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OBRAZLOŽITEV
DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »NAŠA DRAVA«

Projekt se prijavlja na 5.javni poziv za oddajo projektnih predlogov za izbor operacij v
okviru 62. člena Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v
programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18,
68/18 in 68/19).
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa 19.3
»Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« (v nadaljnjem
besedilu: podukrep) za sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin (v nadaljnjem
besedilu: LAS), ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako
znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah
Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je izdelan na podlagi Uredbe o
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (UL RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).
Predvideni viri financiranja so naslednji:
•

EKSRP in proračun RS

•

LAS MDD p. p.

•

Občine Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka.

Pripravila:
mag. Maša Peteržinek, višja svetovalka
za pripravo in vodenje projektov
Pregledala:
Marjana ŠVAJGER, direktorica OU

IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA - DIIP
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA – DIIP
Prijava na 5. Javni razpis za podukrep 19.3 - priprava in sodelovanje lokalnih akcijskih skupin

NAŠA DRAVA

Vodilni partner: LAS Bogastvo podeželja, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj
Prijavitelj: LAS MDD, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec
Projektni partnerji na območju LAS MDD:
 Občina Dravograd
 Občina Muta
 Občina Vuzenica
 Občina Radlje ob Dravi
 Občina Podvelka

Slovenj Gradec, februar 2020
LAS MISLINJSKE IN DRAVSKE DOLINE, vodilni partner Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj
Gradec,
www.lasmdd.si, tel. 02 88 121 10

UVODNA PREDSTAVITEV SKUPNEGA PROJEKTA »NAŠA DRAVA«
Operacija »Naša Drava« je projekt sodelovanja desetih Lokalnih akcijskih skupin z območja
reke Drave, ki imajo pod svojim okriljem vključene še člane znotraj LAS. Sodeluje osem
slovenskih LAS: LAS Bogastvo podeželja, LAS Lastovica, Toti LAS, LAS Ovtar Slovenskih
goric, LAS Haloze, LAS OE Ormož, LAS Drava, LAS MDD in dve hrvaški LAS: LAG
Međimurski doli i bregi in LAG Drava Mura. Prijavitelj projekta za območje Mislinjske in
Dravske doline je LAS Mislinjske in Dravske doline (LAS MDD), partnerice pa so: Občina
Dravograd, Občina Muta, Občina Vuzenica, Občina Radlje ob Dravi in Občina Podvelka.
Projekt je v skladu s cilji Strategije lokalnega razvoja za LAS Mislinjske in Dravske doline za
obdobje 2014-2020 in se bo izvajal v okviru podukrepa 19.3, PRP 2014-2020: »Priprava in
izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine«.
Nosilec projekta za območje Mislinjske in Dravske doline je LAS MDD, ki bo prevzela
koordinacijo celotnega projekta. Ta predstavlja poleg vodenja in nadzora nad izvajanjem
projekta tudi vzpostavitev dokumentarnega arhiva ter pripravo poročil in vlaganje zahtevkov
za sofinanciranje. LAS MDD bo pri izvedbi posameznih aktivnost sodelovala z vsemi partnerji,
skladno z njenimi kompetencami. Občine Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in
Podvelka bodo sodelovale pri aktivnostih, ki se bodo izvajale na lokacijah LAS MDD,
zagotovile finančna sredstva za svoj del stroškov projekta oz. zagotovile prispevek v naravi.
Partnerstvo enajstih Lokalnih akcijskih skupin bo s projektom »Naša Drava« kandidiralo na 5.
Javnem razpisu za podukrep 19.3, ki ga je razpisalo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano. Predvidena stopnja sofinanciranja aktivnosti projekta iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja in proračuna RS je 85% upravičenih stroškov projekta, oz. neto
vrednosti projekta.
V dokumentu identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP) smo opredelili
investicijske namere in cilje v obliki funkcionalnih zahtev, ki jih bo morala investicija
izpolnjevati. Dokument identifikacije investicijskega projekta vsebuje opise tehničnih,
tehnoloških ali drugih prvin predlaganih rešitev in je podlaga za odločanje o nadaljnji izdelavi
investicijske dokumentacije oz. investicije.
Naziv projekta:

Naša Drava

Nosilec projekta:
Sofinancer:

LAS MDD p. p.
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja – EKSRP, proračun
Republike Slovenije
Občina Dravograd, Občina Muta, Občina Vuzenica, Občina Radlje ob
Dravi, Občina Podvelka
Mestna občina Slovenj Gradec

Partnerji:
Izdelovalec DIIP:
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POVZETEK PROJEKTA
NASLOV PROJEKTA:
VRSTA INVESTICIJSKE
DOKUMENTACIJE:

NAŠA DRAVA
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA - DIIP
NOSILEC PROJEKTA/PRIJAVITELJ:

LAS MISLINJSKE IN DRAVSKE DOLINE - LAS MDD P. P.
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec
telefon: 02 88 121 10, fax: 02 88 121 18
spletna stran: http://www.lasmdd.si/, e-naslov: info@lasmdd.si

ODGOVORNA OSEBA
VODILNI PARTNER LAS

MARKO KOGELNIK, predsednik
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
Šolska ulica 5
2380 Slovenj Gradec
telefon: 02 88 121 10
Spletna stran: www.slovenjgradec.si
e-mail: info@slovenjgradec.si

ODGOVORNA OSEBA
VODILNEGA PARTNERJA

TILEN KLUGLER, župan
telefon: 02 88 121 10
e-pošta: info@slovenjgradec.si
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PARTNERJI

OBČINA DRAVOGRAD
NASLOV
ODGOVORNA OSEBA
INVESTITORJA

TELEFON
FAX
SPLETNA STRAN

E-MAIL
DAVČNA ŠTEVILKA
MATIČNA ŠTEVILKA
TRR
ODGOVORNI VODJA ZA
IZVEDBO INVESTICIJE
TELEFON

E-MAIL

Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd
MARIJANA CIGALA, županja
02 872 35 60
02 872 35 74
http://www.dravograd.si
obcina@dravograd.si
47554851
5880351000
SI56 0122 5010 0009 832
MARIJANA CIGALA, županja
02 872 35 60
obcina@dravograd.si

OBČINA MUTA

NASLOV
ODGOVORNA OSEBA
INVESTITORJA

TELEFON
FAX
SPLETNA STRAN
E-MAIL

DAVČNA ŠTEVILKA
MATIČNA ŠTEVILKA
TRR
ODGOVORNI VODJA ZA
IZVEDBO INVESTICIJE

TELEFON
E-MAIL

Glavni trg 17, 2366 Muta
MIRKO VOŠNER, župan
02 88 79 600
02 88 79 606
www.muta.si
obcina.muta@muta.si
89876547
5881706000
SI56 0128 1010 0011 065
MIRKO VOŠNER, župan
02 88 79 602
mirko.vosner@muta.si
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OBČINA VUZENICA
NASLOV
ODGOVORNA OSEBA
INVESTITORJA

TELEFON
FAX
SPLETNA STRAN

E-MAIL
DAVČNA ŠTEVILKA
MATIČNA ŠTEVILKA
TRR
ODGOVORNI VODJA ZA
IZVEDBO INVESTICIJE

TELEFON
E-MAIL

Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica
FRANC - FRANJO GOLOB, župan
02 87 91 220
02 87 91 221
http://www.vuzenica.si
obcina.vuzenica@siol.net
43178740
5881765
01341-0100011132
FRANC - FRANJO GOLOB, župan
02 87 91 220
obcina.vuzenica@siol.net

OBČINA RADLJE OB DRAVI
NASLOV
ODGOVORNA OSEBA
INVESTITORJA

Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi
mag. ALAN BUKOVNIK, župan

TELEFON

02 88 79 630

FAX

02 88 79 640

SPLETNA STRAN

E-MAIL
DAVČNA ŠTEVILKA
MATIČNA ŠTEVILKA
TRR
ODGOVORNI VODJA ZA
IZVEDBO INVESTICIJE
TELEFON

E-MAIL

www.obcina-radlje.si
obcina.radlje@radlje.si
12310727
5881811
01301-0100010958
mag. ALAN BUKOVNIK, župan
02 88 79 630
obcina.radlje@radlje.si

5
LAS MISLINJSKE IN DRAVSKE DOLINE, vodilni partner Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj
Gradec,
www.lasmdd.si, tel. 02 88 121 10

OBČINA PODVELKA

NASLOV
ODGOVORNA OSEBA
INVESTITORJA

Podvelka 13, 2363 Podvelka
ANTON KOVŠE, župan

TELEFON

02 876 95 10

FAX

02 876 62 16

SPLETNA STRAN

E-MAIL

www.podvelka.si
obcina@podvelka.si

DAVČNA ŠTEVILKA

42106257

MATIČNA ŠTEVILKA

5881668000

TRR
ODGOVORNI VODJA ZA
IZVEDBO INVESTICIJE

TELEFON
E-MAIL

SI56 0129 3010 0011 253
ANTON KOVŠE, župan
02 876 95 10
obcina@podvelka.si
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1. NAVEDBA NOSILCA, PARTNERJEV IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE
DOKUMENTACIJE

1.1

OPREDELITEV NOSILCA IN PARTNERJEV PROJEKTA

Nosilec projekta
Naziv:
Naslov:
Telefon:
Telefaks:
E-mail:
Spletna stran:
Odgovorna oseba:
Podpis odgovorne osebe:

LAS MISLINJSKE IN DRAVSKE DOLINE – LAS MDD
P. P.
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec
02 88 121 10
02 88 121 18
info@las-mdd.si
www.lasmdd.si
Marko Kogelnik

Žig:
Pogodbeno partnerstvo – vodilni partner
Naziv:
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
Naslov:
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec
Telefon:
02 88 121 10
Telefaks:
02 88 121 18
Davčna štev.
92076912
E-mail:
info@slovenjgradec.si
Spletna stran:
www.slovenjgradec.si
Odgovorna oseba:
Tilen Klugler, župan
Podpis odgovorne osebe:
Žig:
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Partner pri projektu
Naziv:
Naslov:
Telefon:
Telefaks:
Davčna štev.
E-mail:
Spletna stran:
Odgovorna oseba:
Podpis odgovorne osebe:

OBČINA DRAVOGRAD
Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd
02 872 35 60
02 872 35 74
47554851
obcina@dravograd.si
www.dravograd.si
Marijana Cigala, županja

Žig:

Partner pri projektu
Naziv:
Naslov:
Telefon:
Telefaks:
Davčna štev.
E-mail:
Spletna stran:
Odgovorna oseba:
Podpis odgovorne osebe:

OBČINA MUTA
Glavni trg 17, 2366 Muta
02 88 79 600
02 88 79 606
89876547
obcina.muta@muta.si
www.muta.si
Mirko Vošner, župan

Žig:

Partner pri projektu
Naziv:
Naslov:
Telefon:
Telefaks:
Davčna štev.
E-mail:
Spletna stran:
Odgovorna oseba:
Podpis odgovorne osebe:

OBČINA VUZENICA
Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica
02 87 91 220
02 87 91 221
43178740
obcina.vuzenica@siol.net
www.vuzenica.si
Franjo Golob, župan

Žig:
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Partner pri projektu
Naziv:
Naslov:
Telefon:
Telefaks:
Davčna štev.
E-mail:
Spletna stran:
Odgovorna oseba:
Podpis odgovorne osebe:

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi
02 88 79 630
02 88 79 640
12310727
obcina.radlje@radlje.si
www.obcina-radlje.si
mag. Alan Bukovnik, župan

Žig:

Partner pri projektu
Naziv:
Naslov:
Telefon:
Telefaks:
Davčna štev.
E-mail:
Spletna stran:
Odgovorna oseba:
Podpis odgovorne osebe:

OBČINA PODVELKA
Podvelka 13, 2363 Podvelka
02 87 69 510
02 87 66 216
42106257
obcina@podvelka.si
www.podvelka.si
Anton Kovše, župan

Žig:

1.2

IZDELOVALEC
PROJEKTA

DOKUMENTA

Izdelovalec DIIP:
Naslov:
Telefon:
Faks:
E-mail:
Odgovorna oseba
za izvedbo:
Podpis odgovorne osebe:

IDENTIFIKACIJE

INVESTICIJSKEGA

MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
Šolska ulica 5
2380 Slovenj Gradec
02 88 121 10
02 88 121 18
info@slovenjgradec.si
mag. Lidija Požgan, univ. dipl. prav.
______________________________________

Žig izdelovalca:
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1.3

OSNOVNI PODATKI O NOSILCU PROJEKTA IN PARTNERJIH PROJEKTA

1.3.1 Osnovni podatki o nosilcu projekta
Nosilec projekta za območje Mislinjske in Dravske doline je Lokalno partnerstvo LAS
Mislinjske in Dravske doline (v nadaljevanju LAS MDD p. p.), katere namen je spodbujati
trajnostni in uravnotežen razvoj podeželja in urbanih območij na območju Mislinjske in
Dravske doline. Ta namen se uresničuje skozi izvajanje skupnih operacij oz. projektov, ki imajo
učinek na čim več prebivalstva in na celotno območje LAS Mislinjske in Dravske doline.
Naloga LAS Mislinjske in Dravske doline, kot nosilke projekta, je koordinacija,
administrativno vodenje in nadzor nad izvajanjem projekta sodelovanja na območju LAS
Mislinjske in Dravske doline.
Območje LAS MDD leži na severovzhodnem delu Slovenije in je zaokroženo območje, ki
zaobjame geografsko območje Mislinjske in Dravske doline ob tako imenovanem Zahodnem
Pohorju.
Geografsko območje LAS MDD zajema osem občin Koroške statistične regije (vzhodni del
Koroške statistične regije) in se uvršča v Vzhodno kohezijsko regijo.

