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Podravje • Koliko obcine namenjajo za razvoj domacega kmetijstva in podjetniStva in koliko so ta 

Subvencije za kmetijstvo inpodj 
Ceprav se ie dolgo govori 0 nuJnem spodbuJanju lokalnega podJetnlitva In kmetlJstva, pa 'obClne posebej vellko (razen redklh Izjem) 
obclne lahko obJavIjaJo vsako lato. 

Kidricevo 
Po razpisih je bilo letos na 

voljo za kmetijstvo 15,000 
evrov, za pOOjemistvo pa 
34.500 evrov nepovratnih 
sredstev. Po dveh razpisih je 
bilo v zadnjih stirih letih za 
kmetijstvo na voljo skupaj 
49.235,36 evra, za pOOjemi
stvo oziroma gospodarstvo pa 
144.040 evrov. Za kmetijstvo 
so bila vsa sredstva razpisana 
in wdi razdeljena, za podje
tniStvo pa v zadnjih dveh letih 
niso bila v eeloti rea1izirana, 
saj je ostalo neizkori.S~enih 

27.559 evrov. Po mnenju di
rektorja obCinske uprave Da
mjana Napasta predvsem zato, 
ker ni bilo taliksnih vlaganj na 
podro~ju gospodarstva zaradi 
gospodarske krize. 

Markovci 
V obCini Markovci je bilo po 

razpisih v lew 2014 na voljo 
za kmetijstvo 30.000 evrov, za 
malo gospodarstvo pa 50.000 
evrov nepovratnih sredstev. 

"Po teb dveh razpisih je bilo 
v zadnjih stirih letih 00 2011 
do vklju~no 2014 na voljo sku
paj 310.000 evrov. Do sedaj 
so bila vsa SM leta porablje
navsa razpoloZljiva sredstva 
v obeh razpisih, razen v lew 
2011, ko je pri malem gospo
darstvu ostalo 9.500 evrov ne-

razdeijenih. Po mnenju Zupa
na Milana Gabrovea predvsem 
zato, ker so na razpis prejeli 
premalo prijav, zgoroja meja, 

, ki jo prejemnik lahko dobi, pa 
jeomejena 

Vldem 
V ob~ini Videm so v obdo

bju 2010-2013 za kmetijstvo 

Nekatere ollCloe omenJenlh' razplsov nltt oe obJ. 
vlJajo vee oziroma razplsuJeJo.sredstvI! zgolJ za kine
tI)stvo, y vellko ollClnah pa tudl ugotavlJaJo, da razp~ 
sana sredatva (tudl zaradl pogoJev razplsa) lllioh 0110 
y celotl porablJena. KoIlko denarja 10 ollClne za 8U~ 
yeoelaolranJe kmetl)sklh 10 podJetnliklh deJavnoetl 
oa svoJem obmaeJu nameoUe letoe 10 y zadnJem mart

datu, razkrlvamo y toluetnem TednlkoYem obJektlw. 

razpisova!i subveneije tudi za 
gospodarstvo, V letih 2010-
2013 so v kmetijstvu razpisali 
in wdi porabili 34.740 evrov 
subvencij, v eeloti pa je pora
bljena wdi letosnja subveneija 
v vilini 4.620 evrov. 

Hajdlna 

razpisali za 45.000 evrov kot v gospOOarstvu. Za kmetij
subvencij in jih skoraj veelo- stvo so v obdobju 2010-2013 
ti porabili (blizu 95 %); wdi razpisali 60.000 evrov in jih 
letosnja subveneija (slabih porabili 46.000, letos pa so 
11.000 evrov) je v celoti pora- podelili vseh 15.000 evrov iz 
bljena. Druga~e je pri subven- kmetijskega razpisa V gospo
djab v gospodarstvu: od raz- darstvu je poraba razpisanih 
pisanih 48.000 evrov v letih sredstev manjs. iz enakega 
2010-2013 je bilo porabljenih razloga kot drugod: razpisana 
Ie 13.000. Razlog: o~ina raz- sredstva namenjajo subvenei
pisuje sredstva za subvencijo , oniranju obrestnih mer, a a V obCini Hajdina so letos za 
obrestoe mere obrtnikom in obrtnikom in pOOjetnikom programe razvoja podcielja 

