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LETNI IZVEDBENI NAČRT 2009
1. SANACIJA IN REKONSTRUKCIJA OSTREŠJA NA PLANINSKI KOČI NA PIKOVEM
Izvajalec: Planinsko društvo Mežica
Trajanje projekta: maj - avgust 2009
Na planinski koči na Pikovem, se je saniralo, rekonstruiralo in na novo prekrilo ostrešje.
Z izvedbo ostrešja je bilo izvršeno prekritje s kritino »ISOLA«, kritino iz barvne pločevine s
kremenovim posipom, ki v zimskem času preprečuje zdrs snega iz strehe.

2. TURISTIČNA KARTA MEŽIŠKE DOLINE
Izvajalec: LAS Mežiške doline
Trajanje projekta: maj - avgust 2009
Izdelana je bila nova Turistična karta Mežiške doline, ki predstavlja enega zelo pomembnih
korakov občin Mežiške doline (Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem) v
smeri pospešenega turističnega razvoja Mežiške doline kot celovite turistične destinacije.
Ob tem velja omeniti, da je bila turistična karta celotne Mežiške doline nazadnje izdana
leta 1992. Nova karta je bila vsekakor nujno potrebna, da se predstavi obstoječa sodobna
in aktualna turistična ponudba, ki bo obiskovalcem predstavila Mežiško dolino, njene
znamenitosti in obstoječo ponudbo turističnih in drugih produktov in storitev.

3. PREDSTAVITEV MOŽNOSTI IZKORIŠČANJA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE IN
ORGANIZACIJA STROKOVNE EKSKURZIJE
Izvajalec: LAS Mežiške doline
Trajanje projekta: maj 2009 - junij 2009
Prebivalcem Mežiške doline smo predstavili nova znanja, vedenja in informacije o
sodobnih trendih na področju učinkovitega izkoriščanja energije in možnostmi, ki za to
obstajajo pri nas. Poleg seminarja je bila organizirana tudi strokovna ekskurzija, na kateri
so si udeleženci ogledali različne možnosti izkoriščanja obnovljivih virov energije in sicer:
- fotonapetostni moduli v podjetju SOL NAVITAS (sončna elektrarna)
- tehnološki center za alternativne in obnovljive vire energije Vransko
- podjetje KIV vodilno slovensko podjetje na področju razvoja in izgradnje velikih
sistemov ekološkega zgorevanja odpadkov z izkoriščanjem energije in kotlovskih
sistemov.

4. USPOSABLJANJE - KORAK K RAZVOJU DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI V
MEŽIŠKI DOLINI
Izvajalec: LAS Mežiške doline v sodelovanju s KGZ Celje
Trajanje projekta: april - september 2009
Projekt je zajemal izvedbo izobraževanj za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
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Neposreden učinek projekta je povečan nivo znanja na področju uvajanja dopolnilnih
dejavnosti, predelave sadja, turizma na kmetijah, učnih kmetij in računalništva ter na
novo registrirane dopolnilne dejavnosti.

5. TABOR NA LOKI POD RADUHO 2009 – »CICIPOTEPUHI«
Izvajalec: Planinsko društvo Mežica
Trajanje projekta: maj - junij 2009
Na Loki pod Raduho je bil organiziran tabor, z namenom, da za nekaj dni odpeljemo otroka
v tišino in mir, stran od hrupa in računalniških igric, natrpanih dni ter neprestanih zahtev
odraslih. Otroci so bili motivirani s privlačnimi vsebinami za pridobivanje novega znanja o
naravi, o odnosu do živih stvari, o varovanju okolja, o zdravem preživljanju prostega časa z
aktivnostmi v naravi, o športu, o pravilih obnašanja v gorah, o planinskih oznakah, o
nudenju prve pomoči, o preživetju v naravi, o ravnanju v kritičnih situacijah, o pomenu
sodelovanja in timskega dela, o zdravilnih rastlinah in zeliščih …

