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1 UVOD 

 
Namen priprave Razvojnega programa podeželja, Lokalne razvojne strategije “Ovtar 
Slovenskih Goric” (v nadaljevanju RPP) za občine Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana 
v Slov. Goricah , Sveti Jurij v Slov. Goricah in Sveta Trojica v Slov. Goricah je, ugotoviti 
skupne interese ter oblikovati skupne programe razvoja podeželja na območju, ki poleg 
kmetijstva, enakovredno obravnavajo tudi vse druge panoge in dejavnosti t.i. nekmetijske 
vsebine, kot jih imenuje nova Uredba Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 
 
Zametek oblikovanja lokalnih razvojnih partnerstev in načrtovanja razvoja na podlagi lokalnih 
razvojnih pobud je v preteklosti na našem območju predstavljal program CRPOV. Drugih 
skupnih razvojnih programov podeželja na tem območju ni bilo.   

Podeželja brez kmetijstva si ne moremo in ne smemo predstavljati, saj je le-to bilo od nekdaj 
oblikovalec podeželskih prostorov in kulturne krajine na določenem območju, po drugi strani 
pa je potrebno razvoj podeželja obravnavati celostno, kar pomeni, da je potrebno identificirati 
tudi vse ostale 
potenciale in omejitve razvoja. 
 
Pred vami je dokument, ki odraža razvojne usmeritve podeželskega območja ”Ovtar 
Slovenskih Goric” za programsko obdobje 2007-2013.  
 
 
Obrazložite imena OVTAR 
Ovtar je bil čuvaj vinogradov, sadovnjakov in poljedelskih pridelkov. Slovenjegoriški ovtar 
je bil ob klopotcu varuh Slovenskih goric, ljudi, njihovih pridelkov in je bil spoštljiv gospod z 
honorarnim delom, ki je bilo zelo cenjeno.  
Danes Ovtar Slovenskih goric predstavlja zaščiteno blagovno znamko od leta 2007, ki jo 
na našem področju želimo tržiti in narediti prepoznavno blagovno znamko. 
 
Poleg izdelave dokumenta so vzporedno potekale tudi aktivnosti vzpostavljanja partnerstva 
med javnim, privatnim in nevladnim sektorjem z namenom oblikovanja skupnih programov in 
projektov, ki bodo prispevali k celostnemu razvoju podeželja na območju. 
 
Program je osnova za izvajanje dogovorjenih razvojnih usmeritev in izvedbenih nalog v 
naslednjih letih ter s tem pomemben del strategije razvoja občin in načrtovanja njihovih 
proračunov. Dolgoročno bo izvajanje ukrepov dokumenta prispevalo k večji blaginji ljudi iz 
osrčja Slovenskih goric. Dokument je usklajen z Regionalnim razvojnim programom 
Podravja 2007-2013 in Nacionalnim strateškim nartom razvoja podeželja v programskem 
obdobju 2007 – 2013. Vsebinsko se vključuje v Državni razvojni program 2007 – 2013, pri 
čemer je z vsemi nacionalnim in regionalnim strateškimi razvojnimi dokumenti zagotovljena 
komplementarnost. Dokument je v  skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za 
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za 
programsko obdobje 2007-2013, Predlogom implementacijske uredbe k Uredbi Sveta (ES) o 
podpori za razvoj podeželja, Odločbo Sveta (ES) o strateških smernicah Skupnosti za razvoj 
podeželja (Programsko obdobje 2007-2013), Nacionalnim strateškim načrtom razvoja 
podeželja 2007-2013, ter drugimi pravnimi podlagami, ki urejajo to področje. 
 
Pri pripravi dokumenta so bila zasledovana naslednja načela: enakovredno vključevanje 
prebivalcev in društev celotnega območja, partnerstvo s strokovnimi, razvojnimi in upravnimi 
institucijami ter društvi, ki delujejo na območju in  strokovna obdelava ključnih razvojnih 
vsebin razvoja podeželja z upoštevanjem pristopa »od spodaj navzgor«.  
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Občine, sodelujoče pri pripravi Razvojnega programa podeželja, Lokalne razvojne strategije 
»Ovtar Slovenskih Goric«, se zavedajo pomena povezovanja v enotno razvojno območje, ki 
bo po letu 2007 lahko tudi območje LEADER oz. območje delovanja lokalne akcijske 
skupine. Občine se že vrsto let razvojno in projektno povezujejo, nov pristop LEADER pa jim 
bo omogočil učinkovitejše in bolj usklajeno izvajanje razvojnih nalog podeželja ob zavedanju, 
da brez sodelovanja lokalnega prebivalstva in pomoči vseh akterjev, ne bo mogoče realizirati 
programov in projektov.  

 

2 ZNAČILNOSTI OBMOČJA LAS 
 
Značilnost območja na katerega se nanaša današnja organiziranost društva OVTAR 
Slovenskih Goric je bila skozi zgodovino zelo mozaična in prepletena.  
Ozemlje se razprostira med Muro in Dravo.  
Najnižja točka  je ob sotočju Pesnice in Drvanje v nm 225 m, najvišja vzpetina je Lokavec 
na nadmorski višini  404 m. 
Slovenske gorice na območju LAS OVTAR kažejo dva obraza. Čez njeno južno tretjino 
poteka oz zahoda proti vzhodu široka dolina Pesnice, na njenem severnem in južnem robu 
pa se dviga okrog 50 do 100 metrov visoko gričevje.  
Pesniška dolina je bila dolgo časa zaradi mokrotnosti slabše produktivna. Od kmetijskih 
kultur so uspevale le močvirske trave, ki so dajale nezdravo kislo krmo. Vrh tega so 
poplave ogrožale tudi naselja in prometne poti. Več stoletni boj z vodo je bil končan okrog 
leta 1968, ko so strugo Pesnice in del njenih pritokov regulirali, zaglinjena tla pa začeli 
preprezati z drenažnimi cevmi. Tako so Pesniško dolino zavarovali pred poplavami, tla pa 
izsušili in usposobili za donosno kmetijsko proizvodnjo. Takrat se je spremenila tudi dotlej 
razdrobljena parcelacija zemljišč v velike komplekse družbenega sektorja.  
Gričevnato obrobje Pesniške doline je obsežnejše  na severni kot na južni strani. Zaradi 
nagiba ozemlja proti jugu ima Pesnica nesimetrično porečje. Razvodnica med njo in Muro 
poteka prav blizu Mure in dosegajo gorice tu največje višine. To je značilna pokrajina 
„dolov“ in „vrhov“. Na prisojnih pobočjih so ob primernih nagibih vinogradi na zložnejših 
hrbtih, v širših dolih pa njive in travniki. Nasprotno se južna pobočja Pesniške doline 
dvigajo strmo in brez določene slemenitve.   
Ker je tu gričevje ožje in pada strmo tudi proti Dravi ima videz hribovja, ki ga še 
podčrtujejo ostrejše oblike reliefa in večje površine gozdov. 
Celotno ozemlje leži na pogreznjenem temelju Centralnih Alp, ki ga prekrivajo jezerske in 
rečne naplavine; le njegov južni del predstavlja nadaljevanje sinklinalne usločitve 
„podpohorskega žleba“. Terciarni pokrov je rahlo naguban, vendar se tektonika ne odraža 
na površju. Orografske in tektonske črte se domala povsod razhajajo. Najstarejše morske 
usedline so iz miocena – peščenjaki in gline, ki gradijo večji zahodni del upravne enote. 
Zvečine so to mehke in slabo sprijete kamnine, ki na zraku dobro razpadajo, deževnica in 
potoki pa jih zlahka odnašajo; zato tudi mehke oblike tega dela Slovenskih Goric. 
Odpornejša kamnina iz tega območja pa so litavski apnenci, kot prava orgtanogena 
usedlina Panonskega morja. Ti so pogostni  v pasu od Viničke vasi, čez Hrastovenjek in 
Zg. Partinje. V nižjih delih prevladuje koralni apnenec, v višjih pa apnenec iz alg litotamnij. 
Ker so apnenci za vodo prepustna trša kamnina, izstopajo s svojo višino in ostrejšimi 
oblikami iz zložnih lapornih goric. Tu so kraški pojavi manjših razsežnosti s številnimi 
vrtačami in kamnolomi ter kraškimi jamami v Strmi gori in Hrastovškem gozdu. Drugo 
območje litavskega apnenca je v Oseku, kjer so opuščeni kamnolomi še iz rimske dobe.  
Okrog Lenarta in Zavrha zaznamuje miocen, ki ne več morska, ampak jezerska usedlina. 
V usedlinah ni laporja, temveč glina, prod in pesek. Ker so v priocenu stoječe vode 
povsem presahnile, se pojavijo rečni nanosi, zlasti kremenčev prod. Z njim so obložena 
nižja pobočja Pesniške doline. 
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Povodje Pesnice ne na tem območju 86 %, manjši del okrog 11 % Ščavnica in 3 % 
Rogoznica. 
 
Pesnica je po regulacijah dobila raven tok in umetne nasipe, da več ne prestopa bregov. 
Od njenih pritokov so pomembnejši levi : Partinjski potok, Globovnica, Velka in Drvanja z 
Ročico. Pritoki imajo že kmalu po izviru ravna tla so tudi ti bili delno regulirani v 60-ih in 
70-ih letih prejšnjega stoletja. Posebnost pesniške doline so sedaj umetna jezera, 
zgrajena z namenom, da zadržujejo visoke poplave:  
- Pristava (31 ha) 
- Komarnik (30 ha) 
- Radeško jezero (27 ha) 
-   Gradiško jezero – Trojiško jezero ( 51 ha)                                                                                                     

   
Ob njih se razvija turizem in ribolov, predvidevamo da bo v prihodnosti ravno razvoj teh 
jezer prinesel dodano vrednost temu 
okolju.  
Okolica Komarnika – Kamenščak je 
uvrščena med naravne parke v 
Sloveniji.  
Grad Hrastovec zajema območje 
Kamenščaka. Manjša utrdba se je na 
tem mestu omenjala že v 13. stoletju, 
grad pa šele po letu 1443. Grad je 
prišel v posest Herbersteinov leta 
1481; takrat se je začelo večstoletno 
obdobje rasti.   
Na gradu Hrastovec se je med 
številnimi potovanji rad ustavljal 
znameniti svetovni popotnik in polihistor 16. stoletja Sigmund Žiga Herberstein.  
Hrastovec je v današnjem času zaprt za obiskovalce. 
Od kod pa prav ime krajinskega parka Kamneščak? Hrastovec? Kamenščak je gozdnati 
del Slovenskih Goric, ki od južne in vzhodne strani oklepa grad Hrastovec, vendar se 
geološko povsem razlikuje od mehkih diluvialnih kamenin vinorodnega gričevja. 
Kamenščak je namreč – kot že ime pove – osamel kamnik otok plitvega krasa, ki je 
seveda neobičajen pojav za ta del Slovenije.  
 
Na tem območju je tudi vrsta vrelcev, ki  še niso povsem izkoriščeni. 
Podnebje je subpanonsko z zmernimi temperaturnimi razlikami med letnimi časi. 
Povprečna letna temperatura v Sv. Trojici  je le za 0,3 stopinje višja kot v Mariboru, večje 
pa so razlike po mesecih. 
V jesenskih mesecih je temperatura v teh krajih višja, kot drugod, kar omogoča dobro 
zorenje pridelkov v jeseni. Precejšnje temperaturne razlike v teh krajih lahko najdemo tudi 
pri višini. Spomladi in poleti je temperatura v Vrhek in dolinah približno enaka, jeseni in 
pozimi pa je na vzpetinah topleje, kar je posledica toplotnega obrata in megle. Tudi 
pomladne pozebe so pogostejše v nižjih legah, zlasti na obrobju Pesniške doline.  
 
Flora in vegetacija imata vse značilnosti slovenskega subpanonskega sveta. Flora je 
zaradi prevladujoče silikatne podlage, dolgotrajnega in ekstenzivnega človekovega vpliva 
dokaj enolična. V glavnem jo sestavlja borealni in subborealni geoelement, posebno 
zanimive so nekatere vrste, ki kažejo na delno prehodni značaj območja med 
subpanonskim in predalpskim svetom.  
 
Potencialna vegetacija v tem območju so predvsem gozdovi črne jelše, belega gabra in 
bukve. Ob stalno tekočih vodah so v pasovih gozdovi belega topola, okoli stoječih voda p 
gozdovi črne jelše.  
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Dolinska območja, ki so že izven vpliva visoke talnice, so domena subpanonskega gozda 
belega gabra. Posebno zanimivo je rastlinstvo v ribnikih ob Pesnici, v Pristavi, Komarniku 
in Hrastovcu, kjer uspevajo ščitastolistni plavček, vodni orešek, beli lokvanj in druge vodne 
rastline. 
Po gozdovih tod žive veverice, srne, lisice, jazbeci in jerebice. Umetna jezera so posebej 
zanimiva za pernato divjad, zlasti v času selitev spomladi in jeseni. 
 
Arheološke najdbe kažejo, da se je prva kolonizacija osredotočila na rečne terase in 
vrhove goric. Primere prastarih bivališč so odkrili na Andrenskem in Porčičkem vrhu. V 
antiki je bila najbližja rimska postojanka Poetovio. Čez robne dele občine sta peljali rimski 
cesti Ptuj – Lipnica in Ptuj – Radgona. Ob njih so se naseljevali kolonisti. Sredi Slovenskih 
Goric preseneča vrsta antičnih ruševin, ki govori za sklenjeno naselitev od srednjega toka 
Pesnice vzdolž potoka Drvanje do zgornjega toka Ščavnice. To so zatišne enklave 
predrimskega prebivalstva, ki se je ohranilo odmaknjeno od rimskih poti. 
Po vdoru Frankov je prišel večji del ozemlja v sestav spodnje panonske mejne grofije. V  
9. stoletju se je povezala s Kocljevo panonsko kneževino ter doživela kratkotrajno politično 
in cerkveno osamosvojitev. V 10. in 11. stol. so tod pustošili Madžari, proti katerim so 
gradili strelske dvorce.  
 
Prvi so se na tem območju uveljavili admontski benediktinci, ki so si pridobili obsežna 
posestva. Njihovo selišče Radehova se omenja že l. 1150. Ker se je malo zatem v 
neposredni bližini pojavila tudi Lenartova cerkev, lahko ob njej slutimo zametek 
današnjega občinskega središča občine Lenart. Večina vasi je sčasoma močno 
napredovala. O naseljevanju ozemlja govori tudi razvoj cerkvene organiziranosti. Do 14. 
stoletja ni bilo v Osrednjih in Vzhodnih Slovenskih Goricah še nobene župnije. Najstarejša 
cerkev pri Benediktu naj bi bila zgrajena že l. 1050.  
 
Gospodarski razvoj v upravni enoti, ki jih zajema področje LAS je bilo do leta 1965 
nedefiniran in prazen. Do tega leta je bilo na območju upravne enote Lenart le aktivno 
delovanje lenarške usnjarske industrije z obratom. Šele po letu 1970 je gospodarski razvoj 
omogočil nove zaposlitve in nove poslovne obrate, na kar je vplivala ugodna lega in 
komunalno opremljeno zemljišče. 
 
 
 

3 SPLOŠNE GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI 
 
3.1 Velikost območja 
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Celotna površina občin, ki predstavljajo območje Ovtar znaša skupaj 204,5 km2. Upravno 
pokriva območje Upravna enota Lenart in je razdeljena na 6 občin: 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBČINE:  

- Benedikt 
- Cerkvenjak 
- Lenart 
- Sv. Ana s Slovenskih Goricah 
- Sv. Trojica v Slovenskih Goricah  
- Sv. Jurij v Slovenskih Goricah.    

     
 
3.2 Osnovni podatki o občinah:   
 

OBČINA ŽUPAN ULICA KRAJ TELEFON 

Občina Lenart 
mag. Janez Kramberger, 
dr. vet. med. Trg osvoboditve 7 

2230 Lenart v Sl. 
Goricah 02 729 13 48 

Občina Benedikt Milan Gumzar Čolnikov trg 5 2234 Benedikt 02 703 60 80 

Občina Cerkvenjak Jože Kraner Cerkvenjak 25 2236 Cerkvenjak 02 729 57 00 

Občina Sveta Ana Silvo Slaček 
Sv. Ana v Slov. goricah 
17 

2233 Sv. Ana v 
Slov. goricah 02 729 58 80 

Občina Sveta 
Trojica v Slovenskih 
goricah Darko Fras Mariborska cesta 1 

2235 Sv. Trojica v 
Slov. goricah 02 729 50 20 

Občina Sv. Jurij v 
Slov. goricah Peter Škrlec Jurovski Dol 70/B 2223 Jurovski Dol 02 729 52 50 
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Naselja oz. katastrske občine po abecednem redu in razvrščene po občinah (v 
tabeli):   
 

Občina Benedikt Občina Cerkvenjak Občina Lenart 
Občina Sv. Jurij v 
Slov. goricah 

Občina Sveta 
Ana 

Občina Sveta 
Trojica v 
Slovenskih 
goricah 

Drvanja Andrenci Črmljenšak Jurovski Dol Dražen Vrh Gočova 

Ihova Brengova Dolge njive Malna Froleh Osek 

Ločki Vrh Cenkova Gradenšak Spodnji Gasteraj Kremberk Spodnja Senarska 

Negovski Vrh Cerkvenjak 
Hrastovec v Slovenskih 
goricah Srednji Gasteraj Krivi Vrh Spodnje Verjane 

Obrat Cogetinci 
Lenart v 
Slovenskih goricah Varda Ledinek 

Sv. Trojica v Slov. 
goricah 

Spodnja Bačkova Čagona Lormanje Zgornje Partinje Lokavec Zgornja Senarska 

Spodnja Ročica Grabonoški Vrh Močna Zgornji Gasteraj Rožengrunt Zgornje Verjane 

Stara Gora Ivanjski Vrh Nadbišec Žitence 
Sv. Ana v Slov. 
goricah Zgornji Porčič 

Sv. Trije Kralji v 
Slov. goricah Kadrenci Radehova  Zgornja Bačkova  

Štajngrova Komarnica Rogoznica  Zgornja Ročica  

Trotkova Peščeni Vrh Selce  Zgornja Ščavnica  

Trstenik Smolinci Spodnja Voličina  Žice  

Ženjak Stanetinci Spodnje Partinje    

 Vanetina Spodnji Porčič    

 Župetinci Spodnji Žerjavci    

  Straže    

  Šetarova    

  Vinička vas    

  Zamarkova    

  Zavrh    

  Zgornja Voličina     

  Zgornji Žerjavci    
 
 
 

Po abecednem vrstnem redu: 
Andrenci, Benedikt v Slov. goricah, Brengova, Cenkova, Cerkvenjak, Cogetinci, Čagona, 
Črmljenšak, Dolge Njive, Dražen Vrh - del, Drvanja, Froleh, Gočova, Grabonoški Vrh, 
Gradenšak, Sv. Trojica v Slov. goricah, Hrastovec v Slov. goricah, Ihova, Ivanjski Vrh, 
Jurovski Dol, Kadrenci, Komarnica, Kremberk, Krivi Vrh, Ledinek, Lenart v Slov. Goricah, 
Ločki Vrh, Lokavec, Lormanje, Malna, Močna, Nadbišec, Negovski Vrh, Obrat, Osek, 
Peščeni Vrh, Radehova, Rogoznica, Rožengrunt, Selce, Smolinci, Spodnja Bačkova, 
Spodnja Ročica, Spodnja Senarska, Spodnja Voličina, Spodnje Partinje, Spodnje Verjane, 
Spodnji Gasteraj, Spodnji Porčič, Spodnji Žerjavci, Srednji Gasteraj, Stanetinci, Stara Gora, 
Straže, Sv. Ana v Slov. goricah, Sv. Trije kralji v Slov. goricah, Šetarova, Štajngrova, 
Trotkova, Trstenik, Vanetina, Varda, Vinička vas, Zamarkova, Zavrh, Zgornja Bačkova, 
Zgornja Ročica, Zgornja Senarska, Zgornja Ščavnica, Zgornja Voličina, Zgornje Partinje, 
Zgornje Verjane, Zgornji Gasteraj, Zgornji Porčič, Zgornji Žerjavci, Ženjak, Žice, Žitence, 
Župetinci. 
 
Sv. Trojica v Slovenskih Goricah in Sv. Jurij v Slovenskih Goricah sta novonastali občini, ki 
sta se 1. 1. 2007 odcepili od občine Lenart. 
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Naravno gibanje in skupni prirast prebivalstva po občinah (absolutni podatki in 
kazalniki), Slovenija, obdobje 1997 -  2006 
 

Naravni prirast – Skupaj          

Občina 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Benedikt* ¤ ¤ 13 5 9 7 -1 3 0 6 
Cerkvenjak* ¤ ¤ 4 -5 0 9 -8 -12 -7 -10 
Lenart* -4 -10 6 -2 2 -4 -22 10 6 -4 
Sveta Ana* ¤ ¤ -4 2 -7 10 -9 -3 1 3 

Skupaj območje 
LAS Ovtar -4 -10 19 0 4 22 -40 -2 0 -5 

 
Viri: 
Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve, Centralni register 
prebivalstva. 
Podatki so teritorialno razvrščeni po uredbi o Standardni klasifikaciji teritorialnih enot raven 
SKTE 5. 
 
OPOMBE: 
* 01.01.1999: Od občine Lenart so se odcepile občine Benedikt, Cerkvenjak in Sveta Ana 
(Uradni list RS št. 56/98). 
 

Struktura prebivalstva v območju LAS Ovtar (UE Lenart), 
stanje: 01. 01. 2007
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Umrli – Skupaj                    

Občina 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Benedikt* ¤ ¤ 17 15 16 17 20 25 22 23 
Cerkvenjak* ¤ ¤ 16 26 29 14 21 32 27 26 
Lenart* 175 177 115 119 114 116 133 102 99 100 
Sveta Ana* ¤ ¤ 25 20 29 20 30 25 24 26 

Skupaj UE Lenart - 
območje LAS Ovtar 175 177 173 180 188 167 204 184 172 175 
¤ skupna občina 
Lenart           

Viri: Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve, Centralni register 
prebivalstva. 
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Živorojeni – Skupaj                    

Občina 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Benedikt* ¤ ¤ 30 20 25 24 19 28 22 29 
Cerkvenjak* ¤ ¤ 20 21 29 23 13 20 20 16 
Lenart* 171 167 121 117 116 112 111 112 105 96 
Sveta Ana* ¤ ¤ 21 22 22 30 21 22 25 29 

Skupaj UE Lenart - 
območje LAS Ovtar 171 167 192 180 192 189 164 182 172 170 
¤ skupna občina Lenart          

 
Viri: Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve, Centralni register 
prebivalstva. 
 
 
 

Naravni prirast prebivalstva
 znotraj območja LAS Ovtar za obdobje 1997 - 2006
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Primerjava gibanja števila prebivalstva:  Popis 1991 - Popis 2002 in stanje 30. 06. 2007 
 
Popis 1991  
Občina Skupaj 
Benedikt 1.908 
Cerkvenjak 2.164 
Lenart 10.851 
Sv. Ana v Slov. goricah 2.294 
Skupaj UE Lenart 1991 17.217 
 
  
Popis 2002  
Občina Skupaj 
Benedikt 2.084 
Cerkvenjak 2.046 
Lenart 11.159 
Sv. Ana v Slov. goricah 2.282 
Skupaj UE Lenart 2002 17.571 
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stanje 31. 06 2007 
Občina Skupaj 
Benedikt 2.263 
Cerkvenjak 2.132 
Lenart 7.307 
Sv. Ana v Slov. goricah 2.381 
Sveta Trojica v Slov. goricah 2.284 
Sveti Jurij v Slov. goricah 2.148 
Skupaj UE Lenart 2007 18.515 

 
Viri: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 1991 
in Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002. 
Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register 
prebivalstva, Ministrstvo za notranje zadeve - Direktorat za upravne notranje zadeve. 
 
OPOMBE: 
* 01.01.1999: Od občine Lenart so se odcepile občine Benedikt, Cerkvenjak in Sveta Ana 
(Uradni list RS št. 56/98).  
 
 
Komentar:  
zaradi delitve Občine Lenart na Občino Lenart, Občino Sveta Trojica in Sveti Jurij v 
Slovenskih goricah smo za potrebe vloge za razpis programa Leader upoštevali 
zadnje aktualne in uradne podatke s strani Ministrstva za notranje zadeve - Centralni 
register prebivalstva, Ministrstvo za notranje zadeve - Direktorat za upravne notranje 
zadeve, saj le ti oz. samo ti upoštevajo delitev na sedaj 3 občine, kar  ustreza 
dejanskemu stanju in so prav tako iz registra Statističnega urada Republike Slovenije. 
Predlagamo, da se zaradi specifične situacije upoštevajo podatki števila prebivalstva 
višje vrednosti (18.515, stanje 30.6.2007); popis na dan 31.12.2002 je bil 18.053 
prebivalcev v območju LAS.  
  
 
Prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu, občine, Slovenija, polletno, obdobje 
1991 – 2007 
 

Trend gibanja števila prebivalstva znotraj območja LAS Ovtar v obdobju 
1999 - 2007 
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Komentar:  
Število prebivalcev kaže trend povečevanja števila prebivalcev znotraj območja LAS in 
kaže na rezultate dosedanjih razvojnih investicij in prioritet razvoja podeželja.   
Predvidevamo, da se bo trend števila prebivalcev še povečal z bližino avtoceste, novih                
možnosti zaposlitve na podeželju v novih obrtno industrijskih conah in prav tako na 
kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi. 
 