1.3.2 Osnovni podatki o partnerjih projekta
Partnerji projekta »Naša Drava« so: Občina Dravograd, Občina Muta, Občina Vuzenica,
Občina Radlje ob Dravi, Občina Ribnica na Pohorju in Občina Podvelka.
Občina Dravograd
Dravograd je geografsko središče Koroške, ki leži na stičišču dolin treh rek: Drave, Meže in
Mislinje, na severovzhodnem delu Slovenije, ob meji z Avstrijo. Obdajajo ga gozdno bogata
hribovja Strojne na zahodu, Kozjaka na severu in Pohorja na jugu. Košenjak je najvišji vrh
občine in Kozjaka in meri 1522 m nadmorske višine.
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Površina občine meri 105 km2. Tu živi 8863 prebivalcev, največje naselje je Dravograd, kjer
živi 3414 prebivalcev, sicer pa je štiriindvajset naselij zaokroženih v območja krajevnih
skupnosti Dravograd, Črneče, Libeliče, Šentjanž pri Dravogradu in Trbonje. Dravograd je
srednje velika občina, ena med dvanajstimi v Koroški pokrajini.
Drava deli Dravograd na dva bregova, povezana z mostovi in hidroelektrarno. Prometnice
povezujejo glavne tranzitne smeri proti Mariboru, Velenju, Avstriji, Ravnam na Koroškem in
Libeličam. Cestne in železniške povezave dopolnjuje tudi mednarodna kolesarska pot ob Dravi,
ki poteka v občini od mejnega prehoda Vič, skozi Dravograd in preko Drave skozi Bukovje v
Trbonje. Prometno križišče cestnih in železniških ter nekdanjih vodnih poti, obmejna lega in
naravne danosti so vse od nastanka Dravograda v 12. stoletju vplivali na njegov gospodarski in
družbeni razvoj.
Občina Muta
Občina Muta leži v osrednji Dravski dolini na severovzhodnem delu Slovenije, vpeta je med
reko Dravo na jugu in slovensko-avstrijsko mejo na severu.
Obsega dve geografsko - gospodarski enoti: dolino ob reki Dravi s terasami in ravninskim
svetom do vznožnih obronkov hribovitega zaledja in hriboviti svet vzdolž državne meje. Muta
leži v predalpskem svetu, ki ima bogato floro in razmeroma obilo površinskih voda.
Središče občine je trg Zgornja Muta, gručasto naselje na dvignjeni naselbini ob glavni cesti
Dravograd – Maribor, ki posebej lepo izstopa na zahodni strani. Tukaj je tudi upravno središče
z županstvom, krajevnim uradom, šolo, knjižnico, banko, pošto, župnijskim uradom,
zdravstvenim domom, trgovinami in drugimi ustanovami. Večja naselja Zg. Muta, Sp. Muta in
Gortina so se torej razvijali na ravninskem delu, zaselki Pernice, Mlake, Sv. Jernej nad Muto in
Sv. Primož nad Muto pa se razprostirajo po hribovitih predelih Golice in Kobanskega ob
državni meji.
Vsi zaselki skupaj tvorijo složno celoto na 39 km2 in 3770 prebivalcev.
Občina Vuzenica
Vuzenica leži ob sotočju reke Drave in njenega pritoka Cerkvenice, pod severnim vznožjem
gozdnatega Pohorja. Vuzenico odlikuje sloves enega najstarejših krajev v Dravski dolini.
Nekdaj so tu splavarji splavili »flose«, prevozniki pa so ob Dravi veselo tovorili. Živahno je
bilo tudi na številnih sejmih in ta tradicija je ostala živa še danes. O nekdanji slavi še danes
pričajo ostanki starega gradu in župnijska cerkev sv. Nikolaja. V njen je bil nadžupnik mili
pesnik in narodni buditelj Anton Martin Slomšek. Tesane stavbe s številnimi okrasnimi detajli
so danes spomenik ljudskega stavbarstva in priča bivalne kulture. Vse skupaj s skrivnostmi
narave povezuje urejena gozdna pot, ki vabi na čudovite sprehode po naseljih Sv. Vid, Dravče,
Šentjanž nad Dravčami in Sv. Primož na Pohorju. Pokrajina, ki nudi obilico možnosti za
rekreacijo v neokrnjeni naravi, gozdnih sadežev in domačih dobrot, je prepredena s številnimi
pohodnimi potmi.
Na skupni površini občine, ki meri 50,50 km2 živi 2885 prebivalcev.
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Občina Radlje ob Dravi
Občina Radlje ob Dravi leži v središču Dravske doline med Dravogradom in Mariborom, tik
ob meji z Avstrijo mesto Radlje ob Dravi, ki ima zelo lepo geografsko lego na nadmorski višini
371 m. Na eni strani ga obdajajo hribi Kozjaka, na drugi strani hribi Pohorja, ki so poraščeni z
najlepšimi gozdovi v Sloveniji. Radlje ob Dravi je v uradnih zapisih prvič omenjeno že pred
več kot 850 leti. Dolina se tukaj razširi, tudi splošni pogoji za razvoj industrije so ugodnejši.
Sam kraj pa je kljub mnogim spremembam obdržal svojo trško podobo, trenutno nekoliko
prenovljeno, a posrečeno vpeto v prvotno okolje. Za mnoga bližnja naselja so Radlje ob Dravi
tudi pomembno poslovno središče. Prostrani nasadi hmelja pa celotni podobi kraja dajejo še
svojevrsten okvir.
Naselja v Občini Radlje ob Dravi so: Brezni Vrh, Dobrava, Radelca, Radlje ob Dravi, Remšnik,
Spodnja Orlica, Spodnja Vižinga, Sv. Anton na Pohorju, Sv. Trije kralji, Št. Janž pri Radljah,
Vas, Vuhred, Zgornja Vižinga, Zgornji Kozji Vrh. Občina Radlje ob Dravi meri 94 km2. Po
površini se med slovenskimi občinami uvršča na 77. mesto. Sredi leta 2016 (SURS, 2016) je
imela občina približno 6.220 prebivalcev.
Občina Podvelka
Občina Podvelka je del koroške statistične regije. Meri 104 km2. Po površini se med
slovenskimi občinami uvršča na 66. mesto.
Občino Podvelka sestavljajo vaške skupnosti Kapla, Ožbalt, Brezno, Podvelka in Lehen. V
objemu Kozjaka in Pohorja ter ob toku reke Drave sta neokrnjena narava in kulturna dediščina
biser, ki ga želijo predstaviti turistom in obenem ohraniti za prihodnje rodove.
Sredi leta 2014 je imela občina približno 2.400 prebivalcev (približno 1.250 moških in 1.150
žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 169. mesto. Na
kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 23 prebivalcev; torej je bila gostota
naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).
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2. ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE
2.1 ANALIZA STANJA – OBMOČJE LAS
Geografsko območje LAS MDD zajema osem občin Koroške statistične regije (vzhodni del
Koroške statistične regije) in se uvršča v Vzhodno kohezijsko regijo. Umeščeno je v sever
severovzhodni del Republike Slovenije, kot del alpskega sredogorja. Območje meji na sosednjo
Republiko Avstrijo na severu, na zahodu na Mežiško dolino Koroške statistične regije (LAS
Mežiške doline), na jugu na Savinjsko statistično regijo ter na vzhodu na Podravsko statistično
regijo.
Predstavlja zaokroženo teritorialno enoto, ki zaobjame geografsko območje Mislinjske in
Dravske doline ob tako imenovanem Zahodnem Pohorju. Za to območje so značilni skupni
socialni in ekonomski odnosi ne glede na geografske ali zgodovinske posebnosti.
Območje LAS MDD je
na ravni NUTS 2
umeščeno v Vzhodno
kohezijsko regijo, na
ravni NUTS 3 pa v
Koroško
statistično
regijo. Teritorialno je
območje razdeljeno v tri
Upravne enote (SKTE 4)
in osem občin (SKTE 5),
znotraj
katerih
se
opredeljuje sto naselij.
Območje se razprostira
na območju 736,9 km2,
kar
zajema
70,8%
celotnega
območja
Koroške
statistične
Slika 1: Opredelitev naselij območja LAS MDD (2015)
regije, 6,03% površine
Vzhodne kohezijske regije oz. 3,63% površine Republike Slovenije.
Območje LAS MDD se opredeljuje kot
pretežno podeželsko območje1. Mesta in
urbana naselja so policentrično povezana v
okviru regionalnega območja, kjer se v skladu z
učinkovitostjo in enakomerno dostopnostjo,
primerno razmestitvijo funkcij in medsebojnimi
prometnimi povezavami primerno razvijajo in
širijo svoj vpliv na čezmejno področje.
Slika 2:
Opredelitev območja LAS MDD v Koroški statistični
regiji

1 Definicija podeželskega območja OECD.
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Večina prebivalstva je skoncentriranega v dolinskem delu Dravske in Mislinjske doline, z
živahnim povezovanjem preko prometnih povezav V- Z skozi Dravsko dolino, ki se na vzhodu
navezuje na panonsko nižino in S - J skozi Mislinjsko dolino, ki se na jugu navezuje na
centralno Slovenijo. Obe prometni osi se sekata v Dravogradu s poudarjeno tendenco
povezovanja preko mejnega prehoda Vič s sosednjo Republiko Avstrijo - Avstrijska Koroška
in preko mejnega prehoda Radlje z Avstrijsko Štajersko. Geografsko leži območje LAS MDD
na stičišču dveh dežel - Koroške in Štajerske (tako Slovenske kot Avstrijske).
Razvojni učinki - endogeni razvoj podeželja
Glavni problem večine evropskih držav je razvoj in revitalizacija podeželja. Endogeni razvoj
(koncept endogenega razvoja smatramo kot pristop k razvoju podeželja) kot proces temelji na
aktiviranju značilnih in ustreznik notranjih virov in potencialov nekega območja.
Predpostavljamo, da je neoendogeni pristop kot nova razvojna paradigma za ravnotežen razvoj
podeželja usmerjen k obnovitvi lokalnega gospodarstva, oživitvi lokalne podeželske skupnosti
ter aktiviranju, ponovnemu vrednotenju in uravnoteženi rabi lokalnih endogenih razvojnih
potencialov. Razvojne razlike med podeželskimi območji ter mestom in podeželjem mogoče
zmanjšati z aktiviranjem endogenih razvojnih potencialov podeželja in njihovim
decentraliziranim upravljanjem.
Poudariti pa je potrebno, da je identiteta podeželja sestavljena iz dveh sklopov in sicer na eni
strani naravnih značilnosti krajine, na drugi pa kulturne konfiguracije v prostoru, ki so nasledek
poselitve, obdelovanja, kulturnega življenja ipd.
Gonilna sila endogenega razvoja so lokalni akterji in lokalno prebivalstvo. Kljub vsemu so
potrebni tudi zunanji viri v obliki financiranja in svetovanja. Za uspešno funkcioniranje so
potrebne vezi tako znotraj regije kot tudi vezi z drugimi regijami. Predvsem so pomembne
"žive" komunikacije, živahen pretok informacij, znotraj sektorske in med sektorske povezave
ter sodelovanje.
2.2 ANALIZA STANJA NA RAVNI KOROŠKE STATISTIČNE REGIJE
Koroška regija leži v severnem delu Slovenije. Na vzhodu meji na Podravsko regijo, na jugozahodu na Savinjsko regijo ter na severu na Avstrijo. Meja z Avstrijo se razprostira v dolžini
100 km, deset kilometrski obmejni pas pa pokriva občine Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje,
Ravne na Koroškem, Dravograd, Muta, Radlje ob Dravi in Podvelka.
Koroško regijo sestavlja dvanajst občin: Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na
Koroškem, Slovenj Gradec, Mislinja, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka
in Ribnica na Pohorju.
Po velikosti in številu prebivalstva sodi Koroška med manjše slovenske regije. Zaobjema tri
doline, Dravsko, Mislinjsko in Mežiško dolino.
Regionalni vidik - razvojna ogroženost na ravni SKTE- 5 regije
Indeks razvojne ogroženosti predstavlja relativni kazalec razvitosti razvojne regije, ki se
izračuna na podlagi ponderiranja kazalcev razvitosti, ogroženosti in razvojnih možnosti.
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Regije NUTS 3 v Republiki Sloveniji se v programskem obdobju 2014–2020, upoštevaje indeks
razvojne ogroženosti, razvrščajo po stopnji svoje razvitosti. Indeks razvitosti za Koroško
statistično regijo za obdobje 2014-2020 je IRO 115. Tako se Koroška regija izkazuje kot manj
razvita regija v Sloveniji.

Slika 3:

Statistične regije v Sloveniji.

