sta pripomogla k večji prepoznavnosti območja in prispevala k 
razvoju turizma. Glavni cilji projekta so bili vzpostaviti novo po-
hodniško pot na območju LAS, za 100 % povečati število poho-
dnikov po taboriščni poti; predstaviti zgodovinska dejstva širši 
publiki (eno zgodovinsko dejstvo), nova dodatna tematska pot 
na območju LAS, vzpostaviti nov produkt, ki se lahko vključuje 
v ponudbo območja.
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dnje mleka zajema: osem samostoječih panojev, multimedijski 
prikazovalnik, snemanje in montažo filmčka o proizvodnji mleka 
(približno 5–20 minut) ter obeležitev 60-letnice obstoja KGZS, 
Zavoda Ptuj. V projektu so sodelovali tudi vse okoliške osnovne 
šole in vrtci, ki so sodelovali v likovnem natečaju in so si prišli 
ogledat razstavo domačih živali. Pričakovani rezultati projekta 
so bili naslednji: 300 predšolskim in osnovnošolskim otrokom 
predstaviti nastanek mleka in njegov pomen v prehrani, izvede-
na razstava živali (približno 150 krav, 10 konjev, 10 prašičev in 
10 glav drobnice) ter drugi, ki smo jih tudi dosegli.

Delo na LAS-u ni zgolj v okvirih spremljanja projektov, pomeni 
tudi animacijo območja, različne predstavitve, sodelovanje in 
povezovanje. V pisarni LAS smo v tem obdobju skrbeli še za 
promocijo, predstavitev območja in projektov. V obdobju med 
2011 in 2014 nas je obiskalo šest skupin, to je približno 300 go-
stov – lasovcev iz Litve, ki so bili navdušeni nad našimi projekti, 
izmenjali smo izkušnje in se dogovarjali za morebitne projekte 
sodelovanja. Na dvodnevnem obisku so bili tudi predstavniki iz 
Srbije in Makedonije. Predstavili smo delovanje, izkušnje LAS, 
projekte in organizacijo LAS.

Neprojektne aktivnosti v okviru LAS
hov način delovanja LAS-ov in si ogledali nekaj primerov dobre 
prakse. Tudi na izobraževanje svojih članov nismo pozabili, za 
potrebe izvajanja projektov smo izvedli 10 delavnic, na katerih 
smo predstavljali pristop LEADER, kako pripraviti dober projek-
tni predlog, kako spremljati izvajanje in kako pripraviti zahtevek 
za sofinanciranje. Strokovna sodelavka sem sodelovala na kon-
ferenci LEADER v Leviju na Finskem, sodelovala na 7-dnevnem 
usposabljanju animatorjev partnerstva v Žilini na Slovaškem in 
pridobila mednarodni certifikat animatorjev partnerstva. Sode-
lovali smo pri projektu GRUNDVIG 50+ v Nitri na Slovaškem, 
katerega glavna tema je bila vključevanje oseb 50+ v razvoj 
podeželja, prijavili smo projekt Učilnica v naravi na dneve ino-
vacijskega pristopa varovanja okolja na Dunaju s podporo LEA-
DER sredstev, sodelovali na evropski konferenci podeželskega 
turizma v Alpbachu ter se udeležili NRN-meetinga v Milanu sep-
tembra letos. To je bilo srečanje evropskih mrež za razvoj pode-
želja in konference LEADER/CLLD, kjer smo govorili predvsem 
o povezovanju, sodelovanju, inovacijah in kjer smo navezali sti-
ke in začeli neformalne razgovore o transnacionalnih projektih 
sodelovanja. Letos smo v okviru DRSP sodelovali pri izvedbi 
celodnevne delavnice za LAS-e iz sosednje Hrvaške na teme 
iskanja potreb v okolju, možnosti sodelovanja in mednarodnih 
projektov. Pod okriljem DRSP smo se udeležili večdnevne stro-
kovne ekskurzije v Piemontu v Italiji, kjer smo imeli v programu 
tudi delavnice na temo sodelovanja med LAS-i. Tudi sami smo 
predlagatelj in partner skupnih povezovalnih projektnih predlo-
gov, s katerimi želimo povezati širše območje na temo lokalne 
samooskrbe, promocije vinskega turizma in ohranitve domačih 
obrti. Seveda smo administrativno budno spremljali vse pro-