 
Povprečna starost in indeks staranja v območju LAS Ovtar 
 

Občina 
Povprečna 

starost 
Indeks 
staranja* 

Benedikt 38,1 59,0 
Cerkvenjak 37,3 83,2 
Lenart 41,3 75,9 
Sv. Ana 38,7 88,1 
Skupaj območja LAS Ovtar    

 
* Indeks staranja je razmerje med starim (stari 65 let ali več) in mladim prebivalstvom (stari 
od 0 do 14 let), pomnoženo s 100. 
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Prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu, občine območja LAS Ovtar, polletno: 1999 - 2007 
 

  
Občina in prebivalci 

1999H1 1999H2 2000H1 2000H2 2001H1 2001H2 2002H1 2002H2 2003H1 2003H2 2004H1 2004H2 2005H1 2005H2 2006H1 2006H2 2007H1 
Starost - 
SKUPAJ 

Starost - 
SKUPAJ 

Starost - 
SKUPAJ 

Starost - 
SKUPAJ 

Starost - 
SKUPAJ 

Starost - 
SKUPAJ 

Starost - 
SKUPAJ 

Starost - 
SKUPAJ 

Starost - 
SKUPAJ 

Starost - 
SKUPAJ 

Starost - 
SKUPAJ 

Starost - 
SKUPAJ 

Starost - 
SKUPAJ 

Starost - 
SKUPAJ 

Starost - 
SKUPAJ 

Starost - 
SKUPAJ 

Starost - 
SKUPAJ 

Benedikt                                    

  
Spol - 
SKUPAJ 2.061 2.087 2.101 2.121 2.131 2.150 2.142 2.157 2.162 2.171 2.167 2.181 2.189 2.199 2.211 2.230 2.263 

  Moški 1.039 1.051 1.058 1.063 1.077 1.088 1.094 1.105 1.108 1.113 1.106 1.114 1.120 1.124 1.130 1.147 1.175 
  Ženske 1.022 1.036 1.043 1.058 1.054 1.062 1.048 1.052 1.054 1.058 1.061 1.067 1.069 1.075 1.081 1.083 1.088 
Cerkvenjak                                   

  
Spol - 
SKUPAJ 2.136 2.144 2.142 2.139 2.139 2.141 2.139 2.142 2.143 2.140 2.119 2.123 2.113 2.102 2.102 2.118 2.132 

  Moški 1.068 1.074 1.079 1.070 1.069 1.073 1.072 1.073 1.074 1.075 1.069 1.074 1.073 1.065 1.064 1.084 1.105 
  Ženske 1.068 1.070 1.063 1.069 1.070 1.068 1.067 1.069 1.069 1.065 1.050 1.049 1.040 1.037 1.038 1.034 1.027 
Lenart                      

  
Spol - 
SKUPAJ 11.257 11.298 11.345 11.344 11.363 11.418 11.492 11.546 11.565 11.541 11.536 11.598 11.591 11.626 11.622 11.683 7.307 

  Moški 5.611 5.622 5.640 5.641 5.645 5.677 5.719 5.743 5.756 5.740 5.739 5.774 5.787 5.796 5.787 5.825 3.629 
  Ženske 5.646 5.676 5.705 5.703 5.718 5.741 5.773 5.803 5.809 5.801 5.797 5.824 5.804 5.830 5.835 5.858 3.678 
Sveta Ana v Slov. 
goricah                                    

  
Spol - 
SKUPAJ 2.322 2.342 2.326 2.348 2.351 2.344 2.361 2.369 2.360 2.357 2.352 2.362 2.368 2.364 2.369 2.383 2.381 

  Moški 1.139 1.152 1.149 1.158 1.161 1.159 1.166 1.163 1.159 1.159 1.158 1.163 1.163 1.162 1.161 1.171 1.173 
  Ženske 1.183 1.190 1.177 1.190 1.190 1.185 1.195 1.206 1.201 1.198 1.194 1.199 1.205 1.202 1.208 1.212 1.208 
Sveta Trojica v 
Slov. goricah                    

  
Spol - 
SKUPAJ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 2.284 

  Moški ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 1.171 
  Ženske ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 1.113 
Sveti Jurij v Slov. 
goricah                                   

  
Spol - 
SKUPAJ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 2.148 

  Moški ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 1.080 
  Ženske ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 1.068 

SKUPAJ UE Lenart 17.776 17.871 17.914 17.952 17.984 18.053 18.134 18.214 18.230 18.209 18.174 18.264 18.261 18.291 18.304 18.414 18.515 

Viri: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 1991 in Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 
2002. Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva, Ministrstvo za notranje zadeve - 
Direktorat za upravne notranje zadeve. 
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Tabela: Prostorske enote ter hišne številke po občinah, 1. 1. 2007 
 

Občine Površina občine 
km2 

Katastrske 
občine 

Naselja Hišne 
številke 

Benedikt 24,1 6 13 740 

Cerkvenjak 24,5 7 15 818 

Lenart 61,7 21 22 2.226 

Sv. Ana 37,2 9 12 729 

Sv. Trojica 26,3 10 8 751 

Sv. Jurij 30,7 8 8 684 

Skupaj 204,5 61 78 5.948 
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Slika 1: občine po velikosti 

 

Občina Skupaj število prebivalcev 
Benedikt 2263
Cerkvenjak 2132
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Slika 2:Število prebivalcev po posameznih občinah 
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3.3 Utemeljitev geografske zaokroženosti območja in obris vključenih občin 

Na podlagi pobude in sklepa Kolegija županov na območju UE Lenart se je za ustanovitev 
LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE OVTAR SLOVENSKIH GORIC odločilo šest občin, in 
sicer: Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sv. Ana v Slov. Goricah, Sv. Trojica v Slov. Goricah in 
Sv. Jurij v Slov. Goricah.  
Sam protokol ustanovitve društva je baziral na povabilu vsem potencialnim partnerjem in 
članom društva iz območja vseh 6 občin. Po posredovanju vprašalnikov in vzorcev 
pristopnih izjav smo pripravili tudi delavnice in okrogle mize s predstavitvijo programov 
LEADER in vzrokov zakaj LAS v Slovenskih goricah. Vprašalnike je do same ustanovitve 
društva posredovalo preko 100 potencialnih vključenih v projekt lokalne strategije, 
pristopnih izjav pa smo prejeli tudi preko 100. V mesecu decembru smo imeli ustanovni 
občni zbor društva, na katerem smo izvolili organe društva. Veseli nas, da se je v naš LAS 
se je s podpisom pristopne izjave vključilo tudi več zavodov, posameznikov, kmetijskih 
gospodarstev, podjetij in društev.  
 
Celovitost območja je definirana z centralnim upravnim središčem in posebnimi 
geografsko naravnimi segmenti, ki ta prostor sam po sebi povezujejo in ga zaokrožajo v 
celoto, ki je lahko v prihodnje odlična zaokrožena turistična destinacija včasih preveč 
zapostavljenih in pozabljenih Slovenskih goric. 
 
Sicer pa je območje povezano večplastno:   
 
- funkcijska, upravna in gospodarska povezanost (naravna, gospodarska in socialna 

celovitost območja); 
- funkcijska in gospodarska povezanost v preteklosti (območje je v zgodovini bila ena 

občina); 
- centralno funkcijo predstavlja Lenart kot upravno, zaposlitveno in  trgovsko središče; 
- dejavnost nekaterih pomembnih državnih institucij (Upravna enota Lenart, Davčna 

uprava Lenart, Zavod RS za zaposlovanje Območna služba Lenart, Center za 
socialno delo Lenart, Obrtna zbornica Lenart, veterinarska ambulanta,…); 

- izdelani in usklajeni razvojni programi za podeželje (Razvojni program podeželja za 
občine Benedikt, Cerkvenjak, Sv. Ana z Gurmansko rokodelska potjo in Razvojni 
programi v sklopu RRP za Zgornje Podravje); 

- svetovalno in razvojno dejavnostjo na področju kmetijstva – KGZ Lenart; 
- dejavnost drugih razvojnih in izobraževalnih zavodov in institucij (knjižnica, ljudska  

        univerza,...)    

 

3.4  Stanje infrastrukture  
(prometna, komunalna, IKT,…) 
 
Cestno omrežje območja Ovtar predstavlja 683,5 km javnih cest, od katerih jih je 627,1 km 
občinskih cest. Na splošno je dostopnost do naselij dobra, nekoliko slabša je ponekod do 
posameznih kmetij izven strnjenih naselij. Aktivnosti za izboljšavo cestne infrastrukture se 
bodo nadaljevale tudi v prihodnosti (investicijski načrti občin), večje spremembe pa se 
pričakujejo z izgradnjo avtoceste skozi območje. 
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Tabela: Dolžine cest po kategorijah in  po občinah, 2005 
 

Občina Skupaj 
Javne 
ceste 

Državne 
ceste 

Glavne 
ceste I - 
G1 

Regionalne 
ceste II – R1 

Regionalne 
ceste II – R2 

Regionalne 
ceste III – R3 

Občinske 
ceste 

Lokalne 
ceste 

Zbirne 
mestne 
ceste 

 
Mestne 
krajevne 
ceste 
 

Javne poti 

Benedikt 83 6,4 6,4 - - - 76,7 28 - - 48,7

Cerkvenjak 92,2 8,2 - - 5 3,2 84 23 - - 61

Lenart* 380,6 25,6 11 6,8 7,8 - 355 129,7 7,2 4,1 214,1

Sv. Ana 127,7 16,4 - - 8,3 8,1 111,4 36,4 - - 74,9

Skupaj 683,5 56,6 17,4 6,8 21,1 11,3 627,1 217,1 7,2 4,1 398,7

 
Vir: SURS 
Vir: Ministrstvo za promet - Direkcija Republike Slovenije za ceste 
* Občini Sv. Trojica in Sv. Jurij sta se odcepili od občine Lenart 1. 1. 2007 
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V občinah je uvedeno ločeno zbiranje odpadkov. Količine zbranih odpadkov pa se kljub 
ločenemu zbiranju ne zmanjšujejo. V občini Lenart je v letu 2006 v primerjavi z letom 2005 
količina zbranih odpadkov porasla za 47,6%. 
Vsi trije nosilci dejavnosti zbiranja, odvažanja in odlaganja komunalnih odpadkov odražajo 
trend naraščanja količine odpadkov in tudi boljši izkoristek ločenega zbiranja.  
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Tabela: Količine odpadkov po občinah zbrane z javnim odvozom (tone) po občinah, 
2005 in 2006 
 

Občina Količina zbranih 
odpadkov 

  Leto 2005  Leto 2006 
Benedikt 391 291 

Cerkvenjak 427 412 

Lenart* 3267 4824 

Sv. Ana 470 530 

Skupaj 4.555 6.057 
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Vir: SURS 
* Občini Sv. Trojica in Sv. Jurij sta se odcepili od občine Lenart 01. 01. 2007 

 
 

V letu 2006 je bilo na območju Ovtar izdanih skupaj 100 gradbenih dovoljenj, od tega jih je 
bilo 73 izdanih  za gradnjo  stanovanjskih stavb in 27 za gradnjo nestanovanjskih stavb. 
 

 
Tabela: Dovoljenja za gradnjo stavb glede na vrsto stavbe po občinah, 2006 
 

Občina Število stavb Površina stavb m2 Prostornina stavb m3 

 Tip 
stavbe 
skupaj 

Stanovanj. 
stavbe 

Nestanov. 
stavbe 

Tip 
stavbe 
skupaj 

Stanovanj. 
stavbe 

Nestanov. 
stavbe 

Tip 
stavbe 
skupaj 

Stanovanj. 
Stavbe 

Nestanov. 
stavbe 

Benedikt 8 5 3 5166 1359 3807 17193 3860 13333
Cerkvenjak 6 4 2 1336 886 450 4973 2731 2242
Lenart* 76 58 18 20827 15682 5145 61982 42953 19029

Sv. Ana 10 6 4 1952 1673 279 6251 5156 1095
Skupaj 100 73 27 29281 19600 9681 90399 54.00 35699

 
 

Občina Število stanovanj v stavbah Površina stanovanj v stavbah 
m2 

Površina poslovnih prostorov v 
stanovanjskih stavbah m2 

 Tip stavbe 
skupaj 

Stanovanj
. stavbe 

Nestanov
. stavbe 

Tip stabne 
skupaj 

Stanovanj
. stavbe 

Nestanov. 
stavbe 

Tip stavbe 
skupaj 

Stanovanj
. stavbe 

Nestanov. 
stavbe 

Benedikt 6 5 1 1040 944 96 0 0 0

Cerkvenjak 6 6 0 756 756 0 0 0 0

Lenart* 77 77 0 11487 11487 0 43 43 0

Sv. Ana 6 6 0 1037 1037 0 0 0 0

Skupaj 95 94 1 14320 14224 96 43 43 0

 
Vir: SURS 
* Občini Sv. Trojica in Sv. Jurij sta se odcepili od občine Lenart 01. 01. 2007 
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4  GOSPODARSKI POLOŽAJ 
 
4.1 Opis glavnih gospodarskih dejavnosti  
(storitve, predelovalna industrija, kmetijstvo,…) 
 
 
Na območju Ovtar je v letu 2006 delovalo 859 poslovnih subjektov. Na 1000 prebivalcev je 
bilo na tem območju v povprečju 21,44 poslovnih subjektov, kar je dober približek 
slovenskemu povprečju.  
Po dejavnostih je največ poslovnih subjektov registriranih v drugih javnih, skupnih in 
osebnih storitvah (231 oz. 26,9%), trgovini in popravilih motornih vozil (121 oz. 14.1%), v 
gradbeništvu (106 oz. 12,3%) in v predelovalnih dejavnostih(100 oz. 11,6%) 
 
 
Tabela: Število poslovnih subjektov občinah po področjih SKD, 30.09.2006 
 
 

Dejavnost Skupaj Benedikt Cerkvenjak Lenart Sv. Ana Sv. Trojica Sv. Jurij 
Kmetijstvo, lov, gozdarstvo 11 1 2 5 1 1 1
Ribištvo 1 1
Rudarstvo -
Predelovalne dejavnosti 100 11 3 67 5 9 5
Oskrba z elektriko, plinom, 
vodo 

3 3

Gradbeništvo 106 15 7 66 5 5 8
Trgovina, popravila motornih 
vozil 

121 8 8 81 9 7 8

Gostinstvo 61 7 3 31 6 8 6
Promet, skladiščenje, zveze 84 6 9 44 5 10 10
Finančno posredništvo 7 1 1 5
Nepremičnine, najem, 
poslovne storitve 

83 5 5 63 3 4 3

Javna uprava, obramba, 
socialno zavarovanje 

20 2 2 8 2 4 2

Izobraževanje 12 1 1 5 2 2 1
Zdravstvo, socialno varstvo 19 2 1 15 1
Druge javne, skupne in 
osebne storitve 

231 19 22 134 19 23 14

Skupaj 859 78 64 528 57 74 58
 
Vir: AJPES, PRS, zbirni podatki 
 
 

4.2 Stanje na področju gospodarstva  
(število podjetij, število turističnih kmetij, število nočitvenih zmogljivosti,…) 
 
Konec leta 2006 je bilo na območju Ovtar registriranih 558 podjetij (gospodarskih družb), v 
katerih je delalo 3.440 oseb. Največ od tega v Lenartu, ki ima tudi 62,37% delež podjetij 
na tem območju. Delež oseb, ki delajo je v Lenartu znašal 83,31% celotnega območja.  
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Tabela: Število podjetij, prihodek in število oseb, ki delajo, po občinah 2006 
 

Občina Število 
Podjetij* 

Delež podjetij Prihodek (mio 
SIT) 

Število oseb, ki 
delajo 

Delež oseb, ki 
delajo  

Benedikt 54 9,68 1825 175 5,09
Cerkvenjak 37 6,63 1594 121 3,52
Lenart 348 62,37 51468 2866 83,31
Sveta Ana 29 5,20 364 56 1,63
Sveta Trojica v Slov. goricah 45 8,06 1877 124 3,60
Sveti Jurij v Slov. goricah 45 8,06 1817 98 2,85
Skupaj 558 100% 58945 3440 100%

Vir: SURS 
*brez s.p. 
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Povprečna mesečna bruto plača za območje Ovtar je konec leta 2006 znašala 1.187,17 
EUR, kar je samo 2,2% pod slovenskim bruto povprečjem. Najvišjo povprečno mesečno 
bruto plača je imela občina Sveta Ana (1.369,30 EUR oz. 11,4% nad slovenskim povprečjem 
mesečne bruto plače, oz 15,3% nad povprečjem mesečne bruto plače območja Ovtar). 
 
 
 
Tabela: Povprečne mesečne bruto in neto plače na zaposleno osebo in  
             delovno aktivno prebivalstvo, 2006 
 
 

Občine 
 

Povprečna mesečna plača 
(EUR) 

 bruto neto 
Benedikt 1106,01 730,72
Cerkvenjak 1264,89 825,26
Lenart* 1008,47 666,81
Sveta Ana 1369,30 886,28
Sveta Trojica v Slov. goricah* - -
Sveti Jurij v Slov. goricah* - -
Skupaj povprečje za območje 1187,17 777,27
Slovenija 1212,80 773,42

  
Vir: SURS 
*V podatke za Občino Lenart so vključeni podatki za občini Sv. Trojica in Sv. 
Jurij – datum odcepitve 01. 01. 2007  
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Na območju so bili v letu 2006  trije prenočitveni objekti s stalno zmogljivostjo 58 ležišč. V 
letu 2006 je območje obiskalo 957 turistov (od tega 48,8 domačih in 51,2 tujih turistov), ki so 
2047 krat prenočevali oz. v povprečju je vsak turist prenočil 2,14 krat.  
Po podatkih, ki jih posedujejo občine, npr. Benedikt iz njihovih virov izhaja, da občina ima 
prenočitvene obrate in sicer 3. O prihodov in prenočitvah turistov pa ni podatka. Iz 
navedenega lahko predvidevamo, da bo registriranih prenočitvenih zmogljivost v zadnjem 
obdobju še več.  
 

 

Tabela: Prenočitvene zmogljivosti po občinah, 2004 
 

Občina Št. objektov Št. Sob Zmogljivosti -  
ležišča -  skupaj 

Zmogljivosti -  
ležišča - stalna 

Benedikt 0 0 0 0 
Cerkvenjak 1 4 13 13 
Lenart* 2 17 45 45 
Sveta Ana 0 0 0 0 
Skupaj 3 21 58 58 
 
Vir: SURS 
V podatke za Občino Lenart so vključeni podatki za občini Sv. Trojica in Sv. Jurij – datum 
odcepitve 01. 01. 2007  

 
 
 

Tabela:  Prihodi in prenočitve turistov po občinah, 2006 
 

Občina Skupaj Domači Tuji 
Benedikt Prihodi turistov 0 0 0 
 Št. prenočitev 0 0 0 
Cerkvenjak Prihodi turistov 552 354 198 
 Št. prenočitev 1373 809 564 
Lenart* Prihodi turistov 405 113 292 
 Št. prenočitev 674 230 444 
Sveta Ana Prihodi turistov 0 0 0 
 Št. prenočitev 0 0 0 
Skupaj Prihodi turistov 957 467 490 
 Št. prenočitev 2047 1039 1008 

 
Vir: SURS 
* V podatke za Občino Lenart so vključeni podatki za občini Sv. Trojica in Sv. Jurij – datum 
odcepitve 1. 1. 2007  
 
 
 

4.3 Stanje na področju kmetijstva in gozdarstva 
 
Na območju Ovtar je bilo glede na zadnji popis kmetijskih gospodarstev iz leta 2000 
13.797,68 ha vseh zemljišč v uporabi, od tega je bilo 10.010,62 ha kmetijskih zemljišč v 
uporabi, Največ zemljišča se na območju uporablja za travnike in pašnike ( 4.769,01 ha 
oz. 47,6% vseh kmetijskih zemljišč v uporabi), njive in vrtove( 4.562,85 ha oz. 45,6% vseh 
kmetijskih zemljišč v uporabi) in kmečke sadovnjake (359,39 ha oz. 3,6% vseh kmetijskih 
zemljišč v uporabi). 
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Tabela: Družinske kmetije po rabi KZU po občinah in spremenljivkah, 2000 
 
 

Občina Vsa zemljišča v 
uporabi 

Vsa kmetijska zemljišča v 
uporabi 

Njive in vrtovi Kmečki sadovnjaki 

 Družinske 
kmetije 

Površina 
ha 

Družinske 
kmetije 

Površina ha Družinske 
kmetije 

Površina ha Družinske 
kmetije 

Površina ha 

Benedikt 262 1887,67 262 1397,67 260 701,07 231 40,73
Cerkvenjak 301 1697,58 301 1201,17 290 507,94 180 43,82
Lenart* 1091 7514,28 1091 5495,50 1075 2301,00 863 175,59
Sv. Ana 347 2698,15 347 1916,28 342 1052,84 270 99,25
Skupaj 2001 13797,68 2001 10010,62 1967 4562,85 1544 359,39

 
 

 
Občina Intenzivni sadovnjaki Vinogradi Travniki in pašniki 

 Družinske 
kmetije 

Površina ha Družinske 
kmetije 

Površina ha Družinske 
kmetije 

Površina ha 

Benedikt - - 114 20,60 245 630,85

Cerkvenjak 11 29,73 179 38,67 277 581,01

Lenart* 53 82,86 396 89,57 1014 2846,48

Sv. Ana 17 8,16 124 45.36 331 710,67

Skupaj 81 120,75 813 194,20 1867 4769,01

 
Vir: SURS 
* Občini Sv. Trojica in Sv. Jurij sta se odcepili od občine Lenart 01. 01. 2007 
 
 
Po tipu kmetovanja se največ družinskih kmetij ukvarja z mešano živinorejo (45,5% vseh 
družinskih kmetij), sledijo jim družinske kmetije, ki se ukvarjajo s pašno živino (16,3% vseh 
družinskih kmetij), ter mešana rastlinska pridelava in živinoreja  (13,7% vseh družinskih 
kmetij). 
 
 
Tabela: Družinske kmetije po tipu kmetovanja po občinah in spremenljivkah, 2000 
 

Občina Skupaj Poljedelstvo Vrtnarstvo Trajni 
nasadi 

Pašna 
živina 

Prašiči in 
perutnina 

Mešana 
rast. prid. 

Mešana 
živinoreja 

Mešana 
rast. prid. in 
živinoreja 

Nerazvrščene 
kmetije 

Benedikt 263 8 - 4 45 18 25 137 26- 
Cerkvenjak 302 5 2 19 36 16 38 134 52- 
Lenart* 1090 16 3 58 185 60 108 507 153- 
Sv. Ana 347 4 2 25 61 36 43 133 43- 
Skupaj 2002 33 7 106 327 130 214 911 274- 
 
Vir: SURS 
Občini Sv. Trojica in Sv. Jurij sta se odcepili od občine Lenart 01. 01. 2007 
 
 
Po polnovredni delovni moči (PDM) je na družinskih kmetijah območja Ovtar bilo v letu 2000 
dejavnih 2.897,59 ljudi.  
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Tabela: Družinske kmetije po KZU, ekon. obsegu in delovni sili po občinah in 
spremenljivkah, 2000 
 

Občina Vsa kmetijska 
zemljišča v 
uporabi (ha) 

Kmetijska 
zemljišča v 
uporabi – samo 
družinske 
kmetije 

Skupna 
ekonomska 
vrednost 
kmečkih 
gospodarstev 
(ESU) 

Ekonomska 
velikost 
družinskih kmetij 
(ESU) 

Delovna sila v 
kmetijstvu 
(PDM) 

Delovna sila v 
kmetijstvu na 
družinskih 
kmetijah (PDM) 

Benedikt 1397,67 1397,67 1052,90 1052,90 373,57 373,57

Cerkvenjak 1201,17 1201,17 962,00 962,00 390,47 390,47

Lenart* 6689,50 5495,50 5145,70 4191,20 1633,34 1537,59

Sv. Ana 1916,28 1916,28 1720,20 1720,20 500,21 500,21

Skupaj 11204,62 10010,62 8880,80 7926,30 2897,59 2897,59

 
Vir: SURS 
* Občini Sv. Trojica in Sv. Jurij sta se odcepili od občine Lenart 01. 01. 2007 
 
V letu 2000 je bilo na območju največ 41,7% družinskih kmetij v velikostnem razredu KZU 
2?5 ha, v razredu  >0?2 pa je bilo 23,8% družinskih kmetij. Družinskih kmetij na območju, ki 
imajo več kot 10 ha je skupaj 251. 
 
Tabela: Družinske kmetije po velikostnih razredih KZU po občinah, 2000 
 

Občina Skupaj >0?2 2?5 5?10 ?10 

Benedikt 262 62 100 65 35

Cerkvenjak 301 86 136 61 18

Lenart* 1091 254 456 239 142

Sv. Ana 347 74 142 75 56

Skupaj 2001 476 834 440 251

 
Vir: SURS 
* Občini Sv. Trojica in Sv. Jurij sta se odcepili od občine Lenart 01. 01. 2007 

 
Po evropski enoti ekonomske velikosti (ESU) je bilo največ družinskih kmetij v razredu do 2 
ha in sicer 47,8% vseh družinskih kmetij na območju. 
 
Tabela: Družinske kmetije po ESU, po občinah, 2000 
 

Občina Skupaj >2 2?4 4?8 8?16 ?16 

Benedikt 263 117 74 37 24 11

Cerkvenjak 302 173 72 30 22 5

Lenart* 1090 520 270 170 103 27

Sv. Ana 347 147 77 62 40 21

Skupaj 2001 957 493 299 189 64

 
Vir: SURS 
* Občini Sv. Trojica in Sv. Jurij sta se odcepili od občine Lenart 1. 1. 2007 

 
Glede na posevke njiv in vrtov na območju po strukturi prevladujejo žita za pridelavo zrnja, 
saj je z njimi posejanih 3533,45 ha oz. 77,4% vseh njiv in vrtov. Sledijo jim krmne rastline s 
katerimi je posejanih 804,17 ha oz. 17,6%. 
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Tabela: Družinske kmetije po rabi njiv, po občinah in spremenljivkah, 2000 
 
Občina Njive in vrtovi, skupaj Žita za pridelavo zrnja Krompir 

 Družinske 
kmetije 

Površina ha Družinske 
kmetije 

Površina ha Družinske 
kmetije 

Površina ha 

Benedikt 260 701,07 253 559,66 179 11,64

Cerkvenjak 290 507,94 269 411,36 153 11,47

Lenart* 1075 2301,00 1008 1797,11 536 33,93

Sv. Ana 342 1052,84 317 765,32 147 14,85

Skupaj 1967 4562,85 1847 3533,45 1015 71,89

 
Občina Industrijske rastline Krmne rastline Zelenjava 

 Družinske 
kmetije 

Površina ha Družinske 
kmetije 

Površina ha Družinske 
kmetije 

Površina ha 

Benedikt 129 16,44 122 109,46 223 3,84

Cerkvenjak 133 19,08 95 60,36 158 5,04

Lenart* 306 43,18 421 398,39 848 21,12

Sv. Ana 133 25,82 139 235,96 268 9,94

Skupaj 701 104,52 777 804,17 1497 39,94

 
Vir: SURS 
* Občini Sv. Trojica in Sv. Jurij sta se odcepili od občine Lenart 01. 01. 2007 
 
Največ polj je bilo v letu 2000 posejanih s koruzo za zrnje, silažno koruzo in pšenico. 
 
