Obisk vlade v Podravju, 9. marec 2016
Ukrepi za izboljšanje kakovosti življenja v Podravju
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Financiranje regionalnih projektov in državna pomoč podjetjem

34.178.460,70
evrov

V letih 2014 in 2015 je ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru
Prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi prispevali 34.178.460,70 evrov in
tako podprli 50 projektov v skupni vrednosti 65.326.171,38 evrov. V obdobju celotne
finančne perspektive Evropske skupnosti 2007-2013 je bilo podprtih 189 projektov v
skupni višini 127.542.328,77 evrov.

5.334.566,20
evrov

V okviru Prednostne usmeritve Razvoj obmejnih območij s Hrvaško smo prispevali
5.334.566,20 evrov in tako podprli 8 projektov v skupni vrednosti 6.384.373,68
evrov. V obdobju celotne finančne perspektive Evropske skupnosti 2007-2013 je bilo
podprtih 38 projektov v skupni višini 10.503.784,20 evrov.

5.100.769 evrov

Po Zakonu o financiranju občin je v letih 2014 in 2015 Podravje dodatno prejelo
5.100.769 evrov.

10.400.000
evrov

V letih 2014 in 2015 je ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo skupno 61im podjetjem izplačali za nekaj manj kot 10.400.000 evrov bruto državnih pomoči,
kamor pa niso vključene de minimis pomoči, saj se ne smatrajo kot državna pomoč.
V primeru Mariborske livarne Maribor d.d. smo z državno pomočjo v lanskem letu
ohranili 470 delovnih mest.

Zmanjševanje visoke stopnje brezposelnosti

Od junija 2013 se uveljavljajo ukrepi za povračilo prispevkov za zaposlovanje ter
davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje.

4,9 milijone
evrov

Iz naslova spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico je regija v 2014 in 2015
prejela 4,9 milijone evrov. Sredstva, ki so bila zagotovljena po sklenjenih pogodbah
in državnem proračunu, niso bila vsa počrpana. V okviru spodbujanja konkurenčnosti
so se sofinacirala manjša začetna vlaganja do 50.000 evrov in večja začetna vlaganja
v raziskave in razvoj v višini do 500.000 evrov. Subvencionirala se je obrestna mera
za komercialne kredite, revitaliziralo se je podjetniško okolje skozi sodelovanje in
program Podjetno v svet podjetništva, območje Podravske in Koroške regije se je
promoviralo tudi v luči privabljanja tujih in domačih vlagateljev.
V letu 2016 je za Maribor s širšo okolico zagotovljenih skupaj 4,7 milijonov evrov
nepovratnih sredstev in 7,7 milijonov evrov povratnih sredstev, v letu 2017 pa 2,6
milijonov evrov nepovratnih sredstev in 7,7 milijonov evrov povratnih sredstev.

zaposlitev
2.859 mladih

4,2 milijone
evrov
652 tisoč evrov
650.000 evrov

V novembru 2015 je bilo objavljeno javno povabilo Prvi izziv 2015, ki omogoča
zaposlitev 2.859 mladim brezposelnim iz vzhodne Slovenije. Za njihovo zaposlitev
bodo delodajalci iz vse Slovenije lahko prejeli subvencijo 7.250 evrov. Povabilo je
odprto do porabe sredstev, najdlje do 30. junija 2016. Gre za prvi program, ki ga je
pripravilo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že iz nove
finančne perspektive.
V okviru prvega Javnega povabila za javna dela za leto 2016 je bilo za območno službo
Maribor na voljo skupno 4,2 milijone evrov, za območno službo Ptuj pa skupno 652
tisoč evrov.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v sodelovanju z
Zavodom RS za zaposlovanje in Upravo RS za zaščito in reševanje v oktobru 2015
pripravilo program javnih del z nazivom Pomoč pri obvladovanju migracijskih tokov.
Program javnih del se je izvajal v mesecu novembru in decembru 2015. Ministrstvo
za delo je za izvedbo programa zagotovilo sredstva v višini 650.000 evrov, izvajalec
programa pa je bila Uprava RS za zaščito in reševanje, ki je z brezposelnimi osebami
sklenila pogodbe o zaposlitvi. V program je bilo vključenih skoraj 260 dolgotrajno
brezposelne oseb, ki so izvajale koordinativne naloge in informiranje, pomagale pri
čiščenju in urejanju sprejemnih in nastanitvenih centrov, pri sprejemu in odpremi
humanitarnega materiala v logističnih centrih ter sodelovale s humanitarnimi
organizacijami pri razdeljevanju hrane in drugega materiala.