narneoili 31.964 evrov. V lew pOOjetjem na svojem obmo- banka ne odobri ktedita, jim 
cju, vendar pa banka pred seveda o~ina ne more sub- 2010 je bilo za pospeSevanje 

razvoJ'a kmetiJ'stva v o~ini odobritvijo kredita preveri vencionirati obresti. Taka so v 
Hajdina narnenjenih 29.864 

kreditoo sposobnost posa- obdobju 2010-2013 razpisali evrov, v lew 2011, 2012, 2013 
meznega vlagatelja Ce banka (in OOobrili) 55.000 evrov, po- in 2014 pa po 31.964 ' evrov. 
ne OOobri kredita, o~ina ne rabili pa 25.000; za letos razpi- Sredstev v eeloti niso porabili . 
more subveneionirati obre- sana sredstva (15.000 evrov) sarno v lew 2010, Izkorisana 
stoe mere - in razpisana ob- pa bodo porabili v eeloti. . pa niso bila zaradi pogojev sa-
~inska sreastva ostaoejo ne- v mega razp~ ker so bili. med 
porabljena Za leto 2014 razpi- Zetale upravicenimi vlagatelji Ie tisd, 
sana sredstva (6.000 evrov) so ki v preJ'snJ'ih Ietih (2008 in 
• b 'l I ' bl' V Zeta1ab v zadnJ'ih letih ze I a v ee on pora Jena 2009) niso preJ'eli sredstev iz 

razpisujejo ' sarno subvencije 

Podlehnlk 
V POOlehniku razpisujejo 

subveneije tako v kmetijstvu 

razpisa 0 dodeljevanju driav-' 
za kmetijstvo, saj za gospo- nih pomoci ter ukrepov za 
darstvo ni bilo zanimanja in programe razvoja podcielja v 
je predvideni denar ostajal, ob~ini Hajdina. Skupaj so v le
Bodo pa v prihOOnje spet tih od 2010 do 2013 za pospe-

Sredstva, ki SO jih obeine pO razpisih namenlle 
za subvenclonlranje kmetljstva In podjetnlStva 

Sevanje kmetijstva razdelili 
125,756 evrov. Razpis za leto 
2014 pa je Se v teku. 

Za (IDspeSevanje razvoja 
gospodarstva oz, podjetoistva 
so v letih od 2010 do 2014 v 
o~ Hajdina vsako leta na
menili po 17.566 evrov. Vsa 
sredstva so bila po razpisih 00 
leta 2010 do leta 2013 v eeloti 

Razpi8ane mKlstva l Porabe 
Obtlna ObcIobje za kmelljstvo 10 I rupisanlh 

Ittvo lIkuPl10 y € ..... tev y C8IotI 
Kidri~vo 2011 ·2014 193.275,00 ne 
Markovcl 2011 · 2014 310.000.00 ne 

v stiriletoem obdobju sku
paj planiranih 17.293 evrov. 
.Sredstva so bila porabljena za 
razpis s podroqa kmetijstva 
za leta 2010 v viSini 17.293 
evrov, v ostalih letih ni bilo 
ve~ planiranih sredstev za raz· 
,pise,' je pojasoila direktoriea 
o~inske uprave in Se dodala, 
da so bila razpisana sredstva v 
eeloti izkori~ena 

tudi razdeljena, skupapO,264 • Cerkvenjak 
evrov, za sofmaneiranje sarno-

Videm 2010·2014 110.000,00 ne 
Podlehnik 2010 - 2014 145.000,00 ne 
!etale 2010·2014 
Hajdina' 2010 - 2014 
Benedikt 2011 ·2014 
Cerkveniak 2011 ·2014 
Destmlk 2011 ·2014 
Lenart 2011·2014 
Juffiinci 2011 ·2014 
Sveta Troiica 2011 · 2014 
SvetaAna 2011 - 2014 
Sveti Andra! -
Tmovska vas . 
Makole 2010·2014 
Poljtane 2010 - 2014 
Siovenska Bistrica 2010·2014 
Mai~perk 2010·2014 
Plui' 2010·2014 
Cirkulane' 2011·2014 
Zav~ 2011 ·2014 
Gori~nica 2011-2014 
Domava 2011 - 2014 
Ormaz· 2010 - 2014 
Sredi§~ ob Dravi 2010·2014 
Sveti Toma!' 2010 - 2014 