jekte v izvajanju, prijaviteljem smo nudili popolno podporo pri 
pisanju projektnih predlogov, pri izvajanju projektov in izdelavi 
zahtevkov za financiranje projektov. Vedno smo iskali najboljše 
možne rešitve, če je prišlo do zagat, ter jih tudi našli. Tako smo 
pregledali in posredovali 74 zahtevkov za povračilo sredstev iz 
naslova projektov in pet zahtevkov za delovanje. Uspešno smo 
prestali tudi 15 kontrol, pet nadkontrol in revizijo.

Če ob koncu prispevka naredim še povzetek celotnega obdo-
bja, si upam trditi, da smo začeli pozitivno zgodbo. Res je, da 
popolnoma vsi projekti niso dosegli zadanih pričakovanj, res pa 
je tudi, da jih je kar nekaj, ki so presegli vsa pričakovanja in pred-
stavljajo razvojni potencial v prihodnosti. Upam si tudi trditi, da 
bo naša prihodnost svetla in bleščeča, če se bomo povezovali, 
medsebojno sodelovali, se mrežili in videli malo dlje kot le do 
roba lastnega praga in obsega lastnega interesa. Po pristopu 
»od spodaj navzgor«, ki je rdeča nit preteklega LEADER progra-
ma in tudi rdeča nit prihajajočega CLLD-programa, v katerem 
se zasledujejo povezovanje, sodelovanje, nadgrajevanje obsto-
ječega, izpopolnjevanje, inovativnost, zagotavljanje trajnosti, 
imajo prihodnost dobre, pozitivno ter povezovalno naravnane 
zgodbe. Naj se sliši še tako klišejsko, drži, v slogi je moč, skupaj 
smo lahko inovativni, kreativni, prepoznavni in uspešni. Vabljeni 
k soustvarjanju kreativnega okolja in pozitivnih zgodb na obmo-
čju LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah.

Pripravila:

Mojca Metličar,
strokovna sodelavka LAS Bogastvo podeželja ob Dravi 
in v Slovenskih goricah

kmetic, gospodinj in žensk za ves vloženi trud in pripravljenost 
na sodelovanje. Zahvala gre tudi sodelujočim gostincem, resta-
vraciji Pan, Gostilni pri Tonetu, okrepčevalnici Palaska, gostišču 
Amadeus, Gostilni Lužnik, restavraciji hotela Primus, Okrepče-
valnici pri kapeli in Gostilni pri ovinku, ki so se z veseljem odzvali 
povabilu in soustvarili pozitivno zgodbo povezovanja na obmo-
čju LAS. Projekt predstavlja celosten pristop k ohranitvi tradi-
cionalnih jedi na območju LAS, oživitev le-teh preko gostincev 
in zbir receptov v knjigi predstavlja inovativen in nov pristop na 
območju LAS. Glavni cilji projekta so bili: vzpostaviti in obliko-
vati nove oblike gastronomske ponudbe na območju LAS, po-
večati porabo lokalnih proizvodov v gostinskih obratih, povečati 
prepoznavnost ponudbe območja, vzpostaviti sodelovanje med 
različnimi akterji, zbrati lokalno ponudbo na enem mestu, ohra-
niti tradicionalno kulinariko in jo promovirati, ozavestiti prebi-
valstvo, da je lokalno zdravo, blizu in domače, da je pomembno 
vedeti, kje raste, kar jemo.