2.3 ANALIZA STANJA NA RAVNI OBMOČJA DRAVE
2.3.1 Prostor
Prostor LAS MDD je zelo raznolik, zvrstno členjen, nehomogen. Povečini je drobno
fragmentiran, kar pomeni, da v njem naletimo na prostorske spremembe na kratkih medsebojnih
razdaljah. V pretežni meri je poseljen in marsikje dokaj intenzivno antropogeniziran, tj. po
človeku/družbi preoblikovan. V nekaterih predelih je z različnimi človekovimi oz. družbenimi
rabami ali zaradi njih precej obremenjen.
Ugodne obdelovalne in poselitvene razmere se ponujajo predvsem v dolinskem delu, na rečnih
terasah reke Drave in Mislinje.
2.3.2 Okolje
Natura 2000 zajema 212,65 km2 oz. 28,9% površine LAS MDD (Slovenija 37,9%). Največje
površine območja Natura 2000 so v občini Ribnica na Pohorju (51,5%), Mislinja (42,6%) in
občini Podvelka (31,4%). Velika biotska raznovrstnost in ohranjena naravna dediščina
posameznih območji kot so Pohorje, Zgornja Drava s pritoki, Zahodni Kozjak, Razbor itd. …
omogočata doživljanje in spoznavanje rastlinskih in živalskih vrst ter naravnih procesov. Prav
tako se na območju LAS MDD nahajajo območja uvrščena na seznam območij, pomembnih za
skupnost (Pohorje, Huda luknja, Jenina, …). Ti potenciali nudijo veliko razvojno priložnost
endogenega trajnostnega turizma v povezavi z lokalno kulinariko in etnološkimi značilnostmi
območja.
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EPO Zgornja Drava
Ekološko pomembno območje Zgornja Drava obsega reko Dravo od državne meje pri
Dravogradu do Maribora. Vključuje celostno območje reke, vključno z obrežji, na posameznih
delih pa se razširi na pobočja Pohorja in Kozjaka, tako da vključuje tudi izlivne dele
naravovarstveno pomembnejših potokov. Bistvo ekološkega pomena izhaja iz geografskega
položaja in vodnega režima. V geografskem pogledu Drava poteka skozi dve veliki biografski
regiji, Alpe in Panonsko nižino. Drava obe območji povezuje in s svojo strugo ter celotno dolino
omogoča stalno povezavo in izmenjavo biodiverzitete obeh območij. Zato ima lastnosti
mednarodno pomembnega ekološkega koridorja. Druga značilnost je ledeniški vodni režim, kar
zagotavlja, da ima Drava visok vodni pretok tudi poleti, ko se pri drugih rekah že kažejo znaki
pomanjkanja vode zaradi suše.
Vsebinski pomen tega ekološko pomembnega območja je predvsem bogastvo in pestrost vodnih
in obvodnih habitatov (življenjskih okolij). Vode Drave in njenih pritokov so pomembni habitat
številnih ogroženih ali zavarovanih vrst rib in dvoživk. Žal so vode Drave precej onesnažene,
vendar kaže poudariti, da se je stanje v zadnjih letih bistveno izboljšalo. Z izgradnjo načrtovanih
čistilnih naprav in drugih sanacijskih ukrepov se razmere v prihodnje lahko še izboljšajo. Za
dolgoročno ekološko stabilnost so enako pomembni tudi obvodni habitati bujnega in pestrega
rastlinstva na obrežjih kot tudi gozdovi v neposredni bližini voda. Njihova funkcija je tako v
ohranjanju življenjskega okolja rastlinskih in živalskih vrst obrečnega prostora, kot tudi v
blaženju negativnih vplivov okolice na vodni del ekološko pomembnega območja. S stališča
ohranjanja biodiverzitete je najpomembnejši del tega območja vsekakor Dravograjsko jezero.
Njegove plitvine, otoki in obrežja, ki jih preraščajo trstišča in značilne obvodne drevesne
združbe, kot so belo vrbovje in jelševje, so prava oaza življenja sredi mest.
Njegov izredni naravovarstveni in vzgojno izobraževalni pomen bi kazalo bolje izkoristiti z
ureditvijo učne poti in z rednim izvajanjem ukrepov ohranjanja ugodnega stanja.
Dravograjsko jezero
Naravna vrednota, ujeta na stiku Strojanskega hribovja, Pohorja in Košenjaka je nastala v
obdobju po drugi svetovni vojni, ko je bila leta 1943 zgrajena hidroelektrarna Dravograd. Pred
jezom je nastala akumulacija, ki ji danes rečemo kar Dravograjsko jezero. Reka Drava je jezero
zapolnjevala s svojim odvečnim materialom in konec petdesetih let so iz jezera pogledale prve
proste zamuljene površine. Z zamuljevanjem in zaraščanjem se je jezero v nekaj desetletjih
spremenilo v izjemno mokrišče s pisanim rastlinskim in živalskim svetom. Prav zato je vzorčni
primer, ki nas uči, kako narava išče in vedno najde svojo pot do naravnega ravnovesja
Dolina Drave je tipični primer ozke alpske rečne doline. Povezuje alpsko ter panonsko
biogeografsko območje. Življenjsko okolje ob Dravograjskem jezeru se je z gradnjo jezu
elektrarne popolnoma spremenilo. Vendar je področje, nekoč uničeno zaradi človeka, narava
sama spremenila v redek in biotsko pester svet. Nastala so dobro razvita sladkovodna,
močvirska in obrežna bivališča številnih redkih živalskih vrst, nastala so trstišča in rečne
plitvine, v katerih najdejo zadnje zatočišče nekatere močvirske rastlinske vrste na Koroškem.
Dravograjsko akumulacijsko jezero je tako pomembna lokacija celotnega ekološko
pomembnega območja. Zgornja Drava. V trstičju ob obali in na jezeru se pojavljajo številne
ogrožene živalske in rastlinske vrste.
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Med njimi so redke vrste ptic, ogrožene vrste žab, redki predstavniki najštevilčnejše živalske
skupine – žuželke. Zabeleženih je kar petnajst vrst kačjih pastirjev, zavarovane vrste hrošča,
skrivnostne in posebne, izjemno redke rastline kot sta trobelika ali mešinka, itd. Območje
Zgornje Drave s pritoki je zato pomembnega varstvenega pomena tudi za ohranjanje evropsko
ogroženih vrst. Leta 1997 je bila ob sodelovanju naravovarstvenikov izvedena nujna sanacija
Dravograjskega jezera. Zlasti neurejena kanalizacija naselja Črneče je ob veliki količini
naplavin bližnjega potoka botrovala porušenemu naravnemu ravnovesju v delu jezera.
Raznolikost rastlinskih in živalskih vrst ter pestrost močvirskih bivališč uvrščajo Dravograjsko
jezero med naravovarstveno najpomembnejša mokrišča v Sloveniji. Redek ekosistem je z
veliko pestrostjo življenjskih okolij biser, ki ga je pomembno ohraniti za bodoče generacije.
2.3.3 Turizem
Povezovanje naravnih potencialov s turizmom
Turizem je integrirana dejavnost, ki posega na vsa področja gospodarskega in družbenega
življenja. Turizem se integrira na lokalni, regionalni in državni ravni, zato je pri strateškem
načrtovanju potrebno upoštevati tudi strateške usmeritve lokalne in regionalne ravni.
Da bi turistična dejavnost na lokalni ravni uspešno tekmovala na novem, globalnem in
rastočem tržišču, se mora integrirati/povezovati v "simbolične mreže" in sodelovati v mreži
organizacij z drugimi na način, da se skupno optimirajo storitev/ponudbo/ITP.
Območje LAS MDD ima odlične danosti za trajnostni turizem: pestro in raznoliko krajino,
bogastvo živalskih in rastlinskih vrst, dobro ohranjeno naravo in bogastvo vodnih virov. V
preteklosti je bilo veliko truda vloženega v prepoznavnost območja kot zelena turistična
destinacije, vendar se to v manjši meri nanaša na trajnost turistične infrastrukture, produktov in
trženja. Integralni trajnostni turistični proizvodi, oblikovani z namenom povečevanja socialnih
in gospodarskih koristi za lokalne skupnosti so dokaj redki. Endogeni potenciali območja LAS
MDD ostajajo speči kapital v smislu koriščenja avtohtonih obnovljivih naravnih virov - gozdu
in lesu, obnovljivih virih energije, rodovitni prsti, naravni in kulturni krajini, neokrnjeni naravi,
redkih in zaščitenih živalskih vrstah ter naravni in kulturni dediščini. Prav tako se zamujajo
priložnosti na kreativnosti in inovativnosti pri razvoju turističnih programov, povezovanju in
sodelovanju ponudnikov turističnih produktov in storitev, vključevanju lokalnih skupnosti in
skrbi za njihovo dobrobit. Na osnovi analize stanje, se prepoznavajo potenciali za spodbujanje
uravnoteženega razvoja, ustvarjanja kakovostnih lokalnih delovnih mest, vzpostavljanja
kohezije med mestom (urbanimi območji) in podeželjem ter dodajanja vrednosti kmetijskim
proizvodom, obrti, malemu gospodarstvu ter naravni in kulturni dediščini.
Na območju Drave je veliko naravnih potencialov, ki bi jih bilo možno izkoristiti za še hitrejši
razvoj storitev turizma. Reka Drava kot naravni biser povezuje štiri države, predstavlja pravi
potencial povezovanja, združevanja različnih akterjev, ki ga je moč smiselno vključiti v
različne oblike razvoja območja, od razvoja športno turistične in kulturne ponudbe na reki do
naravovarstvenega turizma. Vsi ti potenciali omogočajo tudi nova delovna mesta, tako
imenovana zelena delovna mesta.
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Priložnosti, ki se tu kažejo so na področjih:
- Krepitve povezovanja naravne in kulturne dediščine ter lokalne identitete za doživljajski
turizem v avtentičnem naravnem okolju z razvito športno - rekreativno ponudbo, ki daje velike
možnosti pospešenega trajnostnega razvoja turistične panoge (pohodništvo, gorsko
kolesarjenje, splavarjenje, vodni športi na Dravi - naravno kopališče, športni ribolov - na reki
Dravi, ribnik in pritoki Drave, konjeništvo, naravovarstveni turizem, …).
Športni objekti in športna infrastruktura, ki je namenjena športni vzgoji ki bi jo bilo potrebno
nadgraditi in povezati z lokalnimi naravnimi potenciali (voda - Drava, Mislinja kot veslaški
center…).
- Aktivnega preživljanja prostega časa, ki zahteva atraktivno športno, kulturno in turistično
infrastrukturo. Potenciali ob reki Dravi (kopalno jezero z urejenim avtokampom, čolnarne ob
reki Dravi, Mitnica na Muti, večnamenski prostor v Gorčah, …), predstavljajo velik potencial
za nove turistične produkte kot so : akvatermalni, vodni in obvodni turizem, kolesarske,
pohodniške, tematske poti …
- Krepitve mreže tematskih, pohodniških in kolesarskih poti, ki je šibka in nepovezana.
Na območju LAS MDD obstaja kar nekaj učnih in rekreacijskih poti (Radlje ob Dravi, Muta,
Dravograd,…), ki so dobro obiskane predvsem s strani lokalnega prebivalstva.
- Povezovanja lokalne identitete, kulinarike, arhitekture je potencial, ki ga je treba spodbujati
v okviru dodatnih dejavnosti na kmetijah.
- Bogate kulturne dediščine, ki se premalo povezuje s turizmom. Muzeji, galerije, zbirke in
lokalne znamenitosti pritegnejo predvsem dnevne obiskovalce. Z ureditvijo kampa in
kopalnega jezera v Radljah ob Dravi, kot prvega naravnega kopališča v Sloveniji, pridobiva
območje LAS MDD na pomenu letnega turizma.
- Krepitve sodelovanje in skupnega nastopanja turističnih subjektov – promocije območja
LAS MDD. Na območju delujejo štiri turistične pisarne (Radlje ob Dravi, Vuzenica, Slovenj
Gradec in Dravograd), ki krepijo medsebojno sodelovanje. Kreiranje novih turističnih
produktov in ustvarjanje sinergijskih učinkov še šepa, zato bo potrebno usmeriti dodatno
energijo v povezovanje in promocijo območja tako doma kot na tujem, spodbuditi ustvarjanje
novih turističnih vsebin z lokalnim prebivalstvom, lokalno kulinariko, običaji, … s ciljem
ustvarjanja novih trajnostnih delovnih mest. Žal se prepoznava stagnacija turistične dejavnosti
na kmetijah, kjer ni zaznati preboja lokalno pridelane hrane in lokalne kulinarike.
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2.4 SWOT ANALIZA
PREDNOSTI
- Bogata in ohranjena naravna in kulturna
dediščina ter pestra kulturna krajina primerna za
povezovanje in dodajanje vrednosti trajnostnega
razvoja območja;
- Ugodne klimatske razmere in naravne danosti za
razvoj zimskega in letnega turizma;
- Ugodno stanje kvalitete zraka in tal;
- Rast števila prenočitvenih kapacitet;
- Velik vodni potencial površinskih voda in
biotska raznovrstnost živalskih in rastlinskih
vrst;
- Bogata kulturna dediščina in identiteta krajine;
- Živa tradicionalna znanja (domača obrt, …);
- Obstoj podpornega okolja in javnih služb za
svetovanje, prenos znanj;
- Urejena IKT infrastruktura, ki omogoča ultra
hitre prenose podatkov;
- Ohranjeno naravno okolje.
- PRILOŽNOSTI

SLABOSTI
- Pomanjkanje podjetniške tradicije na
področju malega gospodarstva in turizma;
- Turistična ponudba je šibka;
- Slabo povezovanje turističnih ponudnikov
in trženja turističnih proizvodov;
- Šibko povezovanje med kulturno in
naravno dediščino in turistično
dejavnostjo;
- Upravljanje naravne in kulturne dediščine.

- Povezovanje že obstoječih nosilcev za skupen
razvoj in razvoj naravovarstvenega turizma ter
oblikovanje novih turističnih produktov;
- Sistematično informiranje in usposabljanje;
- Razvoj eko-turizma za depriviligirane skupine;
- Oblikovanje novih turističnih produktov in
zaposlitvene možnosti;
- Pridobivanje finančnih sredstev iz strukturnih
skladov;
- Ohranjanje tradicionalnih znanj;
- Bogata ljubiteljska dejavnost, ki pa nima
primernih prostorov
- Neizkoriščeni endogeni potenciali podeželja in
urbanih območij v obliki naravne in kulturne
dediščine ter človeškega in socialnega kapitala

- Prebivalstvo ostaja neaktivno in se ne želi
vključevati v razvojne projekte in procese.
- Upadanje sodelovanja in razvoj družbene,
kulturne in druge aktivnosti;
- Naraščanje konkurence na področju
turizma;
- Pomanjkanje finančnih virov;
- Izguba kulturne krajine in identitete.