• Razpls za leta 2014 Je ie v teku 

39.360,00 
245,550,00 

17.293,00 
60.900,00 
74.500,00 

160.000,00 
120.073,00 
63.300,00 
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Vir. obeIne Podravja 

zaposlitve, mikro in majhna Ob~iria Cerkvenjak je letos 
podjetja, ki imajo sedei de- predvidevala sredstva za kme
javnosti zunaj ob~ine Hajdina tijstvo v viSini 15.500 evrov. V 
in poslovno enota v o~ini zadnjih stirih letih je bilo za 
Hajdina, v kateri zaposlujejo subvencioniranje domaaga 
najmanj dYe treljini oseb za kmetijstva skupno namenje
nedolocen Cas iz o~ine Ha~ nih 60.900 evrov. Sredstva so 
dina (stalno prebivaliSCe) in bila v eeloti izkorisana. Pred
investirajo na obmOCju ob~i· videnih sredstev v prorafunu 
ne Hajdina. V letih 00 2010 za subvencioniranje podjemi
do 2013 je bilo s pomocjo teb - stva v zadnjih stirih letih ni 
sredstev na novo ustvarjenih bilo. 
13 delovnih mes!. Sredstev za 
letosnje leta pa Se niso razdeli-

. Ii, ker je razpis Se odprt 

Benedikt 
Ob6na Benedikt letas ni 

predvidevala sredstev za kme
tijstvo in pOOjemistvo. Thdi· v 
zadnjih !tirih letih razpisov 
na podrocju pOOjetoistva ob-
6na ni razpisala. Za razpise s 
podrOCja kmetijstva pa je bilo 

Destrnlk 
V o~i Destrnik je biJo. 

lelos na razpisih za kmetijstvo 
na voljo 19.000 evrov. V za· 
dnjih stirih letih je bilo za sub
veneioniranje doma~ega kme
tijstva skupno narnenjenih 
74.500 evrov. Sredstva so bila 
skoraj v eeloti izkoris~ena, ne
porabljenih sredstev je bilo 
narnre~ skupaj 161,63 evra . 

Za subvcneioniranje pOOje
mistva v zadnjih stirih letih ni 
bilo planiranih sredstev. 

Lenart 
Po besedab vilje svetavalke 

za kmetijstvo, evropske ' za· 
deve in javna naroCila lidije 
~ipek letos ob~ina razpisov 
na podro~ju kmetijstva in 
podjetoistva ni razpisala V 
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sredstva sploh porabljena 

etnistvo ·ostajajo neporabljene 
nedstev temu ne namenjaJo. MlilJeno Je slcer flnanclranJe kmetljsklh In gospodarSklh deJavnostl preko ustreznlh razplsov, kI Jih 

zadnjih stirih letih je bila za 
subvencioniianje domaeega 
kmetijstva na voljo 160.000 
evrov. Sredstva so bila izkori
seena vvisini 153.720,52 evra. 
Sicer pa po besedab Sipkove 
vsa razpolaZljiva sredstva niso 
bila v celati porabljena, ker so 
nekateri kmetovalci odstopili 
od vloge, .saj niso realizirali 
prvatno naertovane i.nvestici
je. Planiranih sredstev za sub-

vencioniranje podjetnistva v 
zadnjih stirih Ietih ni bilo. 

