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RAVNE NA KOROŠKEM, november 2019

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.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je organ upravljanja za Evropski kmetijski sklad za
razvoj podeželja (EKSRP), je v letu 2019 opravilo pregled uspešnosti izvajanja SLR in preverilo
doseganje mejnikov na dan 31.12.2018.
LAS Mežiške doline so bila, na podlagi pregleda uspešnosti, dodeljena dodatna sredstva iz EKSRP v
višini 283.738,15€. Zaradi dodatnih sredstev iz naslova uspešnosti izvajanja SLR smo pripravili II.
Spremembo SLR, v kateri smo razporedili dodatna sredstva v finančnih tabelah.
V SLR se spremeni poglavje 16. Finančni načrt, vključno s finančno razdelitvijo po zadevnih skladih iz
uredbe v skladu s finančnim okvirjem. Posledično se spremenijo tudi zneski v Preglednici 21 v Poglavju
11. Akcijski načrt.
Zaradi prejetih dodatnih sredstev, se zviša finančni okvir za EKSRP, ki zdaj znaša 936.263,15€ in skupni
finančni okvir, ki zdaj znaša 1.634.463,15€.
V SLR se spremenijo preglednice:
Preglednica 21: Ukrepi za dosego ciljev SLR (poglavje 11 - Akcijski načrt)
Preglednica 22: Razdelitev sredstev po posameznem skladu
Preglednica 23: Načrtovana dinamika črpanja sredstev za posamezne podukrepe po letih
Preglednica 24: Načrtovana razdelitev sredstev po posameznih tematskih področjih ukrepanja
Nova sredstva iz EKSRP smo razporedili po letih od 2020 do 2023 na tematsko področje B – Dvig
kvalitete bivanja za prebivalce Mežiške doline in sicer na Ukrep 5 - Podpora aktivnostim za razvoj
dejavnosti za prosti čas, razvoj kulturnih dejavnosti in za spodbujanje aktivnega življenjskega sloga,
vključno z zagotavljanjem infrastrukture za kakovostnejše življenjsko in bivalno okolje.
Prav tako smo v preglednicah spremenili zneske izplačil za leta 2017, 2018 in 2019, zaradi uskladitve
z realnim stanjem izplačil.

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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