OKOLJU PRIJAZNA MEŽIŠKA DOLINA
Prijavitelj operacije: LAS Mežiške doline
Partnerji na območju LAS MD: Občina Ravne na Koroškem, Občina Prevalje, Občina Mežica in Občina
Črna na Koroškem
Vrednost operacije pri LAS MD: 282.249,18 EUR
Vrednost sofinanciranja EKSRP pri LAS MD: 107.738,68 EUR
Izvedba operacije: 1. FAZA: 1. 4. 2022 – 30. 9. 2022
2. FAZA: 1. 10. 2022 – 31. 12. 2022
Ozadje operacije

Pojem varstva okolja je široko osnovan, kar pomeni, da so aktivnosti s področja te tematike številne.
Varovanje okolja se dotika tem, kot so ekosistemi, biodiverziteta, kakovost zraka, tal, voda,
pomembnost zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, skrb za čistejše okolje v katerem živimo, zaščita
biotske raznovrstnosti in ostalih okoljskih problemov.
Problematika varstva okolja je po svoji naravi kompleksna, njeno reševanje pa povezano z usklajeno in
aktivno udeležbo različnih deležnikov. V prvi vrsti je pomembna ozaveščenost posameznikov o lastni
udeležbi pri nastajanju okoljskih posledic in je tudi osnovni pogoj, da ljudje začnejo razmišljati in počasi
spreminjati utečene, okolju ne preveč prijazne, navade. Če takšne ozaveščenosti ni, tudi ni
pripravljenosti za drugačno delovanje. Usklajeno delovanje tako celotne družbe, kot vsakega
posameznika postavlja temelje za uspeh.
Varstvo okolja je tudi varovanje zdravja. Nacionalni program o okolju in zdravju povezuje zdravstveni
in okoljski sektor, rezultat pa naj bi bil usklajeno delovanje oziroma izvajanje ukrepov za izboljšanje
okolja in posledično zdravja na nacionalni in lokalni ravni.
V Mežiški dolini se zavedamo pomembnosti okoljevarstva in vsega povezanega s to tematiko, zato smo
sklenili partnerstvo v okviru katerega bodo posamezne občine izvajale aktivnosti, ki bodo reševale
posamezne okoljske probleme na njihovem območju in s tem doprinesle k okolju prijaznejši Mežiški
dolini.
Aktivnosti operacije

DP1: Koordinacija, administrativno vodenje in nadzor nad izvajanjem skupnega projekta območja
LAS
A1: 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.
DP2: Vzpostavitev sistema, ki bo reševal določene okoljske probleme in prispeval k urejenemu
okolju ter občane spodbujal k ločevanju odpadkov
A2: Postavitev smetarnikov in urejanje prostorov za odlaganje smeti na javnih površinah, na
Ravnah na Koroškem se bodo uredili prostori za postavitev 10 smetarnikov v katere bo razporejenih
29 posod za ločeno zbiranje odpadkov velikosti 240 l.

V Mežici se bodo uredili prostori za odlaganje smeti na štirih lokacijah. In sicer pri Narodnem domu in
na treh lokacijah pri večjih zaselkih oz. večstanovanjskih blokih.
A3: Ureditev prostorov za zbiranje in nabava posod za zbiranje odpadnega jedilnega olja iz
gospodinjstev na Prevaljah, na treh lokacijah na območju Prevalj se bodo namestile posode v
velikosti 200 l za zbiranje odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev (posoda se postavi na pocinkano
pohodno ploščo z lovilcem kapljic in z dvema pritrdilnima drogovoma). Kupljene bodo tudi manjše
posode za zbiranje odpadnega olja, ki bodo razdeljene gospodinjstvom na območju občine.
A4: Ureditev zbirnega centra za zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov na Prevaljah
V občini Prevalje bo na novo postavljen zbirni center, ki je predviden kot pokriti prostor, urejen in
opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij komunalnih odpadkov za
območje občine Prevalje. V okviru projekta Okolju prijazna Mežiška dolina bodo izvedena gradbena in
obrtniška dela.
DP3: Blaženje posledic onesnaženosti tal s svincem v Mežiški dolini - urejanje in zatravitev javnih
površin
A5: Postavitev urbanega fitnesa. Na območju Športnega parka na Pristavi v Črni na Koroškem se bo
uredil prostor za postavitev urbanega fitnesa. Urejena bo podlago za postavitev fitnes orodij, ki bodo
postavljena z namenom ureditve javne površine v skrbi za njihovo zatravitev in zapolnitev z različno
športno, urbano in drugo opremo.
DP4: Obnova in ponovna uporaba zapuščenega podstrešja nekdanje konjušnice – obnova socialne
funkcije stavbe v Črni na Koroškem
A6: Postavitev balvanske plezalne stene. Na zapuščenem podstrešju starejše stavbe (nekdanje
konjušnice) v lasti Občine Črna na Koroškem, bo postavljena balvanska plezalna stena, ki bo stavbi
dala novo socialno funkcijo.
DP5: Nakup agregata - korak k prilagajanju na okoljske in podnebne spremembe
A7: Občina Črna na Koroškem obsega kar 156 m2 površine. Soočanje s podnebnimi spremembami in z
njimi povezanimi ekstremnimi naravnimi pojavi, ki povzročajo naravne nesreče (plazovi, žledolom, …)
in z njimi izpade električne energije je tako zanjo poseben izziv. Zato bo kupljen agregat, ki ga bo
občina dala v uporabo občanom in bo na voljo različnim ciljnim skupinam (gasilcem, Civilni zaščiti ali
drugim organizacijam, ki bi ga potrebovale).
DP6: Dostop do trajnostne hrane (Strategija »Od vil do vilic«) – ureditev urbanih vrtov na Ravnah
na Koroškem
A8: Urbani vrtovi na območju Čečovja so tradicionalni, zato želi občina to območje celostno urediti
tako, da bodo vzpostavljeni skupnostni urbani vrtovi. Urejenih bo 22 manjših vrtičkov, ki bodo
ograjeni z leseno ograjo, ob kateri bo na notranji strani vrta zasajeno raznovrstno jagodičevje, na
zunanji strani ograje pa bo posajena tudi kakšna stara sorta sadnega drevja. Postavljen bo še skupni
lesen objekt (v katerem bo več lop) z nadstrešnico in mizo za druženje. Prav tako bo urejen javni
vodovod in kompostnik.