- NEVARNOSTI
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2.5 RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO
Reka Drava kot naravni biser povezuje štiri države, predstavlja pravi potencial povezovanja,
združevanja različnih akterjev, ki ga je moč smiselno vključiti v različne oblike razvoja
območja, od razvoja športno turistične in kulturne ponudbe na reki do naravovarstvenega
turizma. Vsi ti potenciali omogočajo tudi nova delovna mesta, tako imenovana zelena delovna
mesta.
Ker smo prepoznali potencial, ki ga reka ponuja, želimo v okviru operacije obogatiti dogajanje
na in ob strugi reke Drave v sozvočju s naravovarstvenimi standardi. V okviru aktivnosti bomo
predstavili možnosti za rekreacijo na in ob strugi reke, poskrbeli za izobraževanje za varno
plovbo in odnos do narave, ne smemo niti pozabiti vsebin, kot so izpiranje zlata, splavarjenje,
glažutarstvo, gospodarstvo, zgodovina čolnarjenja in pravic uporabe, rabe in prehoda čez reko
Dravo ter podobne, v večini primerov že zamrle aktivnosti na in ob strugi reke. Eden od
namenov skupne operacije je mednarodno povezovanje in sodelovanje, vzpostavitev trajnih
uspešnih partnerstev, izmenjave znanj implementacije le teh na druga območja, ogledov dobrih
praks, team buldinga partnerstva in vzpostavitev skupnega športno naravovarstvenega
programa, ki ima potencial v razvoju novih delovnih mest v prihodnosti. Za potrebe odličnega
raznolikega športno - rekreacijskega produkta je potrebno na slovenski strani zagotoviti
osnovno urbano infrastrukturo. Vzpostaviti želimo koledar športnih dogodkov, nabaviti in
urediti športno infrastrukturo in opremo, izvesti vrsto predstavitvenih animacijskih tematskih
dogodkov, pripraviti foto vsebine, predstaviti in izvesti športne aktivnosti za ranljive skupine,
študijske ture in dogodke, tudi za novinarje in tour operaterje.
Operacija predstavlja inovativen celosten pristop k predstavitvi naše naravne in kulturne
dediščine, ki se aktivno prepleta z rekreacijo in gibanjem v naravi. Kot končen rezultat operacije
se predvideva koledar prireditev na in ob strugi reke, oživitev oz. nadgradnjo vsaj treh
vsebinskih aktivnosti na reki, vzpostavitev rekreacijskih mest na prostem, priprava
promocijskih materialov, tiskovin, predstavitev ponudbe na in ob reki Dravi, tudi na spletnem
portalu in digitalna promocija v času trajanja operacije ter priprava pravnih podlag (idejne
zasnove, projektne dokumentacije) za vzpostavitev mreže vstopno izstopnih mest na strugi,
prehoda čez strugo itd.
2.5.1 Utemeljitev operacije na ravni prispevka k doseganju ciljev SLR
Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Mislinjske in Dravske doline (LAS
MDD) 2014-2020 (SLR) določa vizijo razvoja LAS MDD se glasi: ''Upoštevajoč kakovost
življenja ljudi in okolja, socialno pravičnost ter družbeno odgovornost za krepitev
konkurenčnosti, prepoznavnosti in privlačnosti, bo območje LAS MDD doseglo skladen in
vzdržen razvoj''.
Skupni splošni cilj LAS MDD je: ''Zelena delovna mesta in skladen vzdržen razvoj podeželja
in urbanih območij, ki temelji na razvoju endogenih potencialov podeželja in urbanih območij
za boljšo gospodarsko in socialno vključenost.'' Štiri tematska področja ukrepanja so
opredeljena kot sledi:



TP1-ustvarjanje delovnih mest,
TP2-razvoj osnovnih storitev,
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TP3-varstvo okolja in ohranjanje narave ter
TP4- večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Strategija celovito obravnava problematiko območja, kar pomeni, da so v strategiji izbrana in
utemeljena štiri tematska področja, ki predstavljajo tri smotre obravnave trajnostnega razvoja
(okolje, gospodarstvo, sociala). SLR obravnava razvojne izzive na celosten način, zato lahko
učinke politike-strategije (učinke, rezultate, vplive) razdelimo v tri smotre obravnave. Skupaj z
njihovimi sinergijami spodbujamo endogeni razvoj, skladen z lokalnimi dejavniki, kar zahteva
čim višjo stopnjo preseka med sektorskimi in teritorialnimi interesi razvoja. Tako lahko pri
strategiji računamo na multiplikacijske oz. sinergijske učinke, socialne ekonomije, socialno
okoljskih vsebin ter zelenega gospodarstva, ki predstavljajo preseke smotrov obravnave
(okolje, gospodarstvo, sociala).
Operacija »Naša Drava« prispeva k doseganju naslednjih ciljev, opredeljenih v SLR Mislinjske
in Dravske doline:
TP1 Ustvarjanje novih delovnih mest
1.A Spodbujanje aktivacije endogenih potencialov za dodajanje vrednosti
trajnostnemu turizmu in inovativnemu krožnemu gospodarstvu.
Operacija pomembno prispeva k Spodbujanju podjetništva in z njim povezanimi aktivnostmi
(tehnološke krepitve starih obrti, lokalnih proizvodov in storitev), spodbujanje trajnostnega
turizma in njim povezanimi aktivnostmi (izpostavljanja lokalnega načina življenje, lokalne
kulture, hrane, proizvodov, narave…) ter spodbujanje mreženja turističnih ponudnikov in z
njimi povezanimi aktivnostmi (prenočitvene kapacitete, …). Prav tako se spodbujajo aktivnosti
v turizmu, ki gradijo na prepletanju naravnih in kulturnih vrednot (Drava, les, domače obrti in
znanja, dodajanje vrednosti lokalnih izdelkov na oblikovanju, uporabnosti…),
Tematsko področje 1 A: Ustvarjanje delovnih mest (*glej SLR hierarhija kazalnikov)
Izhodiščno
Ciljna vrednost ob
stanje
ob
Oznaka Kazalnik in enota
zaključku projekta /
začetku
enota
projekta /enota
Rezultati
3.R
Število zaključenih operacij za 0
1
ustvarjanje delovnih mest
Učinki
2.U
Število
informiranih/doseženih 0
50
ljudi
4.U
Število sodelujočih ljudi pri
izobraževanju
5.U
Število prenešenih dobrih praks
0
2
6.U
Število novih turističnih aktivnosti 0
1
7.U
Število inovacijskih povezav
0
1
Mejnik 31. 12. 2023
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TP2 - razvoj osnovnih storitev
2.A Ohranjanje, izboljšanje kulturne in naravne dediščine za mreženje ter dodajanje
vrednosti upravljanja prostora.
Da bi izboljšali kvaliteto življenja in s tem povezane negativne trende gospodarskih in
družbenih kazalnikov ter stopnje odseljevanja območja, je potrebno zagotoviti podporo za
ohranjanje kulturne dediščine in naravnih vrednot. Na ta način vplivamo na kakovost življenja
in tudi gospodarsko privlačnost podeželskega okolja. V okviru ukrepa se v ospredje postavlja
reaktivacija naravne in kulturne dediščine.
Z operacijo se Spodbujajo aktivnosti povezane z obnavljanjem in ohranjanjem kulturne in
naravne dediščine, kjer se na trajnosten način pristopa k obnovi infrastrukture ter dodajajo novi
nameni uporabe, kot tudi turistična prepoznavnost.
Tematsko področje 2: Razvoj osnovnih storitev (*glej SLR hierarhija kazalnikov)
Izhodiščno stanje Ciljna vrednost ob
Oznaka Kazalnik in enota
ob
začetku zaključku projekta /
projekta /enota
enota
Rezultati / posebni cilji
7.R
Število zaključenih operacij za 0
1
razvoj osnovnih storitev
Učinki
10.U
Število
podprtih
operacij 0
1
ohranjanja naravne dediščine
Mejnik 31.12.2023
TP3 - varstvo okolja in ohranjanje narave
3.A Prilagajanje podnebnim spremembam in krepitev inovativnih ekosistemskih
rešitev.
Povečane koncentracije emisij toplogrednih plinov so glavni razlog za spreminjanje podnebja.
Učinki podnebnih sprememb so interdisciplinarni in zajemajo širšo ekonomsko-družbeno
življenje. V okviru ukrepa se v ospredje postavlja nove ekosistemske rešitve, ki prispevajo k
blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje.
Operacija spodbuja aktivnosti povezane z novimi biotopskimi rešitvami za interpretacijo
narave. Pri vzpostavljanju ekosistemskih rešitev se uvajajo nove inovativne prijeme in poslovni
modeli, ki zmanjšujejo stroške upravljanja in vzdrževanja.
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Tematsko področje 3: Varstvo okolja in narave (*glej SLR hierarhija kazalnikov)
Izhodiščno stanje Ciljna vrednost ob
Oznaka Kazalnik in enota
ob začetku projekta zaključku projekta
/enota
/ enota
Rezultati/ posebni cilji
11.R
Število zaključenih operacij, ki 0
1
varujejo okolje in ohranjajo
naravo na podeželju
Učinki
12.U
Število inovativnih ekosistemskih 0
1
rešitev
14.U
Število modelov za ohranjanje 0
1
narave in okolja
Mejnik 31.12.2023
TP4 - večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin
4.B
Krepitev integralnih rešitev socialne in medgeneracijske vključenosti.
Posebna pozornost bo namenjena ranljivim skupinam, katere so zaradi deprivacij zašle v proces
socialne izključenosti. V okviru ukrepa se v ospredje postavlja področje socialne
diverzifikacije na podeželju in urbanih okoljih = gre za vzpostavljanje sodelovanja in
vzpostavljanje medgeneracijske oskrbe med javnimi inštitucijami in zasebnim angažiranjem za
pomoč drugim osebam.
Z operacijo se bodo spodbudile aktivnosti, povezane z izvajanjem socialne vključenosti, podprli
zdravi način življenja in medgeneracijsko sodelovanje.
Tematsko področje 4: Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih
skupin
Izhodiščno
stanje
ob
Ciljna vrednost ob zaključku
Oznaka Kazalnik in enota
začetku
projekta / enota
projekta
/enota
15.R

19.U

20.U

Število
zaključenih 0
operacij
Učinki
Število
podprtih 0
integralnih
rešitev
medgeneracijske
vključenosti
Število
operacij
za 0
aktivno
preživljanje
prostega časa in aktivnega
staranja

1

1

1

Mejnik 31.12.2023
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2.5.2 Utemeljitev operacije na ravni prispevka k doseganju ciljev SLR
2.5.2.1 Utemeljitev na ravni HC »INOVACIJE«
Operacija prispeva k inovativnemu pristopu, ki je ključen za doseganje ciljev trajnostnega
razvoja, saj je za doseganje okolju prijaznih učinkov in zmanjševanje vplivov na okolje
potreben nov pristop, nova tehnologija in procesi ter njihov prenos v prakso. Podprte aktivnosti
predstavljajo uporabo inovativnih razvojnih rešitev, ki pomenijo manjšo obremenitev za okolje
(nakup električnih koles), boljšo izkoriščenost virov in spodbujajo prenos novih dobrih praks v
lokalno območje (razvoj modela izposoje koles), med sektorsko in sektorsko povezovanje. Ta
horizontalni cilj bomo uresničevali s poenotenim skupnim nastopom in povezovanjem
različnih deležnikov vzdolž reke in celostnemu pristopu k obravnavi razvoja potenciala, ki ga
reka Drava predstavlja za vse vključene LAS-e. Operacija prispeva k novem načinu obravnave
problematike oživitve potenciala, (nakup e-koles, vzpostavitev počivališč za kolesa, skrbi za
urejeno okolje, zmanjševanju odpadkov v naravi, ozaveščanje in razvoj modela zelenega
prihoda, do kolesarske poti (kar pomeni, da uporabnik poti, ki ne prekolesari celotne kolesarske
poti za vmesni prevoz uporablja javni prevoz ali drug organiziran prevoz), ki ga reka Drava
predstavlja.
S skupnim pristopom k izdelavi idejne zasnove za vzpostavitev vstopno izstopnih mest ob reki
Dravi in pripravi dokumentacije za postavitev gondole čer reko, ki predstavlja popolno novost
na območju vključenih LAS krepimo sodelovanje. Idejna zasnova predstavlja celosten in enovit
pristop k reševanju problema s katerim se soočajo vključene LAS, in sicer neurejen dostop do
struge reke Drave za potrebe vstopa v reko, pomanjkanje vsebin za predstavitev območja kot
povezane turistične destinacije.
Operacija vključuje nove storitve in nov turistični produkt v lokalnem kontekstu.
KAZALNIK INOVACIJJE:
- vzpostavljeno 1 mednarodno partnerstvo,
- skupen nov program razvoja ponudbe na reki Dravi,
- 1 izdelan model za izposojo e-koles ob reki Dravi, in zelenega pristopa k reki,
- 1 naravovarstven športno rekreacijski produkt ozaveščevalne in izobraževalne narave, s
multiplim učinkom, saj poleg veslanja, torej skrbi za gibanje in rekreacijo, dodamo še
izobraževalno ozaveščevalne vsebine, kot so pomen biodiverzitete ob reki, živalski svet ob in v
reki Dravi, opazovanje ptičev iz čolna, ...
2.5.2.2 Utemeljitev na ravni HC »PODNEBNE
NANJE«

