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RAVNE NA KOROŠKEM, marec 2021

V letu 2015 je bila, ob sodelovanju vseh lokalnih akterjev, posameznikov in zainteresirane javnosti,
pripravljena Strategija lokalnega razvoja (SLR) 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.
ZAKAJ SPREMINJAMO SLR?
Ministrstvo gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je organ upravljanja za Evropski sklad za regionalni
razvoj (ESRR), je v letu 2020 razdelilo preostala sredstva sklada, namenjena programu CLLD, med
delujoče LAS v Sloveniji.
LAS Mežiške doline so bila dodeljena dodatna sredstva iz ESRR v višini 159.704,33€. Zaradi dodatnih
sredstev smo pripravili III. 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 ostalih tabelah SLR.
Zaradi prejetih dodatnih sredstev, se zviša finančni okvir ESRR za operacije, ki zdaj znaša 597.279,33€
in skupni finančni okvir LAS Mežiške doline za operacije, ki zdaj znaša 1.524.022,48€.
V SLR se spremenijo preglednice:
Preglednica 18: Specifični cilji, kazalniki in mejne vrednosti (str. 50 – 51)
Preglednica 21: Ukrepi za dosego ciljev SLR (str. 70 – 71))
Preglednica 22: Razdelitev sredstev po posameznem skladu (str. 93)
Preglednica 23: Načrtovana dinamika črpanja sredstev za posamezne podukrepe po letih (str. 94)
Preglednica 24: Načrtovana razdelitev sredstev po posameznih tematskih področjih ukrepanja (str. 94)

C – Varstvo okolja in ohranjanje
narave

Nova sredstva iz ESRR smo razporedili na leti 2022 in 2023 in sicer na tematski področji:
Razvojne potrebe/izzivi – preneseno iz poglavja 6
- Informiranje, osveščanje in izobraževanje predvsem
prebivalstva urbanih naselij o pomenu uporabe obnovljivih
virov in okoljsko osveščanje skozi različne aktivnosti.
- Ohranitev obstoječih naravnih danosti ter dvig osveščenosti
in zavednosti prebivalstva o pomenu varstva okolja in narave s
posebnim poudarkom na območju NATURE 2000 in drugih
območjih s posebnimi naravnimi danostmi.
- Poskrbeti za ohranitev izročila naših prednikov in ga prenesti
na zanamce – pomen izobraževanja in osveščanja mladih –
seznaniti in poučiti jih na izviren, neformalen način.
– informiranje in podpora prebivalstvu na podeželju za
izpolnjevanje okoljskih obveznosti.
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D - Večja vključenost mladih, žensk in
drugih ranljivih skupin

Razvojne potrebe/izzivi – preneseno iz poglavja
6
- Krepitev obstoječih in uvajanje novih programov
za ranljivejše ciljne skupine prebivalcev
- vzpostavljanje inovativnih partnerstev, ki bodo
sposobna oblikovati in izvajati mrežo storitev za
zmanjšanje tveganja socialne izključenosti in
revščine
- Dvig kvalitete bivanja prebivalcev Mežiške doline
z aktivnostmi za razvoj dejavnosti za prosti čas in
razvoj kulturnih dejavnosti s poudarkom na
aktiviranju otrok in mladine, vključno z
zagotavljanjem potrebne infrastrukture
Zdravje prebivalstva – spodbujanje zdravega in
aktivnega življenjskega sloga vseh starostnih
skupin prebivalcev, vključno z zagotavljanjem
infrastrukture za kakovostnejše življenjsko in
bivalno okolje.
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Pravilo, ki izhaja iz Uredbe CLLD pravi, da mora biti v SLR na vsako tematsko področje dodeljenih vsaj
10% sredstev finančnega okvirja za izvedbo operacij. Z dodelitvijo sredstev ESRR na tematski področji
C in D, bomo zadostili temu določilu.
Dodeljena sredstva po TEMATSKIH PODROČJIH
Trenutno stanje sredstev
dodeljenih za operacije, na
tematskih področjih v %

Stanje sredstev na
tematskih področjih po
III. Spremembi SLR v %

A

USTVARJANJE NOVIH DELOVNIH MEST

29,18

25,03

B

OSNOVNE STORITVE NA PODEŽELJU

52,80

45,28

C

VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE

11,21

16,17

D

VKLJUČENOST RANLJIVIH SKUPIN

6,82

13,52

100,00

100,00

Prav tako smo v preglednicah spremenili zneske izplačil za leta 2017, 2018, 2019 in 2020, 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.
Obrazložitev pripravila:
Viktorija Barbič
A.L.P. PECA d.o.o
Vodilni partner LAS Mežiške doline
Priloga:
- 16. poglavje SLR: 16 Finančni načrt, vključno s finančno razdelitvijo po zadevnih skladih iz te uredbe
v skladu s finančnim okvirjem