Jurilncl 
V obCini JUrSinci je bilo 

letos na razpisih za kmeti~ 
stvo na voljo 11.880 evrov, za 
spodbujanje razvoja drobnega 
gospodarstva pa 1.930 evrov. 
Sredstva na podroCju kmeti~ 
stva so bila v celoti izkorisee
na, medtem ko je na podrOCju 
podjetniStva ostalo neizkori
seenih 600 evrov. V zadnjih 
stirib letih je bilo za subvenci
oooanje domaeega kmetijstva 
skupno namenjenih 103.153 
evrov. Od skupnega zneska je 
bilo porabljenih 92.870 evrov. 
Na podroeju spodbujanja ra
zvoja drobnega gospodarstva 
pa je bilo v stiriletnem obdo
bju namenjenih 16.920 evrov. 
Od skupnega zneska je bilo 
izkoriseenib 13.785 evrov. 

Sveta Trojlca 
V Siovenskih 
goricah 

evrov. Sredstva so bila skoraj v 
celoti izkoriseena, razJika med 
razpisnimi in realiziraninti 

. vrednostmi je bila namree mi
nimalna (v stirib letih dobrib 
600 evrov). Sicer pa abema 
razpisov na podroCju podje
tnistva ne razpisuje: .Podjetni
ki labka sodelujeja na razpisih 
in shemab driavrtih pomaei, 
ki jih izvajajo rninistrstva ali 
argani v njihovi sestavi ali jav
ne agencije .• 

SvetaAnav 
Siovensklh 
gorlcah 

obeina Trnovska vas sredstev 
za kmetijstvo in podjetnistvo 
ni razpisala. 

Makole 

je bilo v Ietih 2010-2014 na 
valjo razpisanih kar precej 
posojilnib sredstev, vendar je 
bilo v prorafunu v ta namen 
planiranih 43.722 evrav, ki sa 
bili porabljeni v mini 39.548 _ 

Za nalaibe v kmetijstvu je €,' je pajasnila Slavka Zafosnik 
abeina Makale letas namenila . z ObCine Siovenska Bistrica. 
7.000 evrov, . za' podjetniStvo Razpisna nepovratna sredstva 
- adpiranje navih delovnib za razvoj kmetijstva v Ietih 
mest pa 4.000 evrov. Od leta 2010-2014 so bila planirana" 
2010 do vldjueno letos je bilo viSini 455.400 evrov in so bila 
za kmetijstvo namenjenih skoraj v celati parabljena, ra-. 
28.000 evrov in 16.000 evrov zen v manjsi meri, ko ni prlSlo 
za podjetniStvo. Sredstva za do realizacije. Vendar je sle
podjetnistvo ali kmetijstvo dnje prej izjema kot pravilo, 
v celoti niso bila nikoli pora- je Se dodala . • Za1 najveejo ne
bljena. Tako je za podjetnistvo izkoriSCenost belciirno v letu 
ostalo 5.000 evrov, za naloibe 2014, kar se tiee posojilnib 
v kmetijstvo pa je v Ietu 2014 sredstev. Pri razvoju kmeti~ 
ostalo neizkariseenib 1.793 stva so Ie-ta izkoriSCena in jih 
evrov. je vsako leto premalo glede na 

Poljeane 
stevilo prijav,' je dejala. Zakaj . 
je bilo letos manj izkoriSCene
ga denarja? Ker je billetosnji 
rok krajsi zaradi prilagoditev 
novi zakonodaji oziroma so . 
30. junija potekli pravilniki. 
Kat dodaten razlog pa je na
vedla: ,Sicer pa je v nekaterib 
primerib prezadolienost pod
jetij velika, druga pa se bojija 
zadolZevanja, ee ni nujno po
trebno.c: 

MaJiperk 

nib 60.000 evrov, za sofinan
ciranje zaposlovanja m1adih 
30.000 evrov in za safinanci
ranje stroskov komunalnega 
prispevka 60.000 evrov. V MO 
Pmj prieakujejo, da bodo tudi 
letosnja sredstva v celoti pora
bljen .. V obdobju od leta 2010 
do leta 2013 je bilo pa treh 
razpisih direktno sofmancira
nih 45 samazaposHtev oz. od
piranje novih delovnih mest. 

