POVZETEK
PREDLAGANIH SKUPNIH OPERACIJ OBMOČJA
LAS Mežiške doline

Ravne na Koroškem, december 2016
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Ime operacije
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG ZA VSE GENERACIJE V MEŽIŠKI DOLINI
Akronim
MEŽIŠKA DOLINA V GIBANJU
Prijavitelj operacije: LAS Mežiške doline
Partnerji: občina Ravne na Kor., občina Prevalje, občina Mežica, občina Črna na Kor.

Vsebina operacije
Ozadje operacije
Gospodarska kriza je na območju povzročila številne posledice, materialno in finančno stisko
občanov, kar posledično za sabo prinese tudi slabše zdravstveno stanje ljudi. Občine so skoraj
podvojile proračunske postavke na področju socialnih transferjev, vendar je to za izboljšanje stanja
na področju zdravja prebivalstva premalo in ne dovolj učinkovito na dolgi rok. Potreben je načrten
pristop k reševanju problema z dolgoročnejšimi rešitvami. Izvedba načrtovane operacije je del
prizadevanja za izboljšanje zdravja prebivalstva. S postavitvijo zunanje opreme za fitnes in didaktičnih
igral za otroke vseh starosti bo omogočeno vsem občanom – še posebej socialno šibkejšim, da bodo
lahko brezplačno dostopali do zunanjih telovadnih naprav, se s tem vključevali v okolje, ohranjali
zdrav življenjski slog in krepili svoje psihične in fizične sposobnosti.
Namen operacije je, da se z namestitvijo nove zunanje opreme za telesno aktivnost vseh generacij in
spremljevalnim aktivacijskim programom, poveča delež telesno aktivnih občanov. Z izvedbo številnih
strokovnih delavnic, motivacijskih srečanj in organiziranih aktivnosti se bo zvišal tudi nivo
osveščenosti prebivalstva o pomembnosti zdrave prehrane ter dejavnikih tveganja za različna
obolenja, ki občanom pretijo ob nadaljevanju nezdravega življenjskega sloga.
Cilji operacije
Strateški oz. dolgoročni cilji izvedbe operacije so:



izboljšati telesno in duševno zdravje prebivalstva;
povečati osveščenost in odgovornost lokalne populacije za svoje zdravje - spodbuditi
prebivalstvo območja, da prevzamejo aktivno vlogo v procesu varovanja in krepitve zdravja;
 ozavestiti prebivalstvo in spodbuditi zavedanje, da je zdravje proces na katerega lahko
vplivamo;
 spodbuditi varno in zdravo prehranjevanje prebivalstva in okrepiti zavedanje o pomenu pitja
neoporečne pitne vode iz pipe in o pomenu telesne aktivnosti za doseganje in vzdrževanje
zdrave telesne teže
 spodbuditi vsakdanjo telesno dejavnost, ki se razlikuje od dejavnosti pri vsakodnevnih
opravilih;
 spodbuditi zdrav življenjski slog prebivalcev Mežiške doline s pridobivanjem in izboljšanjem
različnih veščin (pravilna uravnotežena prehrana in redna telesna aktivnost glede na ciljno
populacijo).
Operativni cilji operacije:



s postavitvijo zunanje opreme za telesno aktivnost prebivalcev vseh generacij na območju
Mežiške doline spodbuditi aktiven in zdrav življenjski slog prebivalcev Mežiške doline
z izvedbo številnih strokovnih delavnic, srečanj in organiziranih aktivnosti povečati
ozaveščenost prebivalcev o pomenu gibanja in zdravega prehranjevanja za splošno zdravje in
dobro počutje.
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Aktivnosti operacije
1. Koordinacija, administrativno vodenje in nadzor nad izvajanjem skupnega projekta
območja LAS
Koordinacija in vodenje sestankov projektne skupine za izvedbo skupnega projekta, vodenje
dokumentacije o izvajanju operacije, spremljanje izvedbe aktivnosti, sprotno preverjanje doseganja
rezultatov ter poročanje. Priprava vmesnih in končnega poročila o izvedbi operacije. Finančno
spremljanje izvajanja operacije.
2. Nakup in postavitev zunanje opreme za telesno aktivnost občanov - fitnes orodja v naravi,
otroška igrala, igrala za invalide in druga urbana oprema zunanjih rekreativnih površin.
Lokacija Kotlje: območje obstoječega manjšega igrišča bo dodatno urejeno in zasnovano za vse
generacije. Postavljena bo urbana oprema: štiri navadne klopi, mladinska klop, štiri klopi brez
naslonov, pitnik in eno stojalo za kolesa. Nameščena bodo štiri drevesa za senco.
Za mlajše otroke: kombinirano večnamensko igralo, gugalnici, previsni gugalnici, vrtiljak, plezalo (vsa
igrala postavljena na primerni podlagi). Za starejše otroke bo postavljen zip-line iz hribčka, ki bo
umetno ustvarjen in manjša plezalna stena. Postavljene bodo fitnes naprave na prostem, ki bodo na
razpolago vsem generacijam. Vse bo povezano s tlakovano potjo za lažji dostop do vseh con igrišča.
Na tlakovani poti bo zasnovana talna igra – ristanc. Na severozahodnem vogalu območja, kjer se pot
priključi na pločnik, bodo na zgornjem delu brežine nameščena vrata. Na obstoječi južni brežini bosta
umeščena dva slack-lina (30-40 cm nad tlemi) in mladinska klop. Obstoječa dovozna rampa se bo
podaljšala in razširila v parkirišče za 6 vozil, lahko pa bo uporabljena tudi kot večnamenska ploščad.
Lokacija Javornik: Na obstoječe otroško igrišče v bližini osnovne šole in vrtca Ajda bodo nameščena
fitnes orodja v naravi, gugalnica za invalidne otroke, nekaj dodatnih otroških igral in stojala za kolesa.
Pri obstoječih otroških igralih bodo dodatno nameščene manjkajoče varnostne podloge.
Lokacija Trg – Gramoznica: Na novo bo osnovana krožna pot. Znotraj poti bo urejeno igrišče:
peskovnik, dve gugalnici, previsna gugalnica in vrtiljak, kombinirano večnamensko igralo in plezalo,
talna igra ristanc. V neposredni bližini bo nameščen fitnes na prostem. Igrala in fitnes naprave bodo
postavljeni na primerno podlago. Znotraj igrišča bodo nameščene klopi, pitnik, stojalo za kolesa ter
koši za odpadke.
Lokacija Dobja vas – spodnje naselje: na obstoječem igrišču bodo dodatno postavljena fitnes orodja
v naravi, nekaj manjših igral za otroke, mizica s stoli (čoki), stojalo za kolesa. Nameščene bodo
manjkajoče varnostne podloge pri obstoječih igralih. V neposredni bližini bodo postavljeni pitnik, en
koš za odpadke, mladinska klop in ena klop z naslonom.
Lokacija Dobji dvor – zgornje naselje: na obstoječem igrišču bodo dodatno postavljena fitnes orodja v
naravi in nekaj manjših igral za otroke. Nameščene bodo manjkajoče varnostne podloge pri
obstoječih igralih. V neposredni bližini bodo postavljeni pitnik, en koš za odpadke, mladinska klop in
dve klopi z naslonom.
Lokacija Čečovje: Na obstoječem igrišču bodo dodatno postavljena fitnes orodja v naravi, gugalnica
za invalidne otroke, stojalo za kolesa. Nameščene bodo manjkajoče varnostne podloge pri obstoječih
igralih.
Lokacija Čečovje – pri Osnovni šoli Prežihovega Voranca: na obstoječe igrišče bo dodanih nekaj
manjših otroških igral, pri obstoječih otroških igralih pa bodo nameščene manjkajoče varnostne
podloge. Nameščenih bo ter pitnik in dodan podest.
Lokacija Čečovje – Grajski park: po parku bodo nameščeni leseni podesti, ki bodo namenjeni počitku
ali posedanju v parku ob raznih prireditvah in drugih aktivnostih. Podesti bodo premični in jih bo
možno prestavljati na različne lokacije v parku. Možno jih bo uporabljati tudi za učilnico v naravi, saj
bodo primerni za posedanje večjega števila oseb hkrati. Prav tako bo v parku nameščenih še nekaj
dodatnih klopi z nasloni in mladinskih klopi.
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Pasji park – lokacija brežina Čečovje: Na območju brežine Čečovja bo urejena površina namenjena za
sprehajanje psov. Območje bo ograjeno, urejeno s klopmi in koši za pasje iztrebke.
Lokacija Strojnska reka: Na obstoječem igrišču bodo dodatno nameščena fitnes orodja v naravi.
Nameščene bodo manjkajoče varnostne podloge pri obstoječih igralih. V neposredni bližini bosta
nameščeni ena mladinska klop in dve klopi z naslonom.
Lokacija Dobrije: Na obstoječe igrišče bodo dodana fitnes orodja v naravi in nekaj manjših igral za
otroke. Pri obstoječih otroških igralih bodo nameščene manjkajoče varnostne podloge. V neposredni
bližini bo nameščena mladinska klop, stojalo za kolesa in koš za odpadke.
Lokacija Strojna: Na obstoječe igrišče bodo dodana fitnes orodja v naravi in nekaj manjših igral za
otroke. Pri obstoječih otroških igralih bodo nameščene manjkajoče varnostne podloge.
Lokacija Prevalje - Igrišče Altra: Postavitev petih otroških igral, dveh klopi ter varovalna žična ograja
višine 100 cm s pripadajočimi vrati. V ureditvi igrišča so zajeta igrala: most, sestavljeno plezalo, igralo
na vzmet, igralni stolp s hiško, dvojna gugalnica – vsem naštetim igralom pripada varnostna podlaga
iz gume.
Lokacija Prevalje – Trg: Postavitev treh otroških igral, ter varovalna žična ograja višine 100 cm s
pripadajočimi vrati. V ureditvi igrišča so zajeta igrala: dvojna gugalnica, sestavljeno plezalo, igralo na
vzmet – vsem naštetim igralom pripada varnostna podlaga iz gume
Lokacija Mežica – ob stadionu: Postavitev dveh zunanjih fitnes naprav na ustrezni podlagi.
Lokacija Črna - pri osnovni šoli: Na novo bo urejeno obstoječe igrišče ob osnovni šoli,dodana bodo
fitnes orodja na prostem. Postavljena bo plezalna stena na prostem (stoječi balvan).
Lokacija Žerjav: Na novo bo urejeno in opremljeno obstoječe športno igrišče, dodana bodo fitnes
orodja na prostem.
Lokacija Trim steza v Črni: Dopolnjena in nadgrajena bo ponudba obstoječe Trim steze – ureditev in
dokup manjkajočih orodij.
3. Izvedba delavnic, srečanj in organiziranih aktivnosti za prebivalce Mežiške doline
 Za najmlajše v 8 enotah vrtcev izvedba po ene delavnice v vsaki enoti (zdrava prehrana in z
igro do telesne dejavnosti na orodjih, aktivnost na prostem na novih igralih)
 Za osnovnošolce v 8 šolah po ena delavnica (zdrava prehrana in gibanje) ter praktična
demonstracija na posameznih orodjih na prostem
 Za srednješolce in študente po ena delavnica na 2 lokacijah v dolini (zdrava prehrana in
gibanje)
 Za delovno populacijo in brezposelne - izvedba 17 delavnic na orodjih na prostem (zdrava
prehrana in gibanje)
 Za starejše občane - izvedba 8 delavnic in praktičen prikaz na orodjih (4x zdrava prehrana, 4x
gibanje)
 Za invalide – izvedba 8 delavnic (4x zdrava prehrana, 4x prilagojeno gibanje za invalide)
Delavnica o zdravi prehrani bo usmerjena v predstavitev vpliva prehrane na zdravje, spoznavanje
osnov zdrave prehrane, spoznavanje piramide zdrave prehrane, prepoznavanje tveganj v živilih in pri
pripravi živil, pomen uravnotežene in pravilne prehrane pri povečani telesni aktivnosti ali ukvarjanju s
športom, spodbujanje pitja neoporečne pitne vode iz pipe.
Delavnica telesne aktivnosti bo usmerjena v predstavitev pomena telesne aktivnosti za zdrav način
življenja, ohranjanje lastnega zdravja in zmanjšanje dejavnikov tveganja za razvoj zdravstvenih težav,
praktičen prikaz telesnih/gibalnih vaj za telesno aktivnost na orodjih na prostem, prikazane vaje
bodo prilagojene različnim starostnim skupinam in fizičnim zmožnostim, s poudarkom na pravilnem
zaporedju in izvajanju telesnih vaj (ogrevanje, raztezanje, ohlajanje).
V okviru TEDNA ŠPORTA – RAZGIBAJMO MEŽIŠKO DOLINO bo organizirana predstavitev zunanjih
fitnes naprav, njen namen, demonstracija in primer vadbe na napravah, predstavitev PICIKL
programa.
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Različne vadbe in demonstracije bodo potekale v okviru TEDNA MOBILNOSTI v septembru, na
SVETOVNI DAN ZDRAVJA (7. april), SVETOVNI DAN ŠPORTA IN NEKAJENJA (31.5),..
4. Program za aktivno preživljanje prostega časa v Črni
Organizirane bodo vodene aktivnosti za aktivno preživljaje prostega časa in spoznavanje naravnih in
kulturnih zanimivosti kraja: pohod po Vodni poti, pohod in druženje v naravnem parku Bistra,
predstavitev različnih načinov vadbe – Zumba, Pilates, Piloxing, Joga, Nu fit, HIIT…
Zastavljen bo športni program za izboljšanje telesne pripravljenosti in zdravja krajanov, prilagojen
posameznim ciljnim skupinam in njihovim sposobnostim (družine, starejši, mladi…). K sodelovanju
bodo povabljeni vsi krajani. Po uspešno zaključenih vseh zastavljenih aktivnostih bo udeležencem
podeljen naziv »Koroška grča«.
Rezultati operacije
1. Urejena igrišča in rekreativne površine na prostem na 16 lokacijah po Mežiški dolini
2. Izvedenih 51 delavnic, srečanj, prireditev in organiziranih aktivnosti za prebivalce Mežiške
doline
Predviden začetek in zaključek operacije
Skrajni rok za zaključek operacije je 30.6.2018.
Predviden začetek operacije:

1.4.2017

Zaključek operacije

30.9.2017

Viri financiranja operacije
Viri financiranja

Vodilni
partner
LAS MD

Partner 1
Občina
Ravne

Partner 2 Partner 3 Partner 4
Občina
Občina
Občina
Prevalje
Mežica
Črna

Skupaj

1. Lastna udeležba

0

41.352,93

4.352,93

2.176,46

17.411,76

65.294,08

2. Zaprošen znesek za
sofinanciranje iz sredstev
CLLD - EKSRP

0

95.000

10.000

5.000

40.000

150.000

3. Viri skupaj (1+2)

0

136.352,93

14.352,93

7.176,46

57.411,76 215.294,09

Finančno ovrednotenje operacije
Podatek

Faza1

Faza 2

Skupaj

Skupna vrednost (upravičeni in neupravičeni stroški)
(EUR)

215.294,09

215.294,09

Upravičeni stroški (EUR)

176.470,57

176.470,57

85%

85%

150.000

150.000

Predvidena lastna udeležba (EUR)

65.294,08

65.294,08

Datum vložitve zahtevka na ARSKTRP (dd.mm.ll)*

30.09.2017

30.09.2017

Zaprošen % sofinanciranja upravičenih stroškov
Zaprošena CLLD - EKSRP sredstva (EUR)
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Ime operacije
UREDITEV MESTNIH TRŽNIC V MEŽIŠKI DOLINI
Akronim
TRŽNICE V MD
Prijavitelj operacije: LAS Mežiške doline
Partnerji: občina Ravne na Kor., občina Prevalje, občina Mežica, občina Črna na Kor.

Vsebina operacije
Ozadje operacije
V Mežiški dolini se prepletajo različne dejavnosti, s čimer se dosega mešanje funkcij in vzpostavitev
samooskrbe občinskih središč in širšega gravitacijskega območja v občinah. Pri tem se dejavnosti
razporejajo tako, da so medsebojno združljive znotraj posamezne namenske rabe območja. Razvoj
oskrbnih, storitvenih in družbenih dejavnosti se usmerja v osrednji del občin, v mestna središča.
Občine spodbujajo nove ureditve za te dejavnosti z namenom, da se zagotovi primerna oskrba
občanov. Mestna središča igrajo aktivno vlogo pri promociji lokalne proizvodnje, turistične in
podjetniške dejavnosti ter s tem pripomorejo k razvoju lokalne skupnosti. Pogled na mestna središča
se v zadnjem času spreminja, sicer ne v smislu ciljev, ki naj bi jih središča dosegla, temveč v pristopu
in spremljevalnih aktivnostih potrebnih za dosego tega cilja.
Primeri dobre prakse kažejo, da je ureditev mestnih tržnic in storitvena podpora zasnovana kot
ponudba organiziranega prostora za poslovno dejavnost pomemben dejavnik uspešnega
pospeševanja gospodarske rasti in večanja zaposlenosti.
Z izgraditvijo oz. ureditvijo tržnic bodo dani pogoji za prodajo doma pridelane, zdrave hrane s čimer
se bo izboljšala kvaliteta življenja v občinah, saj bodo do tovrstnih pridelkov prišli tudi prebivalci, ki se
ne ukvarjajo s kmetijstvom in ne pridelujejo hrane sami. Delu lokalnega prebivalstva bo dana
priložnost za dodatni vir dohodka, na drugi strani pa se bo izboljšala ponudba zdrave in sveže
zelenjave ter drugih artiklov za lokalno prebivalstvo in turiste, ki nas bodo obiskali.
Z načrtovano operacijo se zasleduje cilj vzpostavitve in ureditve mestnih tržnic v urbanih naseljih in
vzpostavitev modela za njihovo delovanje in povezovanje. Prepoznana je potreba dviga nivoja
samooskrbe z vzpostavitvijo mreže ponudnikov in uporabnikov viška pridelane hrane v lokalnem
okolju.
Operacija se smiselno povezuje z izvajanjem Ukrepa U1 v okviru cilja A1 v SLR in sicer: U1 - Podpora
lokalnim pridelovalcem hrane in drugim ponudnikom lokalnih proizvodov skozi svetovanje,
usposabljanje in povezovanje v mrežo za izrabo endogenih potencialov podeželja ter dvig lokalne
samooskrbe. Urejene mestne tržnice so predpogoj za nadaljnje aktivnosti za dvig samooskrbe na
območju Mežiške doline.
Cilji operacije
Strateški oz. dolgoročni cilji izvedbe operacije so:





vsestranski razvoj občin in razvoj mestnih središč;
popestritev turistične ponudbe v Mežiški dolini;
boljši ekonomski položaj območja in nova delovna mesta;
večja samooskrba območja, dvig nivoja zavedanja prebivalstva o pomenu zdrave prehrane in
boljše zdravje prebivalstva;
Operativni cilji operacije:


vzpostaviti osnovne pogoje za trženje lokalnih pridelkov in proizvodov v mestih in s tem
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spodbuditi razvoj ponudbe in povpraševanja po lokalnih proizvodih in storitvah za večjo
trajnostno lokalno samooskrbo ter za boljši ekonomski položaj območja in nova delovna
mesta.
oživitev dogajanja v mestnih jedrih - vzpostaviti pogoje za povezovanje in zbiranje vseh
generacij s celotnega območja doline (preprečevanje socialne izključenosti določenih ciljnih
skupin)
povezanost štirih mestnih tržnic (model delovanja tržnic)

Aktivnosti operacije
1. Koordinacija, administrativno vodenje in nadzor nad izvajanjem skupnega projekta
območja LAS
Koordinacija in vodenje sestankov projektne skupine za izvedbo skupnega projekta, vodenje
dokumentacije o izvajanju operacije, spremljanje izvedbe aktivnosti, sprotno preverjanje doseganja
rezultatov ter poročanje. Priprava vmesnih in končnega poročila o izvedbi operacije. Finančno
spremljanje izvajanja operacije.
2. Aktivnosti na obstoječi tržnici na Ravnah na Koroškem
Dodatna ureditev že obstoječe mestne tržnice – oblikovanje in postavitev dveh označevalnih tabel,
ureditev priključnih mest za elektriko, obnova obstoječih 7 lesenih prodajnih hišic (pleskanje, obnova
strehe), nakup 10 premičnih stojnic.
3. Aktivnosti za izgradnjo in opremljanje tržnice na Prevaljah
Projekt ureditve mestne tržnice vsebuje naslednje aktivnosti izgradnje, postavitve oz. ureditve:








4.

