OHRANJANJE NARAVNIH IN KULTURNIH VREDNOT OBČINE RIBNICA NA
POHORJU

Občina Ribnica na Pohorju je na 2. Javni poziv EKSRP za izbor operacij, za uresničevanje
ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske
doline LAS MDD (2014-2020) prijavila projekt »Ohranjanje naravnih in kulturnih vrednot
občine Ribnica na Pohorju (Ureditev vaškega jedra)«. Po potrditvi projektnega predloga na
ravni LAS MDD, katerega vodilni partner je Mestna občina Slovenj Gradec, je bil le ta poslan
v dokončno odobritev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, s strani katere je
bila 6. oktobra 2020 izdana Odločba o pravici do sredstev, ki potrjuje sofinanciranje projekta v
višini 82.992,76 €. Nepovratna sofinancirana sredstva so bila zagotovljena iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja, pristojen za izvajanje pomoči iz
EKSRP je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).
Povzetek projekta:
Naziv projekta:
»OHRANJANJE NARAVNIH IN KULTURNIH VREDNOT OBČINE RIBNICA NA
POHORJU (Ureditev vaškega jedra)«
Nosilec projekta:
Občina Ribnica na Pohorju

Projektni partnerji:
Osnovna šola Ribnica na Pohorju
Turistično društvo Ribnica na Pohorju
LESKTEH, ČISTILNI SERVIS d. o. o.
Ukrep M19; Podukrep M19.2 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
Tematsko področje: 2 Razvoj osnovnih storitev
Podukrep:

2 B Krepitev kvalitete življenja, bivalnih pogojev in vitalnosti

Namen in aktivnosti projekta:
Namen projekta je vzpostavitev tematske poti, ki se prične od cerkve Sv. Jerneja in poteka
po poti ob kapelicah Križevega pota, ki se razprostirajo do cerkve Sv. Lenarta. V zadnjem
delu poteka pot skozi lipov drevored in se zaključi pri cerkvi sv. Lenarta. Udeleženci se
vrnejo nazaj po isti poti do vaškega jedra, kjer je kratek kulturni program nakar se prične
degustacija »Ribniške župe«, ki jo pripravijo društva.
V okviru predvidenih aktivnosti se bo v skladu s Pravilnikom o označevanju nepremičnih
kulturnih spomenikov na cerkvi Sv. Jerneja in cerkvi Sv. Lenarta namestila označevalna
tabla, ki bo služila boljši prepoznavnosti. Pod nadzorom ZVKD se predvideva obnovitev 8
kapelic Križevega pota v naselju Ribnica na Pohorju. Pod nadzorom Zavoda RS za varstvo

narave (ZRSVN) se bo pri pokopališču saniral lipov drevored. Ob vili Vicman se bo uredilo
avtobusno postajališče. Izgradnja avtobusne postaje predstavlja za občane Ribnica na
Pohorju, predvsem za ranljive skupine, boljšo in varnejšo dostopnost do naravnih in kulturnih
vrednot ter do samega vaškega jedra.
Projekt bo pripomogel k boljši vpetosti ranljivih skupin v družbeno življenje, jim nudil
priložnosti in možnosti, ki so sicer v družbi splošno na voljo. Pripomogel bo k večji socialni
vključenosti na območju LAS MDD.
Cilji in rezultati projekta:
Splošni cilj
- Zelena delovna mesta, skladen vzdržen razvoj podeželja in urbanih
projekta:
območij, ki temelji na razvoju endogenih potencialov podeželja in urbanih
območij za boljšo gospodarsko in socialno vključenost.
Posebni
- Izboljšati možnost dostopa podeželskega prebivalstva do osnovnih
cilji
storitev, infrastrukture;
projekta:
- Spodbujati finančna vlaganja v operacije, ki omogočajo nove oz.
izboljšujejo storitve/infrastrukturo na področju kulturne in naravne
dediščine;
- Podpreti operacije, ki vključujejo izgradnjo in obnovo storitev in
infrastrukture na področju kulturne in naravne dediščine na podeželju;
uspešno izvajanje operacij za razvoj osnovnih sredstev;
- Reaktivirati ali sanirati zapuščena in neizkoriščena podeželska območja;
- Podpreti operacije, ki vplivajo na večjo vključenost mladih, žensk in
drugih ranljivih skupin.
Pričakovani
- Obnova osmih kapelic;
rezultati
- Označba spomenika lokalnega pomena na cerkvi Sv. Jerneja in Sv.
projekta:
Lenarta;
- Izgradnja avtobusnega postajališča;
- Sanacija lipovega drevoreda;
- Lipov drevored, kapelice in cerkvi, ki so del Križevega pota (kot tematska
pot) bodo pridobili na pomenu in se utrdili kot lokalna znamenitost in
popestrili turistično ponudbo kraja ter prepoznavnost območja.
Vrednost operacije:
Skupna vrednost projekta z DDV
122.508,54 €

Odobrena višina zneska sofinanciranja EKSRP
82.992,76 €

Način financiranja:
Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Geografska lokacija projekta:
Občina Ribnica na Pohorju (naselje Ribnica na Pohorju)
Časovni okvir izvajanja:
Predviden zaključek projekta je september 2021.
Povezave do spletnih strani:
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agriculturalpolicy/rural-development

https://www.program-podezelja.si/sl/

