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Denarja iz programa Leader ne 
kaže kar izpustiti iz rok 

 

V nekaterih občinah na Ptujskem se je zataknilo 
pri organizaciji lokalne razvojne koalicije za 
razvoj podeželja 

 
SLAVICA PIČERKO PEKLAR 

 

O ustanovitvi lokalne razvojne koalicije oziroma lokalne 
akcijske skupine (LAS) za razvoj podeželja so župani s 
Ptujskega nazadnje razpravljali v začetku oktobra in takrat 
ugotavljali, da bodo z organiziranjem morali pohiteti, saj sicer 
ne bodo mogli kandidirati za sredstva, namenjena razvoju 
podeželja, a se je zataknilo pri odločanju o organizacijski obliki 
te institucije. Župan Mestne občine Ptuj Štefan Čelan je tako 
ugotavljal, da bi bilo mogoče v poplavi različnih razvojnih 
institucij, ki v tem okolju že obstajajo, razvoj podeželja zaupati 
kateri od njih, preostale župane pa je zanimalo, kakšne bodo 
njihove obveznosti do organizacije, ki naj bi jim pomagala do 
razvojnega denarja, in kako se bo določal prioritetni red 
izvajanja projektov Leader. 
 
Ker dogovora o tem, v kakšni organizacijski podobi naj LAS 
deluje, župani niso sprejeli, so zdaj snovalci izhodišč za 
ustanovitev lokalne razvojne koalicije predlagali, naj LAS deluje 
kot društvo za razvoj podeželja. Tako naj bi občine Destrnik, 
Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo in Markovci 
skupaj z Mestno občino Ptuj ter občinama Sv. Andraž in 

Trnovska vas ustanovile društvo za razvoj podeželja. To 
bo delovalo kot oblika javno-zasebnega partnerstva in bo 
poleg omenjenih občin združevalo še strokovne ustanove, 
zavode, gospodarske družbe, društva in posameznike. 
 
"Z ustanovitvijo LAS si podeželska območja zagotavljajo dostop 
do evropskih sredstev iz programa Leader in do drugih 
sredstev, ki so namenjena uresničevanju skupne kmetijske 
politike," je pred poldrugim mesecem pojasnjeval dr. Vladimir 
Korošec, eden od snovalcev razvoja podeželja na širšem 
ptujskem območju. Lokalno akcijsko skupino, je bilo slišati 
pred mesecem, bi bili morali ustanoviti do konca oktobra, a se 
je rok za formalno ustanovitev, kot kaže, nekoliko podaljšal, 
vsekakor pa je skrajni čas, da občine, ki želijo sodelovati v 
pridobivanju evropskih sredstev za razvoj podeželja, čim prej 
sklenejo ustrezen dogovor. 
 

 

 
 

 
V mestni občini Ptuj je še videti prizore iz kmečkega življenja, 
zato se tudi mesto vključuje v društvo za razvoj podeželja. 
(Slavica Pičerko Peklar) 
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