Posodobitev infrastrukture in energetska prenova javnih stavb

455,3 milijonov
evrov

Modernizacija železniške proge Dolga Gora - Poljčane, Slovenska Bistrica - Pragersko
in Pragersko - Hodoš
V posodobitve železniške povezave Dolga Gora - Poljčane in Slovenska Bistrica
- Pragersko je bilo vloženih 53,5 milijonov evrov. Posodobitev povezave pa je
zagotovila večje hitrosti vlakov in večje obremenitve (dvig kategorije proge, večja
prepustna zmogljivost proge in prevozna zmogljivost proge, krajši vozni časi, nižji
stroški vzdrževanja, kakovostnejša storitev prevoznika). Poleg tega je bila izvedena
modernizacija železniške povezave Pragersko - Hodoš, ki delno poteka tudi po območju
Podravja. Skupna vrednost te investicije je znašala 455,3 milijonov evrov.

15,2 milijonov
evrov

Posodobitev Letališča Edvarda Rusjana Maribor
V letu 2015 je bil zaključen projekt posodobitve letališča Maribor, ki je znašal 15,2
milijonov evrov. V letu 2016 sledi še nakup gasilskega vozila in zračnega štarterja v
vrednosti 1,8 milijona evrov.

53,5 milijonov
evrov

6,2 milijonov
evrov

2,4 milijona
evrov

63,5 milijonov
evrov

Gradnja razdelilne transformatorske postaje Podvelka
Leta 2015 je bil uspešno zaključen projekt izgradnje razdelilne transformatorske
postaje Podvelka. Projekt so sofinancirale družbe Elektro Maribor, ELES in SODO.
Investicija, v vrednosti 6,2 milijonov evrov, omogoča zanesljivejšo oskrbo pohorskih
občin z električno energijo.
Energetska sanacija javnih stavb
Na območju Podravja je bilo v projekt energetske sanacije vključenih 9 javnih objektov
(OŠ Majšperk - enoti Ptujska Gora in Stoperce, OŠ Breg in OŠ Olge Meglič na Ptuju, OŠ
Destrnik, ZD Majšperk in vrtec v Slovenski Bistrici). Poleg tega je bil v občini Oplotnica
zgrajen sistem daljinskega ogrevanja na biomaso. Energetska sanacija omenjenih
objektov je znašala 2,4 milijona evrov, od tega so bili projekti sofinancirani s strani RS
v višini 1,2 milijona evrov (50 %). V letu 2016 se pričakuje tudi javni razpis za izvedbo
energetskih sanacij stavb v lasti lokalnih skupnosti.
Izgradnja avtocestnega odseka
V Podravju se že izvaja največji infrastrukturni projekt v obdobju 2014-2020, in sicer
izgradnja 13,7 km dolgega avtocestnega odseka od Dražencev do MP Gruškovje.
Za več kot 180 milijonov evrov vredno investicijo se pričakuje 63,5 milijonov evrov
prispevka Kohezijskega sklada. Vloga za odobritev evropskih sredstev je že v obravnavi
na Evropski komisiji.