Ciljna skupina so bile kmetije z dopolnilnimi dejavnostmi, ki so 
pripravljene zagotavljati turistične oglede na kmetijah. Sistem-
skega pristopa k razširitvi turistične ponudbe v taki obliki na 
območju LAS še ni bilo. Projekt predstavlja inovativni poskus 
vzpostavitve oglednih kmetij, uvaja nove proizvode (ogledne 
kmetije s ponudbo lokalne kulinarike, dediščine, obrti in prika-
zov dela na kmetijah). V tem primeru in še nekaterih prej na-
štetih opazimo problem ali slabost območja, ki nam predstavlja 
izziv za v prihodnje, to je primanjkljaj lokalnega ponudnika, ki 
bi razvite produkte in obstoječo ponudbo povezal v zanimiv in 
atraktiven turistični produkt. Verjamemo, da je območje zanimi-
vo, atraktivno in skriva prave drobne biserčke, ki čakajo, da jih 
nekdo odkrije in predstavi javnosti.

Animiranje in spodbujanje lokalnih akterjev k povezovanju in 
skupnemu nastopu ter ponudbi pripomore k boljši prepoznav-
nosti in dviguje nivo prepoznavnosti območja. Kot primer ani-
macije lokalnih akterjev lahko vzamemo projekt Premični rimski 
tabor in Rimske igre, kjer se društva z različnimi osnovnimi 
dejavnostmi združijo in priredijo enkraten dogodek. Postavitev 
rimskega tabora, izvedba delavnic ter sama prireditev spodbuja-
jo območje LAS in njegove prebivalce k poznavanju preteklosti 
in hkrati omogočajo ponovno oživitev dediščine in vključitev le-
te v širšo turistično ponudbo, pomembno prispeva k prepoznav-
nosti in promociji območja.

Naše popotovanje skozi projekte se počasi končuje, kot češnjico 
na vrhu tortice smo pustili projekt Kulinarika, ki na neki način 
predstavlja krono našega udejstvovanja v preteklem obdobju. 
Projekt je bil organizacijsko in izvedbeno pravi izziv, saj smo 
pod njegovim okriljem združili 13 društev, aktivov podeželskih, 
kmečkih žensk, deklet, kmetic in žena iz celotnega območja 
LAS, k sodelovanju smo povabili veliko število gostincev, a se 
nam jih je pridružilo osem, s katerimi smo ponesli lokalno tra-
dicionalno kulinariko v lokalno gostinsko ponudbo. Na tem me-
stu se želim še enkrat iskreno zahvaliti društvom žena, deklet, 

Svoje delovanje smo predstavili tudi na mednarodno odmevni 
prireditvi, to je kvalifikacijski košarkarski tekmi med reprezen-
tancama Makedonije in Slovenije. Objavljali smo članke, pri-
spevke, sodelovali pri snemanju oddaje o LEADER projektih v 
Sloveniji. Predstavili smo se na Expu v Milanu, dvakrat na festi-
valu LAS v Ljubljani, v Nitri na Slovaškem na prvem slovenskem 
podeželskem parlamentu, v Jablah na srečanju s predsednikom 
RS Danilom Türkom, sodelovali na srečanju objezerskih krajev 
Slovenije v Markovcih, organizirali smo tudi dvodnevni posvet 
slovenskih LAS na Ptuju, na katerem smo tudi predstavili velik 
del projektov ter sodelovali pri organizaciji in izvedbi PREPARE 
Gathering srečanja, ki ga je organiziralo Društvo za razvoj slo-
venskega podeželja, katerega član smo že od leta 2009, se ude-
ležili PREPARE v Bosni 2013. Tudi na oglede dobrih praks nismo 
pozabili, svoje člane smo popeljali na štiri oglede po Sloveniji, 
prenesli kakšno idejo in jo tudi uresničili, udeležili smo se tudi 
večdnevne strokovne ekskurzije na Češko, kjer smo spoznali nji-

Z vzpostavitvijo oglednih kmetij in z ustreznim izobraževanjem 
izbranih kmetij se je želela doseči nadgradnja dopolnilnih de-
javnosti s turističnimi ogledi. Na podlagi tega smo predvidevali 
dvig konkurenčnosti kmetij in spodbujanje dopolnilnih dejavno-
sti na kmetijah.
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