SPREMEMBE IN PRILAGAJANJE

Operacija leži in se izvaja na območju Natura 2000, kar že samo po sebi kaže na zavezo o
odgovornem in trajnostno naravnanem pristopu. Območje izvajanja operacije vključuje tudi
EPO (ekološko pomembno območje) Zgornja Drava, ki je bistvenega pomena za ohranjanje
biodiverzitete. Tu izstopa Dravograjsko akumulacijsko jezero, ki je kot izjemno mokrišče
mednarodnega pomena pomembna lokacija celotnega ekološko pomembnega območja.
Zgornja Drava.
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Skrb za okolje (ohranjanje naravnih virov, večja okoljska in energetska učinkovitost, raba
obnovljivih virov energije, racionalna raba vode, ohranjanje biotske pestrosti in naravnih
rezervatov redkih rastlinskih in živalskih vrst) se dotika vseh aktivnosti v operaciji.
Operacija pomembno prispeva k odgovornemu ravnanju z okoljem vzpostavitev počivališč s
koši za zbiranje smeti in posledično zmanjšanje smeti v naravi, na področju razvoja osnovnih
storitev spodbuja k razvoju produktov višje kakovosti (nakup e-koles in izdelava modela
izposoje e-kolesa, nakup raftov, kanujev, z večjo dodano vrednostjo, ob upoštevanju okoljskih
komponent ter posredno vpliva in spodbuja razvoj zelenih delovnih mest.
KAZALNIKI POZITIVNEGA VPLIVA NA HORIZONTALNI CILJ PODNEBNE SPREMEMBE
IN PRILAGAJANJE NANJE:
- Postavitev košev za smeti na počivališčih za kolesarje,
- postavitev info. tabel z vsebino o obnašanju na območju Nature 2000 (kaj in kako se vedemo,
da ne vznemirjamo živali),
- aplikacija s predstavitvijo življenja in rastlinstva v in ob Dravi,
- nakup raftov in e-koles za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v zraku.
2.5.2.3 Utemeljitev na ravni HC »OKOLJSKA TRAJNOST«
Vsebina projekta prispeva k uresničevanju horizontalnih ciljev okoljska trajnost. Operacija
spodbuja ohranjanje biotske raznovrstnosti, ohranjanje naravne dediščine in kulturne krajine.
Operacija pomembno prispeva k okoljski trajnosti, saj vključene rekreacijske aktivnosti na
točno določenem mestu, pomembno prispevajo k ohranitvi biotske pestrosti in mirnega
življenjskega okolja za tukaj živeče živalske vrste. S postavitvijo predvidene infrastrukture v
okviru operacija Naša Drava (počivališča za kolesarje, koši za smeti), močno pripomoremo k
zmanjšanju odvrženih odpadkov (plastenk, robčkov, druge manjše embalaže kjerkoli ob strugi
reke. Druge vključene aktivnosti pomembno pripomorejo k ozaveščanju o pomenu biotske
pestrosti in spodbujajo ohranjanje biotske raznovrstnosti (e-vodnik s predstavitvijo biotske
raznovrstnosti in naravnih vrednot ob reki Dravi), ohranjanje naravne dediščine, predstavitev
naravnih vrednot na sprejemljiv in trajnosten način širši publiki. Smiselno vključevanje vsebin,
ki so povezane z reko in idejna zasnova - študija, kot ena izmed aktivnosti operacije pomembno
vpliva na ohranitev kulturne krajine in naravne dediščine, saj jasno predpisuje kje kako in na
kak način se lahko vzpostavi vstopno izstopno mesto in katera oprema je predvidena za
posamezno mesto. S projektno dokumentacijo za vodno vlečnico čez reko Dravo bo
vzpostavljena možnost za izvedbo nove trajnostne povezave obeh bregov reke, primerna zlasti
za pohodnike in kolesarje.
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2.5.2.4 Utemeljitev na ravni HC »SOCIALNA VZDRŽNOST«
Na območju operacije so prepoznane ranljive skupine mladi, brezposelni, starejši, socialno
ogrožene skupine ter prebivalci s posebnimi potrebami. Za doseganje socialne vzdržnosti smo
predvideli vsebinske dogodke in športne aktivnosti, ki bodo prilagojene posameznim ranljivim
skupinam. V operacijo bodo vključene različne ranljive skupine, za njih so predvidene posebne
aktivnosti, s katerimi bomo vzpostavili neposredno sodelovanje ter jim omogočili višjo socialno
vključenost (tudi z medgeneracijskim povezovanjem). Operacija nudi vsem ranljivim skupinam
možnost vzpostavitve zdravega načina življenja (skrb za telo in dobro počutje) s postavitvijo
športne infrastrukture, ki bo namenjena vsem in v brezplačni uporabi, torej kot javno dostopna
infrastruktura.
Operacija vključuje ranljive skupine z območja LAS MDD:
 Mladi do 30 leta starosti;
 Starejši brezposelni;
 Ženske;
 Invalidi;
 Upokojenci.
Ranljive skupine doživljajo resno deprivacijo pri različnih pomembnih virih. Območje LAS
MDD ima višjo stopnjo brezposelnosti kot Koroška regija in Slovenija. Zaradi visokega deleža
brezposelnosti in počasnega okrevanja gospodarstva na območju se priložnost za ustvarjanje
delovnih mest kaže v aktivnostih izkoriščanja endogenega potenciala podeželja. Projekt
omogoča z izvedbo izobraževanj in ogledov primerov dobrih praks, boljše vključevanje
ranljivih skupin v izkoriščanje endogenih potencialov, kot je turizem.
Kazalniki:
- Izvedba vsebinskih izobraževalnih in informativnih dnevov z vključevanjem vsebin
splavarstva;
- Izvedba športnih aktivnosti na in ob reki (dogodke in športne aktivnosti) za ranljive skupine:
Tečaji veslanja za otroke in mladino »Poletje z veslom« (7 dogodkov); Predstavitveni dnevi
veslanja na Dravi – »Pridi veslat na Dravo« (7 dogodkov), Tečaj nordijske hoje in teka (7
dogodkov);
spust po Dravi za ranljive skupine
dostopnost rezultatov ekonomsko in socialno šibkejšim ranljivim skupinam
2.5.3 Utemeljitev operacije na ravni vključenosti partnerjev
Operacija »Naša Drava« je projekt sodelovanja desetih Lokalnih akcijskih skupin z območja
reke Drave, ki imajo pod svojim okriljem vključene še člane znotraj LAS. Sodelujejo: LAS
Bogastvo podeželja, LAS Lastovica, Toti LAS, LAS Ovtar Slovenskih goric, LAS Haloze, LAS
OE Ormož, LAS Drava, LAS MDD in dve lokalni akcijski skupini iz Hrvaške: LAG
Međimurski doli i bregi in LAG Drava Mura. Prijavitelj projekta za območje Mislinjske in
Dravske doline je LAS Mislinjske in Dravske doline (LAS MDD), partnerice pa so: Občina
Dravograd, Občina Muta, Občina Vuzenica, Občina Radlje ob Dravi in Občina Podvelka.
Partnerstvo sodelujočih je številčno in raznoliko.
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2.5.4 Utemeljitev operacije na ravni vpliva na območje LAS MDD
Izvajanje operacije »Naša Drava« poteka na območju LAS MDD (območje občin Dravograd,
Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju in Podvelka). Operacija bo imela
pozitiven vpliv na promocijo in prepoznavnost LAS, predvideva se povezovanje ponudnikov,
trajnostno upravljanje naravne in kulturne dediščine.
Operacija bo pozitivno vplivala na krepitev zmogljivosti LAS na naslednjih področjih:
-