Tabela: Družinske kmetije po površini polj, po občinah in spremenljivkah poljščine,   
              2000 

Občina Pšenica Ječmen Koruza za zrnje krompir 

 Družinske 
kmetije 

Površina 
ha 

Družinske 
kmetije 

Površina 
ha 

Družinske 
kmetije 

Površina 
ha 

Družinske 
kmetije 

Površina ha 

Benedikt 613 511,56 295 178,00 913 1074,57 536 33,93
Cerkvenjak 186 195,96 92 51,95 228 302,45 179 11,64
Lenart* 154 101,76 63 33,10 247 269,44 153 11,47
Sv. Ana 169 172,02 116 80,69 291 495,18 147 14,85
Skupaj 1122 981,30 566 343,74 1679 2141,59 1015 71,89
 
Občina Buče za olje Sladkorna pesa Silažna koruza 

 Družinske 
kmetije 

Družinske 
kmetije 

Družinske 
kmetije 

Površina ha Družinske 
kmetije 

Površina ha 

Benedikt 304 39,20 5 1,53 191 303,47

Cerkvenjak 122 13,12 - - 57 73,45

Lenart* 127 17,65 - - 39 47,76

Sv. Ana 133 23,62 - - 107 200,85

Skupaj 686 93,59 5 1,53 394 625,53

 
Vir: SURS 
* Občini Sv. Trojica in Sv. Jurij sta se odcepili od občine Lenart 01. 01. 2007 
 
V sadovnjakih prevladujejo jablane, saj je od vseh rodnih dreves skupaj, kar 91% rodnih 
jablan. 
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Tabela: Družinske kmetije po intenzivnih sadovnjakih, po občinah in spremenljivkah 
sadno drevje, 2000 
 

Občina Skupaj Jablane 

 Družinsk
e kmetije 

Površina 
ha 

Vsa drevesa Rodna 
drevesa 

Družinske 
kmetije 

Površina 
ha 

Vsa 
drevesa 

Rodna 
drevesa 

Cerkvenjak 53 82,86 156.497 137.972 41 66,84 145.539127.886 

Lenart* 11 29,73 57.936 57.130 9 26,36 53.42252.668 

Sv. Ana 17 8,16 7.674 6.124 5 3,11 3.0202.500 

Skupaj 81 120,75 222.107 201.226 55 96,31 201.981183.054 

 Občina Hruške   

  Družinske 
kmetije 

Površina ha Vsa drevesa Rodna 
drevesa 

  

 Cerkvenjak 10 2,88 3.460 3.440  

 Lenart* 4 3,31 4.503 4.453  

 Sv. Ana - - - -  

 Skupaj 14 6,19 7963 7893  

 
Vir: SURS, ni podatkov za Benedikt, Občini Sv. Trojica in Sv. Jurij sta se odcepili od občine 
Lenart 01. 01. 2007 
 
V vinogradih na območju prevladujejo bele vinske sorte, saj je od vseh trt na območju kar 
84% vinogradov zasajenih s to trto. 
Po razgovorih z strokovnjaki le ti zatrjujejo, da so najbolj uspešne in kvalitetne vinske sorte 
traminec, rumeni muškat, laški rizling, beli pinot. 
 
Lahko pa na teh tleh odlično uspevajo tudi žametna črnina in modri pinot od rdečih vinskih 
sort. 
 
Tabela: Družinske kmetije po vinogradih po občinah in spremenljivkah, 2000 
 

Občine Skupaj Bele vinske sorte 

 Družinske 
kmetije 

Površina ha Vseh trt Družinske 
kmetije 

Površina ha Vseh trt 

Benedikt 114 20,60 61.590 55 15,03 47.080

Cerkvenjak 179 38,67 107.327 77 23,56 74.183

Lenart* 396 89,57 275.509 223 72,84 239.868

Sv. Ana 124 45,36 139.590 90 41,15 128.270

Skupaj 813 379,60 584.016 445 152,58 489.401

 
 

Občine Rdeče vinske sorte 

 Družinske 
kmetije 

Površina ha Vseh trt 

Benedikt - - -

Cerkvenjak 6 0,67 1.840

Lenart* 13 1,10 2.455

Sv. Ana 3 0,28 750

Skupaj 22 2,05 5.045

Vir: SURS, ni podatkov za Benedikt, Občini Sv. Trojica in Sv. Jurij sta se odcepili od občine 
Lenart 01. 01. 2007 
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Glede na moč traktorjev v lasti jih je 56,2% v razredu od 19 do 37 kW. Od skupaj 2001 
družinske kmetije pa jih 18,4% nima traktorja. 
 
 
Tabela: Družinske kmetije po moči traktorjev v lasti, po občinah in spremenljivkah,  
             2000 
 

Občina <18 kW 19 – 37 kW 38 – 59 kW 

 Družinske 
kmetije 

Stroji Družinske 
kmetije 

Stroji Družinske 
kmetije 

Stroji 

Benedikt 30 30 154 163 89 107

Cerkvenjak 31 31 159 172 66 74

Lenart* 103 105 665 711 339 384

Sv. Ana 47 47 232 252 132 154

Skupaj 211 213 1210 1298 626 719

 
 

Občina 60 + kW Brez traktorjev 

 Družinske 
kmetije 

Stroji Družinske 
kmetije 

Stroji 

Benedikt 8 9 43 0

Cerkvenjak 5 5 83 0

Lenart* 40 45 200 0

Sv. Ana 20 20 42 0

Skupaj 73 79 368 0

 
Vir: SURS, ni podatkov za Benedikt 
* Občini Sv. Trojica in Sv. Jurij sta se odcepili od občine Lenart 01. 01. 2007 
 
Od 2001 družinske kmetije kar 1927 gospodarjev dela na kmetiji, vendar je samo 228 
gospodarjem kmetovanje glavna dejavnost in 505 edina dejavnost. 
 
 
Tabela: Družinske kmetije po vrednotenju dela gospodarjev po občinah in 
spremenljivkah delo na kmetiji, 2000 
 

Občina Gospodarji na 
družinskih 
kmetijah 

Ne dela na kmetiji Dela na kmetiji Edina dejavnost 

 gospodar
ji 

PDM gospodarji PDM gospodarji PDM gospodarji PDM 

Benedikt 262 164,00 8 0,00 254 164,00 120 106,00
Cerkvenjak 301 192,13 15 0,00 286 192,13 136 116,75
Lenart* 1091 660,75 42 0,00 1049 660,75 505 412,25
Sv. Ana 347 216,50 9 0,00 338 216,50 169 132,00
Skupaj 2001 1233,38 74 0,00 1927 1233,38 930 767
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Občina Glavna dejavnost Stranska dejavnost Občasna pomoč 

 gospodarji PDM gospodarji PDM gospodarji PDM 

Benedikt 29 19,88 94 36,75 11 1,38

Cerkvenjak 30 25,63 113 48,88 7 0,88

Lenart* 126 90,50 382 153,50 36 4,50

Sv. Ana 43 35,25 111 47,38 15 1,88

Skupaj 228 171,26 700 286,51 69 8,64

Vir: SURS 
* Občini Sv. Trojica in Sv. Jurij sta se odcepili od občine Lenart 01. 01. 2007 
 
Na območju Ovtar je bilo v letu 2000  skupaj 1875 družinskih kmetij z glavami živine. Skupni 
GVŽ na območju  je znašal 12.239,32. Prevladujejo prašiči in goveda, manj je krav molznic.  
 
 
Tabela: Družinske kmetije po št. GVŽ in živine po občinah in spremenljivkah, 2000 
 
Občina Družinske 

kmetije z GVŽ 
Skupni GVŽ Govedo, 

družinske 
kmetije 

Govedo, živali Prašiči, 
družinske 
kmetije 

Prašiči, živali Krave 
molznice, 
družinske 
kmetije 

Krave molznice, 
živali 

Benedikt 250 1.667,15 195 1.485 236 4.976 129 554

Cerkvenjak 277 1.279,96 197 1.105 258 3.051 108 417

Lenart* 1.011 6.709,06 735 6.961 932 11.118 403 2.264

Sv. Ana 337 2.583,15 239 2.349 304 7.214 124 693

Skupaj 1.875 12.239,32 1.366 11.900 1.730 26.359 764 3.928

 
Vir: SURS 
* Občini Sv. Trojica in Sv. Jurij sta se odcepili od občine Lenart 01. 01. 2007 
 
 
Glede na velikost črede govedi je največ družinskih kmetij v razredu od 3 do 9 glav govedi. 
 
Tabela: Družinske kmetije po z govedom po velikosti črede po občinah in 
spremenljivkah, 2000 
 

Občina Skupaj glave 1-2 glavi 3-9 glav 10-19 glav 20> glav 

Benedikt 195 58 85 35 17

Cerkvenjak 197 81 82 21 13

Lenart* 735 188 316 126 105

Sv. Ana 239 64 100 38 37

Skupaj 1.366 391 583 220 172

 
Vir: SURS 
* Občini Sv. Trojica in Sv. Jurij sta se odcepili od občine Lenart 01. 01. 2007 
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4.4 Stopnja brezposelnosti na območju LAS in na ravni občin  
(od tega žensk in mladih do 40 let) 
 
Registrirane brezposelne osebe po izobrazbi in občinah območja LAS Ovtar in 
zaposlitveni status prebivalcev 
 
Tabela: Registrirano brezposelne osebe po izobrazbi  po občinah, december 2007 
 

Občina Število Od vseh delež po stopnji izobrazbe v % 

 Vsi Ženske I.-II. III.-IV. V. VI. VII.-VIII. 

Benedikt 50 29 30,0 34,0 30,0 2,0 4,0 

Cerkvenjak 52 24 55,8 21,2 17,3 0,0 5,8 

Lenart 200 117 34,0 25,0 28,5 2,5 10,0 

Sv. Ana 53 27 43,4 34,0 20,8 0,0 1,9 

Sv. Trojica 54 30 33,3 27,8 25,9 3,7 9,3 

Sv. Jurij 52 31 36,5 28,8 23,1 7,7 3,8 

Skupaj 461 258      

Vir: SURS 

 
 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 

 
Registrirane brezposelne osebe po izobrazbi in občinah območja LAS Ovtar, februar 
2008 
 

Občina 
Število Od vseh delež po stopnji izobrazbe (v %) 

vsi ženske I.-II. III.-IV. V. VI. VII.-VIII. B. Š. 
Benedikt 65 32 33,9 33,9 25,0 3,6 3,6 0,0 
Cerkvenjak 53 26 54,8 22,6 15,1 0,0 7,5 0,0 
Lenart 201 121 31,3 26,9 30,8 3,5 7,5 0,0 
Sv. Ana v Slov. goricah 50 25 48,0 30,0 20,0 0,0 2,0 0,0 
Sv. Trojica v Slov. goricah 53 25 39,6 28,3 22,6 3,8 5,7 0,0 
Sv. Jurij v Slov. goricah 45 22 42,3 31,1 20,0 4,4 2,2 0,0 
Skupaj območja LAS Ovtar 467 251 249,9 172,8 133,5 15,3 28,5 0,0 
Urad za delo Lenart (UD) se ujema z Upravno enoto Lenart (UE) oz. z območjem LAS  
Vir: Zavod RS za zaposlovanje, Mesečne informacije. Februar 2008, letnik 15, št. 2. 
http://www.ess.gov.si 

Aktivno prebivalstvo po zaposlitvenem statusu, občine območja LAS Ovtar, Popis 
2002 
 

Občina Skupaj 

Delovno aktivno prebivalstvo 

brezposelne 
osebe skupaj 

zaposlene 
osebe 

samozaposlene osebe 

skupaj 

samostojni 
podjetniki, 
poklicna 
dejavnost kmetovalci 

Benedikt 1.017 872 658 214 56 158 145 
Cerkvenjak 994 804 602 202 48 154 190 
Lenart 5.488 4.673 3.854 819 321 498 815 
Sv. Ana  1.135 975 682 293 49 244 160 
Skupaj območja 
LAS Ovtar 8.634 7.324 5.796 1.528 474 1.054 1.310 
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Stopnja registrirane brezposelnosti na območju Urada za delo Lenart je v septembru 2007 
znašala 5,1% (na ravni Slovenije 7,2%). 
 
Tako je bil v letu 2006 porast zaposlenosti v enoletni primerjavi na področju UD Lenart za 
8,8 %. 
 
 
Po podatkih ZRSZ OS Maribor je bilo decembra 2006 na območju OVTAR 5980 delovno 
aktivnega prebivalstva, struktura pa je razvidna v spodnji tabeli.  
 
 
Tabela: Delovno aktivno prebivalstvo v decembru 2006  po občinah  na ZRSZ 
Območna služba Maribor 
 
 
 

Občina Zaposlene 
 osebe pri 
 pravnih  
osebah 

Zaposlene 
osebe pri 
fizičnih 
osebah 

Samostojni 
podjetniki 
posamezniki 

Osebe, ki 
opravljajo 
poklicno 
dejavnost 

Kmetje Samozaposl
ene osebe 

Delovno 
aktivno 
prebivalstvo 

Benedikt 91 108 34 0 114 148 347 
Cerkvenjak 93 84 28 1 131 160 337 
Lenart* 3586 658 247 22 497 766 5010 
Sveta Ana 68 29 25 0 164 189 286 
Skupaj 3838 879 334 23 906 1263 5980 

 
 
Vir: SURS, povzeto po Poročilu ZRSZ OS Maribor 
*V podatke za Občino Lenart so vključeni podatki za občini Sv. Trojica in Sv. Jurij – datum 
odcepitve 01. 01. 2007  
 
 
 
Stopnja brezposelnosti se je primerjalno 2005 na 2006 znižala iz 8,8 % na 5,1%. 
 
 
Tabela: Aktivno prebivalstvo v decembru 2005 in decembru 2006  ter stopnja   
              brezposelnosti v UE Lenart 
 

Občina Zaposlene 
osebe v 
kmetijskih 
dejavnostih 

Zaposlene 
osebe v 
nekmet. 
dejavnostih 

Zaposlene 
osebe v 
storitvenih 
dejavnostih 

Skupaj Zaposlene 
osebe pri 
samozap. 
osebah 

Samostojni 
podjetniki 
posamezniki 

Osebe, ki 
opravljajo 
poklicno 
dejavnost 

Kmetje Samozap. 
osebe 

Delovno 
aktivno 
prebivalstvo 

Aktivno 
prebivalstvo 

Stopnja 
registrirane 
brezposelnosti 

UE Lenart 
2005 

23 1.801 1.601 3.425 812 327 22 905 1.254 5.491 6.165 8,8 

UE Lenart 
2006 

22 2.112 1.704 3.838 877 330 23 907 1.260 5.975 6.437 5,9 

 
 
Vir: SURS, povzeto po Poročilu ZRSZ OS Maribor 
*V podatke za Občino Lenart so vključeni podatki za občini Sv. Trojica in Sv. Jurij – datum 
odcepitve 01. 01. 2007  
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Največ delovno aktivnega prebivalstva je bilo zaposlenega v nekmetijskih in storitvenih 
dejavnosti. Od tega največ v predelovalni dejavnosti, proizvodnji tekstilij, proizvodnji kovin, 
proizvodnji vozil in plovil ter v gradbeništvu. Na področju storitvene dejavnosti je bilo največ 
delovno aktivnega prebivalstva zaposlenega v trgovini in popravilu motornih vozil, zdravstvu 
in socialnem varstvu ter v izobraževanju. 
 
 
Tabela: Delovno aktivno prebivalstvo po področjih dejavnosti in upravni enoti  Lenart     
               v decembru 2006 
 
 

Naziv dejavnosti po SKD UE Lenart 
Kmetijstvo, lov, gozdarstvo 930

Ribištvo 0
KMETIJSKE DEJAVNOSTI 930
Rudarstvo 0
Proizvodnja hrane pijač, krmil in tobačnih 
izdelkov 

65

Proizvodnja tekstilij, usnjenih oblačil, tekstilnih, 
krznenih izdelkov 

680

Proizvodnja usnja, obutve in usnjenih izdelkov 1
Obdelava in predelava lesa 5
Proizvodnja vlaknin, papirja, kartona, 
založništvo in tisk 

12

Proizvodnja koksa, naftnih derivatov, jedrskega 
goriva 

0

Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, 
umetnih vlaknin 

2

Proizvodna izdelkov iz gume in plastičnih mas 55
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih 
izdelkov 

51

Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov 630
Proizvodnja strojev in naprav 13
Proizvodnja električne in optične opreme 4
Proizvodnja vozil in plovil 625
Proizvodnja pohištva in druge predelovalne 
dejavnosti, reciklaža 

42

Predelovalne dejavnosti 2185
Oskrba z elektriko, plinom, vodo 9
Gradbeništvo 437
NEKMETISKE DEJAVNOSTI 2631
Trgovina, popravila motornih vozil 538
Gostinstvo 226
Promet, skladiščenje, zveze 269
Finančno posredništvo 46
Nepremičnine, najem, poslovne storitve 250
Javna uprava, obramba, socialno zavarovanje 116
Izobraževanje 376
Zdravstvo, socialno varstvo 431
Druge javne, skupne in osebne storitve 157
Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem  5
STORITVENE DEJAVNOSTI 2414
SKUPAJ 5975

 
Vir: SURS, povzeto po Poročilu ZRSZ OS Maribor 
*V podatke za  UE Lenart vključujejo podatke za vse občine na območju LAS Ovtar 
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Največ prijavljenih potreb po delavcih je bilo v predelovalni dejavnosti, gradbeništvu in 
proizvodnji kovin. 
 
 

Tabela:  Prijavljene potrebe po delavcih in pripravnikih v letu 2006 po dejavnostih v 
upravni enoti  Lenart  
 

Naziv dejavnosti po SKD UE Lenart
Kmetijstvo, lov, gozdarstvo 9
Ribištvo 0
KMETIJSKE DEJAVNOSTI 9
Rudarstvo 0
Proizvodnja hrane pijač, krmil in tobačnih 
izdelkov 

15

Proizvodnja tekstilij, usnjenih oblačil, tekstilnih, 
krznenih izdelkov 

27

Proizvodnja usnja, obutve in usnjenih izdelkov 0
Obdelava in predelava lesa 0
Proizvodnja vlaknin, papirja, kartona, 
založništvo in tisk 

5

Proizvodnja koksa, naftnih derivatov, jedrskega 
goriva 

0

Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, 
umetnih vlaknin 

0

Proizvodna izdelkov iz gume in plastičnih mas 2
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih 
izdelkov 

20

Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov 324
Proizvodnja strojev in naprav 10
Proizvodnja električne in optične opreme 0
Proizvodnja vozil in plovil 116
Proizvodnja pohištva in druge predelovalne 
dejavnosti, reciklaža 

17

Predelovalne dejavnosti 536
Oskrba z elektriko, plinom, vodo 0
Gradbeništvo 493
NEKMETIJSKE DEJAVNOSTI 1.029
Trgovina, popravila motornih vozil 175
Gostinstvo 137
Promet, skladiščenje, zveze 113
Finančno posredništvo 7
Nepremičnine, najem, poslovne storitve 148
Javna uprava, obramba, socialno zavarovanje 10
Izobraževanje 94
Zdravstvo, socialno varstvo 46
Druge javne, skupne in osebne storitve 66
Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem  4
STORITVENE DEJAVNOSTI 800
SKUPAJ 1.838

 
Vir: SURS, povzeto po Poročilu ZRSZ OS Maribor 
*V podatke za  UE Lenart vključujejo podatke za vse občine na območju LAS Ovtar 
 
Največji delež brezposelnih 28,3% je v starostni skupini od 50 do 60 let, ter 20,8% v starostni 
skupini od 40 do 50 let. Glede na trajanje brezposelnosti je največji delež brezposelnih 45% 
v obdobju manj kot 6 mesecev. Glede na delovno dobo pa je največji delež brezposelnih 
21,5% brez delovne dobe. 
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Tabela: Pregled brezposelnih po starosti, trajanju brezposelnosti in delovni dobi v 
decembru 2006 v UE Lenart 
 

 Leta starosti 
 Do 18 

let 
% 18-25 

let 
% 25-30 

let 
% 30-40 

let 
% 40-50 

let 
% 50-60 

let 
% 60 in 

več let 
% Skupaj % 

UE 
Lenart 

0 0,0 75 16,4 73 16,0 80 17,5 95 20,8 129 28,3 4 0,9 456 100,0

 
 Trajanje brezposelnosti 
 Do 6 

mes 
% 6-9 

mes 
% 9-12 

mes 
% 1-3 let % 3-5 let % 5-8 let % 8 in  

več let 
% Skupaj % 

UE 
Lenart 

205 45,0 36 7,9 33 7,2 133 29,2 27 5,9 18 3,9 4 0,9 456 100,0

 
 Delovna doba 
 Brez 

d.d. 
% Do 1 

leta 
% 1-5 let % 5-10 let % 10-20 

let 
% 20-30 

let 
% 30 in 

več let 
% Skupaj % 

UE 
Lenart* 

98 21,5 32 7,0 64 14,0 38 8,3 85 18,6 75 16,4 64 14,0 456 100,0

 
 
Vir: ZRSZ OS Maribor 2006 
*V podatke za  UE Lenart vključujejo podatke za vse občine na območju LAS Ovtar 
 
 
Tabela: Vloge za republiško štipendijo v šolskem letu 2006/2007 v UD Lenart 
 

Urad za delo  Št. sprejetih vlog Število rešenih vlog Skupno št. Št. nerešenih 
   pozitivno negativno   

Lenart dijak 538 757 416 111 527 11
 študent 219 154 53 207 12

 
Vir: ZRSZ OS Maribor 2006 
*V podatke za  UE Lenart vključujejo podatke za vse občine na območju LAS Ovtar 
 
 
Tabela: Vloge za republiško štipendijo v šolskem letu 2006/2007 v UD Lenart 
 

Urad za delo Lenart 
Šola EV PO 
Osnovne šole 169 81
Srednje šole 11 3
Visoke šole 3 1
SKUPAJ 183 85

 
Vir: ZRSZ OS Maribor 2006; EV=evidentirani učenci; PO=podeljene Zoisove štipendije 
*V podatke za  UE Lenart vključujejo podatke za vse občine na območju LAS Ovtar 
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5 DEMOGRAFSKE IN SOCIOLOŠKE ZNAČILNOSTI  
 

5.1 Število in gostota prebivalcev na obravnavanem območju  
(ločeno po spolu in starosti) 
 
Tabela: Prebivalstvo po spolu, 31.12.2006 
 

Občina Skupaj  moški ženske 

Benedikt 2230 1147 1083

Cerkvenjak 2118 1084 1034

Lenart* 11683 5825 5858

Sv. Ana 2383 1171 1212

Skupaj 18.414 9.227 9.187

 
Vir: SURS 
* Občini Sv. Trojica in Sv. Jurij sta se odcepili od občine Lenart 01. 01. 2007 

 
 
Tabela: Prebivalstvo po izbranih starostnih skupinah in spolu po občinah, 2007 
 

Občina Skupaj 0 let 1-5 let 6-14 let 0-14 let 15-18 let 19-26 let 15-49 let 15-59 let  15-64 let 65+ let 

Benedikt 2263 28 121 255 404 119 263 1224 1486 1587 272
Cerkvenjak 2132 19 93 215 327 96 288 1136 1412 1496 309
Lenart 7307 81 335 649 1065 340 808 3776 4847 5244 998
Sv. Ana 2381 23 119 225 367 127 279 1258 1557 1649 365
Sv. Trojica 2284 18 97 201 316 124 253 1206 1517 1619 349
Sv. Jurij 2148 15 115 240 370 113 215 1073 1349 1459 319

Skupaj 18515 184 880 1785 2849 919 2106 9673 12168 13054 2612
 
Vir: SURS 
 

 
Tabela: Nekatere skupine prebivalstva po občinah, preračun veljaven 1. 1. 2007 
 

Občina Otroci do 7 
let 

Otroci 
 7-14 let 

Mladina  
15-26 let 

Ženske  
15-49 let 

Prebivalci stari 
65 let ali več 

Delovno 
aktivno 
prebivalstvo 

Učenci 
osnovnih šol 

Učenci 
srednjih šol 

Študenti 

Benedikt 186 231 378 516 246 872 199 125 34

Cerkvenjak 150 201 411 523 292 804 227 122 31

Lenart 473 682 1.197 1.822 880 2.910 659 356 260

Sv. Ana 155 233 407 564 342 975 249 119 53

Sv. Trojica 146 260 342 522 316 869 272 110 63

Sv. Jurij 180 208 339 496 283 894 224 100 61

Skupaj 1290 1815 3074 4443 2359 7324 1830 932 502

 
Vir: SURS 
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Tabela: Aktivno prebivalstvo po zaposlitvenem statusu po občinah, preračun veljaven 
1. 1. 2007 
 
Občina Zaposlitveni 

status skupaj 
Delovno 
aktivno 
prebivalstvo 
skupaj 

Zaposlene 
osebe 

Samozaposlene 
osebe skupaj 

Samozaposlene 
osebe  - s.p., ki 
opravljajo poklicno 
dejavnost 

Samozaposlene 
osebe - 
kmetovalci 

Brezposelne 
osebe 

Benedikt 1017 872 658 214 56 158 145

Cerkvenjak 994 804 602 202 48 154 190

Lenart 3459 2910 2493 417 206 211 549

Sv. Ana 1135 975 682 293 49 244 160

Sv. Trojica 1011 869 717 152 51 101 142

Sv. Jurij 1018 894 644 250 64 186 124

Skupaj 8634 7324 5796 1528 474 1054 1310

 
Vir: SURS 

 
 
 

5.2 Gibanje števila prebivalstva na območju LAS v zadnjih desetih letih  
(ločeno po spolu in starosti) 
 
Tabela: Naravno gibanje prebivalstva po občinah, 2006 
 
Občina Živorojeni Umrli Naravni prirast 

 Skupaj Moški Ženske Skupaj  Moški Ženske Skupaj Moški  Ženske 

Benedikt 29 14 15 23 6 17 6 8 -2

Cerkvenjak 16 10 6 26 13 13 -10 -3 -7

Lenart* 96 46 50 100 42 58 -4 4 -8

Sv. Ana 29 12 17 26 12 14 3 0 3

Skupaj 170 82 88 175 73 102 -5 9 -14

 
Vir: SURS 
* Občini Sv. Trojica in Sv. Jurij sta se odcepili od občine Lenart 01. 01. 2007 
 
 
Tabela: Selitveno gibanje prebivalstva po spolu, po občinah, 2006 
 
Občina Priseljeni Odseljeni Selitveni prirast 

 Skupaj Iz drugih 
občin 
Slovenije 

Iz tujine Skupaj V druge 
občine 
Slovenije 

V tujino  

Benedikt 62 56 6 30 27 3 32

Cerkvenjak 51 44 7 27 27 - 24

Lenart* 242 196 46 185 143 42 57

Sv. Ana 53 52 1 35 25 10 18

Skupaj 408 348 60 277 222 55 131

 
Vir: SURS 
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5.3 Stanje na področju izobraževanja in kulture na območju LAS 
 
 
Tabela: Izobraževanje, začetek šolskega leta 2006/2007 po občinah 
 
Občine Vrtci Osnovne šole Dijaki Študenti 
 vrtci otroci Zaposleno 

osebje za 
nego in 
vzgojo 

šole učenci   

Benedikt 1 70 8 1 255 119 65 
Cerkvenjak 1 38 4 1 245 89 80 
Lenart* 5 311 33 4 1038 619 543 
Sv. Ana 2 74 8 2 251 123 80 
Skupaj 7 493 53 8 1789 950 768 

Vir: SURS 
 * Občini Sv. Trojica in Sv. Jurij sta se odcepili od občine Lenart 01. 01. 2007 
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5.4 Izobrazbena struktura prebivalstva na območju LAS   
 
Primerjava stopnje izobrazbe:  Popis 1991 - Popis 2002, preračun na občine, veljavne dne 1. 1. 2007 
 

Občina Prebivalstvo 

Prebivalci 
vključeni v 
vsaj eno 
obliko 
izobraževanja 

Pridobljena 
izobrazba po 
končanem 
izobraževanju 
- SKUPAJ Osnovna Srednja Višja 

Visoka 
dodiplomska 

Visoka 
podiplom. 

