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V letu 2015 je bila, ob sodelovanju vseh lokalnih akterjev, posameznikov in zainteresirane javnosti,
pripravljena Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino (LAS) Mežiške doline za obdobje
2014 – 2020, ki opredeljuje izhodišča za lokalni razvoj na območju štirih občin Mežiške doline.
Strategija lokalnega razvoja za LAS Mežiške doline je ključni strateški dokument, na podlagi katerega
se na območju Mežiške doline lahko koristijo sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Strategija lokalnega razvoja je bila pripravljena na podlagi Uredbe CLLD in Uredbe o spremembah
Uredbe CLLD ter z upoštevanjem Smernic za pripravo SLR, ki jih je podal Koordinacijski odbor za
CLLD.
SLR obsega vsa predpisana poglavja ter priloge. Začetna poglavja opisujejo območje LAS in analizo
razvojnih potreb in možnosti območja, vključno z analizo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti.
Poleg ciljev, mejnikov in ciljnih vrednosti kazalnikov, SLR vsebuje tudi podroben akcijski načrt z
osmimi ukrepi po predpisanih tematskih področjih.
V procesu priprave SLR smo morali, v poglavju 9. Opis SLR in njenih ciljev vključno z določitvijo
mejnikov in ciljnih vrednosti kazalnikov, opredeliti tudi vrednosti Kazalnikov uspešnosti na podlagi
katerih bodo pristojna ministrstva merila uspešnost izvajanja SLR. Štirje glavni kazalniki so bili vnaprej
določeni, njihove vrednosti in doseganje le-teh pa se bo prvič preverjalo v letu 2019.
V letu 2015 smo, po temeljitem premisleku, podali vrednosti kazalnikov za katere smo ocenili, da bi jih
lahko, ob uspešnem izvajanju SLR, tudi dosegli. Po analizi stanja izvedenih projektov v sredini leta
2018 smo ugotovili, da smo dobro načrtovali, saj smo postavljene kazalnike precej presegli. Naša
ocena je, da se SLR izvaja dobro in da vsebinske spremembe strategije niso potrebne.
Se je pa pokazala potreba po spremembi prvega kazalnika, Število novo ustvarjenih delovnih mest, ki
smo ga v letu 2015, iz previdnosti ovrednotili z 0, dejansko pa smo uspeli realizirati po eno delovno
mesto iz projektov financiranih iz EKSRP in ESRR.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je organ upravljanja za sklad EKSRP, bo opravilo
pregled uspešnosti izvajanja SLR v letu 2019 in preverilo doseganje mejnikov na dan 31.12.2018. Na
podlagi doseganja vrednosti pri posameznem kazalniku bodo LAS dodeljena sredstva iz rezerve za
uspešnost iz naslova PRP 2014 – 2020. Dodatna sredstva se LAS dodelijo za posamezen dosežen
kazalnik, pri čemer se kazalniki z vrednostjo 0, določeni v SLR, ne upoštevajo.
Ker smo iz projektov financiranih iz sklada EKSRP že dosegli eno delovno mesto, je smiselno, da
kazalnik Število novo ustvarjenih delovnih mest popravimo iz vrednosti 0 na vrednost 1, saj bomo
le tako lahko pridobili sredstva iz rezerve za uspešnost tudi pri tem kazalniku.
Preglednica 19: Kazalniki uspešnosti EKSRP – po predlagani spremembi

Mejnik/kazalnik
Število novo ustvarjenih delovnih mest
Število zaključenih operacij v primerjavi z odobrenimi
operacijami
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Število vzpostavljenih mrež za prenos znanja na
področju varovanja okolja in energetske učinkovitosti
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Zaradi navedenih dejstev, se spremeni Preglednica 19: Kazalniki uspešnosti EKSRP, na strani 57 v
SLR. V preglednici se vrednost kazalnika Število novo ustvarjenih delovnih mest pri mejniku na dan
31.12.208 spremeni iz 0 na 1.
Dokument Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Mežiške doline za obdobje
2014 – 2020 v vseh ostalih poglavjih in točkah ostaja nespremenjen.
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