Postavitev pokritega dela tržnice (nadstrešnica) v izmeri cca. 52 m2,
Nakup in postavitev kontejnerja zaprtega tipa (cca. 15 m2),
Ureditev prostora odprtega tipa (cca. 15 m2),
Postavitev sanitarij (moško in žensko stranišče),
Postavitev pitnika na S strani območja tržnice ob regionalni cesti,
Ureditev 15 parkirnih mest in 1 parkirnega mesta za invalide,
Nakup in postavitev urbane opreme (klopi, koši za smeti),
Ureditve razsvetljave, elektrovodov, vodovoda in kanalizacije.
Aktivnosti za izgradnjo in opremljanje tržnice v Mežici
Zgrajen bo lahek, odprt objekt katerega gabarit bo max 23,32m X 8,67m. Konstrukcija objekta
bo betonska (betonski stebri), zunanji del bo obdelan z lesenimi letvicami. V objektu bodo
pulti za prodajo pridelkov, izdelkov…. Na vsakem pultu bodo vrata s ključem, možnost
priklopa na elektriko ter v sredini objekta pult z vodo. Z zadnje strani tržnice bo možen
dostop za dostavo. Objekt bo namenjen tudi za razna druženja saj bodo nekateri premični
pulti omogočili večji prostor za večje skupine ljudi. Gre za gradnjo objekta odprtega tipa z
urejenim odvodnjavanjem, z vsemi elektrovodi, javno razsvetljavo ter pitnikom.
5. Ureditev tržnic v občini Črna na Koroškem
 Aktivnosti na obstoječem prostoru mestne tržnice v centru Črne: ureditev elektroinštalacij,
ureditev vodovodne napeljave, postavitev pitnika nakup in postavitev urbane opreme (koši
za smeti, klopi) in nakup potrebne opreme za delovanje tržnice (stojnice, prodajna hiška).
 Ureditev dveh manjših tržnic v Rudarjevem in v Žerjavu: ureditev prostora (izravnava,
polaganje tlakovcev), nakup potrebne opreme za delovanje obeh manjših tržnic (stojnice,
prodajna hiška), nakup in postavitev urbane opreme (koši za smeti, klopi).
 Načrtovanje in izvedba motivacijskih in promocijskih aktivnosti - organizacija različnih
dogodkov za aktiviranje ponudnikov, lokalnih prebivalcev in obiskovalcev.
6. Priprava modela za delovanje mestnih tržnic – načrtovanje povezanega delovanja tržnic v
Mežiški dolini:
 Pregled obstoječega dogajanja po krajih
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Pregled primerov dobrih praks doma in v tujini
Organizacija delavnic za lokalne deležnike za zbiranje idej in predlogov ter oblikovanje
fokusnih skupin za organizacijo in izvedbo prireditev po dolini
Oblikovanje Modela za povezano delovanje tržnic po Mežiški dolini

Rezultati operacije
3. Urejene mestne tržnice na Ravnah, na Prevaljah, v Mežici in v Črni
4. Pripravljen Model za povezano delovanje tržnic v Mežiški dolini
5. Vzpostavljene oz. oblikovane fokusne skupine za organizacijo in izvajanje dogodkov na
mestnih tržnicah
Predviden začetek in zaključek operacije
Skrajni rok za zaključek operacije je 30.6.2018.
Predviden začetek operacije

1.4.2017

Zaključek operacije

30.9.2017

Viri financiranja operacije
Viri financiranja

Vodilni
partner
LAS MD

Partner 1 Partner 2 Partner 3 Partner 4
Občina
Občina
Občina
Občina
Ravne
Prevalje Mežica
Črna

Skupaj

4. Lastna udeležba

0

4.135,33

37.652,93

34.170,58

11.100

87.058,84

5. Zaprošen znesek za
sofinanciranje iz sredstev
CLLD - EKSRP

0

9.500

86.500

78.500

25.500

200.000

6. Viri skupaj (1+2)

0

13.635,33

36.600

287.058,84

124.152,93 112.670,58

Finančno ovrednotenje operacije
Podatek

Faza1

Faza 2

Skupaj

Skupna vrednost (upravičeni in neupravičeni stroški)
(EUR)

287.058,84

287.058,84

Upravičeni stroški (EUR)

235.294,14

235.294,14

85%

85%

200.000

200.000

Predvidena lastna udeležba (EUR)

87.058,84

87.058,84

Datum vložitve zahtevka na ARSKTRP (dd.mm.ll)*

30.09.2017

30.09.2017

Zaprošen % sofinanciranja upravičenih stroškov
Zaprošena CLLD - EKSRP sredstva (EUR)
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Ime operacije
RAZVOJ NOVIH TURISTIČNIH PRODUKTOV V MEŽIŠKI DOLINI
Akronim
TURISTIČNI PRODUKTI V MD
Prijavitelj operacije: LAS Mežiške doline
Partnerji: občina Ravne na Kor., občina Prevalje, občina Mežica, občina Črna na Kor.
Vsebina operacije
Ozadje operacije
Mežiška dolina ima številne potenciale za razvoj turizma, vendar nima oblikovanih celovitih
turističnih produktov in je premalo prepoznana kot območje izjemne kulturne dediščine in izrednih
naravnih danosti, ki ponuja odlične možnosti za rekreacijo, pohodništvo in izletništvo.
Turistična ponudba je v veliki meri omejena na posamezne občine in posamezna urbana središča. Ob
slabem finančnem stanju občin, nizkem vlaganju zasebnega kapitala in dejstvu, da bo tudi Evropska
unija v novem finančnem obdobju za turizem namenila manj denarja, se bo morala Mežiška dolina
maksimalno usmeriti v izkoriščanje lokalnih virov. V ospredje se postavlja bogato kulturno, tehniško
in naravno dediščino, ki se lahko združuje z nekaterimi smernicami modernega "3 E" turizma (angl.
Entertainment, Excitement, Education). Priložnost bodo dobile inovativne ideje, angažirani mladi
turistični delavci, ki bodo pripravljeni hitro prilagajati ponudbo in bodo z uporabo modernih
komunikacijskih orodij dostopni širšemu krogu ljudi.
Tem dejstvom in usmeritvam sledi tudi operacija »Razvoj novih turističnih produktov V Mežiški
dolini«, ki je namenjena prav razvoju lokalne turistične ponudbe na območju Mežiške doline, kar bo
predstavljalo enega izmed temeljev za nadaljnji razvoj in oblikovanje celovite ponudbe Mežiške
doline. Skupna operacija je namenjena tudi dvigu prepoznavnosti območja, popularizaciji ruralnopodeželskega okolja ter posledično dvigu števila obiskovalcev s ciljem povečanja potrošnje kmetijskih
ter drugih izdelkov in pridelkov podeželja ter oblikovanja novih zaposlitvenih možnosti na področju
storitvenih in drugih dejavnosti v turizmu na tem območju. Namen aktivnosti predlagane operacije je
zaokroževanje razpršene turistične ponudbe na območju štirih občin v celovite turistične produkte in
obenem nadaljnji usmerjen skupni razvoj turizma na območju Mežiške doline.
Cilji operacije
Splošni cilji operacije so:





razviti in povezati lokalno turistično ponudbo občin Mežiške doline,
povečati prepoznavnost Mežiške doline kot turistične destinacije,
povečati število obiskovalcev in prihodek iz turistične dejavnosti,
zastaviti temelje za oblikovanje, promocijo in trženje celovite ponudbe Mežiške doline.