Sodelovanje v 
drugih 
programih 
izobraževanja - 
SKUPAJ 

Programi 
za 
potrebe 
dela 

Programi 
za osebni 
razvoj 

Programi za 
potrebe dela 
in za osebni 
razvoj 

Benedikt 2.084 670 399 199 142 10 44 4 414 136 261 17 
Cerkvenjak 2.046 617 420 228 138 13 38 3 308 138 159 11 
Lenart 6.889 2.542 1.538 661 402 49 390 36 1.521 902 502 117 
Sveta Ana 2.282 682 464 249 133 z 67 z 296 162 123 11 
Sveta Trojica  2.194 753 511 272 124 13 92 10 393 187 178 28 
Sveti Jurij  2.076 609 430 224 118 6 75 7 246 156 80 10 
Skupaj UE 
Lenart 17.571 5.873 3.762 1.833 1.057 

91 
+ 706 60 + 3.178 1.681 1.303 194 

* vključno s prebivalstvom, ki se je v zadnjih 12 mesecih udeležilo programov za usposabljanje ali izpopolnjevanje 
 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002. 
 
 
Prebivalstvo, staro 15 ali več, po izobrazbi, občine UE Lenart, Popis 2002 
 

Občina 
  vsi 

brez 
izobrazbe 

nepopolna 
izobrazba osnovna 

Srednja 

višja 

visoka 

skupaj 
nižja 

poklicna 
strokovna in 

splošna dodiplomska podiplomska 
Benedikt 1.667 12 183 632 771 484 287 41 28 0 
Cerkvenjak 1.695 11 153 785 702 481 221 20 24 0 
Lenart 9.210 60 615 2.965 4.867 2.773 2.094 341 327 35 
Sv. Ana  1.894 29 z 852 808 57 261 39 22 z 

Skupaj UE Lenart 14.466 112 951 5.234 7.148 3.795 2.863 441 401 35 + 
 

Vir: Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002. 
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Stopnja izobrazbe prebivalcev območja LAS Ovtar, stanje Popis 2002

Brez izobrazbe

Nepopolna osnovna izobrazba

Osnovna  izobrazba

Srednja izobrazba - nižja  in
srednja poklicna

Srednja izobrazba - strokovna in
splošna

Višja izobrazba

Visoka  dodiplomska izobrazba

Visoka podiplomska izobrazba

 
 
 
Prebivalstvo, staro 15 let ali več po spolu in šolski izobrazbi, občine UE Lenart, Popis 1991 
 

Občina 
Izobrazba – 
SKUPAJ 

Brez 
izobrazbe 

Nepopolna 
osnovna šola 
(1-3 razredi) 

Nepopolna 
osnovna šola 
(4-7 
razredov) 

Osnovn
a šola 

Srednja 
šola - 
SKUPAJ 

Poklicne, 
delovodske in 
poslovodske 
šole Gimnazija 

Tehnične 
in druge 
strokovne 
šole 

Šole 
srednjega 
usmerjenega 
izobraževanja 

Višje 
šole 

Visoke 
šole 

Neznan
o 

Benedikt 1.468 14 20 416 586 401 217 9 104 71 24 3 4 
Cerkvenjak 1.668 15 15 335 854 406 247 7 70 82 20 3 20 
Lenart 8.571 79 101 1.667 3.101 3.152 1.610 102 859 581 285 101 85 
Sveta Ana 1.801 12 23 424 833 466 256 6 110 94 27 3 13 
Skupaj UE 
Lenart 1991 13.508 120 159 2.842 5.374 4.425 2.330 124 1.143 828 356 110 122 

 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 1991. 
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Primerjava popisov 1991 - 2002 
 

Primerjava 
popisov Skupaj 

Brez 
izobrazbe 

Nepopolna 
osnovna 
izobrazba 

Osnovna  
izobrazba 

Srednja 
izobrazba 
- skupaj 

Srednja 
izobr. - 
nižja  in 
srednja 
poklicna 

Srednja 
izobr. - 
strokovna 
in splošna 

Višja 
izobrazba 

Visoka  
dodiplomska 
izobrazba 

Visoka 
podiplomska 
izobrazba Neznano 

Popis 1991 13.508 120 3.001 5.374 4425 2.330 2.095 356 110 ni podatka 122 
Popis 2002 14.466 112 1.094 5.234 7.148 4.285 2.863 441 401 36   
Razlika 958 -8 -1.907 -140 2.723 1.955 768 85 291 36 + -122 

 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 1991 in Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 
2002. 
 

Brez
izobrazbe

Osnovna 
izobrazba

Srednja
izobrazba -

nižja  in
srednja
poklicna

Višja
izobrazba

Primerjava stopnje izobrazbe: Popis 1991 - Popis 2002 v območju LAS Ovtar

Prebivalstvo po izobrazbi, Popis 1991

Prebivalstvo po izobrazbi, Popis 2002
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Komentar: 
Iz predstavljenih podatkov je razvidno da se zmanjšuje število odraslih z nepopolno osnovno 
šolo, povečuje se dokončanje srednje šole, tako poklicne kot strokovne, najbolj vzpodbudno 
pa je 3 x povečanje pridobitve višje oz. visoke dodiplomske izobrazbe v primerjavi med 
popisom leta 1991 in 2002. 
 
Zraven rednih institucij za izobraževanje na območju LAS delujejo še:  

- LJUDSKA UNIVERZA LENART 
- E-KONCEPT šola za tuje jezike 
- GLASBENA ŠOLA 
- PLESNA ŠOLA  
- BALETNA ŠOLA, MAŽORETKE 
- ŠOLA S PRILAGOJENIMI PROGRAMI znotraj OŠ Lenart 
- VDC POLŽ MRAVLJA (varstveno delovni center za ljudi s posebnimi potrebami), 

ZAVOD HRASTOVEC in enota TRATE 
- in druge za območje LAS pomembne institucije. 

 
 
Učenci, dijaki in študenti po občini prebivališča, občini šolanja in spolu, občine, Popis 
2002 

občina prebivališča Število 

SKUPAJ     

  Benedikt 179 

  Cerkvenjak 209 

  Lenart 1.050 

  Sveta Ana 234 

MOŠKI     

  Benedikt 92 

  Cerkvenjak 113 

  Lenart 533 

  Sveta Ana 110 

ŽENSKE     

  Benedikt 87 

  Cerkvenjak 96 

  Lenart 517 

  Sveta Ana 124 

Skupaj UE Lenart   1.672 

MOŠKI   848 

ŽENSKE   824 
 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002. 
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Število učencev, dijakov in študentov po občinah znotraj območja LAS Ovtar 
 

0 200 400 600 800 1.000 1.200

Število učencev,
dijakov in

študentov po
občinah znotraj

območja LAS
Ovtar

Benedikt Cerkvenjak Lenart (Lenart, Sv. Trojica in Sv. Jurij) Sveta Ana

 
 
 
 
 
5.5 Kultura, izobraževanje in druge institucije, organizacije na območju LAS   

 
Število šolskih knjižnic po občinah območja LAS Ovtar (UE Lenart), v letu 2006 
 

 

Število šolskih 
knjižnic - 
SKUPAJ 

Šolske knjižnice v 
osnovni šoli - 
SKUPAJ 

Samostojne 
knjižnice v 
osnovni šoli 

Matične osnovne 
šole s 
podružnicami 

Občina/leto 2006 2006 2006 2006 
Benedikt 1 1 1 0 
Cerkvenjak 1 1 0 1 
Lenart* 2 2 2 0 
Sveta Ana 1 1 1 0 
     
* Občina Lenart zajema Lenart, Sv. Trojico v Slov. goricah in Sveti Jurij v Slov. goricah 
01.01.2007: Od občine Lenart se je odcepila občina Sveta Trojica v Slov. goricah. (Uradni list 
RS št. 27/06). 
01.01.2007: Od občine Lenart se je odcepila občina Sveti Jurij v Slov. goricah (Uradni list RS 
št. 61/06). 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije. 
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Poslušanost lokalne radijske postaje: Radio Slovenske gorice v primerjavi s 
poslušanostjo nekaterih radijskih postaj v letu 2006 
 

Radijska postaja 
Število poslušalcev 

1000 Doseg v % 
ALFA 10 0,6 
ALPSKI VAL 12 0,7 
ANTENA 1 34 2,0 
BAKLA 10 0,6 
BELVI 43 2,5 
BREZJE (MARIBOR) 12 0,7 
BREŽICE 12 0,7 
CAPRIS 17 1,0 
CELJE 31 1,8 
CELJSKI VAL 3 0,2 
CITY 89 5,2 
DUR 14 0,8 
EKSPRES (+q2 2006) 55 3,2 
ENERGY 7 0,4 
FANTASY 43 2,5 
GOLDI 14 0,8 
GORENC 7 0,4 
HIT DOMŽALE 77 4,5 
KOROŠKI RADIO 27 1,6 
KRANJ 26 1,5 
KRKA 46 2,7 
LASER 5 0,3 
MARIBOR 34 2,0 
MAX 9 0,5 
MAXI - PRLEŠKI VAL 26 1,5 
MOJ RADIO 14 0,8 
MORJE 3 0,2 
MURSKI VAL 36 2,1 
NET FM 31 1,8 
NOVA 2 0,1 
ODMEV 10 0,6 
OGNJIŠČE 50 2,9 
ORION 3 0,2 
PLUS 3 0,2 
PTUJ 31 1,8 
RADIO 94 12 0,7 
RADIO CENTER 38 2,2 
RADIO KOPER 48 2,8 
RADIO SI - SLOVENIA INTERNATIONAL 10 0,6 
RADLJE 14 0,8 
RGL 15 0,9 
ROBIN 7 0,4 
ROGLA 32 1,9 
SALOMON 27 1,6 
SEVNICA 3 0,2 
SLOVENIJA 1 (A1) 203 11,9 
SLOVENIJA 3 (ARS) 7 0,4 
SLOVENSKE GORICE 22 1,3 
SLOVENSKI POSLOVNI KANAL 17 1,0 
SNOOPY - STUDIO ZOS 5 0,3 
SORA 19 1,1 
SRAKA 43 2,5 
STUDIO D 22 1,3 
ŠPORT 12 0,7 
ŠTAJERSKI VAL 32 1,9 
ŠTUDENT 3 0,2 
TEMPO 3 0,2 
TRBOVLJE 19 1,1 
TRIGLAV 22 1,3 
UNIVOX 7 0,4 
URBAN 3 0,2 
VAL 5 0,3 
VAL 202 265 15,5 
VELENJE 3 0,2 
VESELJAK 50 2,9 
VIVA 9 0,5 
ZELENI VAL 22 1,3 
   

Vir: Nacionalna raziskava branosti - NRB, 2006. Izvajalec NRB je 
VALICON, d.o.o., imetnik avtorskih pravic je SOZ, vse pravice pridržane. 
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Število radijskih in televizijskih programov glede na status programa po občinah 
območja LAS, obdobje 2004 – 2006 
 

Občina 
Število vseh programov - 
SKUPAJ 

Programi na 
radiu 2004 2005 2006 

Benedikt 
Število vseh programov - 
SKUPAJ 

Programi na 
radiu - - - 

    
 
Programi na TV - - - 

  
Programi posebnega pomena 
- skupaj 

Programi na 
radiu - - - 

    Programi na TV - - - 

  ..Javni programi 
Programi na 
radiu - - - 

    Programi na TV - - - 

  ..Lokalni programi 
Programi na 
radiu - - - 

    Programi na TV - - - 

  ..Regionalni programi 
Programi na 
radiu - - - 

    Programi na TV - - - 

  ..Študentski programi 
Programi na 
radiu - - - 

    Programi na TV - - - 

  ..Nepridobitni programi 
Programi na 
radiu - - - 

    Programi na TV - - - 

  
Programi brez posebnega 
statusa 

Programi na 
radiu - - - 

    Programi na TV - - - 

Cerkvenjak 
Število vseh programov - 
SKUPAJ 

Programi na 
radiu - - - 

    Programi na TV - - - 

  
Programi posebnega pomena 
- skupaj 

Programi na 
radiu - - - 

    Programi na TV - - - 

  ..Javni programi 
Programi na 
radiu - - - 

    Programi na TV - - - 

  ..Lokalni programi 
Programi na 
radiu - - - 

    Programi na TV - - - 

  ..Regionalni programi 
Programi na 
radiu - - - 

    Programi na TV - - - 

  ..Študentski programi 
Programi na 
radiu - - - 

    Programi na TV - - - 

  ..Nepridobitni programi 
Programi na 
radiu - - - 

    Programi na TV - - - 

  
Programi brez posebnega 
statusa 

Programi na 
radiu - - - 

    Programi na TV - - - 
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Lenart 
Število vseh programov - 
SKUPAJ 

Programi na 
radiu 1 1 1 

    Programi na TV 1 1 1 

  
Programi posebnega pomena 
- skupaj 

Programi na 
radiu 1 1 1 

    Programi na TV 1 1 1 

  ..Javni programi 
Programi na 
radiu - - - 

    Programi na TV - - - 

  ..Lokalni programi 
Programi na 
radiu - - - 

    Programi na TV 1 1 1 

  ..Regionalni programi 
Programi na 
radiu 1 1 1 

    Programi na TV - - - 

  ..Študentski programi 
Programi na 
radiu - - - 

    Programi na TV - - - 

  ..Nepridobitni programi 
Programi na 
radiu - - - 

    Programi na TV - - - 

  
Programi brez posebnega 
statusa 

Programi na 
radiu - - - 

    Programi na TV - - - 

Sv. Ana 
Število vseh programov - 
SKUPAJ 

Programi na 
radiu - - - 

    Programi na TV - - - 

  
Programi posebnega pomena 
- skupaj 

Programi na 
radiu - - - 

    Programi na TV - - - 

  ..Javni programi 
Programi na 
radiu - - - 

    Programi na TV - - - 

  ..Lokalni programi 
Programi na 
radiu - - - 

    Programi na TV - - - 

  ..Regionalni programi 
Programi na 
radiu - - - 

    Programi na TV - - - 

  ..Študentski programi 
Programi na 
radiu - - - 

    Programi na TV - - - 

  ..Nepridobitni programi 
Programi na 
radiu - - - 

    Programi na TV - - - 

  
Programi brez posebnega 
statusa 

Programi na 
radiu - - - 

    Programi na TV - - - 
      
Vir: Statistični urad Republike Slovenije.      
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Kulturna društva po občinah, leto 2000/01 
 

Občina 
Število 
društev 

Število 
sekcij 

Aktivni 
člani - 
izvajalci 

Število 
prireditev Obiskovalci  

Benedikt 1 3 58 22 2570  
Lenart 9 17 249 131 17805  
Sv. Ana 1 3 38 2 100  
       
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Statistične informacije, št. 92/2004. 
 
 
Število muzejev, galerij oz. likovnih razstavišč glede na prevladujočo zbirko v občini 
Lenart, obdobje 2004 – 2006 
 
Občina Vrsta Zbirka 2004 2005 2006 

Lenart 
Muzeji in razstavišča - 
SKUPAJ Zbirke - SKUPAJ - - 1 

    Vizualna / likovna zbirka - - - 

    
Umetnostno 
zgodovinska zbirka - - - 

    Arheološka zbirka - - - 
    Zgodovinska zbirka - - 1 
    Naravoslovna zbirka - - - 

    
Tehniška zbirka / 
znanost - - - 

    Etnološka zbirka - - - 
    Splošna zbirka - - - 
    Druga zbirka - - - 
  Muzej Zbirke - SKUPAJ - - - 
    Vizualna / likovna zbirka - - - 

    
Umetnostno 
zgodovinska zbirka - - - 

    Arheološka zbirka - - - 
    Zgodovinska zbirka - - - 
    Naravoslovna zbirka - - - 

    
Tehniška zbirka / 
znanost - - - 

    Etnološka zbirka - - - 
    Splošna zbirka - - - 
    Druga zbirka - - - 
  Muzejska zbirka Zbirke - SKUPAJ - - - 
    Vizualna / likovna zbirka - - - 

    
Umetnostno 
zgodovinska zbirka - - - 

    Arheološka zbirka - - - 
    Zgodovinska zbirka - - - 
    Naravoslovna zbirka - - - 

    
Tehniška zbirka / 
znanost - - - 

    Etnološka zbirka - - - 
    Splošna zbirka - - - 
    Druga zbirka - - - 

  
Posebni muzej za 
likovno dediščino Zbirke - SKUPAJ - - - 



 

 46

    Vizualna / likovna zbirka - - - 

    
Umetnostno 
zgodovinska zbirka - - - 

    Arheološka zbirka - - - 
    Zgodovinska zbirka - - - 
    Naravoslovna zbirka - - - 

    
Tehniška zbirka / 
znanost - - - 

    Etnološka zbirka - - - 
    Splošna zbirka - - - 
    Druga zbirka - - - 

  
Likovno razstavišče / 
galerija Zbirke - SKUPAJ - - - 

    Vizualna / likovna zbirka - - - 

    
Umetnostno 
zgodovinska zbirka - - - 

    Arheološka zbirka - - - 
    Zgodovinska zbirka - - - 
    Naravoslovna zbirka - - - 

    
Tehniška zbirka / 
znanost - - - 

    Etnološka zbirka - - - 
    Splošna zbirka - - - 
    Druga zbirka - - - 

  
Druga vrsta muzeja 
oz. razstavišča Zbirke - SKUPAJ - - 1 

    Vizualna / likovna zbirka - - - 

    
Umetnostno 
zgodovinska zbirka - - - 

    Arheološka zbirka - - - 
    Zgodovinska zbirka - - 1 
    Naravoslovna zbirka - - - 

    
Tehniška zbirka / 
znanost - - - 

    Etnološka zbirka - - - 
    Splošna zbirka - - - 
    Druga zbirka - - - 

 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije. 
 
Zraven teh institucij imamo še: likovno galerijo Konrada Krajnca v Lenartu, katera redno 
pripravlja razstave znanih likovnih umetnikov. 
 
Število razstav in obiskovalcev v muzejih, galerijah oz. likovnih razstaviščih v občini 
Lenart, obdobje 2004 – 2006 
 

Občina Število 2004 2005 2006 

Lenart 
Stalne in občasne razstave – 
SKUPAJ - - 1 

  Stalne razstave - - 1 
  Občasne razstave - - - 
  Obiskovalci - skupaj - - 1.650 
  Obisk otrok in mladine - - - 
  Obisk plačanih vstopov - - - 

 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije. 
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DRŽAVNI ORGANI   

NAZIV NASLOV Kraj 
Upravna enota Lenart Trg osvoboditve 7 2230 Lenart 
Davčna uprava Republike Slovenije, Izpostava 
Lenart Kraigherjeva 19/a 2230 Lenart 

Zavod za zaposlovanje Lenart Ilaunigova 19 2230 Lenart 

Center za socialno delo Ilaunigova ul. 19 2230 Lenart 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Lenart Kraigherjeva 19/b 2230 Lenart 

Policijska postaja Lenart Trg osvoboditve 6 2230 Lenart 
Okrajno sodišče v Lenartu Jurovska cesta 5 2230 Lenart 
Sodnik za prekrške Lenart Trg osvoboditve 15 2230 Lenart 
 
   

Banke   
 
Nova KBM d.d., ekspozitura 
Lenart Partizanska c. 1 
 

Partizanska c. 1 2230 Lenart 

BANKA KOPER Enota Lenart Partizanska c. 1 2230 Lenart 
Deželna banka Slovenije d.d. PE Podravje, 
poslovalnica Lenart Jurovska c. 1 a 2230 Lenart 

   

Pošta    
Pošta Cerkvenjak 2236 Cerkvenjak 25 2236 Cerkvenjak 
Pošta Jurovski Dol 2223 Jurovski Dol 40/a 2223 Jurovski Dol 

Pošta Lenart 2230 Partizanska cesta 
1-3 2230 Lenart 

Pošta Benedikt 2234 Benedikt 10 2234 Benedikt 
Pošta Sveta Trojica 2235 Trojiški trg 4 2235 Sveta Trojica 
Pošta Voličina 2232 Spodnja Voličina 81 2232 Voličina 
Pošta Sv. Ana 2233 Kremberk 36 a 2233 Sveta Ana 
 
 

  

Bencinske črpalke   
Bencinska črpalka InterINA Lenart Kraigherjeva 19 2230 Lenart 

Bencinska črpalka OMV-IstraBenz, (0-24h) Benedikt 2234 Benedikt 

Bencinska črpalka Petrol Trgovina Industrijska ulica 2230 Lenart 
Bencinska črpalka Kmetijska zadruga – Sveta 
Ana Sv. Ana 24A 2233 Sveta Ana 

Bencinska črpalka Kmetijska zadruga – 
Cerkvenjak Cerkvenjak 3 2236 Cerkvenjak 

Bencinska črpalka Kmetijska zadruga – Selce Selce 1 2232 Voličina 
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IZOBRAŽEVANJE IN VZGOJA   

NAZIV NASLOV Kraj 
Vrtec Lenart Gubčeva 1 2230 Lenart 
Osnovna šola Lenart v Slovenskih goricah Ptujska 25 2230 Lenart 
Osnovna šola Lenart v Slov. goricah-oddelek 
posebne šole 

Trg osvoboditve 12 2230 Lenart 

Ljudska univerza Lenart Nikova 9 2230 Lenart 

Sr. glasbena in baletna šola Maribor, glasbena 
šola dislocirani oddelek Lenart 

Ptujska 25 2230 Lenart 

Vrtec Voličina Spodnja Volčina 82 2232 Voličina 
Osnovna šola Voličina Spodnja Volčina 82 2232 Voličina 
Osnovna šola Cerkvenjak Cerkvenjak 34 2236 Cerkvenjak 
Vrtec Cerkvenjak Cerkvenjak 24/a 2236 Cerkvenjak 

JVI in VVZ OŠ Sveta Ana Sv. Ana v Slov. 
goricah 14 2233 Sveta Ana  

OŠ Sveta Ana, podružnica Lokavec Lokavec 6 2233 Sveta Ana 
Osnovna šola J. Hudalesa Jurovski Dol 13 2223 Jurovski Dol 
Vrtec Sv. Jurij Jurovski Dol 87 2223 Jurovski Dol 
Osnovna šola Sveta Trojica Meznaričeva ul. 1 

 

2235 Sv. Trojica 
Vrtec Sveta Trojica Meznaričeva ul. 1 

 

2235 Sv. Trojica 
Osnovna šola Benedikt Šolska ul. 2 2234 Benedikt 
Vrtec Benedikt Šolska ul. 2 2234 Benedikt 
 
 

  

Zdravstvo   
Lekarna Lenart Kraigherjeva 3 2230 Lenart 
Zdravstveni dom Lenart Maistrova ul. 22 2230 Lenart 
Zdravstvena ambulanta Sveta Ana Kremberk 36a 2233 Sveta Ana 
Ambulanta ADM Demšar Marjana, dr. med Trojiški trg 26 2235 Sv. Trojica 
Šosterič Aleksander, dr. med. Zasebna 
zdravstvena ambulanta splošne medicine Čolnikov trg 14 2234 Benedikt 

Veterinarska bolnica in lekarniška postaja Lenart Gradiška 6 
 

2230 Lenart 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 49

Kmetijska zadruga Lenart z.o.o.   

KZ Lenart z.o.o.- Cerkvenjak (črpalka) Cerkvenjak 3 2236 Cerkvenjak 

KZ Lenart z.o.o., enota Jurovski Dol Jurovski Dol 6 2223 Jurovski Dol 
 
Trgovina Sveta Ana 
 

Sv. Ana v Slov. 
goricah 

2233 Sveta Ana 

KZ Lenart z.o.o. Jurovska c. 1 a 2230 Lenart 

KZ Lenart z.o.o., enota Sv. Trojica Zgornja Senarska 
10 

2235 Sv. Trojica 

KZ Lenart z.o.o., trgovina Benedikt Industrijska c. 0 n 2234 Benedikt 
 
 

  

Župnijski urad   
Župnijski urad Sv. Antona Cerkvenjak 1 2236 Cerkvenjak 
 
Župnija Sv. Ana v Slovenskih 
goricah 
 

Sv. Ana v Slov. 
goricah 25 

2233 Sveta Ana v 
Slov. goricah 

Župnijski urad Sv. Jurij v Slov. goricah Jurovski Dol 1 2223 Jurovski Dol 
Župnijski urad Sv. Trojica v Slov. goricah Meznaričeva 8 2235 Sv. Trojica 
Župnijski urad Lenart Trg Osvoboditve 13 2230 Lenart 
Župnijski urad Benedikt Šolska ul. 1 2234 Benedikt 
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6 IZDELAVA LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE 
 
6.1 Inovativnost razvojne strategije 

(nove metode, storitve in proizvodi, vzpostavljanje povezav,…) 
 
Za vizijo smo si izbrali slogan, ki nam bo predstavljal glavno vodilo skozi celoten razvojni 
program:  

 
OBUDIMO OSRČJE SLOVENSKIH GORIC  

 
Pri snovanju slogana smo predpostavili, da Slovenske gorice kot takšne nosijo v sebi 
veliko priložnosti in imajo veliko prednosti ter številnih danosti. Obuditi jih je potrebno na 
vseh segmentih delovanja, da bodo prepoznavne, uspešne in bogate.  
 