Izboljšave na področju zdravstva

4,5 milijonov
evrov
14,7 milijonov
evrov
5.004.015
evrov

3.084.279
evrov

Univerzitetni klinični center Maribor
• Izvedena je bila energetska sanacija Univerzitetni klinični center Maribor (UKC
Maribor). Ministrstvo za zdravje je UKC Maribor dodelilo 4,5 milijonov evrov
nepovratnih sredstev.
• Za Urgentni center UKC Maribor so bila izvedena gradbeno obrtniška dela, dobava
in montaža potrebne opreme za delovanje urgentnega centra v skupni vrednosti
cca. 14.700.000 evrov. Urgentni center je bil uradno odprt 19. novembra 2015 kot
tretji urgentni center v mreži desetih urgentnih centrov v RS. V okviru Aneksa št.
1 k Splošnemu dogovoru za leto 2015 je UKC Maribor prejel dodatna sredstva za
delovanje Urgentnega centra UKC Maribor v vrednosti 142.806 evrov. Skupaj se bo
za dejavnost Urgentnega centra UKC Maribor na letni ravni financiralo 5.004.015
evrov.
• V UKC Maribor je bil v letu 2015 zaključen projekt Oddelek za onkologijo. Poleg
Onkološkega inštituta Ljubljana je to drugi center na področju onkologije v RS,
namenjen predvsem bolnikom s področja SV Slovenije. Izvedeni projekt – nova
zgradba z vso potrebno najsodobnejšo opremo – bo omogočil večjo dostopnost
bolnikov do zdravljenja in posledično omogočil lažji in uspešnejši potek zdravljenja.
Glede na odmaknjenost OI Ljubljana od SV Slovenije bo omogočil lažje pogoje
zdravljenja bolnikom, ki so oz. bodo podvrženi dnevni terapiji oz. ambulantni
obravnavi in morajo dnevno prihajati na terapijo. Projekt je bil izveden ob pomoči
Republike Švice, ki je v okviru programa Švicarski prispevek namenila 5.526.200
CHF oziroma takrat 4.566.876 evrov nepovratnih sredstev (kot sofinancerski delež
za nakup dveh linearnih pospeševalnikov za nov oddelek Onkologije in radioterapije
v UKC Maribor). Del sredstev je bil namenjen tudi izobraževanju kadra iz UKC MB
v Onkološkem inštitutu južne Švice Bellinzona.
• V Načrtu razvojnih programov za leti 2016 in 2017 je predvidena požarno varnostna
sanacija UKC Maribor Gasilsko požarno dvigalo in predelava požarnih sektorjev
na stolpnici (Objekt št. 1). Vrednost investicije znaša 3.084.279 evrov z DDV. Prav
tako se v letu 2016 predvideva javni razpis za gradbeno-obrtniška dela in opremo
Dispečerskega centra Maribor.
• Nujna medicinska helikopterska pomoč in vzpostavitev dispečerskega centra v
Mariboru je nov koncept, ki bo predvidoma začel delovati konec letošnjega leta.

2,3 milijonov
evrov

3.388.641,50
evrov

Splošna bolnica Ptuj
• Izvedena je bila energetska sanacija Splošne bolnice Ptuj. Ministrstvo za zdravje
je ptujski bolnišnici dodelilo 2,3 milijonov evrov nepovratnih sredstev.
• 14. decembra 2015 je pričel na Ptuju delovati državni presejalni program za raka
dojk Dora. Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj je izpolnila vse strokovne
zahteve in pridobila status izvajalca ter postala stacionarni presejalni center v
okviru državnega programa DORA. Tako je uspešno pokrito celotno področje OE
Maribor, skupaj s programom, ki se izvaja v UC Maribor in ZD Maribor od junija
2013.
• V proračunu je zagotovljen denar za začetek gradnje Urgentnega centra Ptuj.
Izgradnja Urgentnega centra Ptuj je predvidena v Načrtu razvojnih programov za
leti 2016 in 2017. Urgentni center Ptuj je skladno z enotno metodologijo urgentnih
centrov uvrščen v razred C3, ki predvideva neto površino prostorov do 700 m2.
Vrednost projekta po projektih za izvedbo znaša 3.388.641,50 evrov (v NRP
potrjen projekt v vrednosti 2.493.609,89 EUR).

Čistejše okolje in večja poplavna varnost

22,9 milijonov
evrov

V okviru Operativnega programa prometne in okoljske infrastrukture 2007 do 2013
se izvaja kohezijski projekt Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Drave - začetek
julij 2013, konec julij 2016 (vrednost celotnega projekta 22,9 milijonov evrov (od tega
EU sredstva v višini 9,3 milijonov evrov in RS v višini 13,6 milijonov evrov). V okviru
projekta so bili izvedeni podprojekti:
• v Mestni občini Maribor: projekt Drava – Vodnogospodarska ureditev Drave od
Dogoš do jezu v Melju – gradnja visokovodnih nasipov (vrednost projekta je 2,6
milijonov evrov; zgrajen je visokovodni nasip v Dogošah v dolžini 2.647 m);
• v Občini Duplek: projekt Drava – Vodnogospodarska ureditev Drave od Vurberka
do Zg. Dupleka – gradnja visokovodnih nasipov (vrednost projekta je 5,1 milijonov
evrov, zgrajen je visokovodni nasip od Vurberka do Zg. Dupleka, dolžina 5.571 m);
• v Občini Hoče - Slivnica: projekt Ureditev odvodnje visokih voda v porečju
Drave med Hočkim vodnim vozliščem in Polskavo I. faza (vrednost projekta je
0,6 milijona evrov, v gradnji je rekonstrukcija Hotinjskih ponikalnikov za namen
zadrževanje visokih voda; projekt bo zaključen do poletja 2016);
• v občini Lenart: projekt Ureditev protipoplavne varnosti v Pesniški dolini –
rekonstrukcija AK Pristava (vrednost projekta je skoraj 1 milijon evrov; v gradnji
je rekonstrukcija akumulacija Pristava, ki bo skupaj z akumulacijo AK Pernica
zagotavljala sistem večje poplavne varnosti na tem območju pesniške doline;
projekt bo zaključen do poletja 2016).