Cirkulane 
ObCina Cirkulane je letos 

za kmetijstvo razpisala 9.800 
evrov, za gospodarstvo 13.000 
evrov. V zadnjih stirih letih 
(2011-2014) so za kmetijstvo 
skupno raipisali 39.200 in za . 
gaspodarstvo 48.500 evroV. 
Leta 2012 in 2013 sa se sred
SIVa na podroCju kmetijstva v 
celoti izkoristila, leta 2011 je 
oscilo neizkoriseenih 1.079 
evrov, letasnji razpis je Se v 
teku. Thdi za podroCje go
spodarstva je letosnji razpis v 
teku, lani in predlani so vlaga
telji razpisana sredstva izkori
stili v celoti,leta 2011 je astl\kl 
nerazdeljenih 60 evrav. V ob
dobju stirib let (2010-2014) 
se je za namen kmetijstva iz 
proraeuna obeine Cirkulane 

Za kmetijstva je ObCina Polj
Cane letos' namenila 22.000 
·evrov 'in za podjetniStvo 
13.000 evrov. Od leta 2010 
do vldjuena 2014 je abeina za 
kmetijstvo namenila 100.000 
evrov ter 34.000 evrov za 
podjetnistva. Sredstva v stirib 
letih niso bila parabljena v ce
lati. Realizacija na podrocju 
kmetijstva je bila pribliZna 
82-odstotna (82.000 evrov), 
na podrocju gaspodarstva pa 
Ie 48-0dstotna (16.320 evrov). 
V letosnjem letu na razpis za 
subvencije v gaspodarstvu ni 
ptispela niti ena vloga. 

Siovenska 
Blstrlca 

Po razpisih je obCina Ma~ razdelilo 34.035 evrov, za na
sperk za kmetijstvo namenila men gospodarstva pa v treh le-
7.700 evrOV. Skupno je bilo po tih (2011-2013) 35.440 evroV. 
teh dveh razpisih namenjenih . Leta 2010 sredstev in razpisa 
30.300 evrov. Porabljena so za gaspodatstva namree ni 
bila vsa razpoloZljiva sredstva. bilo. Neizkoriseena sredstva 

pO razpisih so ostala zaradi 
premajhnega stevila vlog. . 

Za podjetniStva je najvega 
. obCina v tem delu Podravja 
razpisala 600.000 evrov poso
jilnib sredstev in 40.000 evrov 
prorafunskih. To pomeni, da 
'Ie obema z banko podpisala 
pogodbo, v · kateri je banka 
zagatovila 600.000 evrov za 
posojila, obeina pa je prispe
vala denar za subvencioOOa
nje obresti. Porabljenih je bilo 
162.400 posojilnib sredstev 
in 10.826 evrav prorafunske
ga denarja. Za kmetijstvo je 
bilo razpisanih 140.000 evrov 
posojilnib sredstev in 8.000 
evrov proraeunskega denarja 
za obresti. Parabljenih je \lilo 
66.965 evrov (3.826 evrov 
prorafunskih). Ob tem je bilo 
·za raZvoj kmetijstva razpisa
nih 77.600 evrav finanenih 
nepovratnih sredstev, ki so 
bila v celati porabljena. 

Za podjetnistvo je bila v 

Ptu) 
Za pospeSevanje razvoja 

kmetijst;va je bilo v letih od 
2010 do 2014 v MO Pmj na
menjenih 137.171,80 evra. 
Za Ietosnje leta so sredstva v 
viSini 25.719 razdeWi Ze spo
m1adi. Upravieenci pa so jih 
glede na pogoje razpisa labko 
porabili za naloibe v kmetij
ska gqspodarstva za primarno 
proizvodnjo, pomae za aron
dacijo, zagotavljanje tehnicne 
podpore v kmetijskem sektor
ju, naloibe v predelavo in tr-

. Zenje kmetijskih proizvodov, 
dopolnil.no in nekmetijsko 
dejavnost, promocijo in trie
nje proizvodov in storitev, iz
obraievanje in uspasabljanje 
na podrocju dopolnilnih in 
nekmetijskih dejavnosti ter 
predelave in trienja. 