Specifični cilji operacije so:





z investiranjem v razvoj novih turističnih produktov okrepiti lokalno turistično ponudbo
Mežiške doline,
oblikovati nove turistične produkte Mežiške doline,
urediti, označiti in opremiti tematske poti ter razgledne točke,
oblikovati in natisniti prepoznavno promocijsko gradivo za trženje produktov,
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Aktivnosti operacije
1. Koordinacija, administrativno vodenje in nadzor nad izvajanjem skupnega projekta
območja LAS
Koordinacija in vodenje sestankov projektne skupine za izvedbo skupnega projekta, vodenje
dokumentacije o izvajanju operacije, spremljanje izvedbe aktivnosti, sprotno preverjanje
doseganja rezultatov ter poročanje. Priprava vmesnih in končnega poročila o izvedbi operacije.
Finančno spremljanje izvajanja operacije.
2. Obnova 7 skulptur FORMA VIVE v mestu Forma Vive na Ravnah na Koroškem
Restavriranje sedmih skulptur po utečenem postopku: čiščenje, antikorozijska zaščita, obnova
barv.
3. Ureditev okolice skulptur, postavitev odrov in urbane opreme
Ureditev okolice skulptur Forme vive, postavitev klopi in košev za smeti in ureditev razsvetljave
skulptur na najbolj frekventnih območjih. Postavitev podestov /premičnih odrov/ ob treh
skulpturah Forme vive.
4. Zagon projekta trženja blagovne znamke »Forma viva Ravne«
 Zagon projekta trženja blagovne znamke: promocijske in izobraževalne aktivnosti.
 Pričetek trženja produkta Piknik ob formi vivi. Turisti bodo v že delujoči spletni aplikaciji
Forma viva Ravne
(www.fvr.si) lahko naročili ogled razstave Forma viva na prostem s posebnim kulinaričnim
doživetjem – Koroškim
piknikom na več lokacija skulptur razstave na prostem, v mestnem parku, trgih in okolju, ki je
primerno za urbani piknik. V okviru operacije je načrtovana nadgradnja aplikacije z
označitvijo lokacij skulptur, ob katerih je predviden piknik. Izdelava prvih 50 primerkov
koroškega punkla - cule s kulinaričnimi izdelki /koroško košto/.
5. Priprava in izvedba gledališkega projekta »Naredimo Forma Vivo živo«
 Oživitev Forma vive s plesno-lutkovnimi predstavami, ki se bodo fizično in tematsko
navezovale na vsako skulpturo posebej – oživljena zgodba Forme vive skozi gledališče.
 Jeklene predstave Živa oblika bodo vključevale zgodbe o skulpturah, aktivno preživljanje
prostega časa v okolici skulptur in športne aktivnosti.
6. Označitev 7 razglednih točk na območju občine Prevalje
Z informacijskimi tablami in s panoramskimi označbami bodo označene razgledne točke:








VOLINJAK - na vrhu Volinjaka s kraškimi značilnostmi nad Lešami se razprostre čudovit
pogled na Mežico, Libuško polje, na Podjuno in vasice avstrijske Koroške s Pliberkom v
ospredju
ŠENTANEL - Sv. Uršula - na robu turistično rekreacijskega centra pri
kapelici sv. Uršule se turistom odpre pogled na mogočnost koroških hribov,
vršacev Pece in Uršlje in samotnih kmetij
JAMNICA – Mikl – na robu Miklove kmetije na Jamnici se odpre najlepši pogled na sosednjo
Pliberško polje v Avstriji, na koroške vršace in Mežiško dolino
JAMNICA – Koroš – na robu Koroševe kmetije na Jamnici se odpre najlepši pogled na
sosednjo Pliberško polje v Avstriji, na koroške vršace in Mežiško dolino
CEGLANCA - po cesti mimo Prisoj na Breznico na klancu pod Klemenovo kmetijo, nad
travnikom Ceglanca, se odpre čudovit pogled na Prevalje, Barbaro, ravensko železarno in
koroška vršaca
BRINJEVA GORA, ob transformatorju in ob počivališču s klopjo - krajani Prevalj se množično
iz dneva v dan po položni poti vzpenjajo na Brinjevo goro; pogled zaobjame Prevalje, oba
vršaca, Dobjo vas, železarno
TEMELNOV GRAD – na križišču ob robu poti na kmetijo Franca Potočnika, p.d. na
Temelnovem, kjer naj bi nekoč stal grad, o čemer pripoveduje pripovedka o treh graščakovih
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hčerah na podlagi katere je izdelana celostna podoba občine
7. Postavitev turističnega daljnogleda na Šentanelu
V Šentanelu – prepoznavni turistični vasici nad Prevaljami bo postavljen prvi profesionalni
turistični daljnogled, ki bo omogočal pogled na bližnje in bolj oddaljene hribe in gore.
8. Označitev tematskih in kolesarskih poti v krajevnih skupnostih Leše, Holmec in Šentanel Nameščene bodo table večjih dimenzij na katerih bodo označene tematske ter kolesarske poti.
9. Označitev Mlinarske poti - postavljene bodo označitvene table na Mlinarski poti, postavljena
bo urbana oprema (klopi in koši).
10. Oblikovanje in tisk promocijskega gradiva – zgibanke, zemljevidi (tudi v dveh tujih jezikih)
11. Izdelava in postavitev interpretacijske table v centru Mežice
Postavljena bo interpretacijska tabla s celovitimi informacijami o turistični ponudbi v občini in
Mežiški dolini, s katero se bo povečala prepoznavnost Mežiške doline in Občine Mežica. Turiste
bo seznanjala, obveščala in usmerjala k raziskovanju kulturne in tehniške dediščine, naravnih
znamenitosti, gostinski ponudbi in jih informirala o drugih vsebinah, ki jih obiskovalci v dolini in
kraju potrebujejo.
12. Postavitev »Poti olimpijcev« v Črni
Postavitev tematske poti »Pot olimpijcev«, ki bo zastavljena tako, da bo na njej urejenih 7 točk –
vsaka bo posvečena enemu od Črnjanskih olimpijcev. Točke bodo razporejene od Mušenika do
Pristave in OŠ Črna, vsaka od njih pa bo na svojevrsten, zanimiv in atraktiven način predstavlja
enega od olimpijcev in njegovo športno panogo.
13. Ureditev turistične točke Naravni park Bistra
Urejene in označene bodo energetske točke na lokaciji v Bistri, kjer je že prisoten manjši ribnik. S
pomočjo meritev bodo definirane energetske točke, ki bodo primerno označene in urejene, tako,
da se bodo na njih ljudje lahko ustavili in prejeli oz. začutili energijo.
14. Obeležitev začetka fužinarstva v Mežiški dolini
V Mušeniku in Šmelcu bodo z izvirnimi skulpturami oz. znamenji obeleženi začetki fužinarstva v
Mežiški dolini, ki segajo v sredino 17. stol. in predstavljajo temelj za kasnejši razmah železarstva
na Ravnah.
15. Oblikovanje in tisk monografije ob 880 letnici prve omembe kraja Črna
Ob 880 letnici prve omembe Črne bodo strokovnjaki s posameznih področij pripravili svoje
prispevke o razvoju in predstavitvi Črne. Prispevki bodo zbrani in natisnjeni v bogati monografiji,
v kateri bodo na sodoben način predstavljeni različni vidiki življenja, dela in ustvarjanja v Črni na
Koroškem.
Rezultati operacije









