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Bogastvo podeželja ob Dravi in 
v Slovenskih goricah 

 

Deset občin z območja Slovenskih goric, 
Ptujskega in Dravskega polja se je odločilo za 
skupen razvoj podeželja, ki vključuje tudi razvoj 
turizma in podjetništva ter varovanje dediščine 

 
SLAVICA PIČERKO PEKLAR 

 

Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah se kar 
malo poetično imenuje novoustanovljeno društvo, ki bo kot 
Lokalna akcijska skupina (LAS) v prihodnje skrbelo in bdelo 
nad razvojem podeželja na širšem ptujskem območju. Za 
sodelovanje in organizacijsko oblikovanje društva se je po kar 
tehtnem razmisleku odločilo deset občin, ki bodo tako že lahko 
kandidirale na razpisu za sofinanciranje svojega delovanja. Če 
se občine Destrnik, Dornava, Hajdina, Gorišnica, Juršinci, 

Kidričevo, Markovci, MO Ptuj, Trnovska vas in Sveti 
Andraž ne bi odločile za ustanovitev Lokalne akcijske skupine, 
ki bo vsaj v začetnem obdobju delovala kot društvo, bi ostale 
brez denarja, ki je sicer namenjen za delovanje LAS-a.  
 

V omenjenih občinah so se kar nekaj mesecev odločali med 
različnimi organizacijskimi možnostmi, tudi o morebitni 
vključitvi svojega delovanja v katero od razvojnih agencij, a so 
se naposled, ker samostojno formalnopravno obliko delovanja 
pričakuje tudi EU, odločili za ustanovitev društva. To bo 
delovalo kot oblika povezovanja med javnim sektorjem, 
gospodarstvom in nevladnimi ustanovami. 
 
Za skladen in celosten razvoj podeželja 

 

"Društvo predstavlja lokalno razvojno koalicijo, ki si bo 
prizadevala graditi razvoj na lokalnih razvojnih dejavnikih in na 
načelih trajnostnega razvoja ter bo pri tem usklajevala javne 
interese z interesi vseh vključenih partnerjev," pravi dr. 
Vladimir Korošec, prvi predsednik Društva za razvoj 
podeželja na širšem ptujskem območju. "Države EU se 
odločajo za različne oblike delovanja, v skandinavskih državah 
tako prevladuje podjetniški pristop, mi smo sledili večinski 
praksi v Sloveniji in se odločili za ustanovitev društva, saj bi 
vsaka druga oblika organiziranja od nas zahtevala redne 
zaposlitve, mi pa smo se odločili za volontersko delovanje, ki 
nam omogoča sodelovanje na razpisih iz programa Leader," 
pojasnjuje dr. Korošec in dodaja, da so člani novega društva 
tudi različni zavodi, podjetniki, nevladne organizacije in 
gospodarske družbe. 
 
Območje Društva za razvoj podeželja obsega tri naravne 
pokrajine, osrednji del Slovenskih goric ter Dravsko in Ptujsko 
polje, s skupaj 378 kvadratnimi kilometri površine. Konec 
lanskega leta je v desetih občinah zunaj mesta živelo dobrih 34 

 
 

 
V prihodnjih petih letih naj bi Društvo za razvoj podeželja 
pomagalo tudi pri varovanju naravnih in drugih znamenitosti na 
podeželju. 
(Slavica Pičerko Peklar) 
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tisoč ljudi, povprečna gostota poselitve pa je bila nekaj več kot 
90 prebivalcev na kvadratni kilometer. Na ustanovnem zboru 
društva Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah so 
bili predstavljeni tudi cilji skupnega delovanja. Tako naj bi na 
območju desetih občin zagotovili skladen in celosten razvoj 
podeželja, za kar bo treba opredeliti ključne prioritete razvoja, 
usposobiti prebivalce za načrtovanje, spremljanje in izvajanje 
razvojnih programov in odpraviti nesoglasja ter probleme, ki 
sicer nastajajo pri načrtovanju in izvajanju regionalnega 
razvoja podeželja. 
 
Pozornost tudi varovanju okolja 

 

Z delovanjem Lokalne akcijske skupine naj bi na širšem 
ptujskem območju v naslednjih letih presegli nizko izobrazbeno 
in starostno sestavo prebivalcev, neusklajen prostorski in 
funkcijski razvoj naselij. Med ključne razvojne probleme tega 
okolja sodi tudi velika ekološka obremenjenost, pa nizka 
stopnja tržne usmerjenosti kmetijstva, kjer se dajejo tudi s 
strukturnimi problemi, prisoten je neusklajen razvoj 
gospodarskih dejavnosti na podeželju, razvoj pa zavirata še 
nepovezanost gospodarskih strokovnih in političnih subjektov v 
celotni regiji. 
 
Lokalna akcijska skupina naj bi kot društvo tako v naslednjih 
petih letih pozornost namenila razvoju podeželskega 
prebivalstva, varovanju okolja in razvoju naselij, razvoju 
kmetijstva in turizma na podeželju ter varovanju dediščine ter 
sodelovala pri razvoju podjetništva na podeželju. 
 
V Sloveniji naj bi delovalo 31 ptujski podobnih skupin, na 
območju Spodnjega Podravja pa so tačas ustanovljene tri 
Lokalne akcijske skupine, ena od teh deluje na ormoškem 
koncu, druga povezuje šest haloških občin, tretja pa deluje na 
območju Ptujskega polja in desetih slovenskogoriških občin. 
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