Blagovna znamka tega območja pa je OVTAR. 
 
Oblikovanje slogana je nastajalo v nedrjih teh čudovitih Slovenskih Goric. Kot je OVTAR 
čuval v preteklosti Slovenske Gorice, tako želimo mi danes varovati in ohranjati Slovenske 
Gorice, takšne kot smo jih dobili od svojih dedov in babic in takšne, kot jih bomo predali v 
skrb in ljubeč odnos našim zanamcem. 
 
Inovativnost se nanaša na spodbujanje inovativnosti in podjetništva ter povezovanje med 
prebivalci podeželja za razvoj novih stabilnih delovnih mest na podlagi lokalnih potencialov 
in novih priložnosti in možnosti. Ob tem razvoju se ne sme v okolju pozabiti na ohranjanje 
kulturne krajine, ravnovesja v okolju med preteklostjo in prihodnostjo.  
 
Veliko aktivnosti, ki so se izvajale na tem območju se bo definitivno nadaljevalo, a z 
izvajanjem lokalne razvojne strategije se bodo aktivnosti povezale, dopolnile in s tem 
pridobile na kvaliteti, dovršenosti in večji uporabnosti ter koristnosti tako za okolje, v 
katerem smo, kot za vse uporabnike in koristnike iz območja LAS in iz drugih sosednjih 
območij LAS.  
Tako predvidevamo, da bodo aktivnosti, ki so jih do sedaj peljala društva, organizacije, 
kmetijska gospodarstva in posamezniki pridobila na večji veljavi, saj bomo poskušali 
posamezni segmente obravnavati povezano, s čemer želimo pridobiti na kvaliteti in ne 
kvantiteti. 
 
Z izkoriščanjem blagovne znamke OVTAR, ki je zaščitena pri Uradu za intelektualno 
lastnino od leta 2007 želimo območje LAS vzpostaviti kot prepoznavno območje LAS 
OVTAR SLOVENSKIH GORIC.  
V tem segmentu prehajamo na nove vsebine in želimo doseči inovativnost v celoti. 
Z blagovno znamko OVTAR želimo uvesti sistem uporabe imena za podjetja, društva, 
kmetijska gospodarstva za promocijo izdelkov, pridelkov, z priznanim in promoviranim 
imenom. 
Na podlagi vzpostavitve imena OVTAR bomo pripravili pravilnik o uporabi imena, pripravili 
maskoto OVTARJA, ki v našem primeru ne bo samo varuh vinogradnikov in sadjarjev, 
temveč varuh celotnih Slovenskih goric in vseh prebivalcev, podjetnikov, kmetijskih 
gospodarstev in lokalnih skupnosti ter drugih institucij. 
V uresničevanju pomena OVTAR želimo pripraviti tudi številne prireditve, dogodke, 
priznanja, spominke in druge aktivnosti, kjer bomo promovirali OVTARJA.  
Želimo pa tudi izbrati OVTARJA,  blagovno ikono našega okolja, ki bo imenovan na 
podlagi pravil in določil, ki jih po izdelal razvojni svet LAS-a skupaj z upravljavcem LAS-a 
in kolegijem predsednika. Pravila izbora OVTARJA bodo pričala o tem, da je naziv OVTAR 
Slovenskih goric častna razglasitev, ki s svojo krono prevzema tudi odgovornosti in 
naloge.       
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6.2 Uresničljivost izvedbe 
(uresničljivost izvedbe lokalne razvojne strategije) 
 
 

Projektna skupina na območju Upravne enote Lenart je pričela v mesecu septembru 2007 z 
aktivnostmi glede ustanovitve in vzpostavitve LAS območja na območju 6 občin v Upravni 
enoti Lenart in pripravo lokalne razvojne strategije. 
 
Projektna skupina v sestavi ga. Vida Šavli, ga. Lidija Šipek in ga. Janja Viher, ki jo je 
imenoval župan občine Lenart, g. mag. Janez Kramberger je pričela s temeljito in intenzivno 
pripravo na čimprejšnjo vzpostavitev organiziranosti LAS, animacije lokalnega prebivalstva, 
podjetij, lokalnih skupnosti, društev, kmetijskih gospodarstev, posameznikov, predstavnikov 
zavodov in drugih zainteresiranih skupin na tem območju pri vzpostavitvi organiziranosti LAS 
in pripravi lokalne razvojne strategije. 
 
Dne 18. 10. 2007 smo organizirali 4 delavnice na temo:  
 
PREDSTAVITEV IN ORGANIZIRANOST LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC 

TURIZEM, TRAJNOSTNI RAZVOJ IN EKOLOGIJA, ŠPORT, KULTURA IN VAROVANJE 

ZDRAVJA, DRUŠTEVENE DEJAVNOSTI 

VSPODBUJANJE GOSPODARSTVA IN PODJETNIŠTVA 

KMETIJSTVO – NOVE PRILOŽNOSTI, NOVI PROGRAMI, NOVA STRATEGIJA, NOVA 

VIZIJA 

 
Na delavnicah smo gostili znane in priznane strokovnjake.   
 
Delavnic se je udeležilo veliko število animiranih posameznikov iz celotnega območja 
Upravne enote Lenart. Tako se je 1. delavnice udeležilo 45 udeležencev, 2. delavnice 21, 3. 
delavnice 24, 4. delavnice pa 19 udeležencev. 
 
Na sami predstavitvi in po njej smo posameznikom posredovali vprašalnike z osnovnimi 
karakteristikami, ki so nam koristile pri izoblikovanju ciljev strategije, izdelavi SWOT analize 
in programov lokalne razvojne strategije. 
 
Vprašalnike smo pripravili za vsak sklop posebej in sicer za podjetništvo, za društva in 
organizacije, za kmetijska gospodarstva, za lokalne skupnosti in za posameznike, ki so bila 
podlaga za pripravo lokalne razvojne strategije, pri kateri so sodelovali vsi zainteresirani 
posamezniki po pristopu od spodaj navzgor z upoštevanjem tripartitnega partnerstva. 
Skupaj s vprašalniki smo posredovali in predali udeležencem tudi pisma o nameri za 
ustanovitev lokalne akcijske skupine – LAS OVTAR Slovenskih goric. 
Vprašalnike in pristopne izjave ter povabila na delavnice smo objavili na vseh spletnih 
straneh občin, podali sredstvom javnega obveščanja na lokalnem nivoju, osebno preko 
kontaktnih oseb na občinah animirali posameznike in ciljne skupine ter informacije 
posredovali od ust do ust, po sistemu od spodaj navzgor in obratno. 
 
Po zaključenem zbiranju vprašalnikov in pristopnih izjav smo pričeli z aktivnostmi za 
ustanovitev društva in priprave lokalne razvojne strategije. 
 
Do vključno 10. 12. 2007 smo pridobili naslednje število pristopnih članov, ki jih prilagamo 
tudi k vlogi: 
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Občina Benedikt – 14 izpolnjenih vprašalnikov, podpisanih pristopnih izjav 

Občina Cerkvenjak – 24 izpolnjenih vprašalnikov, podpisanih pristopnih izjav 

Občina Lenart – 47 izpolnjenih vprašalnikov, podpisanih pristopnih izjav 

Občina Sv. Ana v Slov. Goricah – 28 izpolnjenih vprašalnikov, podpisanih pristopnih izjav 

Občina Sv. Jurij v Slov. Goricah – 7 izpolnjenih vprašalnikov, podpisanih pristopnih izjav 

Občina Sv. Trojica v Slov. Goricah – 10 izpolnjenih vprašalnikov, podpisanih pristopnih izjav 

 
Po izvedenih aktivnosti zbranih vprašalnikov smo ocene in rezultate le teh objavili in 
predstavili na ustanovnem občnem zboru društva, ki je bila 12.12.2007 v Lenartu. 
Po ustanovnem občnem zboru smo izvedli številne aktivnosti promocije in javne objave o 
aktivnostih društva, jih objavili na vseh spletnih straneh občin na območju Upravne enote 
Lenart, v lokalnih medijih in drugo, prav tako sprotno informirali o aktivnostih priprave lokalne 
razvojne strategije, pri kateri smo povabili vse zainteresirane posameznike, da podajo svoje 
predloge, misli in s svojim znanjem in izkušnjami doprinesejo k kvalitetni in uporabni lokalni 
razvojni strategiji. 
 
V času od ustanovitve društva in do izpolnitve te vloge oz. prijave je društvo izvedlo številne 
aktivnosti in sicer: 

� priprava programa dela za leto 2008 
� finančni plan za leto 2008 
� kolegij predsednika se je sestal 7 x 
� ožja skupina pripravljavcev lokalne razvojne strategije se je sestala 28 x 
� razvojni svet je zasedal na 2 rednih sejah 
� pripravili in izvedli smo promocijo društva v tujini / Avstrija – Neuhofen, kar bomo    

izvajali tudi v nadaljevanju leta in sicer od aprila do oktobra 2008 
� izvedli smo izobraževanje za lokalne turistične vodnike, iz območja LAS se je 

izobraževanja udeležilo 25 udeležencev, nekaj jih bo izobraževanje nadaljevalo za 
pridobitev državne licence 

� izvedli smo aktivnosti v zvezi s financiranjem programa društva za leto 2008 in 
posredovali pogodbe o sofinanciranju lokalnim skupnostim in zahtevke za 
sofinanciranje dejavnosti 

� pričeli z zbiranjem članarine od vseh članov društva 
� redno predstavljali svoje dejavnosti in aktivnosti v sredstvih javnega obveščanja in 

na spletnih straneh občin 
� predstavili lokalno razvojno strategijo na nekaterih sejah občinskega sveta, nekaj jih 

imamo še v mesecu aprilu in maju 
� v sodelovanju z Prleško razvojno agencijo smo na izobraževanje za izvajanje 

programa LEADER poslali strokovno sodelavko predvidenega upravljavca LAS  
� pripravljamo se, da bomo izvajali nabor podatkov za pripravo turističnega  materiala 

v zloženkah, kartah, v povezovanju vseh partnerjev LAS-a 
� pripravljamo se za izdelavo turističnega spominka OVTAR 
� pripravljamo se na INTERNETNO predstavitev Lokalne akcijske skupine 
� priprava delavnic za strokovne odbore po programskih sklopih 
� sodelovanje na občinskih svetih občin s predstavitvijo pomena programa LEADER, 

pomena aktivnosti Društva za razvoj podeželja LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC 
in pomena razglasitve območja LAS, kot delujočega območja s strani Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

� sodelovanje v kontaktnih oddajah v medijih (radio in časopis) – naši prispevki so do 
sedaj bili 4 x objavljeni v dnevniku VEČER in objavljeni na lokalnem radiu Slovenske 
gorice in Radiu Ptuj.  
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Izvedba strategije sloni predvsem na kratkoročnih ciljih, ki smo si jih zadali in se 
navezujejo na glavne probleme, ki so vidni v tem okolju danes: 
 

� potrebno je podporno okolje za razvoj novih delovnih mest in produktov na 
podeželju, predvsem preprečiti beg ljudi in ponuditi možnosti sinergij  kmetijstva 
in podjetništva na podeželju, 

� spodbujati naravi prijazno kmetovanje in ohraniti del obdelovalnih površin 
kmetijski panogi 

� usposobiti skupno infrastrukturo za razvoj in trženje produktov podeželja, jih s 
skupno blagovno znamko zaščititi in promovirati, ter poiskati druge prodajne poti 
(ponuditi jih tudi na domu), 

� potrebno je urediti osnovno in manjkajočo infrastrukturo na podeželju, s katero 
bomo znižali  socialne razlike in dvignili kvaliteto življenja prebivalcev, živečih na 
podeželju in tistih v urbanih naseljih (vodovod, ceste, kanalizacija, internet,....), 

� skrb za ohranjanje kulturne dediščine in okolja, ter spodbujanje kulturnih 
dogodkov na našem območju; 

� vzpodbujati okolje, ki bo podpiralo etnografijo in urejanje starih vaških jeder ter   
      dediščine podeželja in jim s tem doprinesla dodano vrednost.  

 
 

6.3 Blagovna znamka OVTAR  
 
Zakaj želimo blagovno znamko OVTAR? 
Z blagovno znamko Ovtar želimo sporočite  6 pomenov našega produkta in sicer:  

� lastnosti 
� koristi 
� vrednote 
� kulturo 
� osebnost 
� uporabnika. 

 
 
 
6.4  Trajnostna naravnanost razvojne strategije 

(trajnostna naravnanost razvojne strategije) 
 
Razvojna strategija za podeželje na območju občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sv. Ana 
v Slov. goricah, Sv. Jurij v  Slov. Goricah in Sv. Trojica v Slov. Goricah za obdobje 2007 – 
2013 povzema vse ukrepe, ki so bili v izvajanju v dosedanjem razvojnem programu. 
Dopolnjeni, nadgrajeni in obogateni so z novimi ukrepi na podlagi potreb (SWOT) našega 
območja. Nabor idej, predlogov in potreb se je analitično zbiral v vsaki posamezni občini.  
 
S strani pridobljenih podatkov potreb, ki so jih posamezniki, gospodarski subjekti, 
podjetniki, kmetijska gospodarstva, institucije izpolnjevali na organiziranih delavnicah in 
predstavitvah programske sheme, kot s pridobljenimi podatki iz pridobljenih izpolnjenih 
vprašalnikov, ki smo jih posredovali vsem zainteresiranim, ki so se vključili v aktivno 
izvajanje politike razvoja podeželja Slovenskih Goric.     
Trajnostna naravnanost razvojne strategije se kaže v več plasteh in več segmentih, ki jih 
opisujemo v nadaljevanju. 

 
Glavne usmeritve so usmerjene v: 

� izboljšanje konkurenčnosti v kmetijstvu in gozdarstvu,  
� izboljšanju okolja in podeželja, 
�  gospodarski diverzifikaciji in kakovosti življenja. 
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Najpomembnejše poslanstvo, ki ga želimo s to strategijo doseči so usmeritve za  
programe, ki bodo izboljšali kvaliteto bivanja in dela na podeželju, ohranjala stara in 
vzpodbujala  nova delovna mesta, ohranjala domačo delovno silo v okolju, v katerem živi, 
ohranjala naravne danosti in jih plemenitila skozi programe in razvoj turizma, trajnostna 
naravnanost se kaže v prioritetnih investicijah, ki imajo kontinuirano izvajanje za enake 
možnosti ljudi na podeželju z urejeno infrastrukturo in možnostjo dopolnilnih dejavnosti in 
novih poslovnih priložnostih, vseživljenjskega učenja in izobraževanja ter poudarjeno 
vzpodbujanje poslovnih priložnosti za mlade in ženske. 

 
 

Tako lahko povzamemo, da se osredotočamo na oblikovanje strategije, ki bo težila k:  
 

• Konkurenčnosti 
• Ohranjanju narave 
• Ohranjanju kulturne krajine 
• Zagotavljanju kakovosti življenja  
• Zagotavljanju kvalitetnih delovnih mest.  
 
 
 

6.5 Skladnost s potrebami okolja 
(skladnost razvojne vizije z značilnostmi okolja ter potrebami in priložnostmi območja, 
ki izhajajo iz analiz, opredeljenih v strategiji) 

 
Strategija je skladna z razvojno vizijo okolja, popolnoma upošteva danosti okolja v 
katerem delamo in živimo, njegovimi potrebami in priložnostmi. 
Swot analiza jasno kaže sliko in dejansko stanje, predlogi krovnih programov, ki jih zajema 
strategija so razvojni potenciali, statistični parametri pa dobro izhodišče, da vemo kje smo 
in dobra podlaga za smernice ustvarjanja in graditve vizije, ustvarjanja vseh novih 
programov, dopolnilnih programov in podprogramov v izvedbenem delu strategije. 
 
 
Diagnoza, vizija 
    

 Pregled (upravljalec)  
 
     Strategija 
  

 

 

   KONTROLA (RAZVOJNI SVET) 
 
    Izvedba 
 

 
Pregled 
(kolegij predsednika, 
strokovni odbori)  

    
 
Implementacija       
spremenljivk    
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6.6 Skladnost z obstoječimi dokumenti (z ostalimi programi in politikami) 

(skladnost strategije z ostalimi razvojnimi programi na obravnavanem območju) 
 
 
Strategija je v vseh segmentih skladna z drugimi razvojnimi programi, ki so bili v 
preteklosti izvajani na tem območju in je odlična nadgradnja vseh že dokončanih 
programov. Strategija temelji na podlagah  Regionalne razvojne strategije za programsko 
obdobje 2007-2013. Upoštevali smo izhodišča in programske dokumente na mednarodni, 
nacionalni in regionalni ravni.  
 
V sklopu te strategije pa želimo obuditi v preteklosti zastavljene programe, ki pa se do 
danes niso implementirali. Navedemo lahko npr. Vinsko turistično cesto in podobne 
zastavljene, a ne dokončane ali žive projekte. 
 
 
 
Hierarhija sistema skladnosti z obstoječimi dokumenti z upoštevanjem sistema »od spodaj 
navzgor« 
 
     
 
 

 
 Svet 

 
 

  Evropa 

  Republika Slovenija 

  Podravska regija 

  Zgornja podravska (subregija) 

  Občina  

  
(Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sv. Ana v Slov. goricah, 

Sv. Trojica v Slov. goricah, Sv. Jurij v Slov. goricah) 

  Partnerstvo (Zasebni-javni-ekonomski sektor) 

  Društvo Las Ovtar Slovenskih goric (in upravljalec) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 56

6.7 Sodelovanje med različnimi sektorji in opis spremljanja in ocenjevanja 
izvedbe strategije, kriteriji in kazalniki 

(sodelovanje med sektorji, izvajalci in projekti za učinkovito izvajanje strategije) 
 
Sodelovanje med različnimi sektorji se odlično kaže v povezovanju različnih partnerjev v 
projektu na območju LAS. Že v samem ustanavljanju društva smo dosegli sodelovanje 
med različnimi vključenimi partnerji v skupen nastop za oživitev osrčja Slovenskih Goric.  
Navzven se kaže sodelovanje partnerjev v sodelovanju z drugimi regijami v Sloveniji in 
tujini, na mednarodnih in regijskih projektih, ki prinašajo dodano vrednost.  
Verjamemo, da bomo skozi izvajanje strategije sodelovanje še krepili in ustvarjali pozitivne 
učinke povezovanja, sodelovanja, hitrega prenosa informacij in s tem dosegali 
pričakovane rezultate.     
 
Za učinkovito izvajanje strategije in ocenjevanja izvedbe strategije so narejeni in 
pripravljeni kriteriji in kazalniki po metodologiji za nabor projektov in izbiro projektov »LAS 
OVTAR SLOVENSKIH GORIC« 
  
 
Kazalniki povezanega trajnostnega razvoja podeželja Slovenskih goric 
 

Socialno okolje  Infrastruktura  

Primarni sektor 
(Kmetijstvo, 
gozdarstvo …)  

Sekundarni sektor 
(industrija, 
gradbeništvo …) 

       

    

 

 

Terciarni sektor 
(Storitvene 
dejavnosti) 

Podporno okolje  LJUDJE  EKONOMIJA   

 

 

 

POVEZAN 
TRAJNOSTNI 

RAZVOJ 
PODEŽELJA 
SLOVENSKIH 

GORIC 

 

 

Kvartarni sektor 
(Izobraževanje, 
sociala, 
stanovanjsko-
komunalne 
dejavnosti, 
zdravstveno in 
socialno varstvo …) 

      

      

      
      
Prenos v okolje 

 IDEJE  OKOLJE  
Kulturna dediščina 

 
 

 
 

 
 

 
 

Raziskave in 
razvoj 

 

 
 
Politika 
(gospodarska) 

 
 
 
 

 
Pravilna raba 
kmetijskih 
površin 
 
  

Naravno  
bogastvo 
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METODOLOGIJA ZA NABOR IN IZBIRO PROJEKTOV »LAS OVTAR SLOVENSKIH 
GORIC«  
 

 
IZHODIŠČA 
Lokalno razvojno partnerstvo na območju občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sv. Ana v 
Slov. Goricah,  Sv. Jurij v Slov. Goricah in Sv. Trojica v Slov. Goricah se je na podlagi 
ustanovitve društva, Društva za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric« , v 
nadaljevanju LAS, organiziralo v lokalno akcijsko skupino. 
 
Namen ustanovitve in delovanja LAS je pospešiti in okrepiti integralen pristop k razvoju 
podeželja ter izboljšati razvojne možnosti in kakovost življenja podeželskega prebivalstva. 
 
Za uresničevanje skupnega namena oziroma društva LAS, je v okviru pristopa LEADER (4. 
os Evropskega sklada za razvoj podeželja 2007-2013), pripravil in izvaja Lokalno razvojno 
strategijo LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC (v nadaljevanju LAS). 
 
PRIPRAVA IN SPREJEM METODOLOGIJE   
Za usklajeno in sistematično izvajanje LRS je LAS dogovoril postopke priprave in nabora ter 
merila in kriterije izbora projektov uresničevanja LRS (v nadaljevanju metodologijo). 
Za pripravo in izvajanje metodologije je odgovoren Razvojni svet LAS. 
 
Metodologijo je sprejel Razvojni svet LAS za nedoločen čas. 
 
Razvojni svet LAS lahko postopke nabora in kriterije izbora iz te metodologije dopolni z 
dodatnimi načini in kriteriji kadar prioritete letnega izvedbenega načrta to pogojujejo in 
utemeljujejo. Dodatni načini in kriteriji veljajo le za določen javni poziv ali časovno obdobje. 
 
IZVAJANJE METODOLOGIJE 
Za izvajanje metodologije, za vsakoletno izvedbo postopkov nabora, ocenjevanja in izbire 
izvedbenih projektov LAS, razvojni svet LAS pooblasti upravljalca LAS. 
Razvojni svet LAS na podlagi predloga odbora za ocenjevanje projektov in upravljalec LAS  
izbere projekte, ki bodo vključeni v letni izvedbeni načrt LAS ter jih pošlje v potrditev 
občnemu zboru društva LAS ali kolegiju predsednika in nacionalni LEADER pisarni. 
 
Upravljalec LAS in njegovi partnerji pri organiziranju delovanja LAS s strokovnim 
svetovanjem in spremljanjem priprave predlogov projektov na območju LAS skrbijo, da so 
predlagani projekti skladni z LRS. 
 
NAMEN SREDSTEV LEADER 
LAS s sredstvi LEADER podpira izvedbene projekte LRS: 

� ki jih načrtno in sistematično pripravi LAS zaradi uresničevanja prioritetnih 
ciljev iz LRS, izvedbenega dela LRS in izvedbenih načrtov LAS in jih kot 
prednostne opredeli projektni svet LAS. 

� ki jih na javni poziv samoiniciativno prijavijo različni nosilci, so pripravljeni 
po pristopu Leader in podpirajo izvajanje LRS. 

 
LAS s sredstvi za izvajanje LRS prednostno podpira projekte iz prva skupine. 
 
Občni zbor v okviru Letnega izvedbenega načrta LAS opredeli delež sredstev za 
sofinanciranje projektov iz prve skupine in delež sredstev za projekte iz druge skupine. 
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Vsi predlogi izvedbenih projektov LRS, ki jih želi LAS sofinancirati s sredstvi  LEADER, se 
morajo prijaviti na javni poziv za nabor projektov LAS. Odbor za ocenjevanje projektov jih po 
sprejeti metodologiji oceni in predlaga razvojnemu svetu za sofinanciranje. 
 
 
POSTOPKI NABORA PROJEKTOV LAS 
Nabor projektov se vrši na dva načina: 
1.   s sistematično pripravo projektov znotraj LAS za izvajanje prioritetnih nalog LRS, 
2.   z javnim pozivom. 
 
Sistematična priprava projektov znotraj LAS 
Razvojni svet na podlagi prioritet iz izvedbenega dela LRS 2007-2013 in letnih ali dvoletnih 
izvedbenih načrtov oblikuje strokovne odbore za vsak posamezni sklop programa vseh 6-ih, 
ki sestavljajo strategijo in opredeli posamezne vsebine in naloge, ter jih zadolži, da skupaj z 
upravljalcem in njegovimi partnerji na terenu pripravijo projekte za uresničevanje prednostnih 
ciljev iz LRS. 
 
Ti projekti se pripravljajo sistematično in kontinuirano ter na način Leader pristopa. V 
strokovnih odborih sodelujejo člani LAS ter izjemoma drugi akterji razvoja podeželja na 
območju. Strokovni odbor se dogovori kdo bo prijavitelj in /ali izvajalec projekta. Ta pripravi 
projektno dokumentacijo, dogovori sofinanciranje in način izvajanja projekta ter prijavi 
predlog na javni poziv za nabor projektov LAS. 
 
Letni poziv za predložitev projektov 
Kolegij predsednika LAS vsako leto določi prednostno vsebino in datum do katerega morajo 
nosilci projektov svoje predloge pisno dostaviti razvojnemu svetu. 
 
Kolegij predsednika LAS določi tudi prednostne vsebine za podporo s strani LAS v tekočem 
in naslednjem letu. Prednostne vsebine sprejme razvojni svet in občni zbor LAS skladno z 
LRS  in izvedbenim načrtom za obdobje 2007-2013. 
 
Razpisno dokumentacijo in obvezne priloge določi razvojni svet in so stalno na razpolago na 
sedežu upravljavca LAS. Ta nudi potencialnim prijaviteljem vse informacije v zvezi z 
vsebinami in prioritetami LRS ter javnim pozivom. 
 
Tudi projekti, ki jih pripravi LAS morajo prijavitelji v predpisani obliki poslati na poziv.  
Izjemoma, ko objektivne razmere zahtevajo hitro ukrepanje, da se prepreči škoda pri 
izvajanju LRS ali izgubo finančnih sredstev, lahko razvojni svet LAS odobri za sofinanciranje 
projekt brez prijave na javni poziv. 
 
V primeru, da razvojni svet oceni kot smiselno in za LAS koristno, se lahko javni poziv za 
nabor projektov opravi tudi večkrat letno. 
 
