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Gurmansko-rokodelska pot kot 
priložnost za razvoj  

 

Projekt mariborskega Centra Vita, zavoda za 
razvoj podeželja, dobiva vse bolj konkretno 
obliko - Občinam naj bi pomagali pridobiti denar 
iz programa EU  

 
Darja Lukman Žunec  

 

Pred dobrima dvema letoma je Center za razvoj podeželja iz 
Maribora k sodelovanju pritegnil večino občin z območja 
Slovenskih goric brez Lenarta. S ptujskega območja so se 

najprej vključile občine Juršinci, Destrnik, Trnovska vas, 
Sv. Andraž, Dornava in Gorišnica, a sta slednji po prvi fazi 
odpadli. Izdelava razvojnega programa prehaja v tretjo, 
izvedbeno fazo in direktorica zavoda Vita Dragomira Zelenik 
zdaj napoveduje, da bo mogoče na tej osnovi v prihodnjih letih 
črpati precej denarja iz programa Leader, ki je v EU namenjen 
razvoju podeželja.  
 
"Leta 2002 je ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano pozvalo občine, naj začnejo pripravljati razvojne 
programe podeželja in se pri tem tudi povezujejo. Na razpisu, 
po katerem je ministrstvo potem dodeljevalo denar za 
nastajanje razvojnega programa, smo z našo vlogo uspeli za 
pet občin. Izdelava razvojnega programa je razdeljena v tri 
faze. Prva faza je preveritvena, druga je uvajalna, tretja pa 
izvedbena. 
 
Vsaka občina mora skozi vse tri faze. Prva je že končana, 
druga je pravkar v teku. V prvi fazi smo zbirali podatke denimo 
o tem, kakšni so struktura prebivalstva, načrti občin, kazalci za 
malo gospodarstvo... in na drugi strani popisali razvojne želje 
in pričakovanja občin oziroma njihovih občanov. Na razpis za 
drugo fazo smo se s programom za štiri občine s ptujskega 
območja prijavili pred enim mesecem in zdaj čakamo na 
odločitev ministrstva za kmetijstvo. Tokrat smo pritegnili še 
občine s širšega območja Slovenskih goric z izjemo Lenarta, 
odstopili pa sta občini Gorišnica in Dornava. Tako je v zadnji 
prijavi zdaj vključenih 13 občin. V drugi fazi bomo izdelali že 
povsem konkreten razvojni program z natančno izdelanimi 
projekti in znanimi nosilci. 
 
Uspešno opravljene faze priprave razvojnega programa bodo 
nujen pogoj, da se bomo lahko potegovali za denar iz 
programa EU - Leader, ki je namenjen za razvoj podeželja. Ta 
program zavzema vsa področja razvoja, od infrastrukture, 
človeških virov do razvojnih potencialov gospodarstva, turizma 
in kmetijstva. Lahko rečem, da so vključene občine doslej z 
nami dobro sodelovale, saj se je denimo pri iskanju partnerjev 
v društvih, organizacijah in ustanovah na tem območju na 
povabila k sodelovanju odzvalo kar 70 odstotkov povabljenih," 
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pravi direktorica Centra Vita, mariborskega zavoda za razvoj 
podeželja, Dragomira Zelenik. 
 
Med konkretnejšimi projekti bo oblikovanje Gurmansko-
rokodelske poti skozi Slovenske gorice, ob kateri bi razvijali 
tržno zanimive dopolnilne dejavnosti in s tem tudi omogočili 
odprtje novih delovnih mest. Partnerji Centra Vita v tem 
programu so poleg občin še ministrstvo za kmetijstvo, 
mariborska, ormoška in ptujska enota Zavoda RS za 
zaposlovanje in številne organizacije, društva in ustanove na 
območju Slovenskih goric brez Lenarta. 
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