14,3 milijonov
evrov

Projekt Odpadki RCERO Štajerske regije (občine upravičenke: Makole, Poljčane,
Slovenska Bistrica, Oplotnica, Rače - Fram, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče). Skupni
stroški investicije z vključenim DDV so znašali dobrih 14,3 milijonov evrov (od tega
EU – 7,2 in RS – 3,3 milijonov evrov).
• Kompostarna (kapaciteta 6.000 ton/letno); sortirnica (kapaciteta 20.000 ton/
letno); odlagališče (kapaciteta 200.000 ton).

13,1 milijonov
evrov

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujskega polja (občine
upravičenke: Mestna občina Ptuj, občini Gorišnica in Markovci). Skupni stroški
investicije z vključenim DDV znašajo skoraj 13,1 milijonov evrov (od tega pomoč EU –
7,5 in RS – 1,3 milijonov evrov).
• v MO Ptuj: 23,5 km kanalizacije in 4 črpališča;
• v občinah Gorišnica in Markovci: čistilna naprava kapacitete 4.000 populacijskih
enot, 17,3 km kanalizacije in 7 črpališč.

10,2 milijonov
evrov

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – 3. sklop: Občina
Središče ob Dravi. Skupni stroški investicije z vključenim DDV znašajo 10,2 milijonov

evrov (od tega pomoč EU – 5,7 in RS – 1 milijonov evrov).
• 22,8 km kanalizacije, čistilna naprava, 7 črpališč.

24,1 milijonov
evrov

12,1 milijonov
evrov

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora – širše prispevno
območje CČN Maribor (občine upravičenke: MO Maribor, Duplek, Hoče - Slivnica in
Miklavž na Dravskem polju). Skupni stroški investicije 24,1 milijonov evrov (od tega
pomoč EU – 13,1 in delež RS – 2,3 milijonov evrov). Cilj projekta je izgraditev ustrezne
infrastrukture za odvajanje in priključitev na centralno čistilno napravo Maribor.
• MO Maribor: dolžina kanalizacijskega sistema 2,9 km, 2 črpališči;
• občina Duplek: dolžina kanalizacijskega sistema 6,7 km, 4 črpališča, 4
razbremenilniki;
• občina Hoče - Slivnica: dolžina kanalizacijskega sistema 21 km, 1 razbremenilnik, 1
črpališče, 2 dušilna in 1 razbremenilno/zadrževalni objekt;
• občina Miklavž na Dravskem polju: dolžina kanalizacijskega sistema 14,8 km, 1
razbremenilnik, 1 zadrževalnik, 2 prečrpališči.
Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) – Ormoško območje (občine
upravičenke: Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž). Skupni stroški investicije
z vključenim DDV znaša 12,1 milijonov evrov (od tega pomoč EU – 7,5 in RS – 1,3
milijonov evrov).
• Projekt vključuje izgradnjo oziroma prenovo črpališča (Vodarna Ormož pri naselju
Mihovci), 36,2 km transportnih in primarnih cevovodov, izgradnjo oziroma
posodobitev štirih vodohranov, štirih prečrpalnih postaj, dveh hidropostaj, enega
bazena z nabiro ter izgradnjo čistilne naprave. Izvedeni bodo sekundarni cevovodi,
ki se navežejo na nove cevovode v skupni dolžini približno 6,3 km.
V Podravski regiji je Agencija RS za okolje v sklopu projekta Bober - Boljše Opazovanje
za Boljše Ekološke Rešitve (2007 – 2015) zgradila ali obnovila 10 merilnih mest za
podzemne vode, 7 meteoroloških merilnih mest in 9 merilnih mest za površinske vode.
Skupna vrednost projektiranja, gradnje, opreme, inženiringa, električnih priklopov je
znašala 1.312.082 evrov.
• V investiciji so zajeta kohezijska (85%) in slovenska (15%) sredstva z DDV. Namen
projekta Bober ali daljše »Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja
vodnega okolja v Sloveniji«, je povečanje sposobnosti celostnega proučevanja
in spremljanja dejavnikov v vodnem krogu z različnih vidikov. Pomemben je
predvsem vidik uravnoteženega prostorskega načrtovanja (boljše upravljanje z
vodami) in izgradnje reprezentativnih merilnih mrež, ki bodo podpirale ocenjevanje
stanja vodnih teles. Z vidika varstva okolja ter učinkovite in trajnostne rabe naravnih
virov je pomembna predvsem zaščita pitnih voda (določanje nevarnih toksičnih
snovi v okolju) ter vidik zaščite zdravja in življenja ljudi in premoženja pred
posledicami naravnih nesreč (zaščita pred poplavami in sušami), ki mora temeljiti
na pravilni in pravočasni meteorološki in hidrološki napovedi in zagotavljanju
podatkov v realnem času.