Svetovanje in pomoč pri pripravi projektov 
Upravljavec LAS, kolegij predsednika LAS in razvojni svet LAS nudita svetovanje strokovnim 
odborom v smislu zagotavljanja znanj in pomoči priprave projektov, projektnega inžineringa, 
povezovanja in sodelovanja s partnerji ali/in nosilci podobnih idej na območju in širše. 
 
Upravljavec LAS, kolegij predsednika LAS in razvojni svet LAS nudita tudi svetovanje 
potencialnim prijaviteljem projektov, ki niso vključeni v procese priprave projektov znotraj 
LAS. Društvom in posameznikom pa zraven svetovanja nudita tudi strokovno pomoč pri 
pripravi projektnih predlogov in usklajevanj s potencialnimi projektnimi partnerji. 
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Člani LAS in drugi zainteresirani lahko projektne ideje predstavijo upravljavcu LAS in  
predsedniku LAS. Ta ocenita ali je ideja primerna za izvajanje v okviru LAS in predlaga 
spremembe, dopolnitve in obliko priprave projektnega predloga ter druge postopke, da 
predlog ustreza javnemu pozivu. 
 
Če nosilec projektne ideje s svetovanjem upravljavca in drugih predstavnikov LAS ni 
zadovoljen, lahko projektno idejo pošlje v mnenje razvojnemu svetu in odboru za 
ocenjevanje projektov LAS, oziroma se javi direktno na javni poziv za nabor projektov LAS. 
 
Javnost in vsebina poziva 
Javni poziv je objavljen v lokalnih in regionalnih medijih ter na spletnih straneh upravljalca 
LAS. Z javnim pozivom se informira vse ciljne javnosti k oddaji projektnih predlogov za 
izvajanje LRS. 
Članom LAS se obvestilo o javnem pozivu pošlje tudi po elektronski pošti, če te nimajo pa po 
navadni pošti. 
V javnem pozivu mora biti naveden namen in praktični cilji razpisa, prednostne vsebine, 
način in delež sofinanciranja, upravičeni stroški, rok izvedbe projektov, kriteriji. 
 
Projekti sodelovanja 
Projekti sodelovanja morajo biti pred izborom / prijavo potrjeni s strani vseh partnerskih 
skupin, ki projekt izvajajo (vse LAS in druge skupine). Projekt sodelovanja prijavi vodilna 
LAS, iz prijave pa mora biti razvidna razdelitev nalog in odgovornosti ter finančna udeležba 
posameznih partnerjev.  
Vodilno LAS se za vsak posamezen skupen projekt izbere po predhodnem dogovoru med 
vsemi sodelujočimi LAS-i.  
O projektih sodelovanja odloča razvojni svet LAS. 
 
LAS na osnovi razpoložljivih javnih in zasebnih sredstev ter izbranih projektov pripravi letni 
izvedbeni načrt, ki ga pošlje v potrditev LEADER pisarni na MKGP. Letni izvedbeni načrt 
vsebuje tudi projekte sodelovanja. 
Iz letnega izvedbenega načrta so razvidni izbrani projekti in strukturna financiranja projektov 
ter deleži lastnih sredstev LAS.  
Delež javnih sredstev oz. sredstev 4. osi za financiranje izbranih projektov ne sme 
preseči zneska določenega s pogodbo med LAS in MKGP. 
 
 
Dokumentacija 
Vse administrativno tehnične postopke javnega poziva in izbire projektov vodi upravljavec 
LAS, pri katerem se nahaja tudi vsa dokumentacija v zvezi s tem. 
 
 
METODOLOGIJA OCENJEVANJA PROJEKTOV 
Izbor projektov LAS poteka s pomočjo kriterijev in točkovnika, s katerim se ocenjuje 
ustreznost in pripravljenost projektov za vključitev preko 4. osi. 
 
Kriteriji in merila za ocenjevanje projektov 
Pri izbiri projektov je pomembno, da so cilji projekta, izvedbene aktivnosti, kazalci uspešnosti 
ter finančna in terminska izvedljivost projekta jasno določeni. Prav tako je pomemben učinek 
projekta na izvajanje celotne lokalne razvojne strategije ter aktivna vključenost lokalnega 
prebivalstva in institucij v projekt. 
Kriteriji za izbiro projektov so: 

• izključitveni 
• splošni 
• dodatni 
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Kolegij predsednika LAS lahko v posameznem pozivu določi dodatne kriterije za izbiro 
projektov. Kadar več projektov doseže pri ocenjevanju enako število točk, se upoštevajo 
dodatni kriteriji ocenjevanja. 
 
Izključitveni kriteriji 
 

 
KRITERIJI 

 
DA 

 
NE 

ADMINISTRATIVNO POPOLNA VLOGA   
PROJEKT SE IZVAJA NA OBMOČJU LAS V SKLADU LOKALNE 
RAZVOJNE STRATEGIJE   

  

SKLADNOST Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI   
PROJEKT JE V SKLADU Z JAVNIM POZIVOM   
PROJEKT SE ŠE NI ZAČEL IZVAJATI   
PROJEKT IMA ZAGOTOVLJENE LASTNE FINANČNE VIRE   
PROJEKT IMA ZNANEGA NOSILCA   
PROJEKT SE NE FINANCIRA IZ DRUGIH EU SKLADOV   
PROJEKT NE OGROŽA DRUGIH DELOVNIH MEST   
PROJEKT JE V SKLADU Z VELJAVNIMI OKOLJSKIMI PREDPISI   
PROJEKT NE OGROŽA ZDRAVJA PREBIVALCEV   

 
 
Splošni in dodatni kriteriji 
 

  
KRITERIJ 

 

Možno število 
točk 

Doseženo 
število točk 

 Splošni kriteriji   
01. Pripravljenost projekta za izvajanje 15  
02. Inovativnost 9  
03. Prednostne vsebine 10  
04. Financiranje  10  
05. Trajnost projekta 5  
06. Vključenost lokalne skupnosti 4  
07. Trajnostna (sonaravna) raba lokalnih virov 15  
08. Upravičenost projekta in načelo dodatnosti 12  
09. Upravljanje projekta 10  
10. Vključenost več lokalnih skupnosti 10  
  100  
 Vključenost posebnih ciljnih skupin   
 Prenosljivost   
 Relevantnost obravnavanega problema   
 Uporabnost rešitev v praksi   
 Poznavanje območja   
 Enake možnosti   
 Posebna dokazila o upravičenosti   
 Član LAS-a   

 
Vsak kriterij se točkuje. Točkuje se na posebnih obrazcih, ki natančneje določajo merila za 
točkovanje. Obrazce pripravi upravljavec LAS, potrdi pa kolegij predsednika in razvojni svet. 
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Merila za točkovanje kriterijev se nanašajo predvsem na naslednje elemente: 
 
Opis kriterijev 
Splošni kriteriji: 

• Pripravljenost projekta za izvajanje – ocena jasnosti in preglednosti projekta (cilji, 
aktivnost, učinki in rezultati) oz. koliko so cilji, ukrepi, aktivnosti, pričakovani učinki 
in rezultati projekta jasno določeni in si logično sledijo; kakšna je realnost in 
jasnost časovnega in finančnega načrta izvajanja aktivnosti; kakšna je realnost in 
jasnost glede vključenih partnerjev; kakšna je smiselnost, učinkovitost, koristnost 
in merljivost pričakovanih rezultatov. 

• Inovativnost – ali projekt predstavlja novost na območju, novo dejavnost, ponudbo, 
pristop, … ali ja zgolj nadaljevanje, ponavljanje že obstoječega. 

• Prednostne vsebine – ali je vsebina projekta prednostna vsebina LRS in javnega 
poziva; ali je projekt pomemben za hitrejši celosten razvoj območja; ali je potreba 
po izvajanju projekta javno prepoznana; ali je nadaljevanje animacijskih aktivnosti 
oziroma rezultat usposabljanj in izobraževanj na podeželju. 

• Financiranje – ali je struktura finančne konstrukcije jasna; ali so navedeni viri 
financiranja realni; ali so sofinancerji tudi iz ekonomskega sektorja in civilne 
družbe; kako bo naročnik zagotovil tisti delež sredstev, ki jih bo LAS kasneje 
refundiral iz sredstev Leader. 

• Trajnost projekta – ocena ali je projekt sposoben preživeti tudi brez pomoči javnih 
sredstev; ali se bo nadaljeval in kako se bo kasneje financiral 

• Vključenost lokalne skupnosti – ocena v kolikšni meri projekt povezuje različne 
posameznike in institucije pri pripravi in izvajanju skupnih aktivnosti, kakšna je 
stopnja sodelovanja, kolikšna je podpora lokalne skupnosti pri pripravi in izvedbi 
projekta; kakšna je koristnost za prebivalce; ali so udeleženci in končni koristniki 
projekta jasno definirani in dovolj vključeni v projekt. 

• Trajnost (sonaravna) rabe lokalnih virov in vpliv na okolje – ali projekt podpira in 
stimulira sonaravno rabo endogenih resursov območja; ali so upoštevana načela 
trajnostnega razvoja; ali projekt pozitivno vpliva na zdravje ljudi in okolje, to je ali 
prispeva k zdravju ljudi, ali imajo rezultati projekta lahko tudi negativna posledice 
za okolje; ali prispeva k ohranjanju narave in trajnostni rabi naravnih danosti 
območja; ali projekt zmanjšuje porabo energije. 

• Upravičenost projekta in načelo dodanosti – ali je projekt družbeno upravičen (ali 
prispeva k razvoju novih dejavnosti, ali ustvarja nova delovna mesta, ali prinaša 
dobrobit za ljudi, okolje, razvoj); ali je ekonomsko upravičen (to je ali podpira in 
omogoča razvoj podjetniških dejavnosti, koliko projekt vključuje prispevke 
zasebnega značaja, ali povzroča udeležencem ekonomsko škodo), ali je 
upoštevano načelo dodanosti oziroma kakšno dodano vrednost prinašajo učinki 
projekta območju. 

• Upravljanje projekta – ocena usposobljenosti in referenc nosilca oz. izvajalca in 
njegovih partnerjev, interdisciplinarnost izvajalske skupine. 

• Vključenost več lokalnih skupnosti: Projekt združuje in povezuje različne partnerje 
na področju več lokalnih skupnosti. Povezuje partnerje pri pripravi in izvajanju 
skupnih aktivnosti. Sodelovanje je lahko v okolju matičnega LAS in drugih LAS 
območij.  

 
Dodatni kriteriji 

• vključenost posebnih ciljnih skupin – ocena vključenosti specifičnih ciljnih skupin: 
mladi,  ženske, brezposelni, invalidi, starejši, člani kmetijskih gospodarstev. 
• Prenosljivost – ali je projekt možno izvajati tudi na drugih območjih oziroma ocena   
možnosti prenosa idej in izkušenj na ostala območja vključuje povezovanje in          
izvajanje  skupnih projektov 
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• Relevantnost obravnavanega problema – projekt obravnava problem, ki je zelo 
pereč, njegova rešitev pa bo pozitivno vplivala na izvajanje LRS in razvoj območja. 
• Uporabnost rešitev v praksi – ali rezultati projekta bodo uporabni in vidni v praksi in 
bodo  pomembno prispevali k izvajanju z LRS. 
• Poznavanje območja, njegovih problemov in razvojnih možnosti? 
• Enake možnosti – ocena kako projekt zagotavlja enakopravno vključenost 
posameznikov in družbenih skupin v lokalnem okolju 
• Posebna dokazila o upravičenosti – izdelana je raziskava oz. analiza, ki opravičuje 
potrebo  po izvajanju projekta ter dokazuje, da bo projekt (če bo to možno) izkoriščal 
lokalne vire v skladu z načeli trajnostnega razvoja in vključeval projekte zasebnega 
značaja. 
•    Član društva LAS – prijavitelj je član društva LAS   
 

 
 

6.8 Izkušnje in uspešnost izvajanja programov 
(izkušnje in uspešnost izvajanja predhodnih razvojnih programov na območju LAS) 

 
Na območju LAS je v preteklosti v sklopu »bivše« občine Lenart in v nadaljnjih letih 
odcepitve novo nastalih občin potekalo veliko uspešnih razvojnih programov. Glede na to, 
da je bilo območje definirano veliko let kot manj razvito in demografsko ogroženo 
območje, pa so v veliki meri razvojni programi temeljili na zagotavljanju osnovnih 
infrastrukturnih objektov in investicij na območju Slovenskih goric, kot so izgradnja 
vodovodnih omrežij, cestne povezave, razvoj podeželja in ohranjanje njegove funkcije 
povezujoč z novimi poslovnimi priložnostmi v urbanih delih tega dela Slovenskih goric, kjer 
se je začel razvijati, danes lahko rečemo že uspešen poslovni razvoj, ki je omogočil tudi 
nove zaposlitve in s tem povečanje gospodarske rasti v tem delu Slovenije. 
Na območju so se uspešno izvajali tudi programi CRPOV in vzpostavitev VTC. Območje 
pa je skusilo tudi že nekaj uspešno izvedenih mednarodnih projektov.    
in izvedbi strategije) 
 

 
 

6.9 Partnerstvo 
 (jasno izraženo partnerstvo in razdelitev nalog med sodelujočimi za izvajanje lokalne 
razvojne strategije) 

 
V začetku delovanja društva LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC se je vključilo že 117 
članov, ki so razporejeni tako teritorialno po občinah, kot sektorsko. Vsem, ki so v tem 
obdobju že podpisali pismo o nameri in sodelovanju v razvoju in strategiji ter pripravi in 
izvajanju programov za razvoj podeželja smo posredovali vprašalnike o naboru projektov, 
ki jih imajo v planu izvajati v programskem obdobju 2007- 2013. Pri izdelavi seznama 
partnerjev je vključenih že 129 članov. 
 
Ravni v partnerstvu  
 

Glas ljudstva: moč partnerstva, možnost  soodločanja 

Sprejemanje odločitev 

Svetovanje 

Mnenja vseh partnerjev 

Zbiranje informacij, pogajanje 

Osveščanje, informiranje 
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SEZNAM PARTNERJEV 

 Zasebni sektor Javni sektor Ekonomski sektor  

Zastopanost 
38 % 

 partnerstva 
38 %  

partnerstva 
24 %  

partnerstva 
Skupaj:  100 % 

Občina Posamezniki Kmetijska 
gospodarstva 

Društva, institucije Podjetja, samostojni 
podjetniki 

Skupaj Odstotek 

Benedikt 1 4 7 2 14 11,00% 

Sveti Jurij v 
Slovenskih 

goricah 
1 2 4 0 7 5,40% 

Sveta 
Trojica v 

Slovenskih 
goricah 

0 3 3 4 10 7,70% 

Lenart 2 3 22 20 47 36,40% 

Sveta Ana  v 
Slovenskih 

goricah 
13 8 4 3 28 21,70% 

Cerkvenjak 1 11 9 2 23 17,80% 

Skupaj 18 31 49 31 129 100,00% 

Odstotek 14,00% 24,00% 38,00% 24,00% 100,00%   

 
 
 
Predvsem je pomembno to, da v sodelovanju zajamemo vse strukture partnerstva in sicer: 

 
• Lokalno partnerstvo (od spodaj navzgor) 
• Medobčinsko partnerstvo 
• Regionalno partnerstvo 
• Nacionalno partnerstvo 
• Mednarodno partnerstvo 
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6.10 Predvideno financiranje izvedbene faze 
 
 
Pričakovane finančne spodbude: 
 
Celovit in sistematičen pregled obstoječih spodbud za pospeševanje podjetništva in razvoj 
podeželja je zelo težko pripraviti, saj se programi, instrumenti in ukrepi spreminjajo. 
Posamezni programi imajo vsebinske specifike in so naravnani na določene vsebine 
projektov. Koliko so potem ti projekti podjetniško in razvojno naravnani je odvisno od 
projekta do projekta. Obstoječe spodbude za podjetništvo in razvoj podeželja lahko glede na 
vir sredstev razdelimo na občinska, nacionalna in 
evropska. Upravičenci teh spodbud so posamezniki, skupine, območje in lokalne skupnosti. 
 
 
Sredstva za financiranje izvajanja ukrepov RPP bo potrebno zagotavljati na različne načine. 
Kmetje, podjetniki, društva, zadruge, strokovne ustanove in razvojne agencije bodo za 
posamezne naloge skušali pridobiti sredstva iz obstoječih občinskih, nacionalnih in evropskih 
oz. mednarodnih virov: 
 
 
6.10.1 Občinski viri: 

         - neposredno sofinanciranje projektov 
                 - krediti 

                   - subvencije 
 
 
6.10.2 Nacionalni viri 
 
6.10.2.1 Sredstva MKGP – nacionalni del: 

- zemljiške operacije: Agromelioracije, hidromelioracije, urejanje pašnikov,       
komasacije idr. 

- strukturni ukrepi: Program prestrukturiranja in prenove kmetijske proizvodnje 
- program podpore za prestrukturiranje živilstva 
- vertikalni ukrepi: Obnova vasi 
- inovativni programi za razvoj podeželskih ekonomij 
- podpore ekonomski diverzifikaciji podeželja – alternativni dohodkovni viri 
- razvoj infrastrukture, povezane z razvojem kmetijstva 

 
 
6.10.2.2 Podjetniški center za malo gospodarstvo (PCMG) in MG 

- sistem vavčerskega svetovanja 
- sredstva za določene razvojne projekte na podeželju 

                    -     izvozna naravnanost, standardi kakovosti, inovacije, tehnične izboljšave,           
krepitev  konkurenčnosti 

 
 
6.10.2.3 Nepovratna sredstva iz razpisov različnih ministrstev in skladov 

- nepovratna sredstva za učinkovito rabo energije (MOPE, AURE, Ekološki sklad) 
- sofinanciranje projektov ohranjanja kulturne dediščine in podporo prireditvam 

(MK) 
- sofinanciranje programov usposabljanja in izobraževanja (MDDSZ, MŠZŠ) 
- sofinanciranje projektov uvajanja informacijske tehnologije (MID) 
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6.10.2.4 Povratna sredstva bank, podjetniških shem in skladov 
 
Če bi v prihodnje želeli organizirano spremljati učinke razvojnih aktivnosti na lokalni ravni ter 
na podlagi tega primerno načrtovati razvojne aktivnosti ter potrebe na terenu bi morali imeti 
pregled in smiselno evidenco o alokaciji vseh dodeljenih spodbud za kmetijstvo, podeželje in 
podjetništvo na podeželju na območju RPP. 
 
 
6.10.2.5 Strukturna sredstva EU 
 
Nove perspektive razvoja podeželja v EU prinašajo nekatere spremembe. Sredstva za 
ruralni razvoj se bodo delila znotraj treh ciljev: 
 
1 Spodbujanje konkurenčnosti kmetijstva in podeželja, kjer bodo ukrepi osredotočeni na 

človeške vire, fizični kapital in kakovost v kmetijstvu. 
2 Upravljanje z zemljo in okoljem, kjer bodo sredstva za trajnostno rabo kmetijskih in       

gozdnih površin ter varovanje biodiverzitete zemlje. 
3 Razvoj podeželske ekonomije, kjer se bo spodbujalo ekonomsko diverzifikacijo podeželja 

in podpiralo projekte za povečanje kakovosti življenja na ruralnih območjih. 
 
Leader 
V Sloveniji se je začel izvajati program Leader, znotraj katerega bo možno kandidirati za 
sofinanciranje implementacije razvojnih strategij in projektov lokalnih akcijskih skupin (LAS). 
Podprti naj bi bili stroški delovanja LAS, projekti sodelovanja med različnimi LAS ter 
eksperimentalni in pilotni projekti za    pripravo različnih strategij v novih Leader območjih. 
Glavna strategija, ki naj bi bila podlaga za nadaljnje ukrepe, programe in izvedbene načrte je 
ta, ki jo ravnokar prebiramo. 
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7 OPIS DOSEDANJIH AKTIVNOSTI NA OBMOČJU LAS 
 
7.1 Izkušnje v pripravi razvojnih programov in uspešnost njihovega izvajanja 
(CRPOV, RPP, INTERREG…) 
 
 

Programe celostnega  razvoja podeželja in obnove vasi (CRPOV programe ) smo na 
območju LAS OVTAR Slovenskih Goric izvajali že v drugi polovici devetdesetih let 
preteklega stoletja oz. od začetka uvajanja teh programov v državi. Programi so v skladu z 
navodili Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano potekali v treh fazah, in sicer: 
priprava, uvajanje in izvajanja.  
Programi CRPOV so izdelani na podlagi strokovnih podlag, analiz, strokovnih mnenj in 
mnenj lokalnega prebivalstva po pripravi posameznega projekta obnove vaškega jedra ali 
drugih projektov. Priprava programov, uvajanje in izvajanje so bili ključni elementi vsakega 
posameznega projekta, ki so razmejili dosedanja izvajanja posameznih investicij.  
O izvajanju razvojnih programov v projektih CRPOV so bila izdelana obsežna poročila, ki 
so vsebovala kritično analizo uspešnosti izvajanja programov oz. projektov in jih je stalno 
spremljala analitika in pregled s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
kot Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja in navsezadnje tudi inšpektorjev na 
terenu.  
    
Na območju šestih občin v UE Lenart so bili izdelani naslednji dokumenti:   

• razvojni program CRPOV občine Cerkvenjak (delovni in življenjski prostor) 
• razvojni program CRPOV občine Sveta Trojica v Slov. Goricah / takrat krajevne 

skupnosti (življenjski prostor, kulturni prostor, delovni prostor) 
• razvojni program CRPOV občine Benedikt  
• razvojni program CRPOV KS Sv. Ana 
• skupen razvojni program za programsko obdobje 2007-2013 – GURMANSKO 

ROKODELSKA POT za občine Benedikt, Cerkvenjak, Sveta Ana v Slov. Goricah 
 
Na podlagi pripravljenih dokumentov je bilo v preteklosti izvedenih več izvedbenih projektov, 
predvsem CRPOV programov in VTC programov, ki so imeli tudi veliko podprojektov. 
Vsi projekti so bili uspešno izvedeni, npr: Slatinski vrelec Benedikt, Ureditev rimskih gomil v 
Cerkvenjaku in Benediktu, Pot vodnjakov Benedikt – Cerkvenjak, ureditev vaških jeder in 
dostopov, ureditev Sv. Treh Kraljev v Benediktu, Lenart, Sv. Trojica, Sv. Ana, vaški muzej 
Sv. Ana, obnova posameznih kulturnih in sakralnih posebnosti in znamenitosti, da o 
infrastrukturi ne govorimo, o ekoloških, naravovarstvenih in drugih projektih. 
Izvedeni so bili projekti na individualnem nivoju na turističnih kmetijah, kot izvedeni projekti 
pridelave olja, vrtnin, sadjarji, vinogradniki, eko pridelava sadja in zelenjave. V zvezi s temi 
projekti so bili izvedeni projekti priprave in izdelave promocijskega materiala. 
 
Medobčinski projekti so se izvajali v sklopu regionalnih razvojnih programov, kar se tudi še 
danes.  
Eden izmed ključnih projektov je sanacija javnega vodovodnega omrežja, kanalizacije in 
lokalna infrastruktura lokalnih cest in poti, povezujoč s sedaj najbolj aktualno izvedbo 
avtoceste skozi naše območje LAS, širokopasovni internet, projekti romarskih poti in drugo. 
 
Izkušnje iz izvajanja projektov v preteklosti nam dajo moči in navdiha ter garancijo, da bomo 
tudi projekte v sklopu programa LEADER izvajali z izkušnjami.  



 

67 
 

Z razvojnimi projekti v preteklosti, kot v veliki meri tudi v sedanjosti so občine najpogosteje 
reševale infrastrukturno problematiko, s čimer so odpravljale razvojne zaostanke in 
izboljševale kakovost življenjskega okolja. Med projekte na tem področju uvrščamo 
gradnjo ali obnovo cest, gradnjo in obnovo vodovodnega omrežja, gradnjo kanalizacije in 
čistilnih naprav, urejanje naselji ter obnovo nekaterih objektov kulturne dediščine. Velik 
poudarek se daje tudi revitalizaciji kmetijskih gospodarstev, obnovi le teh, dopolnilnim 
dejavnostim, občine strmijo tudi k privabljanju novih prebivalcev in manjših ali večjih 
obrtnih con, ki bodo omogočile večji razvoj podeželja in simbiozo med podjetništvom in 
kmetijstvom na podeželju.  
Na območju Slovenskih Goric so uspešni vinogradniki, ponudniki gostinskih storitev in 
turistična društva, katerim pa manjkajo samo še ambicije po prenočitvenih obratih, ki bodo 
omogočala turistom tudi namestitev. Povezanost ponudbe, ki jo nudi podeželje želimo na 
našem  območju krepiti z ureditvijo Vinsko turistične ceste – VTC 12. 
Žal smo v fazi ureditve le te ostali pri projektih, sedaj pa je na nas, da udejanjimo to, za 
naše področje zelo pomembno turistično povezavo, navezuje s kolesarskimi in 
pohodniškimi potmi, ribolovom in jahanjem.  
Za izobraževanje kmetov, kmetovalk in mladih na podeželju je bilo v zadnjih letih veliko 
postorjenega preko Kmetijsko gozdarske zbornice, preko Kmetijske zadruge in drugih 
institucij. Trend izobraževanja mora v prihodnje temeljiti še na dodatnih programih, ki bodo 
omogočali stik podeželja z novo pridobljenim znanjem in izkušnjami.    
   