Obnovljene Forma vive (7), z urejeno okolico in pripravljene za trženje dveh novih turističnih
produktov
Razvit nov turistični produkt "Piknik na Forma vivi"
Razvit nov turistični produkt "Živa oblika – oživljena zgodba Forma vive skozi gledališče"
Razvit nov Turistični produkt "Razgledne točke Prevalj – najlepši pogledi za oči in dušo"
Izboljšana informiranost turistov Mežiške doline – postavljena interpretacijska tabla s
celovitimi informacijami urejena,
Razvit nov turistični produkt "Pot olimpijcev v Črni«
Razvit nov turistični produkt "Energetske točke v Naravnem parku Bistra"
Natisnjena monografija ob 880. letnici prve omembe Črne na Koroškem.

Predviden začetek in zaključek operacije
Skrajni rok za zaključek operacije je 30.6.2018.
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Predviden začetek operacije

1.4.2017

Zaključek operacije

31.12.2017

Viri financiranja operacije
Viri financiranja

Vodilni
partner
LAS MD

Partner 1 Partner 2 Partner 3 Partner 4
Občina
Občina
Občina
Občina
Ravne
Prevalje Mežica
Črna

Skupaj

7. Lastna udeležba

0

16.541,17

8.705,88

870,58

17.411,76

43.529,39

8. Zaprošen znesek za
sofinanciranje iz sredstev
CLLD - EKSRP

0

38.000

20.000

2.000

40.000

100.000

9. Viri skupaj (1+2)

0

54.541,17

28.705,88

2.870,58

57.411,76 143.529,39

Finančno ovrednotenje operacije
Podatek

Faza1

Faza 2

Skupaj

Skupna vrednost (upravičeni in neupravičeni stroški)
(EUR)

143.529,39

143.529,39

Upravičeni stroški (EUR)

117.647,05

117.647,05

85%

85%

100.000

100.000

Predvidena lastna udeležba (EUR)

43.529,39

43.529,39

Datum vložitve zahtevka na ARSKTRP (dd.mm.ll)*

31.12.2017

31.12.2017

Zaprošen % sofinanciranja upravičenih stroškov
Zaprošena CLLD - EKSRP sredstva (EUR)
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Ime operacije
SPODBUJANJE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI IN URBANA UREDITEV MEŽIŠKE DOLINE
Akronim
URBANA UREDITEV MD
Prijavitelj operacije: LAS Mežiške doline
Partnerji: občina Ravne na Kor., občina Prevalje, občina Mežica, občina Črna na Kor.
Vsebina operacije
Ozadje operacije
Operacija »Spodbujanje trajnostne mobilnosti in urbana ureditev Mežiške doline« prispeva k
povečanju atraktivnosti mest, spodbuja uporabo čistih in energetsko učinkovitih vozil, vpliva na izbiro
načina prevoza in spodbuja energetsko učinkovitejši način prevoza in vpliva na trajnostno mobilnost v
mestnih naseljih in okolici. Urbana ureditev je za trajnostni razvoj občin Mežiške doline pomembna z
vidika reševanja gospodarskih in okoljskih problemov ter zagotavljanja urejenega urbanega okolja.
Hkrati je zelo pomembna za kvaliteto bivanja občanov, rekreativcev, izletnikov in tudi turistov.
Nenazadnje pa je trajnostna mobilnost (kolesarjenje, pešačenje) pomembno tudi iz zdravstvenega
vidika.
Zdravje omogoča in zagotavlja kakovostno življenje in je temeljni vir razvoja vsake družbe. Nezdravo
prehranjevanje in nezadostna telesna dejavnost sta dejavnika nezdravega življenjskega sloga. Za
ohranjanje zdravja je v prvi vrsti odgovoren vsak posameznik, vendar da lahko ljudje skrbijo za zdrav
življenjski slog morajo biti ustvarjeni pogoji. Z vzpostavitvijo dodatnih izposojevalnih postaj za kolesa
bomo omogočili vsem občanom (tudi ranljivim skupinam) gibanje, prav tako pa bomo s tem
prispevali k bolj čistemu okolju ter energetsko učinkovitemu prometu.
Z operacijo želimo osvestiti in izobraziti širšo populacijo o pozitivnih vplivih redne telesne dejavnosti
na zdravje in pomenu zdravega načina življenja. Spodbujati želimo zdrav način življenja, tako da
bomo izvajali pristope s katerimi bomo krepili znanje in veščine prebivalcev za kakovostno življenje. S
projektom želimo izboljšati življenjski slog in kakovost življenja prebivalcev občin Mežiške doline,
spodbujati energetsko učinkoviti promet, prispevati k bolj zdravemu in čistejšemu okolju, spodbujati
razvoj rekreativnega in izletniškega turizma ter hkrati prispevati k pomembnosti pri zmanjševanju
dejavnikov tveganja za zdravje.
Cilji operacije
Z izvedbo operacije bomo doprinesli k dolgoročnim oz. strateškim ciljem:
- urejena in atraktivna urbana središča v Mežiški dolini,
- povečanje turistične privlačnosti mest v Mežiški dolini,
- dvig kvalitete življenjskega prostora in s tem kvalitete bivanja prebivalcev območja
- uresničevanje dolgoročnih razvojnih ciljev območja Mežiške doline
Operativni cilji operacije:
- izboljšati pogoje za uvajanje energetsko učinkovitejšega prometa in trajnostne mobilnosti
- Dvigniti nivo zavedanja lokalnega prebivalstva o pomenu ohranjanja in varstva okolja in
narave;
- Spodbuditi lokalno prebivalstvo k energetsko učinkoviti uporabi prevoznih sredstev;
- Spodbuditi ljudi, da prevzamejo aktivno vlogo v procesu varovanja in krepitve zdravja
- Izobraziti, motivirati pripraviti prebivalce za zdrav in aktiven življenjski slog, ne glede na
starost ali socialni položaj posameznika.
- Uravnotežiti prevozne navade ljudi
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Aktivnosti operacije
1. Koordinacija, administrativno vodenje in nadzor nad izvajanjem skupnega projekta
območja LAS
Koordinacija in vodenje sestankov projektne skupine za izvedbo skupnega projekta, vodenje
dokumentacije o izvajanju operacije, spremljanje izvedbe aktivnosti, sprotno preverjanje
doseganja rezultatov ter poročanje. Priprava vmesnih in končnega poročila o izvedbi operacije.
Finančno spremljanje izvajanja operacije.
2. Postavitev novih izposojevalnih postaj s priključnimi stojali za kolesa na območju Raven:
- Celotna nova enota na območju KS Kotlje
- Celotna nova enota na območju ČS Dobja vas
Vsaka enota zajema postavitev nadstreška, stojala za kolesa (stebrički) in pripadajočo elektroniko za
identifikacijo in nadzor. Za vsako novo enoto bodo kupljena tri nova kolesa Krpan s prestavami, tri pa
se prestavi iz že obstoječih izposojevalnih postaj na Ravnah. Na vsaki novi enoti bo tudi po eno
električno kolo s stebričkom za priklop in polnjenje.
3. Nadgradnja obstoječih izposojevalnih postaj na Ravnah
Pri vsaki izmed treh obstoječih enot (Trg, Čečovje in Javornik) bo dodano eno električno kolo z dvema
stebričkoma, ki omogočata priklop in polnjenje električnih koles eKrpan. 12 koles na obstoječih
enotah se nadgradi oz. predela v kolo s prestavami.
4. Postavitev samopostrežnih popravljalnic koles (self-service)
Postavitev popravljalnih stebričkov z orodji na treh lokacijah, kjer je večja frekventnost kolesarjev.
Lokacije: Kotlje – naselje Šrotnek, Dobja vas, Ravne – naselje Brdinje.
Izvedba zajema pripravo terena in montažo.
5. Postavitev pumptrack poligona
Pumptrack poligon je sestavljen iz zaobljenih grbin in zavojev, ki so med seboj ritmično povezani v
krožno celoto. Razgibanost poligona omogoča pestro in zabavno, a varno kolesarsko izkušnjo za
prebivalce vseh starosti. Postavitev pumptrack poligona je predvidena na lokaciji igrišča na Javorniku,
na Ravnah na Koroškem. Ureditev zahteva naslednje aktivnosti: gradbeno – obrtniška dela, vključno z
zakoličenjem objekta, odriv humusa, dobava drobljenca in vgrajevanje v plato, odvodnjavanje,
dobava tamponskega drobljenca za izvedbo poligona, asfaltiranje, …
6. Nakup električnega vozila za vožnjo po Ravnah in okolici za starejše in invalidne osebe
Električno vozilo, ki bo na Ravnah namenjeno prevažanju starejših, invalidnih oseb in vsem ostalim
prebivalcem za potrebe prevoza k zdravniku, na razne prireditve in podobno. Prostora ima za 6 oseb z
možnostjo ureditve ploščadi za invalide, širok 1,4 metra in dolg 3,5 metra. Hitrost vožnje je
prilagojena potrebam mesta in potnikov vendar največ do 30km/h.
7. Mobilna aplikacija – navigacija za kolesarje
Mobilna aplikacija – navigacija za rekreativne kolesarje je namenjena navigiranju po začrtani
kolesarski poti na območju urbanih naselji v občini Ravne na Koroškem. Android aplikacija bo
namenjena navigiranju po začrtani kolesarski poti. Uporabnik android aplikacije bo lahko v začetni
fazi izbiral med petimi kolesarskimi potmi, ki bodo integrirane v samo aplikacijo. Prednost aplikacije
bo v modularni zgradbi, ki bo ključnega pomena za morebitni nadaljnji razvoj aplikacije v prihodnosti.
8. Postavitev postaje avtomatiziranega sistema izposoje električnih koles na lokaciji v centru
Prevalj
- Dobava in postavitev 6 stojal iz konstrukcijskega jekla (1 postaja, 6 stojal) - Stojala
zajemajo stebričke z elektroniko za zaklepanje, identifikacijo koles, identifikacijo oseb in
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-