Zavre 
ObCina Zavre je Ietos za 

padroeje kmetijstva razpisa
Ia 10.200 evrov, za podrocje 
podjetnistva razpisa nimajo. 
V zadnjih stirib letih so za 
spodbujanje kmetijstva >: obCi
ni razpisa!i ·40.800 evrov, vsa 
sredstva so bila razdeljena. 

Goriinica 

Obeina Sveta Trojica je Ie
tos za javni razpis na podro
eju kmetijstva predvidevala 
6.000 evrov. V zadnjih stirib 
Ietih je bilo za subvencioni
ranje domaeega kmetijstva 
skupna namenjenih 63.300 

ObCina Svtta Ana je letas na 
podrocju kmetijstva razpisala 
10.000 evravza sofinanciranje 
pospeSevanja razvoja podeie
Ija. .Sredstva so bila razdeljena 
med vse stiri vlagatelje vlog,' . 
je Se pajasnil Kapl. V zadnjih 
stirih Ietih je bilo za razpise na 
podraeju kmetijstva predvide
nih 30.000 evrav, vsota je bila 
v celati izkoriseena. Na po
drocju podjetnistva Ietas niso 
predvidevali sredstev. 

Trnovska 
vas 

Pa besedab direktarja ab
Cinske uprave Jaieta Patrea 

. letih 2010-2014 razpisanih 
pribliZna 4,1 milljona evrov 
pasojilnib sredstev, v prora
eunu je bilo v ta namen pIa: 
niranih 249.000 evrav; vsota 
je bila porabljena v visini 
140.764 evrov . • Za kmetijstvo 

Od leta 2010 do vldjueno 
leta 2013 je bilo v MO Ptuj 
za podjetnistvo razpisanih 
in tudi porabljenih 230.285 
evroV. Letos je za pospeSeva

. nje podjetnistva v MO Ptuj na
menjenih 150.000 evrov, kar 
je najvec v tem obdobju. Za 
fmanene spodbude za razvoj 
podjetniStva je.\etos namenje-

ObCina GoriSnica sredstev 
za spodbujanje kmetijstva in 
gospodarstva letas ni razpisa
Ia. So pa iz obCinskega prora
funa fmancirali gradnjo kme
tijske infrastrukture v vredno
sti 1,4 milljona evrov ter gra
dnja komunalne infrastruktu
re za razvoj gaspodarstva in 
podjetnisrva v mini dabrih 
48.000 evrov. V minulih stirib 
letih so za spodbujanje kmetij
stva in gaspadarstva razpisali 
75.000 evroV. Vsa sredstva' 
niso bila razdeljena, neizkori
seenih je ostalo 35.208 evrov. 
Do tega je priSlo zaradi veeje
ga planiranja (razpisanih sred
stev) od povpr.sevanja. 
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. Dornava 

.' 

bilo planiranib 176.821 evrov, 
realizirali so 173.910,17 evra. 

Tednikov 

Obeina Dornava sredstev Leto pozneje so namenili pod' 
ii obCinskega proraeuna za jetnikom 43.069 evrov, reali
spodbujanje gospodarstva in ziranih pa je bilo 25.970,99 
kmetijstva ne razpisuje. Imajo evra. !.ani ' so . plariirali, da 
pa v proraeunu za kmetijstvo bodo preko razpisa razdeliIi 
in gospodarstvo postavko, iz 39.221 evrov, vendar so lara

katere kmetovalcem in pod- di stevilnih vlog za oprostitev 
jetnikom sofmancirajo iz<>- plaeila komunalnega prispev
braievanja (varstvo pri delu, . ka porabili 57.070,98 evra. V 
raz!ieni teeaji ... ) in strokovne tem lem je za ta namen naer
ekskurzije. Letosnja visina p<>- tovanib 34.540 evrov . . 

Za gospodarstvo niso porabili 
10.578,81 evra subvencij. Na~ 
vee sredstev je na obCinskem 
raeunu ostalo v lem 2012, kot 
wok pa navajajo, da najver
jetneje podjetniki prvo leto 
razpisa niso bili pripravljeni 
nawpomoc. 