6. OHRANITEV BLAGOVNE ZNAMKE »DOBROTE IZPOD PECE«
Izvajalec: LAS Mežiške doline
Trajanje projekta: april – september 2009
Namen projekta je bil ponovna oživitev nekdaj že aktivnega in uspešnega trženja
produktov s koroških kmetij pod skupno blagovno znamko »Dobrote izpod Pece«. K
sodelovanju smo povabili nove proizvajalce, katerih proizvode smo vključili v ponudbo
produktov, ki se tržijo pod blagovno znamko. Zagotovili smo kontrolo kakovosti proizvodov
in organizirali skupni nastop proizvajalcev na sejmih in predstavitvah.
7. PREDSTAVITEV IN PROMOCIJA PODEŽELSKIH DRUŠTEV V OBČINAH MEŽIŠKE
DOLINE
Izvajalec: LAS Mežiške doline v sodelovanju z društvi
Trajanje projekta: maj 2009 – april 2010
Projekt se je začel na pobudo predsednikov društev, ki morajo vsako leto organizirati
predstavitve društev na občinskih prireditvah. Želja je bila, da se društva predstavljalo na
enoten in inovativen način.
V prvi fazi projekta se je izdelala celostna podoba društev: Društva kmetic Mežiške doline,
Sadjarskega društva Mežiške doline in Čebelarskega društva Prevalje. Nabavile so se hišice,
stojnice, predpasniki, prti, mize, klopi in izdelale so se zloženke.
Druga faza projekta je bila namenjena predstavitvam društev v novi celostni podobi.
Društva so se predstavila na 12 prireditvah oz. dogodkih v občinah Mežiške doline.
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8. LOPA – MODULARNA NADGRADNJA SPLETNEGA ČASOPISA BAJTA.SI
Izvajalec: Društvo za širjenje kulture na svetovnem spletu : ŠKuSS
Trajanje projekta: november 2009 - marec 2010
S spletnim portalom Bajta.si se je nadomestilo in izpopolnilo klasično posredovanje
relevantnih informacij, hkrati pa se z novimi pristopi in novinarskimi koncepti ponuja
bralcem inovativne in nekonvencionalne oblike obveščanja o dogodkih na Koroškem. Ravno
zaradi tega smo že na samem začetku zasnovali portal, ki je sestavljen iz več različnih
vsebinskih sklopov.
V okviru projekta se je spletna stran »bajta.si« nadgradila nove rubrike oz. module
(ocenjevanje spletnih strani Koroških občin, Z Bajto do odgovorov, Koroški spletni grozd), v
drugi fazi pa izdali spletni in tiskani fotoalmanah Koroške. S tem se je uspešno nadgradila
obstoječa informacijsko-komunikacijska struktura znotraj spletnega mesta bajta.si in
razširila dejavnosti portala, ki s pomočjo informacijske tehnologije cilja na izboljšave v
realnem življenju (izrazit primer za to sta projekta »Z Bajto do odgovorov« in
»Ocenjevanje spletnih strani«).
9. ZA VEČJO KAKOVOST ŽIVLJENJA NA PODEŽELJU MEŽIŠKE DOLINE
Izvajalec: Zavod za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem
Trajanje projekta: maj 2009 – junij 2010
Projekt je bil zasnovan kot inovativen pristop promocije zdravja v ruralnem okolju in se je
na območju Mežiške doline izvajal prvič. Izvedle so se delavnice na temo: smernice za
zdrav življenjski slog prebivalcev Mežiške doline.
Na podlagi evalvacijskih vprašalnikov se je ugotovilo, da so se pri udeležencih spremenile
določene navade (način prehranjevanja, odziv na stres, samopomoč, izvajanje telesne
dejavnosti, poiskati pomoč v stiski) za zdrav način življenja in okrepile veščine za zdrav
način življenja: udeleženci so pri pripravi obrokov začeli uporabljati druge vrste maščob,
npr. olivno olje, v obroke vključujejo sadje in /ali zelenjavo, kar je izrednega pomena, saj
redči energijsko gostoto obrokov. Analiza je pokazala, da so udeleženci zmanjšali pitje
alkohola, zmanjšala se je tudi stopnja kajenja.
10. POŽARNA VARNOST NA KOROŠKEM PODEŽELJU
Izvajalec: Prostovoljno gasilsko društvo Prevalje
Trajanje projekta: april - september 2009
V gasilskem domu na Prevaljah se je uredila sodobna učilnica, ki služi potrebam
usposabljanja, izobraževanja, predstavitev in drugim namenom. Opremljena je z
računalniško opremo kot je projektor, računalnik in celoten gasilski dom se je omrežil z
internetom.
V drugi fazi projekta so se izvedla izobraževanja, v zvezi s preventivnim ravnanjem v
primeru požarnih nevarnosti, v katera so bile vključene različne ciljne skupine. Izdelana je
bil tudi zloženka na kateri so pomembni podatki – kako prijaviti požar in druge
elementarne nesreče, s katerimi želimo ljudi opozoriti na morebitne nevarnosti, prav tako