talna vodila za kolesa, polnjenje električnih koles
Montaža in priključitev sistema
Dobava 6 koles Krpan Rent 1P, elektromotor Ducati 48V z vgrajenim akumulatorjem
Video nadzorni sistem točke s fiksno IP kamero in WiFi povezava točke do nadzornega
informacijskega sistema
300 uporabniških kartic s potiskom

9. Postavitev štirih nadstrešnic in nakup mestnih koles za izposojo v Črni na Koroškem in
Žerjavu
Lokacije izposojevalnih postaj – nadstrešnica in stojala za kolesa:
-

Žerjav – pri športnem igrišču
Črna – naselje Rudarjevo pri avtobusni postaji
Črna – pri Kulturnem domu Črna
Črna – naselje Pristava pri stadionu NK Peca

10. Ureditev pešpoti znotraj naselij Črne na Koroškem in Žerjava
Ureditev pešpoti znotraj posameznih naselij s privlačnimi oznakami in motivacijskimi ter tematskimi
sporočili, ki bodo spodbujale prebivalce k hoji, gibanju na prostem in čim manjši uporabi
avtomobilov znotraj naselij. Od centra Črne do osnovne šole, bo pešpot v začetnem delu od mosta za
Občino do hotela Črna, tlakovana. Ostala gradbena dela niso predvidena. Obstoječe poti bodo
očiščene, na nekaterih odsekih na novo posute s peskom. Postavljene bodo table in oznake ter klopi
in koši.
Lokacije pešpoti: naselje Rudarjevo – center Črne – osnovna šola, center Črne –naselje Pristava,
Žerjav – delavski dom – naselje Mrdavsovo.
11. Promoviranje in spodbujanje uporabe že obstoječih polnilnih postaj za električna vozila
V Mežici in na Ravnah so polnilnice za električna vozila že vzpostavljene, zato bomo izvajali programe
za spodbujanje lokalnega prebivalstva k uporabi energetsko varčnih električnih avtomobilov.
12. Programi, delavnice, aktivnosti za zdrav življenjski slog lokalnega prebivalstva
V pripravo in izvedbo se bodo vključili vsi pomembni akterji na območju, kot so: NIJZ (aktivnosti za
krepitev zdravega življenjskega sloga prebivalcev Mežiške doline), Koroški medgeneracijski center
(aktivnosti za medgeneracijsko druženje vseh generacij prebivalcev Mežiške doline in njihovo
osveščanje ter motiviranje), ostala društva in javni zavodi (Zdravstveni dom, Društvo invalidov
Mežiške doline, Koronarni klub Mežiške doline, Društvo diabetikov Mežiške doline, Društva
upokojencev, Koroško Društvo za osteoporozo, Koroško Društvo za boj proti raku, Ozara Slovenija,
Društvo Altra, Vrtci, osnovne šole, srednje šole, mladinske organizacije, Zavod za kulturo, šport,
turizem in mladinske dejavnosti, ….)
Rezultati operacije
Rezultati operacije:





izboljšani pogoji za uvajanje energetsko učinkovitejšega prometa in trajnostne mobilnosti v
dolini – postavljene postaje za izposojo koles, popravljalnice, električni avtomobil
informirano in osveščeno prebivalstvo, ki kolesari in se poslužuje drugih oblik aktivnosti za
izboljšanje lastnega zdravja in dobrega počutja - aktivnejši življenjski slog prebivalcev
povečana uporaba energetsko učinkovitih prevoznih sredstev – povečano število kolesarjev
oz. uporabnikov koles
informirano in osveščeno prebivalstva o pomenu ohranjanja in varstva okolja in narave
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Predviden začetek in zaključek operacije
Skrajni rok za zaključek operacije je 30.6.2018.
Predviden začetek operacije