pozitiven vpliv na promocijo in prepoznavnost LAS,
operacija predvideva skupni nastop proizvajalcev na trgu,
povezovanje ponudnikov,
trajnostno upravljanje naravne in kulturne dediščine.
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3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER
PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN
POLITIKAMI
3.1 RAZVOJNE MOŽNOSTI IN CILJI OPERACIJE
3.1.1 Aktivnosti projekta (AP)
Porazdelitev aktivnosti med partnerji je dokaj sorazmerna. Določene vsebine se izvajajo na
celotnem območju, določene vsebine in aktivnosti so specifične po posameznih LAS, saj
izhajamo iz lokalnih značilnosti in potreb posameznega območja, pri čemer pa imajo vsebine
vpliv na celotno izvajanje območja. Z uskladitvijo vsebine operacije partnerji krepimo
zmogljivosti posameznih LAS ter vseh LAS skupaj.
Aktivnosti, vezane na celotno območje operacije sodelovanja:
•
izvedba vsebinskih izobraževalnih in informativnih dnevov z vključevanjem vsebin
splavarstva (v sodelovanju z TD Maribor), glažutarstva (v sodelovanju z CEZAM), izpiranja
zlata (v sodelovanju z TD Starše) ter ostale vsebine. Tu se bo vključila Občina Muta;
•
Športne aktivnosti na in ob reki (dogodke in športne aktivnosti) bo izvajal ŠD PURE
Sport (partner projektnega partnerstva LAS Bogastvo podeželja), na območju celotne operacije.
Program »Aktivna Drava – pridi na Dravo« Program je namenjen lokalnemu
prebivalstvu ob reki Dravi. V programu, kateri bo zajemal vsa območja LAS, želimo ljudem
predstaviti možnosti rekreacije na in ob reki Dravi. V program bodo vključene tako ranljive
ciljne skupine otrok, starejših in ostali. Temelji program temelji na tem, da lokalnemu
prebivalstvu približamo reko Dravo, kot prostor za rekreacijo in preživljanje prostega časa.
Reko Dravo morajo prebivalci ob njej »vzljubiti« in biti ponosni, da živijo v okolju ki jim nudi
možnosti osebne rasti. Hkrati bi naredili temelje za obuditev – oživitev za v bodoče predvidenih
»vstopno - izstopnih« točk. Program vsebuje naslednje aktivnosti:
- Tečaji veslanja za otroke in mladino »Poletje z veslom« (7 dogodkov). Vključila se bo Občina
Vuzenica.
- Predstavitveni dnevi veslanja na Dravi – »Pridi veslat na Dravo« Veliko lokalnega
prebivalstva ima negativen odnos do reke Drave. V veliki večini gre za nepoznavanje same reke
oz. območja v katerem živijo, kaj šele, da bi jim reka omogočala možnost rekreacije. Ogromno
ljudi živi v prepričanju ljudskega izročila »ne hodi na Dravo saj so vrtinci« in podobne ljudske
pripovedke. Športno predstavitveni dan na območju LAS – a bi potekal na v »bodoče«
predvideni vstopno – izstopni točki. Lokalnemu prebivalstvu bi licencirani učitelji pokazali
osnove veslanja v kajakih in kanujih ter sup-ih (7 dogodkov). Vključila se bo Občina
Dravograd.
- Tečaji nordijske hoje in teka – »Teci, hodi, migaj Zdravo«. Brežine reke Drave so odličen
poligon za rekreacijo. Namen tečajev nordijske hoje in teka je aktivacija lokalnega prebivalstva
za ukvarjanje s športom. Tečaji bi potekali ob reki Dravi. Ciljna skupina bi bile ženske srednjih
let ter starejši. Skozi tečaje bi tečajniki pridobili osnove za pravilno ukvarjanje z športom, ter
se pravilno naučili hoditi z nordijskimi palicami in teči (7 dogodkov). Vključila se bo Občina
Podvelka.
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- Izvedba vadbe – Fitnes na prostem. Različne generacije želimo spodbuditi k aktivnejšemu
preživljanju prostega časa, vzdrževanju telesne kondicije in k razvijanju pozitivnega odnosa do
zdravega načina življenja. Vadba je zabavna in sproščujoča, namenjena vsem starostnim
skupinam, ob njej se bomo družili in kakovostno izkoristili prosti čas. Izbirali bomo lahko med
napravami za raztezanje, moč in aerobno vadbo. Z vadbo bodo lahko tudi starejši občani fizično
aktivni in s tem ohranjali svoje zdravje.
Zdravje je največja vrednota. Vzpostaviti ali obdržati dobro kondicijo ob pravilni prehrani in
telesni vadbi je postala glavna naloga posameznika v moderni družbi. Z vadbo v naravi
pripomoremo k boljši prekrvavitvi, večji koncentraciji kisika, konstantni telesni kondiciji in
dobimo potrebno energijo za premagovanje vse bolj stresnega vsakdanjika. Program vključuje:
3x tečaj pravilne uporabe športnih naprav – trenažerjev, ob otvoritvi športnih parkov na izbrani
lokaciji, vključno s poudarkom in izhodišči o pomenu zdravega načina življenja - zdrava
prehrana in pomen gibanja za ohranjanje vitalnosti;
3x tečaj pravilne uporabe trenažerjev za izbrane ciljne skupine (otroci, mladina, ženske,
starostniki in invalidi), vključno s poudarkom in izhodišči o pomenu zdravega načina življenja
- zdrava prehrana in pomen gibanja za ohranjanje vitalnosti;
3x prikaz uporabe trenažerjev za krepitev zdravja in kondicije za lokalna društva (gasilci,
društvo upokojencev, športna društva), vključno s poudarkom in izhodišči o pomenu zdravega
načina življenja - zdrava prehrana in pomen gibanja za ohranjanje vitalnosti.
Organiziranje vadbe 1x tedensko po posameznih skupinah (otroci, mladina, starostniki, invalidi
otroci iz socialno ogroženih družin, upokojenci, ljudje s posebnimi potrebami) na vseh treh
lokacijah, za obdobje treh mesecev. Poseben poudarek s pomočjo promocije bomo namenili
ranljivim skupinam.
- Izvedba športno – rekreativnega dogodka z namenom mreženja in povezovanja lokalnih
ponudnikov s podeželja, ter seznanjanje z možnostjo športnih vsebin na območju (7 dogodkov).
•
Promocijo - Zavod za turizem Maribor – Pohorje (Partner v partnerstvo TOTI LAS) bo
izvajal aktivnosti za območje celotnega izvajanja operacije:
oglaševanje operacije, (tiskovna konferenca, PR članki, prispevki, ...);
nadgradnja obstoječe spletne strani, s katero upravlja Zavod za turizem Maribor –
Pohorje (rubrika Aktivna Drava v štirih jezikih (slo/nem/ang/hrv));
oblikovanje e-vodnika s predstavitvami vsebin;
koledar prireditev – zloženka oz. letak;
promocija dogodkov in aktivnosti – oglaševanje;
študijska tura za novinarje in tour operaterje;
digitalna promocija.
- Priprava idejne zasnove za vzpostavitev mreže vstopno izstopnih točk na reki Dravi.
Izdelava idejne zasnove za vzpostavitev vstopno izstopnih mest je podlaga za nadaljnje
aktivnosti lokalnih skupnosti za vzpostavitev vstopno izstopnih mest z minimalnim posegom
na To aktivnost prevzema LAS UE Ormož, ki bo v času izvajanja operacije izvedel javno
naročilo in zbiranje ponudb v skladu z zakonom o Javnem naročanju za vse LAS.
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Ostale partnerske LAS se bodo aktivno vključile pri pripravi razpisne dokumentacije in podlag
za izvedbo javnega naročila in bodo po ključu 1/8 poravnale strošek priprave idejne zasnove.
- Dokumentacija za ureditev vodne vlečnice: LAS Ovtar Slovenskih goric (Občina Duplek)
skupaj z LAS Lastovica (Občina Starše) bosta v okviru operacije pridobili vso potrebno
projektno dokumentacijo za ureditev vodne vlečnice čez reko Dravo. Vlečnica bo projektirana
za kapaciteto 4 oseb s kolesi (cca. 500 kg) in se bo premikala z ročnim mehanizmom v okviru
gondole. Okvirni razpon vlečnice bo 100 m. Poleg vlečnice bosta predmet projektne
dokumentacije tudi oba vstopno/izstopna platoja, vodnogospodarska ureditev obrežja,
oblikovanje konstrukcije, oblikovanje počivališča in oznak ter navodil za napravo.
- Študijske ture: LAS Ovtar Slovenskih goric za vse slovenske LAS prevzema izvedbo študijske
ture v hrvaški LAG MURA-DRAVA, kjer si bomo ogledali in doživeli športno-rekreacijske
produkte partnerske LAS ob reki Dravi.
- Pripravo vsebin za e-vodnik s področja narave prevzema za vse LAS DOPPS, ki je partner v
operaciji v okviru LS UE Ormož, pripravo vsebin zgodovine reke Drave za vse LAS prevzema
TD Maribor, ki je partner v okviru partnerstva TOTI LAS. Pripravo in predstavitve izpiranja
zlata prevzema Občina Starše, ki je partner v okviru LAS Lastovica, pripravo in predstavitev
podelitve pravic za izpiranje zlata prevzema LAS Ovtar Slovenskih goric pripravo in
predstavitev vsebin glažutarstva prevzema Cezam, ki je partner v okviru partnerstva LAS
Drava. Pripravo vsebin arheoloških najdb v okviru partnerstva prevzema partnerstvo LAS
Haloze, pripravo vsebine Zgodovina reke Drave od meje z Avstrijo do Maribora pa prevzema
LAS MDD.
Pripravo športnih vsebin za vse LAS prevzema ŠD Pure sport, ki je partner v okviru LAS
Bogastvo podeželja. Oblikovaje e-vodnika po Dravi prevzema Zavod za turizem Maribor
Pohorje, ki je partner v okviru partnerstva TOTI LAS.
3.1.1.1 Aktivnosti in zasledovanje ciljev operacije
CILJI:
1.
Povečanje usposobljenosti partnerjev z izmenjavo izkušenj in znanj med
vključenimi partnerji, prenos znanj, skupen nastop partnerstva, skupna promocija
Aktivnosti:
Organizacija strokovnih ekskurzij – študijske ture med LAS-i (2x slovenski LASi na
Hrvaško in 2x hrvaški LASi v Slovenijo), študijska tura za novinarje in študijska tura za tour
operaterje;
Priprava in izvedba seznanitvenih delavnic s praktičnim prikazom za potrebe prenosa
znanja iz enega na druga območja LAS: teme delavnic, vsak LAS organizira eno praktično
delavnico za ostale LAS - partnerje ponudnike in širšo javnost aktivno vključujemo v
usposabljanja:
1. varna vožnja s čolnom (kajak, kanu, raft) po Dravi (izvedba na območju LAS
Bogastvo podeželja za vse ostale LAS,
2. splavarjenje (predstavitev splavarjenja, praktični spust po Dravi in delavnica
izdelave spominskega splava (izvedba TOTI LAS),
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3. izpiranje zlata: pridobivanje pravic za izpiranje, in pomen izpiranja ter praktična
izvedba izpiranja (LAS Lastovica in LAG Mura - Drava),
4. delavnica glažutarstva (LAS Drava),
5. predstavitev in prenos znanj s modelom izposoje e-koles (LAS UE Ormož predstavi
svoj model vsem ostali LAS,
6. predstavitev pomena Drave za življenje ob Dravi - rancarija (LAS Ovtar predstavi
zgodovino življenja ob Dravi),
7. predstavitev pravil uporabe, rabe in prehoda čez Dravo (LAS Haloze predstavi pomen
mitnin in drugih davkov za uporabo Drave pod različnimi gospostvi),
8. zgodovina plovbe po Dravi (Toti LAS),
9. predstavitev aktivnega vključevanja otrok v ozaveščevalno izobraževalne programe
(LAG Međimurski bregi i doli),
10. predstavitev in razvoj kulinarike s sladkovodnimi sestavinami (okusi iz Drave)
(LAS Bogastvo podeželja),
11. zgodovina reke Drave od meje z Avstrijo do Maribora (LAS MDD).
2.
Izboljšanje športno-turistične infrastrukture za višjo kakovost bivanja in razvoj
gospodarskih dejavnosti ter razvoj novega skupnega športno naravovarstvenega
turističnega produkta
Aktivnosti:
vzpostavitev celostnega športno turističnega produkta (naložba),
zagotovitev ustrezne osnovne opreme za vzpostavitev varnega in optimalnega turistično
rekreacijskega okolja, ki je okoljevarstveno naravnan,
priprava in izdelava projektne naloge za vzpostavitev mreže vstopno-izstopnih točk
vzdolž reke Drave s pritoki,
priprava in izdelava projektne dokumentacije za vodno vlečnico preko Drave na relaciji
med občinama Starše in Duplek,
predstavitvene delavnice in dogodki, s katerimi bomo pripravili in predstavili nabor
športnih aktivnosti vezanih na vodno površino in ob njej na vzpostavljenih rekreacijskih točkah,
oblikovanje novega produkta: športno naravoslovni voden ogled naravnih danosti iz
čolna.
3.
Tematski team buldingi: Oživitev zgodovinskih, etnoloških in kulturnih posebnosti
ob reki Dravi
Aktivnosti:
oblikovanje novih vsebin /programov za nadaljnji razvoj turistične ponudbe območja,
priprava vsebin na temo zgodovinskega in naravovarstvenega pomena reke Drave,
izvedba dogodkov: splavarjenje, glažutarstvo, podelitev pravic za izpiranje zlata in
izpiranje zlata, mlinarstvo, birlenje, energetska raba reke, reka kot življenjski prostor
izmenjava vsebin med vsemi partnerji v operaciji in možnost udeležbe na vseh dogodkih
na obeh straneh meje.
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4.
Nadgradnja promocijskih aktivnosti za vsebine na in ob reki Dravi
Aktivnosti:
promocija predstavitvenih dogodkov na in ob reki,
priprava in izvedba animacijskih izobraževalnih delavnic/dogodkov različnih vsebin
(prikaz izpiranja zlata, splavarjenja, prikaz tradicionalnega lesenega čolna,...),
nadgradnja spletne strani s predstavitvijo ponudbe in aktivnosti, ki se izvajajo na in ob
reki Dravi,
oblikovanje in tisk promocijskega materiala (zloženka, s programom aktivnosti –
koledar prireditev),
oblikovanje e-vodnika po reki Dravi (v 2 različicah (slo/hrv in nem/ang), skupaj 4
jeziki).
3.1.1.2 Ogled primerov dobrih praks
Na območju slovenskih LAS želimo obuditi znanja in aktivnosti na reki Dravi, hrvaški kolegi
pa imajo že razvite produkte npr. izpiranja zlata. Njihov dobro prakso želimo prenesti na naše
območje. Prenos znanja bo potekal skozi predstavitve izvajanja aktivnosti, praktične prikaze in
osebne izmenjave, ter s pomočjo ogledov dobrih praks.
Z naše strani jim bomo predstavili pomene varovanja naravnih danosti, biotske pestrosti
sonaravnega upravljanja kmetijskih zemljišč. Prenos znanja bo potekal preko dogodkov in
izmenjave izkušenj in ogledov dobrih praks.
Obe strani bosta druga drugo obveščali o vsebinah in aktivnostih ki potekajo na terenu, kar bo
dalo možnost udeležbe akterjev iz obeh strani meje na vseh dogodkih, predstavitvah in drugih
aktivnosti na območju izvajanja operacije.
3.2 REZULTATI OPERACIJE
1.
razvit modul trajnostno naravnane oživitve struge reke Drave
2.
razvit turistično športno naravoslovni produkt
3.
oblikovan e- vodnik/ka po reki Dravi - narava, izobraževanje, šport, zgodovina,
prireditve
4.
izdelana idejna zasnova za vzpostavitev vstopno izstopnih mest na reki Dravi in pritokih
5.
izdelana projektna dokumentacija za vodno vlečnico
6.
pripravljen koledar prireditev na in ob Dravi
7.
vzpostavljena športno turistične infrastruktura
R1: Oživitev struge reke Drave
1.1. Aktivnost predstavitev rekreacijskih možnosti na in ob reki Dravi
S to aktivnostjo in predstavitvenimi delavnicami in dogodki, ki se bodo izvajali tekom izvajanja
operacije bomo pripravili in predstavili nabor športnih aktivnosti vezanih na vodno površino in
ob njej na vzpostavljenih rekreacijskih točkah.
1.2. priprava in predstavitev vsebin z izvedbo predstavitvenih tematskih dogodkov
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Priprava vsebin na temo zgodovinskega in naravovarstvenega pomena reke Drave, splavarjenje,
glažutarstvo, izpiranje zlata, obrambni pomen reke, energetska raba reke, reka kot življenjski
prostor. Te vsebine bomo tudi predstavili na spletni strani in v e-vodniku. Pomen sonaravne
rabe obrečnega prostora je predmet izmenjave znanj in izkušenj z hrvaškimi LAS. Predstavitev
možnosti sonaravnega kmetovanja na območju Natura 2000.
R2: športno naravoslovni produkt
2.1 nov produkt: športno naravoslovni voden ogled naravnih danosti iz čolna
Ponudba vodnega športa po reki Dravi, kjer se bo športna aktivnost (spust s kanuji/rafti)
združila s strokovnim vodenjem ornitologa. S tem se bo širši javnosti/turistom predstavilo
varstvo narave, varstvo ogroženih vrst in habitatov, hkrati pa bo prisotnost ornitologa in
športnega strokovnjaka (skupaj določita časovno okno spusta in načrtuje pot, ki ne bo ogrožala
kvalifikacijskih vrst na območju Drave), zmanjšal negativni vpliv športnih aktivnosti na
ogrožene vrste organizmov ob/na reki.
R3: oblikovan e- vodnik po reki Dravi
3.1 Predstavitev vsebin v elektronski obliki:
oblikovanje e-vodnika, preveden v tri jezike (2 jezikovni različici (slo-hr in angl-nem)
kratki opis vseh aktivnosti
predstavitev tematskih vsebin: narava, zgodovina in arheološke najdbe, obujanje in
ohranjanje tradicije (glažutarstvo, splavarjenje, izpiranje zlata,…) in šport
digitalna promocija dogodkov in izvedenih aktivnosti
Pripravo vsebin za e-vodnik s področja narave prevzema za vse LAS-e DOPPS, ki je partner v
operaciji v okviru LS UE Ormož, pripravo vsebin zgodovine reke Drave za vse LAS prevzema
TD Maribor, ki je partner v okviru partnerstva TOTI LAS. Pripravo in predstavitve izpiranja
zlata prevzema Občina Starše, ki je partner v okviru LAS Lastovica, pripravo in predstavitev
podelitve pravic za izpiranje zlata prevzema Občina Duplek, ki je partner v okviru LAS Ovtar
Slovenskih goric, pripravo in predstavitev vsebin glažutarstva prevzema Cezam, ki je partner v
okviru partnerstva LAS Drava. Pripravo vsebin arheoloških najdb v okviru partnerstva
prevzema partnerstvo LAS Haloze. Pripravo športnih vsebin za vse LAS prevzema ŠD Pure
sport, ki je partner v okviru LAS Bogastvo podeželja. Oblikovaje e- vodnika po Dravi prevzema
Zavod za turizem Maribor Pohorje, ki je partner v okviru partnerstva Toti LAS.
Digitalno promocijo prevzema Zavod za turizem Maribor Pohorje (partnerstvo TOTI LAS) za
vse LAS.
R4: izdelana idejna zasnova za vzpostavitev vstopno izstopnih mest na reki Dravi in
pritokih
4.1. Priprava idejne zasnove za vzpostavitev mreže vstopno izstopnih točk na reki Dravi
Izdelava idejne zasnove za vzpostavitev vstopno izstopnih mest je podlaga za nadaljnje
aktivnosti lokalnih skupnosti za vzpostavitev vstopno izstopnih mest z minimalnim posegom
na okolje (utrditev brežin za vstop v strugo, postavitev informativne table in postavitev klopi).
Dokument je hkrati podlaga, da se začne usklajevati z vsemi deležniki na tem prostoru, občine,
DRSV, ZRSVN, DEM, DOPPS, ribiči…
To aktivnost prevzema LAS UE Ormož, ki bo v času izvajanja operacije izvedel javno naročilo
in zbiranje ponudb v skladu z zakonom o Javnem naročanju za vse LAS. Ostali partnerske LAS
se bodo aktivno vključilw pri pripravi razpisne dokumentacije in podlag za izvedbo javnega
naročila in bodo po ključu 1/8 poravnale strošek priprave idejne zasnove.
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R5: Izdelana projektna dokumentacija za vodno vlečnico
5.1
priprava in izvedba projektne dokumentacije za vodno vlečnico
Aktivnost se izvaja v sodelovanju LAS Lastovica in LAS Ovtar Slovenskih goric ter ima
pozitiven učinek na celotno območje izvajanja operacije, ker je locirana približno na sredini
obravnavanega območja in predstavlja lažjo dostopnost za izvajanje različnih aktivnosti na
obeh bregovih reke. Ker so mostovi za prečkanje struge reke Drave na Ptuju, naslednji pa je
med Miklavžem in Dogošami, vzpostavitev te vodne vlečnice predstavlja vmesni prehod čez
reko, kar omogoča vsem deležnikom projektnih vsebin prehod približno na polovici območja
izvajanja operacije. To je še zlasti pomembno za povezavo kolesarjev, ki se bodo s to povezavo
lahko navezali na Dravsko kolesarsko pot (v izgradnji) med območjema Občine Duplek in
Občine Starše.
R6: Pripravljen koledar prireditev na in ob Dravi
Priprava, oblikovanje in tisk letaka z dogodki na območju izvajanja operacije. Gre za
načrtovanje, izvedbo in promocijo predstavitvenih dogodkov na in ob reki in animacijskih
predstavitvenih dogodkov (uprizoritev podelitve pravic za izpiranje zlata na gradu Vurberk,
prikaz izpiranja zlata, splavarjenje, glažutarstvo, ...).
R7: Vzpostavljena športno turistična infrastruktura
Aktivnost vzpostavitve celostne športno turistične infrastrukture (naložba), z zagotovitvijo
ustrezne osnovne opreme za vzpostavitev varnega in optimalnega turistično rekreacijskega
okolja, ki je okoljevarstveno naravnan.
CILJNE SKUPINE:
lokalno prebivalstvo,
ranljive ciljne skupine,
turistični delavci območja,
rekreativci,
turisti – tuji in domači.
RANLJIVE SKUPINE VKLJUČENE V OPERACIJO:
osebe s posebnimi potrebami,
starejši,
brezposelni,
socialno ogroženi,
ženske.
3.3 USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI
Projekt je skladen s Strategijo lokalnega razvoja Mislinjske in Dravske doline (SLR LAS
MDD), s Programom razvoja podeželja 2014-2020, s Programom za kohezijo 2014-2020 in z
Regionalnim razvojnim programom 2014-2020.
3.3.1 Skladnost projekta s Strategijo lokalnega razvoja Mislinjske in Dravske doline
2014-2020
Strategija lokalnega razvoja Mislinjske in Dravske doline za obdobje 2014-2020 (SLR)
opredeljuje izhodišča za lokalni razvoj na območju osmih občin Mislinjske in Dravske doline
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in sicer: Dravograd, Mislinja, Muta, Radlje ob Dravi, Podvelka, Ribnica na Pohorju, Slovenj
Gradec, Ribnica na Pohorju in Vuzenica in je skladna s cilji Programa razvoja podeželja RS
2014-2020, Operativnim programom za kohezijsko politiko 2014-2020 in Regionalnim
razvojnim programom Koroške regije.
V SLR so vključena vsa štiri tematska področja ukrepanja, ki so bila opredeljena kot ključni
izzivi pri zasledovanju ciljev EU in so relevantna tudi za razvojne potrebe območja LAS, med
njimi tudi dvig ravni kakovosti življenja prebivalcev na območju LAS.
TEMATSKO
PODROČJE