2.461.389,00
evrov

Odprava posledic žleda in poplav
• Odprava posledic žleda in poplav februarja 2014 - realizirano v 2014 in 2015:
371.885 evrov (občine Lovrenc na Dravskem polju, Oplotnica, Videm, Zavrč).
Predvideno v letošnjem letu: 405.320 evrov (občini Kungota in Oplotnica).
• Odprava posledic poplav septembra 2014 v 2015: skupaj 1,8 milijonov evrov
(občine Cirkulane, Juršinci, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole,
Oplotnica, Pesnica, Podlehnik, Poljčane, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Sveta
Ana, Sveta Trojica, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šentilj, Videm, Zavrč, Žetale).
• Odprava posledic poplav oktobra 2014 - realizirano v letu 2015: skupaj 235.400
evrov (sanacija plazu v Pesnici in sanacija mostu ter ceste v Sveti Trojici).
• Odprava posledic poplav novembra 2014 - realizirano v letu 2015: skupaj 54.104
evrov (sanacija treh poškodovanih lokalnih cest v občini Starše).

Kultura

Med pomembnejše dosežke na območju Podravja v zadnjih dveh letih zagotovo
lahko štejemo predvsem dolgoročno ureditev sofinanciranja festivala Borštnikovo
srečanje. Ob 50-letnici festivala Borštnikovo srečanje leta 2015 je bil namreč na
pobudo Ministrstva za kulturo podpisan sporazum, s katerim sta se ministrstvo in
mestna občina Maribor zavezala, da bosta v enakih deležih sofinancirala ta festival, ki
je ena na od najvidnejših kulturnih znamk v Sloveniji.

1,5 milijona
evrov

Ministrstvo si prizadeva tudi za čim hitrejše sprejetje Zakona o nujnih investicijah
na področju kulture, ki bi omogočil zagotovitev sredstev za obnovo nekaterih
občinskih kulturnih spomenikov na območju Podravja. Pri tem naj izpostavimo grad
Borl, ki ga je Ministrstvo za kulturo uvrstilo na seznam sanacije najbolj ogroženih
in najkakovostnejših enot kulturne dediščine, za katere se trudi zagotoviti dodatni
finančni vir za prepotrebno sanacijo. Grad Borl pa je vključen tudi v predlog izvedbenega
načrta v okviru prednostne naložbe Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter
spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi
infrastrukturami. V ta namen načrtuje projekt Drava: Obnova in oživljanje gradu Borl
v vrednosti 1,5 milijona evrov.
Konec leta 2015 je bil izdelan Konservatorski načrt za dvorec Dornava, s čimer so
zagotovljeni pogoji, da bo ministrstvo lahko začelo izvajati aktivnosti za obnovo.
Ministrstvo za kulturo sicer tekoče zagotavlja sredstva za najnujnejša vzdrževalna dela
na dvorcu in v parku.
V sklopu štiriletnega programskega razpisa za obdobje 2014-2017 Ministrstvo za
kulturo sofinancira programe Multimedijskega centra Kibla iz Maribora.
Na rednem letnem javnem projektnem razpisu za sofinanciranje programskih vsebin
medijev v letu 2015 (JPR–MV–2015) je Ministrstvo za kulturo sofinanciralo tudi
nekatere projekte, ki so jih prijavili podravski mediji Radio Net d.o.o., Mariborski
radio študent - MARŠ, Radio Tednik Ptuj d.o.o. in Radio Slovenske Gorice d.o.o.