SvetiTomaz 
Za kmetijstvo so preko 

razpisa v obCini Sveti Tomai 
letos namenili 16.000 evrov, 
za gospodarstvo pa 10.000 
evrov. Doslej, ker se namree 

. stavke za kmetijstvo je 5.000 
evrov in za podjetnlStvo 5.000 
evrov. V proraeunib 2011-
2014 je obCina Dornava na p<>
stavld za kmetijstvo zagotovila 
24.500 evrov in na postavki 
za spodbujanje malega gosp<>
darstva 19.000 evrov. 

Ormoz 
V lelib 2010, 2011 in 2012 je 

bilo za spodbujanje kmetijstva 
razpisanih po 50.150 evrov 
vsako leto, v lew 2013 pa 
50.485 evrov. V lem 2010 SO 

podeliIi 47.409 evrov, leta p<>
zneje 48.260 evrov, v lem 2012 
je bilo porabljenib 42.645 
evrov, lani pa 49.900 evrov. V 
tem lem je bilo na tem razpisu 
planiranih 50.150 evrov, plani
ra pa se, da se bodo porabila 
vsa razpisana sredstva. 

Do subvencij so tako 
upravieeni mdi podjetniki, 

. predvsem za pospeSevanje 
zaposlovanja in poklicnega 
izobraievanja, promocijo iz
delkov in storitev podjetja ter 
oprostitev plaeila komunal
nega prispevka. V lem 2010 
je bilo na razpisu planiranib 
24.500 evrov, realizirali pa so 

r 2?,936,68 evra. V lem 2011 je 

SredliCe ob Dravl 
Letos so v obCini Sredis& vsi niso prinesli zabtevkov, 

ob Dravi za subvencije v kme- so za kmetijstvo nizdeliIi 
tijstvu namenili 13.456,90 12.974 evrov, za gospodar
evra, celoten znesek pa je stvo pa 2.483 evrov. V lelib 
bil mdi razdeljen. Pray tako 2010 in 2011 preko razpisov 
so razdeliIi vsa razpoloZljiva . iz obeinskega proraeuna niso 
sredstva kot pomoc za gosp<>- namenjali sredstev za kmeti~ 
darstvo v znesku 11.332,95 stvo in gospodarstvo. V pre
evra. ,Za kmetijstvo je bilo v ostalih treh lelib so skupno 
letib 2010-2014 zagotovljenib namenili za kmetijstvo 45.000 
78.033,90 evra, za gospodar- evrov, za gospodarstvo pa 
stvo pa smo zaeeli subvenci- 22.400 evrov. V lem 2012 so 
onirati view 2012 in skupaj od predvidenib 16.000 evrov 
v obdobju 2012-2014 zag<>-za kmetijstvo razdeliIi 10.422 
tovili v proraeunu 43.134,95 evrov, od predvidenib 10.000 
evra,' so 0 subvencijah" spre- evrov za gospodarstvo pa 
govorili v obCinsld upravi 8.200 evrov .. Lanskoleto so za 
obCine· Sredisce ob Dravi. In kmetijstvo imeli namenjenib 
vsa sredstva na razpisib niso 13.000 evrov ter z razpisom 
bila porabljena. Tako v minu- , razdelili 11.376 evrov, za g<>
lih s!irib lelib za kmetijstvo spodarstv() pa 2.400 evrov in 
niso porabili 13 .. 080,67 evra.. so jib razdeliIi 1.567 evrov .. V 
>Glavni razlog. je v lem 2010, obCinsld upravi menijo, da vsa 
ko smo zagotovili bistveno . sredstva niso porabljena zato, 
vee sredstev kot v preteklih le- ker veliko Ijudi nima svojega 
lib .. Interes je bil manjsi, tako lastnega deleia, da bi lahko 
da smo v lem 2010 od sku- izvedli investicije .. 
paj 22 .. 000 evrov razdelili Ie ""aida Goznl'" ""olea 
11.606,35 evra. V naslednjib VfJC, ItIonllul LevanIC, 
letib smo nato zagotavljali ""olea Zem/jarfc, ""'''' 
zneske v visini 13.500 evrov, Soiteifc, Joie imltoc In 
kolikor se je mdi izplaeevalo... ""artln Ozmec 