1

USTVARJANJE
DELOVNIH
MEST

2

RAZVOJ
OSNOVNIH
STORITEV

3

VARSTVO
OKOLJA IN
NARAVE

UKREPI
Spodbujanje aktivacije endogenih potencialov za dodajanje
1.A vrednosti trajnostnemu turizmu in inovativnemu krožnemu
gospodarstvu
Konkurenčni gospodarski ekosistemi, mobilnost in prenos
1.B
znan
1.C Zagon in diverzifikacija dejavnosti za tržne podjeme
Ohranjanje in izboljšanje kulturne in naravne dediščine za
2.A
mreženje in dodajanje vrednosti
2.B Krepitev kvalitete življenja, bivalnih pogojev in vitalnosti
3.A
3.B
3.C

VEČJA
4.A
VKLJUČENOST
MLADIH, ŽENSK
4
4.B
IN DRUGIH
RANLJIVIH
4.C
SKUPIN

Prilagajanje podnebnim spremembam in krepitev inovativnih
ekosistemskih rešitev
Sanacija in reaktivacija degradiranih območij
Krepitev trajnostnih zelenih rešitev in pametne rabe virov za
zeleno krožno gospodarstvo
Prilagajanje kompetenc za aktivacijo endogenih potencialov
za odpravljanje revščine
Krepitev integralnih rešitev socialne in medgeneracijske
vključenosti
Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine,
aktivno staranje in zdravje
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4. UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE
VARIANTE OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE
“Z” INVESTICIJO
4.1 VARIANTA 0 »BREZ INVESTICIJE«
Varianta brez investicije predstavlja opis situacije brez investicije. Brez investicije bo območje
prikrajšano za inovativen celostni pristop k predstavitvi k predstavitvi naše naravne in kulturne
dediščine, ki se aktivno prepleta z rekreacijo in gibanjem v naravi.
4.2 VARIANTA 1 »Z INVESTICIJO«
Z investicijo se bo obogatilo dogajanje na in ob strugi reke Drave v sozvočju s
naravovarstvenimi standardi. Spodbujane bodo možnosti za rekreacijo, ki bodo prispevale k
trajnostnemu turizmu. Oživele se bodo že izumrle dejavnosti ob reki. Spodbudilo se bo
mednarodno povezovanje in sodelovanje, vzpostavila trajna, uspešna partnerstva, izmenjavala
se bodo znanj implementacije in vzpostavil se bo skupni športno naravovarstveni program, ki
ima potencial v razvoju novih delovnih mest v prihodnosti. Za potrebe odličnega raznolikega
športno - rekreacijskega produkta se bo na slovenski strani zagotovita osnovna urbana
infrastruktura.
Na osnovi navedenega lahko zaključimo, da varianta brez investicije z razvojnega vidika ni
sprejemljiva.
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5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH
STROŠKOV
5.1 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE
Opredelitev investicije skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ.
Kriteriji za določitev vrste potrebne investicijske dokumentacije.
Identifikacija
Kriteriji (mejne vrednosti investicijskega
Predinvesticijska Investicijski
investicijskega
projekta) za določitev vrste dokumenta
zasnova
program
projekta
Manj od 300.000 EUR
ne, razen
Če je objekt tehnološko zahteven
da
Če bodo nastale pomembne finančne
ne
ne
da
posledice v času obratovanja
Če se bo projekt (so)financiral s
da
proračunskimi sredstvi
Več od 300.000 in manj od 500.000 EUR
da
ne
ne
Več od 500.000 in manj 2.500.000 EUR
da
ne
da
Več od 2.500.000 EUR
da
da
da
Glede na vrsto investicije in kriterijev je potrebno izdelati:
X

Dokument identifikacije investicijskega projekta

Upravičeni stroški
V skladu s petim odstavkom 60. člena Uredbe CLLD so upravičene naslednje operacije:
– izmenjava izkušenj in znanja ter njihova implementacija na območju LAS;
– razvoj in trženje storitev in proizvodov;
– promocija novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij;
– vključevanje ranljivih skupin;
– organizacija skupnih delovnih procesov z izmenjavo virov in opreme;
– oblikovanje kratkih dobavnih verig hrane in lokalnih trgov ter
– kolektivne okoljske operacije.

39
DIIP „Naša Drava“

Neupravičeni stroški
Davek na dodano vrednost (DDV) in stroški nastali pred vložitvijo projekta na Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano niso upravičeni stroški. Neupravičene stroške operacije
zagotavlja prijavitelj oz. upravičenec iz lastnih sredstev.
V skladu z devetim odstavkom 35. člena Uredbe CLLD do podpore niso upravičeni naslednji
stroški
– splošni upravni stroški,
– obresti za dolgove,
– davek na dodano vrednost,
– stroški priprave vloge in zahtevka za izplačilo,
– rabljena oprema in mehanizacija,
– štipendije in nagrade,
– naročnine na časopise in drugo periodiko,
– stroški izobraževanj in usposabljanj, ki niso neposredno povezani z aktivnostmi operacije in
– stroški izdelave dokumentacije, študij, analiz, ocen, strategij in drugih podobnih raziskav,
kadar niso neposredno povezane z določeno operacijo.
5.2 OCENA STROŠKOV INVESTICIJE PO LETIH
V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije
na področju javnih financ predstavljajo upravičeni stroški tisti del stroškov, ki so osnova za
izračun (so)financijskega deleža udeležbe javnih sredstev v projektu ali programu.
Glede na to, da investicija izpolnjuje pogoje za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja, se celotno investicijo razdeli na upravičene investicijske stroške in
preostale stroške, ki jih bo investitor financiral iz lastnih virov. Neupravičen strošek v
obravnavani investiciji predstavlja DDV.
Operacija bo izvedena v enem letu, zato so tekoče cene enake stalnim cenam.
Prikaz vrednotenja operacije
ZAP.
ŠT.
1.
2.

VIRI FINANCIRANJA – TEKOČE CENE
UPRAVIČENI STROŠKI
EKSRP in PRORAČUN RS
Lastna sredstva

€ Z DDV

SKUPAJ

Delež (%)

98.236,40
17.335,84

98.236,40
17.335,84

85
15

NEUPRAVIČENI STROŠKI
2.

Lastna sredstva DDV
SKUPAJ

19.567,86

19.567,86

1.

Celotna vrednost projekta (€)

135.140,23

135.140,23

2.

Upravičeni stroški projekta (€)

115.572,24

115.572,24

100

3.

Zaprošena CLLD sredstva (€)

98.236,40

98.236,40

85

4.

Predvidena lastna sredstva (€) z DDV

36.903,70

36.903,70
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5.2.1 Prikaz vrednotenja operacije po partnerjih LAS MDD
5.2.1.1 Občina Dravograd
Struktura stroškov za Občino Dravograd, po stalnih cenah:
OBČINA DRAVOGRAD
opis opreme
Klop "DravaBike" 45 x 200 x h45
Miza "DravaBike" 65 x 200 x h75
Naslon za kolo "DravaBike" 9,6/8 x 20 x h114
Koš za smeti "DravaBike" 45,2 x 30 x h80,5
Pitnik za vodo "DravaBike" 40 x 40 x h90
Streha postajališče "DravaBike" 228 x 450 x h228
Kolo Giant 2020 Explore
Skupni stroški

kos

neto cena/enoto DDV (22%) eur bruto cena/enoto neto ZNESEK
10
742,00 €
163,24 €
905,24 €
7.420,00 €
4
1.286,00 €
282,92 €
1.568,92 €
5.144,00 €
4
176,00 €
38,72 €
214,72 €
704,00 €
3
298,00 €
65,56 €
363,56 €
894,00 €
0
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2
1.843,37 €
405,54 €
2.248,91 €
3.686,74 €
1.942,10 €
SKUPAJ:
4.345,37 €
955,98 €
5.301,35 €
19.790,84 €

DDV (22%)
ZNESEK eur
1.632,40 €
1.131,68 €
154,88 €
196,68 €
0,00 €
0,00 €
811,08 €
427,26 €
4.353,98 €

bruto ZNESEK
9.052,40 €
6.275,68 €
858,88 €
1.090,68 €
0,00 €
0,00 €
4.497,82 €
2.369,36 €
24.144,82 €

5.2.1.2 Občina Muta
Struktura stroškov za Občino Muta, po stalnih cenah:
OBČINA MUTA
opis opreme
Klop "DravaBike" 45 x 200 x h45
Miza "DravaBike" 65 x 200 x h75
Koš za smeti "DravaBike" 45,2 x 30 x h80,5
Informacijska tabla "DravaBike" 20 x 200 x 223
Streha postajališče "DravaBike" 228 x 450 x h228
Skupni stroški

kos

neto cena/enoto DDV (22%) eur bruto cena/enoto neto ZNESEK
742,00 €
163,24 €
905,24 €
8.904,00 €
1.286,00 €
282,92 €
1.568,92 €
1.286,00 €
298,00 €
65,56 €
363,56 €
3.278,00 €
1.163,00 €
255,86 €
1.418,86 €
1.163,00 €
5.435,00 €
1.195,70 €
6.630,70 €
5.435,00 €
1.942,10 €
SKUPAJ:
8.924,00 €
1.963,28 €
10.887,28 €
22.008,10 €
12
1
11
1
1

DDV (22%) ZNESEKbruto
eur ZNESEK
1.958,88 €
10.862,88 €
282,92 €
1.568,92 €
721,16 €
3.999,16 €
255,86 €
1.418,86 €
1.195,70 €
6.630,70 €
427,26 €
2.369,36 €
4.841,78 €
26.849,88 €

5.2.1.3 Občina Vuzenica
Struktura stroškov za Občino Vuzenica, po stalnih cenah:
OBČINA VUZENICA
opi s opreme

kos

neto cena /enoto

DDV (22%) eur

bruto cena /enoto

neto ZNESEK

DDV (22%) ZNESEK eurbruto ZNESEK

Kol o Gi a nt 2020 Expl ore *

5

1.843,37 €

405,54 €

2.248,91 €

9.216,85 €

2.027,71 €

Sedež otroš ki Wa l l a by del uxe 508633202 *

1

62,67 €

13,79 €

76,46 €

62,67 €

13,79 €

76,46 €

Bel l tra ce ma tte bl a ck *

3

41,79 €

9,19 €

50,99 €

125,38 €

27,58 €

152,97 €

Gi a nt pa nni er ba g s ma l l s i ze wi th mi k s ys tem *

4

48,71 €

10,72 €

59,42 €

194,82 €

42,86 €

237,68 €

Pol ni l ni ca za kol es a

1

1.999,00 €

439,78 €

2.438,78 €

1.999,00 €

439,78 €

2.438,78 €

Kol es a rni ca

1

2.800,00 €

616,00 €

3.416,00 €

2.800,00 €

616,00 €

3.416,00 €

Ka ja k LOL 2 ba s i c

2

360,80 €

79,38 €

440,18 €

721,60 €

158,75 €

880,35 €

Ka ja k LOL 2 weekend

2

636,72 €

140,08 €

776,80 €

1.273,44 €

280,16 €

1.553,60 €

Ves l o za ka ja k

12

48,80 €

10,74 €

59,54 €

585,60 €

128,83 €

714,43 €

Reš i l ni jopi č

12

54,20 €

11,92 €

66,12 €

650,40 €

143,09 €

793,49 €

Ka ja k Ca l yps o ba s i c

1

590,40 €

129,89 €

720,29 €

590,40 €

129,89 €

720,29 €

Stoja l a za s hra njeva nje

1

1.300,00 €

286,00 €

1.586,00 €

1.300,00 €

286,00 €

1.586,00 €

Koš za s meti "Dra va Bi ke" 45,2 x 30 x h80,5

1

298,00 €

65,56 €

363,56 €

Skupni stroški
SKUPAJ:

10.084,46 €

2.218,58 €

12.303,04 €

11.244,56 €

298,00 €

65,56 €

363,56 €

1.942,10 €

427,26 €

2.369,36 €

21.760,26 €

4.787,26 €

26.547,52 €

v kol i kor bodo s reds tva š e na vol jo, bi i m
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5.2.1.4 Občina Radlje ob Dravi
Struktura stroškov za Občino Radlje ob Dravi, po stalnih cenah:
OBČINA RADLJE OB DRAVI
opis opreme
Kolo Giant 2020 Explore
Streha postajališče "DravaBike" 228 x 450 x h228
Informacijska tabla "DravaBike" 20 x 200 x 223
Skupni stroški

kos

neto cena/enoto DDV (22%) eur bruto cena/enoto neto ZNESEK
1.843,37 €
405,54 €
2.248,91 €
1.843,37 €
5.435,00 €
1.195,70 €
6.630,70 €
5.435,00 €
1.163,00 €
255,86 €
1.418,86 €
1.163,00 €
1.942,10 €
SKUPAJ:
8.441,37 €
1.857,10 €
10.298,47 €
8.441,37 €
1
1
1

DDV (22%) ZNESEKbruto
eur ZNESEK
405,54 €
2.248,91 €
1.195,70 €
6.630,70 €
255,86 €
1.418,86 €
427,26 €
2.369,36 €
1.857,10 €
10.298,47 €

