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Markovci. Ustanovitev LAS Spodnje Podravje postaja realnost 

Skupaj do evropskega denarja 
v sejni sobi občine Markovci so v četrtek, 14. decembra, podpisali pismo o nameri o skorajšnji ustanovitvi Lokalne akcijske skupine Spodnje Podrav
je, ki so ga že podpisali predstamiki občin Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Markovci, MO ptuj in Trnovska vas, v kratkem 
pričakujejo še odgovore občin Cirkulane in Zavrč ter pristop drugih občin Iz Spodnjega Podravja. 

Kot je ob uvodnem po- predvsem v povečevanju podpisu pismao nameri pa je 
zdraVil v imenu domačinov posodabljanja in prestruk· dr. Korošec izpostavil pred· 
poudaril župan občine Mar- tl1riranja kmetijstva, čemur vsem skupen dogovor občin 
kovci Franc Kekec, pomeni naj bi bilo namenjenih okoli podpisnic O organizacijski 
ustanovitev Lokalne akcijske 33 % sredslev, vzpodbujanju strukturi LAS in kadrovanje V 
skupine (LAS) Spodnje Po- izbolj anja okolja in razvoja posamezne organe, medtem 
dravje pozitivno odločitev podeželja, čemur naj bi bilo ko načrtujejo uradno ustano
občin pri nadaljnjem razvoju namenjenih skoraj 53 % sred· vitev Lokalne akcijske Skupi· 
podeželja in primeren naČin , slev, in povečevanju kako- ne Spodnje Podravje v drugi 
da si že pred drugimi zagoto- vosti življenja na podeželju, polovici januarja 2007. Vsem 
vijo svojo pokrajino. Ob tem temu naj bi bilo namenjenih občinam, ki so ali pa še bodo 
je izrazil prepričanje, da se okoli Il % sredslev, okoli 3 % prislopile v LAS Spod nje PO
jim bodo pridružile tudi dru~ sredstev pa naj bi namenili dravje priporočajo, da čim
ge občine na območju Spod· gradnji lokalnih zmogljivosti prej imenujejo koordinator· 
njega Podravja, k sodelova- za zaposlovanje. je, ki se bodo iz posamezne 
nju pa želijo pritegniti uidi Uspešnost črpanja evrop.. občine vključevali v organe 
meSlno občino Maribor. skih sredslev je po Korošče· LAS. Ko bo LAS tudi uradno 

Koordinator in strokovni ' vem mnenju odvisna pred.. ustanovljena, pa je njihova 
vodja akcijske skupine za raz.. vsem od sposobnosti, znanja prva naloga izdelava strarc .. 
voj podeželja v štirih občinah in motiviranosti lokalnega gije razvoja ter prioritetne 
s tega območja dr. Vladimir prebivalstva in od sodcIo- liste projektov ter izbrali 
Korošec pa je poudaril, da vanja na lokaln i in državni najustreznejšo izvajalsko 
je glavni hamen LAS Spodnje ravni. Osnovno načelo delo- ustanovo. Pri tem so posebej 
Podravje predvsem v po\'ezo- vanja je tripartitno vključeva.. opozorili, da je pri pridobiva
vanju zainteresiranih občin s nje v možnosti za pridobitev nju evropskih sredstev nujna 
tega območja, z namenom, sredstev, saj so lahko tO po- tudi participacija posamezne 
da si na organiziran, dosto- samezniki ali interesna dru.. občine, ki je za ta sredstva za .. 
pen in dovolj strokoven na- štva, gospodarski subjekti in interesirana in ima za to tudi 
čin zagorovijo tudi evropska zasebniki ali pa javne iosti- ustrezne projekte. 
sredstva za razvoj podeželja. tucije ter lokalne skupnosti V razpravi smo med dru-
Ob lem je pojasnil, da je v oziroma občine. gim slišali, da so nekatere ob-
obdobju do leta 2013 v Slo- Sicer je bil pelkov podpis čine, predvsem iz območja 
veniji za razvoj podeželja pisma o nameri o ustanovili Haloz, na pobudo regional
predvidenih okoli 1,158 mil i· LAS Spodnje Podravje rezul· ne razvojne agencije Halo že 
ja rde evrov, od tega največji tat julijskega kolegija župa· prislopile v Lokalno akcijsko 
delež prav v prihodnjem letu nov Spodnjega Podravja, kjer s~'Upino Haloze, poleg LAS 
2007. Sredstva za razvoj po- je bil mcd drugim ·sprejet o Spodnje Podravje pa se po-
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jkalne akcijske skupine, ki 

Pismo o nameri so v Markovcih podpisali predstavniki sedmih občin z območja Spodnjega Podravja. 

vabijo posamezoe občine 

k sodelovanju. Od ločitev o 
lem, v kalero akcijsko skupi· 
no se bo posamezna občina 

vključila, pa je stvar inter· 
esov in želja vsake posamez
ne občine oziroma njenega 
vodstva. 

Pismo o nameri o ustano
vitvi LAS Spodnje Podravje 
so v Markovcih podpisali 
predstavniki sedmih občin 
in sicer občin: Markm'ci, Ki .. 
dričevo, Hajdina, Dornava, 

MO Ptuj, Trnovska vas io 
Destrnik. Odgovore na po
vabilo k pristopu pa v krat· 
kem pričakujejo e iz občin 
Cirkulane in Zavrč, ob tcm 
pa poudarjajo, da ostaja LAS 
Spodnje Podravje odprta do 
vseh drugih občin, ki so za .. 
interesirane za skupne že 
omenjene cilje. 

Ob koncu so še enkral po
udarili, da je glavni namen 
združevanja v L\S Spodnje 
Podravje predvsem uprav .. 

ljanje z izdelanimi programi 
razvoja podeželja za obdobje 
od leta 2007 do 2013, ki med 
drugim vključuje Uidi izbor 
in sofinanciranje posamez
nih projeklOv v sodelujočih 
občinah. Cilj združevanja 
pa je predvsem zagotoviti 
finančno, strokovno in iz
vedbeno močno razvojno 
partnerstvo za uspešno rea
lizacijo vseh izvedbenih prcr 
jektov. 

M.Ozmec 