DP7: Aktivnosti za informiranje, izobraževanje, usposabljanje in dvig osveščenosti prebivalcev na
področju okolje varstva – skupni program za vse prebivalce Mežiške doline.
A9: Izveden bo skupni program za informiranje, izobraževanje, usposabljanje in dvig osveščenosti
prebivalcev na področju okoljevarstva:
−
−
−

Ekološka tržnica informacij – dogodek namenjen občanom vseh starosti bo izveden v 4 večjih
krajih v dolini;
Skupna čistilna akcija »Očistimo Mežiško dolino« bo izvedena predvidoma v mesecu aprilu, v
okviru dogajanja ob dnevu za spremembe;
Predavanja po vseh štirih občinah za različne ciljne skupine (kot npr. »Prazen koš, polna
denarnica«, predavanja na temo samooskrbe, zdrave lokalne hrane, kratke verige, pojem
»Od vil do vilic«, …).

Cilji operacije

Predstavljena investicija bo imela pozitivne učinke na dvig kvalitete življenja prebivalcev Mežiške doline
in na trajnostni razvoj občin.
SPLOŠNI CILJ projekta je ohranitev obstoječih naravnih danosti ter dvig osveščenosti in zavednosti
prebivalstva o pomenu varstva okolja in narave.
STRATEŠKI OZ. DOLGOROČNI CILJ izvedbe operacije je z investicijami izboljšati stanje na področju
okoljevarstva in s tem narediti Mežiško dolino okolju prijaznejšo in urejeno. Pomemben del projekta
pa je namenjen ozaveščanju, informiranju in podpori prebivalstvu za izpolnjevanje okoljskih
obveznosti.
OPERATIVNI CILJI OPERACIJE:
•

vzpostavitev trdnega partnerstva za skladnejše delovanje na področju okoljevarstva v Mežiški
dolini;
• vzpostavitev mrež za prenos znanja na področju varovanja okolja in energetske učinkovitosti;
zagotovitev kvalitetnejšega življenjskega prostora prebivalcem Mežiške doline.
Ključni rezultati operacije na ravni partnerstva so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 postavljenih smetarnikov za 29 posod v velikosti 240 l, za ločeno zbiranje odpadkov iz
gospodinjstva – na Ravnah;
urejeni 3 prostori za odlaganje smeti v večjih zaselkih v občini Mežica;
urejen zbirni center za zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov v občini Prevalje;
postavljene 3 posode za zbiranje odpadnega jedilnega olja in razdeljenih cca. 2300 posodic za
zbiranje odpadnega jedilnega olja po gospodinjstvih;
urejeni urbani vrtovi in postavljen skupni objekt z lopami za shranjevanje orodja – na lokaciji
»Senica tumf« na Ravnah;
urejena javna površina na območju Športnega parka na Pristavi v Črni na Koroškem – urejen
prostor za postavitev urbanega fitnesa;
obnovljeno zapuščeno podstrešja nekdanje konjušnice v centru Črne in postavljena plezalna
stena;
kupljen 1 agregat v občini Črna na Koroškem;
pripravljen in izveden skupni program za informiranje, izobraževanje, usposabljanje in dvig
osveščenosti prebivalcev na področju okoljevarstva