34,5 milijonov
evrov

Za 14 projektov v vrednosti 34,5 milijonov evrov nam je uspelo pridobiti evropska
nepovratna sredstva iz finančne perspektive 2014-2020. S temi projekti bomo lahko
zagotovili lažji dostop do gradiva v arhivih, vzpostavili celovito informacijsko podporo
varstva nepremične kulturne dediščine ter spodbudili ustvarjalnost ter kreativnost
kulturnega sektorja. Ti projekti bodo pomembni tudi za razvoj kulturnih nevladnih
organizacij in izboljšanje položaja samozaposlenih v kulturi, saj bodo pripomogli k
spodbujanju kulturnega kreativnega sektorja, hkrati pa bodo omogočili več sto novih
zaposlitev za mlade ustvarjalce in kulturo približali družbenim skupinam, ki so bile
doslej iz takih ali drugačnih razlogov prikrajšane za polno udeležbo v dostopu do
kulturnih dobrin ter njihovemu ustvarjanju.

Celosten razvoj kmetijstva

4.234.454,07
evrov
1.850.329,49
evrov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se zavzema za celosten razvoj
območja Haloz. Razvojne prioritete so usmerjene v spodbuditev gospodarskega razvoja
območja, izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva ter kakovosti življenja. Temeljna cilja,
ki ju model ukrepov za celostni razvoj Haloz naslavlja, sta odprava in preprečevanje
zaraščanja obdelovalnih površin in razvoj novih delovnih mest.
• Eden od ukrepov za razvoj Haloz je nov model neposrednih plačil. Izvaja se od
leta 2015, vključuje pa shemo osnovnega plačila, zeleno komponento, shemo za
mlade kmete, shemo za male kmete in proizvodno vezana plačila. Iz tega naslova
so občine Cirkulane, Majšperk, Makole, Podlehnik, Videm, Zavrč, Žetale v letih
2014 in 2015 prejele 4.234.454,07 evrov.
• Območje Haloz je vključeno v Program razvoja podeželja. V letu 2015 so se začeli
izvajati ukrepi: kmetijsko okoljska podnebna plačila, ekološko kmetovanje, plačila
za območje z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami , prenos znanja in pomoč
pri uporabi storitev svetovanja, dobrobit živali, ukrep za mlade kmete ter ukrep
LEADER. Za ostale ukrepe se pravne podlage še pripravljajo in se bodo začeli izvajati
v letu 2016. Iz naslova Programa razvoja podeželja so občine Cirkulane, Majšperk,
Makole, Podlehnik, Videm, Zavrč, Žetale v letu 2014 prejele 1.850.329,49 evrov.
• Z namenom odprave zaraščanja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
pripravlja predlog Uredbe o ukrepih kmetijske zemljiške politike, ki se financirajo
s sredstvi, zbranimi iz naslova odškodnine zaradi spremembe namembnosti
kmetijskega zemljišča. Ta uredba ureja finančne vzpodbude za izvajanje
agromelioracij na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju, z namenom ohranjanja
kmetijske dejavnosti.
Aktualni projekti v Podravju: Sadjarsko družinska kmetija Krajnc, Vinogradniška
kmetija Doppler, Ekološka kmetija Zupanič Metz, Valdhuber Bogomir (430 tisoč evrov),
Hajšek Andrej (623 tisoč evrov), Šmigoc Jožef (1,35 mio evrov), Ekološka kmetija Kosec.

Zaščita in reševanje

Ministrstvo za obrambo za potrebe sistema zaščite in reševanja obnavlja skladiščni
kompleks Vičava pri Ptuju, ki bo služil skladiščenju opreme, kar bo skrajšalo odzivni
čas v primeru nesreč. Glede begunsko-migrantske problematike ministrstvo v Podravju
upravlja šest nastanitvenih centrov, Uprava RS za zaščito in reševanje pa vodi
sprejemni center v Šentilju, pri čemer vodstvo ministrstva uspešno sodeluje z Občino
Šentilj. Vodstvo ministrstva si posebej prizadeva za uspešno sodelovanje z občinami v
regiji, kjer je navzoča Slovenska vojska, in sicer z občinami Dornava, Gorišnica, Hoče,
Kidričevo, Poljčane, Ptuj, Slovenska Bistrica, Šentilj ter Maribor.
Z Mestno občino Maribor si prizadevamo urediti lastništvo dela zemljišča Vojašnice
generala Maistra in centra v Pekrah, pri čemer dogovori potekajo v smeri, da
ministrstvo občini kot protivrednost ponudi zemljišča na nekdanjem vadišču Radvanje,
kjer namerava občina vzpostaviti športnorekreacijsko območje.