5.2.1.5 Občina Podvelka
Struktura stroškov za Občino Podvelka, po stalnih cenah:
OBČINA PODVELKA
opis opreme
Klop "DravaBike" 45 x 200 x h45 Količina ? 2 ali 1?
Miza "DravaBike" 65 x 200 x h75
Naslon za kolo "DravaBike" 9,6/8 x 20 x h114
Koš za smeti "DravaBike" 45,2 x 30 x h80,5
Ležalnik "DravaBike" 100 x (150 + 70 + 40) x h30
Pitnik za vodo "DravaBike" 40 x 40 x h90
Informacijska tabla "DravaBike" 20 x 200 x 223
Streha postajališče "DravaBike" 228 x 450 x h228 ?
Skupni stroški

kos

neto cena/enoto DDV (22%) eur bruto cena/enoto neto ZNESEK
742,00 €
163,24 €
905,24 €
2.968,00 €
1.286,00 €
282,92 €
1.568,92 €
2.572,00 €
176,00 €
38,72 €
214,72 €
1.760,00 €
298,00 €
65,56 €
363,56 €
1.490,00 €
1.379,00 €
303,38 €
1.682,38 €
2.758,00 €
349,00 €
76,78 €
425,78 €
349,00 €
1.163,00 €
255,86 €
1.418,86 €
1.163,00 €
0,00 €
1.942,10 €
SKUPAJ:
5.393,00 €
1.186,46 €
6.579,46 €
13.060,00 €
4
2
10
5
2
1
1

DDV (22%) ZNESEKbruto
eur ZNESEK
652,96 €
3.620,96 €
565,84 €
3.137,84 €
387,20 €
2.147,20 €
327,80 €
1.817,80 €
606,76 €
3.364,76 €
76,78 €
425,78 €
255,86 €
1.418,86 €
0,00 €
427,26 €
2.369,36 €
2.873,20 €
15.933,20 €
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6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO
6.1 PREDHODNA DOKUMENTACIJA
Ocena stroškov je bila pripravljena na podlagi
povpraševanja.

prejetih tržnih ponudb na podlagi

6.2 OPIS LOKACIJE
Projekt se bo izvedel na območju LAS MDD (na območju občin: Dravograd, Muta, Vuzenica,
Radlje ob Dravi, Podvelka).
Oprema se bo postavila na naslednjih lokacijah:
OBČINA DRAVOGRAD
– postavitev urbane opreme na lokaciji.: k. o. 829 Dravograd, parcela 1190/6
– zamenjava urbane opreme na parcelnih številkah: k. o. 838 Trbonje, parcelna številka: 283/9
in k. o. 841 Otiški vrh II, parcelna številka 73/15.
OBČINA MUTA
– postavitev urbane opreme na lokaciji.: k. o. 807 Spodnja Muta, parcelna številka: 277/13,
277/15, k. o. 808, Zgornja Muta, parcelna številka: 530/1, 62/3, k. o. 810 Sp. Gortina, parcelna
številka: 345/3, k. o. 809 Zgornja Gortina, parcelna številka: 403/5.
OBČINA VUZENICA
- postavitev urbane opreme na lokaciji: k. o. Vuzenica, parcelna številka 267/3, 267/1
OBČINA RADLJE OB DRAVI
- postavitev urbane opreme na lokaciji: k. o. Zgornja Vižinga, številka parcele 166/1
OBČINA PODVELKA
- postavitev urbane opreme na lokaciji: k. o. Javnik, številka parcele 557.
6.3 OKVIRNI OBSEG IN SPECIFIKACIJA STROŠKOV S ČASOVNIM
NAČRTOM IZVEDBE PROJEKTA
Predviden začetek projekta je mesec julij 2020. Zaključek projekta je predviden meseca
septembra 2022.
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6.4 VPLIV INVESTICIJE NA OKOLJE
Gre za investicijo, ki po naravi stvari ne obremenjuje okolja.
6.5 KADROVSKO ORGANIZACIJSKA SHEMA
Pripravo, koordinacijo in vodenje projekta bo izvajala LAS MDD p. p.
Projektna skupina bo odgovorna za naslednje naloge:
- Koordinacija projektnih aktivnosti,
- Spremljanje in vodenje izvedbe projekta,
- Poročanje o poteku investicije,
- Oddaja zahtevka za črpanje sredstev in priprava končnega poročila.
6.6 PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA
Predvideni viri financiranja so naslednji:
 EKSRP in proračun RS
 LAS MDD p. p.
 Občine Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka.

44
DIIP „Naša Drava“

Skupni strošek operacije po aktivnostih:
OPOMBE

LAS Mislinjske in dravske doline

AKTIVNOST
strošek
dela
ure
1

STROŠKI DELA

2.

delo na projektu
vs i l as
materialni stroški/potni stroški,…
vs i l as
vodenje in kooridnacija projekta LAS
vs u LAS
Promocija projekta: fb profil, objave na spletnih
straneh
Predstavitev rekreacijskih možnosti na in ob reki Dravi

vsi las

količina

neto

6920,4

bruto

15,80

438

1

1000

1000

15,80

150,00

2.370,00

2.370,00

6920,4

15,80

80,00

1.264,00

1.264,00

15,80

16,00

252,80

252,80

15,80

16,00

252,80

252,80

15,80

16,00

252,80

252,80

498,00

607,56

19.928,83

24.313,17

8 del avni c na območj u vsak

športnih predstavitvenih dogodkov na las

las si piše stroške dela in
morebitno pogostitev za en
dogodek

s troš ki del a, PVN i n zunanj i h
s tori tev, vs ak l as pi š e s troš ke
del a i n morebi tne pogos ti tve

športnih predstavitvenih dogodkov na las
izvedba športnih dogodkov na območju LAS
izvedba športnega dogodka za ranljive skupine
športne delavnice v Drava centru

za en dogodek
LAS BOGASTVO PODEŽELJA
pvn pure s port vs ak l as s i
pi š e s troš ke del a z aen
dogodek
vkl j učuj e del o i n zuanj e

2.1

promocija dogodkov
s tori tve, pi š emo kot kompl et
Vzpostavitev celostnega športno naravoslovno turističnega produkta
vs i LAS

Nakup e-koles in kolesarske opreme
Nakup čolnov in opreme za čolnarjenje

3.

Nakup urbane opreme
RAZVOJ NOVIH VSEBIN Z IMPLEMENTACIJO NA
TERENU ( stroški dela in zunanji izvajalci)
s pl avarj enj e, pri kaz l i ka s pl avarj a

TOTI LAS

kul turno kul i nari čni dogodki na s pl avu

toti l as

rancari j a - pomen Drave i n ži vl j enj a ob Dravi

LAS Ovtar

gl ažutars tvo

LAS DRAVA

IZPIRANJE ZLATA - HRVAŠKA
i zpi ranj e zl ata, i zdel ava fi l mčka o ri ms ki h gomi l ah v
Mi kl avžu

LAG MURA DRAVA

predstavitev aktivnega vključevanja otrok v
ozaveščevalno izobraževalne programe

LAG MEĐIMURSKI DBREGI I

prenos model a i zpos oj e kol es ob Dravi

Izobraževalna delavnica Svet ob Dravi
Izobraževalna delavnica Svet ob Dravi
preds tavi tev pomena Drave za gos pos tva ob Dravi i n
ARHEOLOGIJA na pri meru Gradu Borl

5.121,44

6.248,16

54.184,00

66.104,48

15,80
15,80

24
24

379,20
379,20

379,20
379,20

15,80
15,80
15,80

24
24
24

379,20
379,20
379,20

379,20
379,20
379,20

Las Las tovi ca

15,80

24

379,20

379,20

DOLI
LAS UE ORMOŽ

15,80
15,80

24
24

379,20
379,20

379,20
379,20

LAS HALOZE za območj e
cel ega proj ekta ZUNANJI
IZVAJALEC
LAS Hal oze za območj e

15,80

24

379,20

379,20

proj ekta

15,80

24

379,20

379,20

15,80

24

379,20

379,20

15,80

24

379,20

379,20

15,80
15,80

24
24

379,20
379,20

379,20
379,20

15,80

60

948,00

948,00

15,80
15,80

24
24

5.000,00
379,20
379,20

6.100,00
379,20
379,20

15,80

16,00

252,80

252,80

15,80

16,00

252,80

252,80

15,80

16,00

252,80

252,80

15,80

16,00

252,80

252,80

15,80

40,00

632,00

632,00

15,80

16,00

252,80

252,80

1.700,00

2074,00

1.264,00

LAS Hal oze za območj e
proj ekta
LAS Hal oze za območj e

preds tavi tev pomena Drave za gos pos tva ob Dravi i n
ARHEOLOGIJA na pri meru Gradu Borl

proj ekta ZUNANJI IZVAJALEC
LAS Hal oze š t. Izvodov

Publ i kaci j a o arheol ogi j i na pri meru gradu Borl
Las Las tovi ca

i zdel ava apl i akci j e bi ke

LAS BOGASTVO PODEŽELJA
OGLED OBMOČJA IZ ČIGRE ( PTUJ, MARKOVCI)
LAS MDD
Zgodovi na Drave od mej e z Avs ti j o do Mari bora
ZGODOVINA DRAVE OD PTUJA DO ORMOŽA

LAS UE ORMOŽ

Da n odprti h vrat v Naravnem rezervatu ormoš ke l agune,

LAS UE ormož
LAS UE ORMOŽ v sodelovanju

Enoletni monitoring ptic na in ob reki Dravi
Model trajnostnega obiskovanja zavarovanih in
varovanih območij vzdolž Drave
Načrt vodenja šolskih skupin na zavarovanih in
varovanih območjih vzolž Drave,
naravovarstveni E-vodnik po Dravi
pri kaz i n prakti čna varna vožnj a s čol nom i n drugi mi
nemotori zi rani mi pl ovi l i po Dravi ( i zvedba na Ptuj u)
Pri prava i zobraževal no preds tavi tvenega fi l ma o naravi
reke Drave

4

priprava dokumentacije ( zunanji izvajalec)
idejna zasnova za vzpostavitev vstopno izstopnih
mest ob stugi reke Drave
priprava projektne dokumentacije za gondolo
preko reke
5 promocija aktivnosti
nadgradnja spletne strani + ekoledar
2x študijska tura za novinarje
pogostitev
2x novinarska konferenca
tiskovna konferenca
objave na spletu
roll up projekta
e vodnik s prevodi v 3 jezike
LETAKI (delo)
katalogi- brošure (delo)
majice
TISK LETAKI, BROŠURE…

6.

z Lasi na terenu
ZA VSE LAS
LAS UE Ormož

vsi LAS
l as Ovtar i n Las Las tovi ca

Zavod za turi zem Mari bor,
LAS UE ORMOŽ
Zavod za turi zem Mari bor,
LAS UE ORMOŽ
l as bog pod
TOTI LAS IN LAS BOGPOD

15,80

80

1.264,00

15,80

16

252,80

252,80

15,80

2
50

996,00
790,00

1.215,12
790,00

15,80

80

1.264,00

1.264,00

15,80
15,80
15,80

20
40
250

316,00
632,00
1.061,50

316,00
632,00
1.295,03

15,80

1.000

165,00

201,30

290

353,80

379,20

zunanj i i zvaj al ec
vs i partnerj i v proj ektu
LAS UE Ormož
Zavod za turi zem Mari bor,
LAS UE Ormož
LAS UE Ormož
LAS UE Ormož
zi l as bog pod
zunanj i i zvaj al ci

Promocijska stena LAS Haloze
vsi las
Fotografiranje
Reportaža operacije Naša Drava na Radiu Prlek LAS UE Ormož
delo
Reportaža
operacije Naša Drava na Radiu Prlek LAS UE Ormož
storitev
izmenjava izkušenj in ogled dobrih praks
LAS UE ORMOŽ
ORNITOLOŠKI IZLET
strokovna ekskurzija z izmenjavo znanj in načinov l as Ovtar za vs e l as
predstavitve dediščine Drave LAG Mura Drava za

SKUPAJ

15,80

24,00

379,20

15,80

32,00

505,60

505,60

115.572,37

135.140,22
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7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE
INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE
S ČASOVNIM NAČRTOM

7.1 INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA
Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (Ur. l. RS 60/2006, 54/2010, 27/2016) v 3. členu določa področje uporabe. Ta
uredba se uporablja pri pripravi in obravnavi investicijske dokumentacije ter načrta razvojnih
programov. Na tej podlagi se sprejemajo odločitve o:
1.

2.

3.
4.

investicijah v nakup, gradnjo, posodobitev, rekonstrukcijo in investicijsko
vzdrževanje osnovnih sredstev (objektov, opreme, zemljišč, nematerialnega
premoženja, blagovnih rezerv, strateških zalog);
drugih investicijah, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju družbe, blaginji in kakovosti
življenja državljanov Republike Slovenije (na primer izobraževanje, raziskovanje in
razvijanje);
investicijah, ki zahtevajo državna poroštva;
ukrepih, ki imajo pomembne finančne posledice na proračun (predpisi in drugi
ukrepi).

V 4. členu Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije
na področju javnih financ (Ur. l. RS 60/2006, 54/2010, 27/2016) se določajo mejne vrednosti
za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z
vključenim davkom na dodano vrednost in sicer:
1. za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 evrov najmanj
dokument identifikacije investicijskega projekta;
2. za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 evrov dokument identifikacije
investicijskega projekta in investicijski program;
3. za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 evrov dokument identifikacije
investicijskega projekta, pred investicijska zasnova in investicijski program;
4. za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 eurov je treba zagotoviti
dokument identifikacije investicijskega projekta, in sicer:
a) pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih;
b) pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na
primer visoki stroški vzdrževanja);
c) kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi.
Pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 evrov se vsebina investicijske dokumentacije
lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za
odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.
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8. SKLEPNE UGOTOVITVE
Na osnovi navedenega je smiselno nadaljevati z aktivnostmi za pripravo skupnega projekta
območja LAS MDD, pripraviti vlogo ter jo posredovati v potrditev na MKGP. Ob upoštevanju
dejstva, da je za izvajanje načrtovanega projekta možno pridobiti sofinanciranje iz EKSRP v
višini 85% neto vrednosti projekta, se ocenjuje, da je investicija v izvedbo izobraževanja
upravičena naložba.
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PREDLOG SKLEPA
Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju financ (Ur. L. RS, št 60/2006, 54/2010 in 27/16) in 16. člena
Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/16, 35/17 in 11/19) je Občinski svet Občine
Radlje ob Dravi na svoji ____. ________seji, dne __________ sprejel naslednji
S K L E P
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije investicijskega
projekta (DIIP) »NAŠA DRAVA« v predloženem besedilu.
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v
zvezi z investicijo.
Številka: 4110-0004/2020-14
Datum: ___________
mag. Alan BUKOVNIK
ŽUPAN

Sklep prejmejo:
 Zadeva, tu 3x
 Evidenca, tu