V obdobju 2004 – 2006 smo v obravnavanem območju dopolnili Razvojne programe za 
podeželje ter v letu 2007 vzpostavili partnerstva med javnim in zasebnim sektorjem. Na tej 
osnovi je bil v mesecu DECEMBRU 2007 ustanovljeno društvo LAS,. 
Strategija LAS temelji na določilih, ki jih predpisuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano in upošteva vse razvojne programe in projekte ter strokovne osnove za črpanje 
sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Predvideni 
ukrepi in strategija LAS so usklajeni z razvojnimi programi občin, z Regionalnim razvojnim 
programom za Podravsko razvojno regijo 2007 – 2013 ter z drugimi regijskimi in državnimi 
razvojnimi načrti.     
Z lokalno razvojno strategijo, ki jo pripravljamo v sklopu društva LAS Ovtar Slovenskih 
goric želimo doprinesti k potrebnemu usklajevanju razvojnih načrtov na zaokroženi 
definirani lokalni ravni. Izboljšati želimo življenje prebivalcev, s prioritetnim reševanjem 
življenja in dela za mladino, mlade družine in ženske. Z urejenimi obrtnimi conami in 
dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah ter zaposljivostjo mladih na domačijah želimo  
spodbuditi razvoj podjetništva in povečati zaposlovanje, dolgoročno izboljšati izobrazbeno 
sestavo prebivalcev, preprečiti želimo beg možganov in odseljevanje zaradi ekonomskih 
razlogov, ohraniti kulturno dediščino in izboljšati njeno rabo v gospodarske in druge javne 
namene, uveljaviti nekmetijske  storitvene dejavnosti na podeželju. Velik poudarek želimo 
v tem kontekstu nameniti razvoju turizma. Turizem je tržna niša našega področja. Z 
dobrimi programi, voljo in zagnanostjo nam lahko uspe, da je turizem ob koncu 
programskega obdobja 2007 – 2013 glavna storitvena in gospodarska panoga našega 
društva. 
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OCENA PRENOSLJIVOSTI STRATEGIJE NA DRUGA OBMOČJA 
 
Strategija je pripravljena in zastavljena tako, da je lahko nemoteno prenesena in povezana 
z drugimi LAS območji, predvsem z LAS območji, formirani na Ptujskem območju, 
Prleškem, Prekmurskem območju in območju Maribora z sosednjimi občinami, ki se 
odločajo za svojo zaokroženo LAS območje.  
Ocenjujemo, da se lahko na ruralno območje drugih LAS povezujemo z podeželskimi 
programi in karakteristikami, ki jih zajema naša strategija in so povezani z območji, kjer se 
razvija turizem v smeri butičnega podeželskega turizma, zasnovan na definiciji prodaje 
domačih izdelkov, hrane, drugih produktov na kmetiji. Tovrstni programi se povezujejo s 
trženjem infrastrukture na podeželju, ki je namenjena in bo namenjena rekreaciji 
(povezane kolesarske in pohodniške poti, urejene vinske in sadne ceste, povezana 
kulinarična ponudba, povezana komunalna in druga infrastruktura ipd.). 
Povezovanje in prenosljivost aktivnosti območja LAS OVTAR Slovenskih goric na območje 
Maribora z okolico nam daje odlične priložnosti za vključevanje v pripravo zaokroženega 
turističnega destilacijskega območja, z povezavo na urbano območje z vso potrebno in 
nujno infrastrukturo, ki je na območju LAS nimamo, koristimo pa jo na območju druge 
LAS, torej v Mariboru z okolico (univerze, knjižnice, srednje šole, bolnišnica, letališče, 
hoteli in druga infrastruktura v mestu).  
 
 

7.2 Vključenost območja v druge razvojne programe 
 

Območje šestih občin Zgornjega Podravja je vključeno v Regionalni razvojni program, ki 
opredeljuje razvojne prednosti razvojne regije, določi razvojne prioritete regije in vsebuje 
finančno ovrednotene programe spodbujanja razvoja v razvojni regiji. Regionalni razvojni 
program za Podravsko razvojno regijo je oblika dogovora med 41 občinami Podravske 
razvojne regije in Vlado RS o razvoju Podravske razvojne regije v programskem obdobju 
2007-2013.  
Regionalni razvojni program za Podravsko razvojno regijo usklajuje razvojne cilje na 
področju gospodarskega, socialnega, prostorskega in okoljskega ter kulturnega razvoja v 
razvojni regiji ter določa instrumente in vire za njihovo uresničevanje. V skladu z 
zakonodajo sta v Podravju ustanovljeni dve Območni razvojni partnerstvi, ki sta 
pripravili dva samostojna programska dela razvojnega programa. Program obravnava 
probleme ter usmerja razvoj na področju človeških virov, gospodarstva in poslovne 
infrastrukture, turizma, kulturne dediščine, kulture ter kmetijstva, gozdarstva in podeželja. 
Program povezuje razvojna vizija, ki se glasi: »Podravje – regija zelenega razvoja, 
uspešnih podjetij in srečnih ljudi«.  
 
 
Na podlagi SWOT analize so bili opredeljeni nekatere ključne prioritete in cilji, in sicer: 

• zagotoviti razvojni preboj in identiteto regije;  
• povečati podjetnost in konkurenčnost gospodarstva in družbe ter raven znanj in 

inovativnosti za hitrejši razvoj urbanih središč in podeželja; 
• izboljšati kakovost življenja ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja. 
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Lokalna razvojna strategija in Razvojni program podeželja za območje naših občin 
Zgornjega Podravja za obdobje 2007 – 2013 upoštevata ugotovitve, spoznanja in 
načrtovane razvojne ukrepe, ki so na podlagi analitične obravnave razvojne problematike 
prikazani v Regionalnem razvojnem programu Podravja. 
 
Lokalna razvojna strategija območja LAS OVTAR Slovenskih goric je tako usklajena z 
programi Regionalnega pomena, ki jih vodi Mariborska razvojna agencija, p.o.. 
 
 
 
7.3 Možnost izrabe obstoječih razvojnih struktur na območju LAS  
(RRA, Podjetniški centri, Razvojni centri,…) 
 
Za Upravno enoto Lenart je značilna nizka stopnja zgodnje podjetniške aktivnosti na 
sploh, še posebej pa pri ženskah in mladih. Obenem je v Sloveniji stopnja preživetja 
podjetij zelo nizka nižja od svetovnega in evropskega povprečja. Rezultat tega je na eni 
strani premalo novih podjetij, na drugi strani pa tudi premalo podjetij lahko preživi ali raste, 
širi svoje poslovanje in odpira nova delovna mesta. Nastajajoča podjetja imajo ambicije 
glede rasti in širitve dejavnosti, kot izobraževanja kadrov, pa vendar razvojni potenciali 
prevečkrat zajezijo ideje in ambicije ob staranju podjetij. 
 
Iz podatkov, ki izhajajo iz obravnave celotne Podravske regije je za podjetniško aktivnost 
in značilnosti nastajajočih podjetij razvidnih nekaj aktivnosti iz Vavčerskega sistema 
svetovanja. Večina nastajajočih podjetij uporablja te storitve, zato bi želeli, da na našem 
območju to dejavnost še bolj okrepimo in ustvarimo učinkovitejše aktivnosti na tem 
področju.  
 
Podatki, s katerimi razpolagamo, kažejo na to, da nova podjetja in podjetniki posamezniki 
v ustanavljanju ne temeljijo na inovativnih izdelkih/storitvah (razen nekaj izjem), ki 
zahtevajo nizka začetna vlaganja, ki verjetno ne bodo imela visoke dodane vrednosti in v 
prihodnjih letih ne bodo odprla večjega števila novih delovnih mest. S takim trendom 
Podravje ne bo znižalo svojega zaostajanja za Slovenskim povprečjem in za razvitejšimi 
regijami, zato bomo morali na tem področju uvajati še več projektov, ki bodo omogočala 
boljšo poslovno uspešnost in inovativnost ter s tem tudi možnosti in pogoje za novo 
zaposlovanje in ohranjanje izobraženih kadrov, ki zaradi slabih možnosti zaposlitvenih 
kapacitet v področju UE Lenart odhajajo na delo v druge kraje in regije. 
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8 SWOT ANALIZA RAZVOJNIH MOŽNOSTI OBMOČJA 
 
Na podlagi analize 117 izpolnjenih vprašalnikov, ki smo jih pridobili s strani lokalnih 
skupnosti, kmetijskih gospodarstev, podjetnikov in podjetij, posameznikov, institucij, 
društev in posameznikov smo obdelali podatke in pripravili SWOT analizo razvojnih 
možnosti območja. 
Glede na obseg analize smo pripravili več primerjalnih analiz in sicer splošno analizo, 
analizo komunalnega področja, analizo gospodarstva in razvoja podeželja iz segmenta 
kmetijstva in s turizmom povezanih dejavnosti in jih združili v SWOT ANALIZO 
RAZVOJNIH MOŽNOSTI OBMOČJA.  
Priprava SWOT analize, ki sledi predlogu prioritet smernic in priporočil za izvajanje 
pristopa Leader v Republiki Sloveniji. 
Pripravljene analize o strategiji razvoja območja podeželja Slovenskih goric so pomembne 
z vidika razumevanja različnih izhodiščnih položajev anketirancev in problematike, ki je 
vsem skupna.   
 
 

 
8.1 Splošna analiza 
 

 
 

PREDNOSTI 
 

• ugodna geografska lega 
• mreža prometnih povezav na AC 
• izgrajena komunalna infrastruktura 
• obstoj tradicionalnih znanj 
• zavedanje o razvojni problematiki in  
• potencialih območja 
• kakovosten življenjski prostor 
• pestra, neokrnjena narava s številnimi   
• danostmi 
• bogata naravna, kulturna in      
• zgodovinska dediščina 
• kakovostni produkti podeželja 
• bližina naravnih zdravilišč  

 
 

SLABOSTI 
 

• ni razpoložljivih virov financiranja investicij  
• v zgradbe in opremo na družinskih  
     kmetijah  
• pomanjkanje povezovanja z ustreznimi   
     nacionalnimi in regionalnimi podpornimi   
     institucijami 
• pomanjkanje iniciative za boljše   
     izkoriščanje priložnosti in možnosti   
     območja  
• slabo sodelovanje zasebnega in javnega   
     sektorja 
• pomanjkanje komunikacij (šibka izmenjava   
     informacij) 
• slabo prilagajanje novim razmeram na trgu     

   nizka stopnja finalizacije končnih proizvodov        
pri predelovalcih 

• pomanjkanje prenočitvenih kapacitet   
  pomanjkljiva zainteresiranost ljudi za   
  sodelovanje in povezovanje 
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PRILOŽNOSTI 
 

 
• Učinkovita izraba razvojnih potencialov 
• Udejanjanje blagovne znamke  
• Razvoj  območja ob upoštevanju naravne in  

kulturne dediščine  
• Izkoriščanje vseh razvojnih potencialov 

(naravnih, kulturnih, zgodovinskih, 
človeških,…) 

• Spodbujanje vključevanja posebnih ciljnih 
skupin v razvoj območja 

• Inovativni pristopi (logistika in organizacija)   
za doseganje večje konkurenčnosti območja 
Ovtar 

• Večji poudarek čezmejnemu sodelovanju 
• Učinkovitejše regionalno in medobčinsko 

povezovanje 
• Izkoriščanje ustreznih razpoložljivih 

finančnih virov financiranja razvojnih 
projektov 

• Izobraževanje in usposabljanje, 
vseživljensko učenje in osveščanje o dobrih 
praksah in razvojnih možnostih 

• V razvoju turističnih produktov, 
infrastrukture in ponudbe (VTC, turizem na 
kmetiji, pohodništvo in kolesarjenje) 

• v razvoju socialnih storitev 
• v razvoju servisnih storitev in razvoju 

domače obrti 
• v uporabi alternativnih virov energije 

(biomasa, bio plin) 
• ugodni trendi za pridelavo in trženje bio, eko 

kakovost pridelkov in hrane  
 
 

 

 
 
NEVARNOSTI 
 

 
• zakonodajni okvir ni razvojno naravnan 
• pogosto spreminjanje zakonodaje na 

različnih področjih 
• pomanjkanje regionalnih spodbud 
• onesnaževanje okolja 
• premalo ugodnih sredstev za investicije 

malim podjetjem, proizvajalcem in 
interesnim združenje, društvom in 
drugim 

•  nezainteresiranost za razvojna        
            vlaganja 

• pomanjkanje strokovnjakov za 
posamezna področja  

• pomanjkanje dostopnosti do novih znanj 
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9 RAZVOJNA VIZIJA – PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA NA 
OBMOČJU OBČIN BENEDIKT, CERKVENJAK, LENART, SV. ANA 
V SLOVENKIH GORICAH, SVETI JURIJ V SLOVENSKIH 
GORICAH IN SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH 

  
 
9.1 Izbrana tema in cilj 
 
 
Za uresničevanje zastavljenih ciljev, ki smo jih navedli, smo izbrali programske sklope, ki 
so temeljnega pomena za razvoj našega področja, ki ga želimo v prihodnje oblikovati kot 
območje LAS in kot zaokroženo turistično destinacijo Slovenskih goric, ki so usklajeni z 
navodili in priporočili za izvajanje pristopa LEADER. 
 
 
 
 
9.2 Opredelitev projektov 
 
 
Ključnega pomena pri izvajanju programa razvoja podeželja je ODPRTOST DOKUMENTA, 
ki se kaže na okvirnih programskih izhodiščih, ki so vodilo za pripravo vseh projektov, 
podprojektov in pripravljenih naborov idej in projektov za prijavo v posameznem časovnem in 
razpoložljivem obdobju, ki se bodo potrjevali na programskem svetu in predlagali za 
kandidiranje na razpise za pridobitev finančnih pomoči in sofinanciranj.   
Želimo poudariti, da je izvedbeni del strategije odprt dokument, kar pomeni, da je možno v 
katerem koli trenutku programskega obdobja 2007–2013 predlagati nov projekt, v okviru 
usklajenih prioritet in ukrepov - pod pogojem, da je to interes partnerjev (ja) 
javnega,zasebnega in nevladnega sektorja oziroma ustanovljenega LAS-a. 
 
 
CILJNE SKUPINE ZA POSAMEZNE PRIORITETE  

 
Oblikovanje ciljnih skupin je zasnovano z upoštevanjem delovanja od spodaj navzgor, z 
željo, da je nabor projektov narejen na osnovi potreb, želja, naravnih danosti, znanja, čim 
širšega kroga prebivalcev. 
Strokovni odbori omogočajo večplastno zajemanje podatkov in kvalitetno in najširšo obliko 
prepoznavanja potreb in priložnosti tega območja. 
Odbore je imenoval razvojni svet na drugi seji, dne 20.3.2008. Število odborov je 7. Vsi 
strokovni odbori so se že sestali in delajo v skladu z navodili organov društva.  
Strokovni odbori so sestavljeni tripartitno iz članov društva z izjemo zunanjih članov, ki smo 
jih povabili zaradi njihovih specifičnih znanj in izkušenj (v skladu s statutom). 
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Pregled po odborih in programih: 
 
1.      Ljudje – motor razvoja 
Razvoj podjetništva in zagotavljanje novih delovnih mest in dejavnosti na 
podlagi razvoja lokalnih potencialov s prioriteto zaposlovanja žensk, mladih 
starejših in ljudi s posebnimi potrebami 
 
 
Člani strokovnega odbora:  
 

a)      Odbor za izobraževanje, animacijo in obveščanje: 

Vida Šavli 

Janja Viher 

Center za socialno delo Lenart, direktorica 

Pedagoško društvo  

Študentski klub SG 

Nadškofijska Karitas, Dom starejših Sv. Lenarta, predstavnik 

Zavod za zaposlovanje, direktorica 

Kmetijsko gozdarska zbornica, predstavnik 

Ljudska Univerza, predstavnik 

Terapevtska šola jahanja, predstavnik 

Društvo kmečkih gospodinj  
 

Ciljne skupine: 
      -  vsi prebivalci na območju LAS, s poudarkom na mladih, ženskah, ljudeh s posebnimi   
         potrebami  
 
 
 

Člani strokovnega odbora: 

b)      Odbor za razvoj obrti in podjetništva: 

Stanko Bernjak, predsednik OOZ Lenart 

Jože Braček 

Janko Haložan 

Milan Vuzem 

Sašo Horvat 

Branko Perko 

TBP d.d. in Prevent Halog Lenart d.o.o. 

Upravna enota Lenart 

Kmetijska zadruga Lenart 

Renata Vajngerl - Rasg d.o.o. 
 
Ciljne skupine 

- podjetja, obrtniki, mali podjetniki, člani Obrtne in Gospodarske zbornice 
- župani (lokalna skupnost) 
- mladi (sodelovanje z osnovnimi šolami) 
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2. Spodbujanje kmetijstva in sonaravnega kmetovanja  
 

Člani strokovnega odbora:  

2. Spodbujanje kmetijstva in sonaravnega kmetovanja  

Franc Fekonja  

Rop Ivan 

Kuri Franc 

Ornik Franc 

Senekovič Franc 

Škof Mirjana 

ŽIPO Lenart, direktor  

Sadjarsko društvo 

Vinogradniško društvo Sv. Trojica 

Vinogradniško društvo Lenart 

Čebelarsko društvo 

Govedorejsko društvo 

Podeželska mladina 

Dopolnilne dejavnosti na kmetiji  

Jože Žel  

Lidija Šipek 
 
Ciljne skupine 

- posamezni proizvajalci 
- kmetijska gospodarstva,  
- podjetja, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo 
- društva 
- razvojna agencija 
- občine 
 
 

3. Pospešen razvoj turistične ponudbe podeželja  
 
Člani strokovnega odbora: 

3. Pospešen razvoj turistične ponudbe podeželja  

Milan Gumzar 

Gostinska sekcija OOZ Lenart  

Aktivi kmečkih žena in deklet, predstavnice 

Turistična kmetija, Firbas Alojz 

Sašo Radovanovič 

dr. Marjan Toš 

Konjeniški klub SG, predstavnik 

Zavod Hrastovec, direktor 

Javni sklad RS za kult. dejavnosti, obm. izpostava Lenart 
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AERO klub Sršen 

Turistična agencija LEZE 

Turistična agencija AŽ 

Ribiška družina Pesnica 

Kulturno popotniški klub SONCE 

TD Lenart 

DKŽD Lenart 

TD Rudolf Maister-Vojanov 

TD Sveta Trojica 
 
Ciljne skupine 

- turistična društva 
- gostinci in turistične kmetije 
- nastanitveni obrati, prenočišča, hoteli 
- lokalne skupnosti 
- druga društva  
- druge storitvene dejavnosti 

 
 
 
 
4. Ohranjanje naravnega okolja in razvoj naselij 
 
Člani strokovnega odbora:  

4. Ohranjanje naravnega okolja in razvoj naselij  

Jože Kraner 

Metka Lah Simonič 

Avgust Zavernik 

Irena Golob 

Sabina Šijanec 

Jože Žel 

Marjan Senekovič 

Gregor Nudl 

Zavod za zdravstveno varstvo Maribor  

Saubermacher Slovenija 

Darko Lorenčič  
 
Ciljne skupine 

- lokalne skupnosti 
- društva 
- zavodi (OŠ, vrtci, Zavod za varstvo narave, Zavod za varstvo kulturne dediščine,…) 
- podjetja  
- kmetijska gospodarstva  
- lastniki objektov, nepremičnin, zemljišč posebnega pomena  
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5. Izboljšanje infrastrukturnih pogojev za delo in bivanje na podeželju  
 
Člani strokovnega odbora:  

5. Izboljšanje infrastrukturnih pogojev za delo in bivanje na podeželju  

Silvo Slaček 

Samo Kristl 

Vito Kraner 

Uroš Brumec 

Jože Žel 

Andreja Lorber 

Servostan Lenart d.o.o., predstavnik 

Komunala Slovenske gorice d.o.o., predstavnik 

Viktor Kapl 
 
Ciljne skupine 

- lokalne skupnosti 
- lastniki zemljišč 
- podjetja  
- kmetijska gospodarstva 
- drugi prebivalci z območja LAS   

 
 
 
 
6. Spodbujanje obnove in oživitev vaških jeder ter kulturne dediščine  
 
Člani strokovnega odbora:  

6. Spodbujanje obnove in oživitev vaških jeder ter kulturne dediščine podeželja  

Marija Šauperl 

Vladimir Plateis 

Vito Kraner 

Jasna Martinšek 

Janez Erjavec 

Zmago Kokol 

Srečko Padovnik 

Andrej Dvoršak 

Janez Zorko 

Franc Meke 

Zavod za varstvo gozdov 

Martin Bezgovšek, dekan 

Zavod za varstvo kulturne dediščine, direktor 

Cvetka Bogdan 

Zgodovinsko društvo 

Zavod za varstvo narave 
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Ciljne skupine 
- kulturna društva 
- turistična društva 
- društva žena in deklet 
- društva podeželske mladine 
- društva vinogradnikov in vinarjev 
- druga društva 
- lokalne skupnosti 
- individualni lastniki zbirk, običajev, šeg in navad območja LAS  
- podjetniki, gostinci in turistične kmetije  
- drugi  

 
 

 
9.3 Struktura izvedbenega dela RPP 
 
 
V izvedbenem delu bomo izbirali projektne predloge in jih na podlagi glavnih ŠESTIH 
KLJUČNIH PROGRAMIH uvrščali v posamezne izvedbene dele, ki bodo opredeljeni tudi 
časovno, finančno in prioritetno, z izkazanim partnerstvom in pričakovanimi cilji in rezultati. 
 
Pregled izvedbenih projektnih predlogov z opredelitvijo prioritet, ki morajo biti soglasno 
sprejete na programskem odboru oz. po statutu o ustanovitvi pravne osebe pristojnem 
organu: 
 

�   skupni projekti – pomembni za celotno območje 
� posamični projekti – pomembni za del območja 
� individualni projekti - pomembni za posamezne upravičence 

 
 
 
Struktura RPP po ukrepih, ki jih bomo na območju natančneje opredelili v izvedbenem 
delu razvojne strategije RPP in so glavni nosilci izvajanja programov po tej strategiji so 
naslednji:    
 
Nabor izvedbenih projektov je živa stvar, zato se bo lista nabora projektov stalno 
dopolnjevala in nadgrajevala z novimi idejami in novimi projekti, a vsak od njih bo del 
glavnih projektov in bo po tej strategiji uvrščen v posamezni od 6-ih izbranih glavnih in 
temeljnih programov, ki so osnova za izvajanje nadaljnjih aktivnosti.   
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10 PROGRAMI LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE 
 

1. PROGRAM 
 

LJUDJE – MOTOR RAZVOJA  
 

RAZVOJ PODJETNIŠTVA IN ZAGOTAVLJANJE NOVIH DELOVNIH MEST IN 
DEJAVNOSTI NA PODLAGI RAZVOJA LOKALNIH POTENCIALOV S 

PRIORITETO ZAPOSLOVANJA ŽENSK, MLADIH, STAREJŠIH IN LJUDI S 
POSEBNIMI POTREBAMI 

 
Ukrepi in prioritete:  
 

• potrebno je zagotoviti osnovo informacijsko in svetovalno pomoč prebivalcem   
           podeželskih naselij s kakovostnim informacijskim sistemom in usposobljenimi            

svetovalci, 
• potrebno je vključevanje posameznih skupin zainteresirane javnosti k 

vseživljenjskemu   učenju in usposabljanju, 
• vzpostaviti partnerstvo na vseh nivojih linijsko horizontalno in vertikalno med 

lokalnimi skupnostmi, kmetijskimi gospodarstvi, podjetji in samostojnimi podjetniki, 
društvi,  organizacijami in institucijami ter posamezniki, 

• nuditi pomoč posameznikom pri ustanavljanju podjetij, samozaposlitev, dopolnilnih  
dejavnosti, pri pripravi poslovnih načrtov in drugo, 

• zagotoviti pogoje življenja in dela na podeželju za mlade, mlade družine, ženske in 
težje zaposljive skupine ljudi,  

• vzpostaviti pogoje za razvoj podjetništva z urejenimi obrtnimi conami,   finančnimi 
spodbudami pri zmanjšanju davkov ali financiranju zaposlitvenih programov ali 
nove tehnološke opreme 

 
Pričakovani rezultati:  

� omogočiti višjo kakovost življenja na podeželju, 
� preprečitev bega možganov iz območja LAS, z možnostjo zaposlitve v domačem 

kraju, 
� povečanje aktivnosti lokalnega prebivalstva pri razvoju kraja, občine, območja LAS, 

regije, 
� več projektov v pripravi, izvedbi in zaključku na področju človeških virov, 
� aktivno delovanje društva LAS, v povezavi z lokalno razvojno agencijo, regionalno   
     razvojno agencijo, agencijami RS in ministrstvi ter drugimi institucijami, 
� kvalitetnejši in ažuren prenos informacij, podatkov in znanj. 

 
Podprogrami:  
1 Zagotavljanje informacijske in svetovalne pomoči zainteresiranim skupinam in 
občanom in posameznikom    
2 Spodbujanje vseživljenjskega učenja za dodano vrednost novih delovnih mest  
3 Pomoč pri zagotavljanju finančne podpore interesentom pri realizaciji investicij 
 
 

Terminski načrt (ocena) doseganja ciljev 1. programa po letih           07 08 09 10 11 12 13 
Zagotavljanje informacijske in svetovalne pomoči zainteresiranim 
skupinam in občanom posameznikom 

 X X X X X X 

Spodbujanje vseživljenjskega učenja za dodano vrednost novih 
delovnih mest 

 X X X X X X 

Pomoč pri zagotavljanju finančne podpore interesentom pri 
realizaciji investicij 

 X X X X X X 
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2. PROGRAM 
 

SPODBUJANJE KMETIJSTVA IN SONARAVNEGA KMETOVANJA 
 
Ukrepi in prioritete programa:   
 

• ugotavljamo lahko, da obseg vlaganj v kmetijsko proizvodnjo upada, z novimi 
ukrepi bi vzpodbudili vlaganja v kmetijsko proizvodnjo in sicer v objekte ter novo 
tehnologijo 

• pomembno je tudi, da se vzpodbuja ureditev in izboljšava kmetijskih zemljišč 
• pomembni so izobraževalni programi za kmete, ki jih želimo ohraniti na nivoju, 

kot ga je sedaj izvajala svetovalna služba Kmetijsko gozdarske zbornice in druge 
institucije 

• ob obstoječih izobraževalnih programih bi želeli dajati večji poudarek 
izobraževanju kmetov tudi s področja podjetniškega poslovanja, znanja 
poslovnega komuniciranja, jezikov in še kaj 

• spodbujati želimo ekološko in integrirano kmetovanje na manjših razdrobljenih 
kmetijah. Trenutna situacija kaže na to, da je tovrstnih ekoloških pridelkov in 
izdelkov majhna, interes in osveščenost potrošnikov pa narašča. Tovrstna oblika 
kmetovanja je najbolj prijazna do narave, ljudi in živali. Zainteresiranim bomo 
ponudili pomoč pri iskanju sredstev na nacionalnih razpisih skupaj s svetovalci 
kmetijske stroke pristojnega Kmetijsko gozdarskega zavoda 

• poenotiti kmetijska gospodarstva, podjetnike posameznike, da združijo moči in v 
sodelovanju  tržijo svoje izdelke in produkte pod blagovno znamko OVTAR 

• zametki skupnih tržnih poti in tržnih mest so že vidni z prodajo izdelkov s kmetij,   
• predvsem pekovskih v trgovskem centru City v Mariboru, a tovrstni program bi 

želeli še nadgraditi in mu dati popolni tržni model, ki bo omogočal večjo 
zaposljivost v tej panogi v  našem okolju.  