1.4.2017

Zaključek operacije

30.09.2017

Viri financiranja

Vodilni
partner
LAS MD

Partner 1
Občina
Ravne

Lastna udeležba

0

35.175

7.875

525

6.300

0

35.175

7.875

525

6.300

0

67.000

15.000

1000

12.000

0

53.600

12.000

800

9.600

0

13.400

3.000

200

2.400

0

102.175

22.875

1.525

18.300

Lastna sredstva
Zaprošen znesek za sofinanciranje
iz sredstev CLLD
Sredstva EU (80% CLLD sredstev)
Sredstva SLO (20% CLLD sredstev)
Viri skupaj (1+2)

Partner 2 Partner 3 Partner 4
Občina
Občina
Občina
Prevalje
Mežica
Črna

Finančno ovrednotenje operacije
Podatek

Faza1

Faza 2

Skupaj

Skupna vrednost (upravičeni in neupravičeni stroški)
(EUR)

144.875

144.875

Upravičeni stroški (EUR)

118.750

118.750

80%

80%

Zaprošena CLLD sredstva (EUR)

95.000

95.000

Predvidena lastna udeležba (EUR)

49.875

49.875

30.09.2017

30.09.2017

Zaprošen % sofinanciranja upravičenih stroškov

Datum vložitve zahtevka na MGRT (dd.mm.ll)*
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Ime operacije
AED REŠUJE ŽIVLJENJA
Akronim
AED
Prijavitelj operacije: LAS Mežiške doline
Partnerji: občina Ravne na Kor., občina Prevalje, občina Mežica, občina Črna na Kor.

Vsebina operacije
Ozadje operacije
Bolezni srca in ožilja so najpogostejši vzrok smrti v razvitem svetu. Najtežji zaplet je srčni zastoj. Vsak
dan v Sloveniji umre zaradi srčnega zastoja v povprečju 5-6 ljudi. Največkrat se srčni zastoj zgodi
vpričo drugih ljudi, ki bi lahko takoj priskočili na pomoč, če bi seveda vedeli kako. Z poznavanjem
temeljnih postopkov oživljanja in usposobljenostjo za uporabo AED aparata, bi bila možnost
preživetja občanov s srčnim zastojem večja.
V Mežiški dolini imamo trenutno nameščenih 30 javno dostopnih AED aparatov. Iniciativa za AED, ki
je civilno združenje vseh, ki so pripravljeni sodelovati pri širjenju mreže javno dostopnih AED, pa si
prizadeva, da jih bo nameščenih še več.
Skozi projekt želimo prebivalstvo Mežiške doline poučiti in usposobiti za hitro in učinkovito pomoč ob
srčnem zastoju. S tem bomo bistveno izboljšali kvaliteto in varnost življenja na podeželju.
V okviru projekta bodo pripravljene vsebine in izvedena usposabljanja s področja postopkov
oživljanja, pripravljen bo informativni material (zloženke, letaki). Prebivalce Mežiške doline (otroci na
šolah, odraslo prebivalstvo, prostovoljni gasilci) želimo usposobiti, da bodo lahko s svojim znanjem in
uporabo AED aparata pomagali ljudem z nenadnim srčnimi težavami. Na delavnicah bo del časa
namenjen tudi splošnim vsebinam s področja zdravja in zdravega načina življenja v smislu
preprečevanja nastajanja bolezni srca in ožilja. S tovrstnim izobraževanjem in praktičnim
usposabljanjem bomo poskrbeli za kvalitetnejše in varnejše življenje na podeželju.
Cilji operacije
Dolgoročni cilj operacije je, da se poveča število tistih, ki se po preživetju tako hude situacije, kot je
srčni zastoj, vrnejo v domače okolje in v enako kvaliteto svojega življenja, kot pred dogodkom.
Specifični cilji operacije so:
 osveščanje prebivalstva o pomenu zdravega načina življenja v smislu preventive
 usposobiti prebivalce vseh starosti in jim približati napravo AED,
 promocija AED aparatov in pomena hitrega ukrepanja pri nujnih stanjih, spodbuditi podjetja,
občine… k nakupu AED
Aktivnosti operacije




Koordinacija, administrativno vodenje in nadzor nad izvajanjem skupnega projekta območja
LAS – izvaja LAS Mežiške doline
Priprava in izvedba delavnic za posamezne ciljne skupine – 6 izvedb v vsaki občini (1x na šoli,
1x za gasilce in 4x za občane) •
Oblikovanje in tisk promocijskega oz. informativnega materiala – zloženke, plakati s
predstavitvijo postopkov, ki jih bodo udeleženci praktično spoznali, nakup promocijskih majic
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Nakup in montaža 4 novih aparatov AED na območju Mežiške doline
Nakup enega učnega AED aparata za praktično predstavitev

Rezultati operacije





Izvedenih 24 delavnic za opredeljene ciljne skupine (na območju vsake občine 6 izvedb)
neposredno vključenih v izobraževanje in usposobljenih 400 prebivalcev Mežiške doline
natisnjeno informativno gradivo – 500 kosov
postavitev 4 novih AED aparatov – v vsaki občini en aparat

Predviden začetek in zaključek operacije
Predviden začetek operacije:

1.5.2017

Zaključek operacije

31.5.2018

Viri financiranja operacije
Viri financiranja

Vodilni
partner
LAS MD

Partner 1
Občina
Ravne

Partner 2 Partner 3 Partner 4
Občina
Občina
Občina
Prevalje
Mežica
Črna

Skupaj

Lastna udeležba

0

1.210,70

1.210,70

1.210,70

1.210,70

4.842,80

Zaprošen znesek za
sofinanciranje iz sredstev CLLD
- EKSRP

0

3.843,70

3.843,70

3.843,70

3.843,70

15.374,80

Viri skupaj (1+2)

0

5.054,40

5.054,40

5.054,40

5.054,40

20.217,60

Finančno ovrednotenje operacije
Podatek

Faza1

Faza 2

Skupaj

Skupna vrednost (upravičeni in neupravičeni stroški)
(EUR)

20.217,60

20.217,60

Upravičeni stroški (EUR)

18.088,00

18.088,00

85%

85%

Zaprošena CLLD - EKSRP sredstva (EUR)

15.374,80

15.374,80

Predvidena lastna udeležba (EUR)

4.842,80

4.842,80

31.05.2018

31.05.2018

Zaprošen % sofinanciranja upravičenih stroškov

Datum vložitve zahtevka na ARSKTRP (dd.mm.ll)*

Podrobnejši opisi operacij in DIIPi za posamezno operacijo se
nahajajo na sedežu LAS Mežiške doline!
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