UREDITEV MESTNIH TRŽNIC V MEŽIŠKI DOLINI
Prijavitelj operacije: LAS Mežiške doline
Partnerji: občina Ravne na Kor., občina Prevalje, občina Mežica, občina Črna na Kor.
Vrednost operacije: 311.383,12 EUR
Vrednost sofinanciranja (EKSRP): 196.295,51 EUR
Izvedba operacije: 7.9.2017 – 31.05.2018
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
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:
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

4. 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
• Nakup potrebne pomične opreme za delovanje tržnice v Črni (stojnice, prodajna hiška).
• Ureditev dveh manjših tržnic v Rudarjevem in v Žerjavu: ureditev prostora (izravnava,
polaganje tlakovcev), elektrifikacija, napeljava vode, 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
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
1. Urejene mestne tržnice na Ravnah, na Prevaljah, v Mežici in v Črni
2. Pripravljen Model za povezano delovanje tržnic v Mežiški dolini