 
Pričakovani rezultati programa:  

�    večje število kmetij, ki uvajajo proizvodne spremembe in modernizacijo 
obstoječega segmenta opreme, 

�    z posodobitvijo kmetij dosegamo večjo stopnjo zaposlitve mladih na kmetijah in s 
tem večje število mladih prevzemnikov kmetij, 

�    razviti in uveljaviti blagovno znamko OVTAR za kmetijske pridelke in druge storitve 
na območju LAS, večje število ekoloških kmetij, urejenost in skladnost kmetijskih 
površin. 

 
 

Podprogrami:   
1.  Vlaganja v osnovno kmetijsko proizvodnjo 
2.  Zagotavljanje izobraževalnih programov za kmetovalce 
3.  Spodbujanje ekološkega kmetovanja 
4.  Ohranjanje in spodbujanje sonaravnega kmetovanja 
5.  Razvoj produktov pod blagovno znamko OVTAR 
6. Vzpostavitev skupnih tržnih poti in tržnih mest 

 
 

Terminski načrt (ocena )doseganja ciljev 2. programa po letih           07 08 09 10 11 12 13 
Vlaganja v osnovno kmetijsko proizvodnjo   X X X X X 
Zagotavljanje izobraževalnih programov za kmetovalce X X X X X X X 
Spodbujanje ekološkega kmetovanja    X X X X 
Ohranjanje in spodbujanje sonaravnega kmetovanja  X X X X X X 
Razvoj produktov pod blagovno znamko OVTAR   X X X X X 
Vzpostavitev skupnih tržnih poti in tržnih mest   X X X X X 
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3. PROGRAM 
 

POSPEŠEN RAZVOJ TURISTIČNE PONUDBE PODEŽELJA 
 
 
Ukrepi in prioritete:  
 
Uvodoma naj poudarimo, da je razvoj turizma v osrčju Slovenskih goric občin Benedikt, 
Cerkvenjak, Lenart, Sv. Ana, Sv. Jurij v Slov. Goricah in Sv. Trojica v Slov. Goricah prav 
gotovo ena najbolj perspektivnih storitvenih gospodarskih dejavnosti. Dobra osnova za 
razvoj turizma je bogata narava in kulturna dediščina, logistična in teritorialna pozicija. 
Oddaljenost do našega podeželja od večjih urbanih centrov (Maribor, Ptuj,) je zelo 
majhna, z avtocestnimi povezavami v gradnji pa prav minimalna. 
Največji problem našega področja so prav gotovo povečani ukrepi pri razvoju turistične 
infrastrukture in turističnih prireditev. 

• nujno moramo zastaviti program razvoja v smeri, da naše območje čim prej 
pridobi prenočitvene obrate,   

• revitalizacija porečja reke Pesnice in jezer Komarnik z ureditvijo poti, Radehove 
in Trojiškega jezera, revitalizacija naravnih vrtin v zdraviliške namene v 
Benediktu ipd. 

• prostore za potovalne avtomobile, počitniške prikolice ipd., 
• pripraviti in izvajati projekte za raznovrstno turistično infrastrukturo, 
• pripraviti brošure, turistične zloženke, vodnike ipd, 
• izobraževati lokalno prebivalstvo za delo v turizmu (turistični  vodniki, turistični   

delavci, pomoč v gostinstvu, podjetniška podpora razvoju turizma z različnimi       
storitvami, namestitvenimi obrati  ipd.)  

• uveljaviti blagovno znamko, ki bo tudi promocija turizma in zaokrožene turistične   
     destinacije, 
• uvajati strategijo javno-zasebnega partnerstva pri razvoju turizma in pri gradnji 

turistične infrastrukture na območju, 
• zavarovati in ohranjati kulturno dediščino, arhitekturo in naravno dediščino in ji 

dodati vrednost, 
• spodbuditi dopolnilno dejavnost na kmetijah 
• v povezavi z drugimi programi vzpostaviti v obrtnih conah model za izvedbo 

storitvenih dejavnosti za izvajanje projektov in drugih dejavnosti 
 
Pričakovani rezultati:  

� boljša turistična infrastruktura in zgrajena turistična infrastruktura bo privabljala 
več turističnih obiskovalcev, 

� spodbujanje razvoja novih prenočitvenih kapacitet, 
� večja kvaliteta bivanja na podeželju ob urejenih kmetijah s turizmom in s 

kakovostno turistično ponudbo ter možnostjo nakupa pridelkov in izdelkov za 
domov, 

� urejeno promocijsko gradivo in promocijska infrastruktura, 
� urejene turistične in tematske poti na podeželju, ki prinašajo dodano vrednost pri 

trženju okolja 
� vključevanje ponudbe v nacionalno ponudbo 

 
Podprogrami: 

1 Razvoj integralnih turističnih produktov 
2 Razvoj turistične infrastrukture 
3 Promocija in trženje turistične ponudbe 
4 Izobraževanje na področju turizma 
5 Graditev promocije in prepoznavnosti območja 
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Terminski načrt (ocena) doseganja ciljev 3. programa po letih           07 08 09 10 11 12 13 
Razvoj integralnih turističnih produktov  X X X X X X 
Razvoj turistične infrastrukture   X X X X X 
Promocija in trženje turistične ponudbe  X X X X X X 
Izobraževanje na področju turizma   X X X X X 
Graditev promocije in prepoznavnosti območja  X X X X X X 

 
 
 

4. PROGRAM 
 

OHRANJANJE NARAVNEGA OKOLJA IN RAZVOJ NASELIJ 
 

Ukrepi in prioritete:  
 

• zavarovati naravne vire in uskladiti njihovo rabo 
• preprečiti degradacijo in onesnaževanje okolja z očiščenjem divjih odlagališč, 
• uveljaviti naravi prijazne tehnologije v kmetijstvu, industriji in obrti, 
• smotrno vzdrževanje obstoječih naselij in občinskih središč, 
• krepitev lokalnih značilnosti arhitekture, 
• uskladiti rabo podeželskega poselitvenega prostora ter zagotoviti pogoje za 

širitev naselij, 
• izrabljati obnovljive vire energije z izkoriščanjem lesne biomase (lesni 

sekanci, peletov in polen) tako na kmetijah, kot v podjetjih in gospodinjstvih 
ter javnih institucijah, 

• osveščanje prebivalstva o ohranjanju naravnega okolja z izobraževanji, letaki,     
      delavnicami, tiskovnimi konferencami ipd.  

 
Pričakovani rezultati:  

� sanacija divjih odlagališč, 
� zgrajena osnovna infrastruktura na območju LAS s kvalitetnejšimi cestnimi 

povezavami, vodovodnim omrežjem tudi na oddaljenih in manj dostopnih 
kmetij in gospodinjstev,  kanalizacija in čistilne naprave,.. 

� usklajene zasnove prostorskega razvoja območja LAS, 
� trajnostni prostorski razvoj 
� večja osveščenost prebivalstva o pomenu varovanja okolja in narave. 

 
 

Podprogrami:  
1 Zagotavljanje kanalizacijskega omrežja in izgradnja čistilnih naprav 
2 Izraba alternativnih virov energije (biomasa) 
3 Določitev varovalnih območij 
4 Prenova naselij in razvoj naselij, z upoštevanjem ekoloških zahtev in       

socialnih potreb 
5 Skrb za primerno ravnanje s komunalnimi odpadki 

 
 

Terminski načrt (ocena) doseganja ciljev 4. programa po letih           07 08 09 10 11 12 13 
Zagotavljanje kanalizacijskega omrežja in izgradnja čistilnih naprav  X X X X X X 
Izraba alternativnih virov energije (biomasa)   X X X X X 
Določitev varovalnih območij   X X X X X 
Prenova naselij in razvoj naselij, z upoštevanjem ekoloških zahtev 
in socialnih potreb  

  X X X X X 

Skrb za primerno ravnanje s komunalnimi odpadki X X X X X X X 
 



 

82 
 

5. PROGRAM 
 

IZBOLJŠANJE INFRASTRUKTURNIH POGOJEV ZA DELO IN BIVANJE NA 
PODEŽELJU 

 
 
Ukrepi in prioritete:  
 

• ukrep na področju cestne infrastrukture je namenjen  ureditvi in razširitvi 
dostopov do naselij na podeželju, komunalnem opremljanju ter asfaltiranju 
obstoječih cest in s tem zagotavljanje enakovrednih pogojev za življenje in 
delo na teh območjih, 

• pripraviti je potrebno programe prioritetnih investicij na področju vzdrževanja 
in investicij na cestni infrastrukturi, 

• pripraviti načrte sofinanciranj investicij na področju cestne infrastrukture, 
• ureditev obrtnih in poslovnih con, 
• zagotoviti zdravo pitno vodo vsem prebivalcem na vseh območjih upravne 

enote, 
• zagotoviti potrebno dokumentacijo, prioritete in načrt sofinanciranj investicij, 
• kot drugo infrastrukturo urediti infrastrukturo, pomembno za mlade družine,     
      starostnike, podjetnike, kmetovalce in druge.  

 
Pričakovani rezultati:  

� večja kakovost bivanja na podeželju in doseganje enakih možnosti na 
ruralnem in urbanem področju upravne enote, 

� vzpodbujanje pri določanju prioritet, ki omogočajo enakovredno razvijanje   
      celotnega območja z skupnim ciljem doseganja standarda, ki je potreben za   
� dopolnilne dejavnosti na kmetijah in razvoj podjetništva. 
 

 Podprogrami:  
1 Vzdrževanje in investicije na cestni infrastrukturi 
2 Oskrba z pitno vodo 
3    Skrb za ureditev druge infrastrukture 
 
 

Terminski načrt (ocena) doseganja ciljev 5. programa po letih           07 08 09 10 11 12 13 
Vzdrževanje in investicije na cestni infrastrukturi X X X X X X X 
Oskrba z pitno vodo X X X X X X X 
Skrb za ureditev druge infrastrukture   X X X X X 
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6. PROGRAM 
 

SPODBUJANJE OBNOVE IN OŽIVITEV VAŠKIH JEDER TER KULTURNE 
DEDIŠČINE PODEŽELJA 

 
 
 
Ukrepi in prioritete:  
 

• spodbujanje obnove vaških jeder in objektov temelji na zavedanju, da je     
podeželje bogato z naravno, stavbno, kulturno, etnološko in zgodovinsko 
dediščino.  

• z ukrepi moramo ohraniti in vsebinsko nadgraditi vaška jedra. Objekte, ki 
nosijo zanimivo kulturno in zgodovinsko dediščino je potrebno ohraniti in 
obnoviti. 

• Potrebno je vzpodbujanje občanov in nevladnih organizacij k planski prenovi  
      kulturnih objektov in vaških jeder  
• Zagotoviti strokovno pomoč pri pripravi ustrezne dokumentacije in iskanje  
      investicijskih sredstev. 

 
 

Pričakovani rezultati:  
 

� večja vloga vaški jeder, ki bodo privabljala v centre tako domačine kot turiste, 
� kvaliteta vaških jeder lahko omogoča priprave in izvedbe tradicionalnih   
      prireditev, ki ohranjajo domačnost in pristnost podeželja, 
� ohranitev dediščine podeželja omogoča dodano vrednost v turizem 

usmerjenih dejavnosti in hkrati ohranja zgodovino naših prednikov za naše 
otroke in njih otroke. 

 
 
Podprogrami:  
 

1 Priprava programov obnove vaških jeder in objektov 
2    Ohranjanje druge dediščine podeželja 

 
  
 

Terminski načrt (ocena) doseganja ciljev 6. programa po letih           07 08 09 10 11 12 13 
Priprava programov obnove vaških jeder in objektov   X X X X X 
Ohranjanje druge dediščine podeželja  X X X X X X 
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11 TRŽENJSKE STRATEGIJE RAZVOJA PODEŽELJA 
11.1 Blagovna znamka, pozicija in zaznave 
 
 
Oblikovanje, promocija in trženje povezovalnih produktov 

Zavedati se moramo, da storitev sama po sebi ne ustvarja otipljivega rezultata, se ne 
začne v lastništvu česarkoli in da gre pri storitvi za aktivnost ali korist, ki jo lahko ena stran 
ponudi drugi.  

Bolj kot se Slovenija razvija v smeti storitvenega gospodarstva, tem pomembneje je za 
tržnike poznavanje trženja storitvenih izdelkov. To poznavanje je ključnega pomena tudi za 
nas na podeželju, če želimo tržiti povezane produkte, ki jih bomo oblikovali skozi nove 
produkte in blagovno znamko. 

Na tem segmentu se bomo srečali z oblikovanjem samih produktov – kot fizičnega blaga 
in na drugi strani s storitvami, ki bodo naše fizično blago ponujale. 

Razlike med fizičnim blagom in storitvami so velike. Fizično blago je otipljivo, homogeno, 
proizvodnja je ločena od potrošnje, fizično blago je stvar, mogoče ga je skladiščiti in 
seveda možen je (predvsem dobrodošel) je prenos lastništva. Storitve pa so neotipljive, 
heterogene, sestavljene so iz dejavnosti in procesov, kupci sodelujejo v proizvodnem 
procesu. 

Za oblikovanje, promocijo in trženje povezanih produktov moramo vedeti osnovne 
definicije kaj storitev in trženje sploh pomeni. 

Trženjske posledice osnovnih značilnosti storitev pa se po ekonomskih principih delijo na 
naslednje značilnosti:  

1. minljivost (ujemanje povpraševanja in ponudbe, dobro vodenje sistema 
prednaročil in rezervacij, razvoj dopolnilnih dejavnosti, diverzifikacija na nove 
trge, skupna uporaba opreme), 

2. neotipljivost (ključnega pomena v današnjem sistemu trženja produktov je 
definitivno blagovna znamka, potreba po koristi določene storitve, potreba po 
otipljivosti storitev z demonstracijami), 

3. spremenljivost (zelo pomemben je izbor in usposabljanje osebja, zato je tako 
pomembno izobraževanje), 

4. neločljivost (pogosto se srečamo z dejstvom, da je neposredna prodaja edina 
mogoča tržna pot, skupne storitve ali skupna oprema – v našem primeru npr. 
skupen degustacijski prostor za dobrote iz kmetij, skupna mehanizacija ipd.) 

Trženje kot takšno mora biti segmentirano v treh plasteh in sicer notranje trženje, zunanje 
trženje in odzivno trženje.  

V našem strateškem dokumentu smo se odločili, da bomo tržili produkte turistične 
prepoznavnosti preko OVTARJA. 
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Obrazložite imena OVTAR 
 
Dolga stoletja je življenje slovenskega kmeta teklo od pomladi do jeseni, od setve do 
žetve, po starodavnem utečenem redu, ob spoštovanju starih postav, nepisanih zakonov 
življenja, ki jih je ded sporočal sinu in sin vnuku. 
Danes le še sedemdesetletniki, osemdesetletniki vedo povedati, kako je bilo njega dni. 
Različnost posameznih slovenskih pokrajin se odraža v različnosti šeg, noš, pesmi… 
Nekatere stare šege in navade so še žive, nekatere se preoblikujejo, prilagajajo novem 
načinu življenja in mišljenja, nekatere izginjajo… 
 
Kdo je OVTAR? 
 
OVTAR – VARUH SLOVENSKIH GORIC 
 
Ker se grozdje že precej časa pred trgatvijo »mehča«, nekako od srede avgusta dalje in je 
lahek plen za ptiče in razne nepridiprave, postavimo v Slovenskih goricah v vinograde 
klopotce. 
Prav ob tem času pa so v preteklosti nastopili svojo honorarno službo tudi čuvaji 
vinogradov, sadovnjakov in poljedelskih pridelkov – OVTARJI. 
Ovtarska služba se je pričela s 15. avgustom. Večinoma so čuvali le vinograde, saj tatvin 
drugih sadjarskih in poljedelskih pridelkov skoraj ni bilo. Služba je trajala do 15. novembra 
ali mogoče še dlje, kakršna sta bila letina in čas spravila grozdja. 
 
Trimesečno čuvanje je ovtar opravljal neprenehoma dan in noč. Čuvaji vinogradov so se 
hranili le priložnostno pri lastnikih, prenočevali v utah ali le pod drevesi. Niso pa redki 
primeri, da se je ovtar pri svojih obhodih krepčal v različnih kleteh in nekje v senci zaspal, 
ne ravno v veliko veselje vinogradniških gospodarjev. 
Preoblekli so se navadno enkrat na teden, za britje pa praktično ni bilo časa, niti želje, saj 
so se jih tatovi bolj bali, če so hodili po vinogradih kosmati in bradati. Za klobukom so 
ovtarji nosili šopek z dodanim vinskim listjem. Dobiti ovtarsko službo ni bilo tako 
enostavno. Od posestnikov vinogradov je najprej moral dobiti pisno privoljenje, da so ga 
pripravljeni sprejeti na delo. Vsak ovtar je moral pri tem upoštevati, da je dobil čim več 
privoljenj vinogradnikov in da so bili ti medsebojno blizu, po možnosti celo sosedje. 
Približna površina, ki jo je lahko čuval posameznik je bila 3 hektarje. Vmes so lahko bili 
nekateri posamezniki, ki niso hoteli čuvaja, češ, da bodo sami čuvali. Nato je moral bodoči 
ovtar vložiti prošnjo na občino, ta pa je kandidata izbrala. Vsi izbrani kandidati so bili 
poklicani nato na sodnijo, kjer so morali priseči, da bodo službo vestno opravljali z rednimi 
obhodi vinogradov in da ne bodo zamolčali nobenega krivca ali tatu. 
Vse vinograde, ki so mu bili zaupani, je moral obhoditi vsak dan in sicer enkrat podnevi in 
enkrat ponoči. Pri vsaki hiši, ki je najela ovtarja, se je moral obvezno oglasiti. Ko je vstopil 
v hišo, je zbrane pozdravil, nato ostal največkrat med vrati, oditi pa je moral brez 
pozdrava, da domači niso vedeli kdaj je šel in ne kam. 
 
Če je prišel ovtar k hiši med jedjo, je imel pravico, da je vzel najbližjo žlico, lahko kar komu 
pri mizi, na hitro nekaj pojedel in spet izginil. 
Svoje poti po vinogradih je izvajal vedno drugače, da nihče ni vedel, kje je hodil in iz 
katere strani na bi se spet pojavil. Skrivne poti so bile strah in trepet tatov. Da je ponoči 
opravil svoj obvezni obhod vinograda, je dokazoval prazen kozarec žganja, ki so mu ga 
domači postavili na določeno mesto, največkrat na zunanjo okensko polico. 
 
Za kršilce ali tatove so bile naslednje kazni: 

� do pet grozdov ukradenega grozdja je pobral odškodnino ovtar sam, in sicer tako, da                                
je  nepridipravu grozdje enostavno odvzel; 

� za večje tatvine pa je moral tatu prijaviti policiji. 
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Velika sramota za posameznika je bila, če ga je ovtar peljal na policijo, saj je vaška 
skupnost takoj vedela, kdo krade grozdje v določenih predelih. 
Glavni kršitelji so različni: otroci, fantje, vasovalci, romarji, nedeljski izletniki, viničarji in 
drugi nepridipravi. Otroci so kradli grozdje večinoma na poti v šolo ali iz nje in največkrat s 
kradli v skupinah. Zanje so odgovarjali starši. 
 
Po ustnem izročilu je bil ovtar nekaj nenavadno groznega in strašnega. Ovtar je tatu 
zgrabil šele takrat, ko je ta hotel zapustiti vinograd. Večjo količino nakradenega blaga je 
moral izročiti lastniku vinograda. Pogosti tatovi grozdja so bili fantje vasovalci, ki so trgali 
grozdje za dekleta. Kdor je ujel vasovalca pri kraji, ga je lahko celo denarno kaznoval. Če 
vasovalec ni imel denarja, mu je ovtar odvzel klobuk, kar je bila za mladeniča velika 
sramota. Posebno vestno so morali ovtarji opravljati svoje delo ob dnevih romanj. Romarji, 
ki so potovali na božjo pot k Sveti Trojici, so pogostokrat spotoma obiskovali vinograde in 
trgali grozdje zase ali za svoje bližnje.  
Vzoren ovtar je lahko od romarjev pobral kar velik zaslužek. Največja sramota za ovtarja je 
bila, če je bil na obisku v hiši in je ravno v tem času vstopil kdo s krožnikom pravkar 
nabranega grozdja. To se je ovtarjem pogosto dogajalo ob gostijah, krstih in ob skupnih 
kmečkih opravilih, na primer pri ličkanju koruze. Ovtar je bil večkrat ogrožen. Če se je 
zameril fantom, so mu ti napletli žice in vrvice po vinogradih, nanje obesili grozdje in mu s 
tem dokazali njegovo nesposobnost. 
 
 
Kakšen je bil zaslužek za to težko in zanimivo delo? 
 
V času Avstro–Ogrske je bil sezonski honorar za ovtarsko delo 140 – 160 kron ali 4 krone 
za polovnjak (300 litrov) naprešanega mošta. Zaslužek je bil sicer obilen in za nevarno in 
naporno delo vsekakor ustrezen. 
 
 
OVTARSKA PALICA 
 
Kot znak svoje časti in kot orožje so ovtarji nosili ovtarsko palico. Eno od teh hrani 
Pokrajinski muzej v Mariboru. 
Palica je bila podobna primitivni helebardi s kovinsko konico (nožem). Urezana je iz 
hruškove veje. Grče so okrašene z medeninastimi žebljički. Palica se je nosila na rami, 
podobno kot puška. Namesto jermena služi pri omenjeni palici zakrivljen korombač, 
spleten iz vrbovih šib. Palica je bila občinska last in se je tam tudi hranila. 
Čas trgatve se je iztekel. Pred šestdesetimi in več leti pa se je v tem letnem času končala 
tudi zahtevna, nevarna, zanimiva in tudi dokaj donosna sezonska služba slovenje 
goriškega ovtarja. 
 

Občina Lenart je na Urad RS za intelektualno lastnino vložila zahtevek za registracijo 
znamke  
»Ovtar – varuh Slovenskih goric«. 
Urad je 24. 05. 2007 izdal sklep o registraciji znamke, podatki iz prijave pa bodo 
objavljeni v Biltenu za industrijsko lastnino. 
Znamka se lahko uporablja za: 
� sušeno sadje in zelenjavo; 
� moko in izdelke iz žitaric, kruh, pecivo, slaščice, kis; 
� alkoholne pijače (razen piva); 
� razvedrilo, športne in kulturne dejavnosti; 
� gostinske storitve.
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12 ZAKLJUČEK 
 
 
Pri nastajanju dokumenta so kot vsebinska izhodišča služili do sedaj izvedeni projekti, 
določene strokovne podlage in novi projektni predlogi in ideje, ki so se oblikovali med časom 
nastajanja razvojnega dokumenta. Slednji so združeni v ustreznih podprogramih. Pričujoči 
dokument je prvi skupni razvojni dokument podeželja na območju Slovenskih goric 6 občin z 
opredeljeno strategijo razvoja do leta 2013. Zato je potrebno izvajanju razvojnega programa 
podeželja stalno slediti z izvajanjem evalvacije posameznih projektov (s pomočjo 
opredeljenih indikatorjev) in doseženih ciljih v posameznem podprojektu. Evalvacija 
doseženih rezultatov tega programskega obdobja bo potem boljše izhodišče za načrtovanje 
naslednjih razvojnih programov podeželja na območju »Ovtar«. 

 
Dokument je nastajal na osnovi delavnic ter sestankov in na njih pridobljenih 
podatkov, ocene tržnih potreb in možnosti, ki so jo sproti podajali v projektu sodelujoči 
strokovnjaki, opravljenih razgovorov na terenu ter na osnovi opravljenih analiz stanja in 
uskladitev mnenj številnih sodelujočih in LAS. Izhaja iz problemov in potreb  prisotnih v 
prostoru, ki ga zajema program in kot tak tvori celoto in postavlja okvir, v katerem sta 
združena problematika in možnosti podeželja Slovenskih goric.  
 
Zaznana so bila različna območja podeželja, ki jih lahko tipiziramo v: 

• prevladujoča kmetijska območja, kjer se prebivalci ukvarjajo predvsem s 
primarnim  kmetijstvom in kjer je razvojni pritisk največji; 

• manjša območja, kjer sta število prebivalstva in zaposlenih v kmetijstvu v 
upadanju;   

• stopnja samozaposlovanja izven dejavnosti kmetijstva je nizka; 
• manjša območja, kjer se prebivalstvo stara; 
• območja »zakotnosti«, kjer so dopolnilne dejavnosti, razvoj novih produktov in   
      storitev nuja; 
• območja kulturne in zgodovinske pestrosti s socialno ekonomskimi potrebami; 
      in služijo kot opomnik pri kreiranju podprogramov in projektov. 

 
Krovni programi, izraženi v strategiji so: 
 

� LJUDJE – MOTOR RAZVOJA;  RAZVOJ PODJETNIŠTVA IN ZAGOTAVLJANJE    
      NOVIH DELOVNIH MEST IN DEJAVNOSTI NA PODLAGI RAZVOJA LOKALNIH     
      POTENCIALOV, S PRIORITETO ZAPOSLOVANJA ŽENSK, MLADIH,   
      STAREJŠIH IN LJUDI S POSEBNIMI POTREBAMI 
� SPODBUJANJE KMETIJSTVA IN SONARAVNEGA KMETOVANJA 
� POSPEŠEN RAZVOJ TURISTIČNE PONUDBE PODEŽELJA 
� OHRANJANJE NARAVNEGA OKOLJA IN RAZVOJ NASELIJ 
� IZBOLJŠANJE INFRASTRUKTURNIH POGOJEV ZA DELO IN BIVANJE NA   
      PODEŽELJU 
� SPODBUJANJE OBNOVE IN OŽIVITEV VAŠKIH JEDER IN KULTURNE   
      DEDIŠČINE PODEŽELJA 
 

Kot primarno nalogo podpornega okolja vidimo izobraževanje in usposabljanje podeželskega 
prebivalstva za prepoznavanje in uresničevanje razvojnih potencialov. In, če ne želimo 
zmanjševati poseljenosti podeželja, moramo nujno v vse razvojne tokove vključiti mlade. 
 
Razvojni program  je »živ« dokument in se po potrebi lahko dopolnjuje in spreminja v smeri 
zastavljenih ciljev razvojnega programa. 