4

pa so opisani ukrepi s katerimi si lahko občani pomagajo sami oziroma preventivni ukrepi,
da do takšnih nesreč ne bi prišlo.
Izvedeno je bilo tudi brezplačno servisiranje gasilnikov za vse kmetovalce na njihovih
kmetijah v občini Prevalje in prikaz gašenja z gasilniki.
11. ČEBELARSKO SADJARSKI UČNI CENTER
Izvajalec: LAS Mežiške doline v sodelovanju Čebelarskim društvom Prevalje
Trajanje projekta: maj - september 2009
V okviru projekta je bil postavljen in opremljen učni čebelnjak, z vso potrebno opremo za
čebelarjenje, ki je namenjen praktičnemu prikazu opravil pri čebelah. Za čebelnjakom se
je uredil sadovnjak s približno 50 vrstami sadnih dreves predvsem stare sorte (bobovec,
mušanček, krivopecelj ...).
S tem so vzpostavljeni pogoji za izvajanje teoretičnega in praktičnega usposabljanja
čebelarjenja in sadjarstva za različne ciljne skupine (šole in ostale vzgojno varstvene
organizacije, drugi zainteresirani prebivalci znotraj Mežiške doline in izven).
12. GLOBALNA VAS
Izvajalec: A.L.P. PECA, d.o.o.
Trajanje projekta: september 2009 - marec 2010
Mežiška dolina sodi med najbolj odmaknjene kotičke Slovenije in zato smo tudi v Lokalni
razvojni strategiji zapisali, da bomo »svojo odmaknjenost in oddaljenost izkoristili za
odlično razvitost sodobne informacijsko komunikacijske infrastrukture, ki omogoča tudi
podporo razvoju novim, s sodobnimi tehnologijami, podprtim dejavnostim«. Po zagotovitvi
tehničnih pogojev za vzpostavitev »globalne vasi«, je bilo potrebno ljudi tudi vsebinsko
privabiti in motivirati, da bodo dane možnosti tudi uporabljali.
V okviru projekta je bilo izvedenih veliko delavnic in izobraževanj, z namenom da bi
podeželsko prebivalstvo resnično uporabilo ustvarjene tehnične možnosti, da bi postali
redni uporabniki računalnika in da bi znali s pomočjo sodobne IK tehnologije, ki jim je na
voljo, izboljšati kvaliteto svojega življenja, si olajšati dostop do virov znanja, moči in
denarja in te možnosti izkoristiti za gospodarski in razvojni preboj.
Z izvedbo projekta se je:
1) oživilo dogajanje na e-točkah, povečala uporaba računalnikov in povezava s
svetovnim spletom, ki je na voljo na e-točkah;
2) podeželsko prebivalstvo spodbudilo k pogostejši rabi računalnika in uporabi
interneta za izboljšanje kvalitete življenja, za preseganje fizične odmaknjenosti in
zaostalosti območja;
3) vzpostavila spletna stran z uporabnimi vsebinami in oblikovala ekipa, ki je prevzela
upravljanje te strani.
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LETNI IZVEDBENI NAČRT 2010
1. JEM ZELENJAVO IN SADJE OD BLIŽNJE KMETIJE
Izvajalec: Zavod za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem
Trajanje projekta: marec 2010 – september 2011
Z izvedbo projekta so se povezale vzgojno varstvene in izobraževalne ustanove (vrtci, šole)
in drugi javni zavodi (CUDV, Dom starostnikov) z lokalnimi kmetijami. S tem povezovanjem
se je prispevalo k informiranju, motiviranju in varovanju ter krepitvi zdravja z zdravo in
uravnoteženo prehrano otrok in ostale populacije. Z vzpostavljanjem lokalne trajnostne
oskrbe, s promocijo lokalne pridelave in ponudbe, sezonskosti in kakovosti živil smo
pripomogli h kakovostnemu načinu prehranjevanja v javnih zavodih. Namen projekta je bil
tudi pozitivno vplivati na razvoj podeželja in lokalnega kmetijstva ter na izkoriščanje
lokalnih virov v skladu z načeli trajnostnega razvoja. Projekt predstavlja inovativen
pristop promocije pomena uživanja hrane, ki je pridelana brez kemikalij in/ali z gnojili, ki
so okolju prijazna in strogo nadzorovana.
2. STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA V MEŽIŠKI DOLINI
Izvajalec: Las Mežiške doline
Trajanje projekta: januar - september 2010
Namen projekta je bil izdelati celovito Strategijo razvoja turizma v Mežiški dolini in s tem
zastaviti prvi korak k sistematičnemu, celovitemu in koordiniranemu razvoju turizma in
številnih turističnih potencialov, ki v Mežiški dolini obstajajo. V okviru projekta so se
povezali akterji na področju turizma v Mežiški dolini in zastavljeni skupni kompleksni
turistični produkti. Pri pripravi strategije so torej sodelovali akterji z najrazličnejših
področij, ki se povezujejo s turizmom, prepoznano je bilo obstoječe stanje, definirani
ključni problemi, zastavljena vizija in strateški cilji, pričelo se je redno sodelovanje,
skupni projekti, povezovanje in razvoj komplementarnih produktov.
3. SPOZNAJMO ŽIVLJENJE ČEBEL
Izvajalec: Čebelarsko društvo Prevalje
Trajanje projekta: april – september 2010
Širša javnost se je seznanila s pomenom obstoja čebel, z njihovo vlogo v okolju oziroma v
življenjski verigi, s faktorji, ki njihov obstoj ogrožajo in z aktualnim dogajanjem v zvezi s
pogini čebel v Sloveniji. V okviru projekta je bil urejen cvetlični vrt in izvedene številne
izobraževalne in promocijske aktivnosti.
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4. PREVALJE - TOURISM.SI
Izvajalec: Občina Prevalje
Trajanje projekta: januar – junij 2010
Vzpostavljen je bil skupni spletni portal »prevalje-tourism.si«, kjer je na enem mestu
zbrano in uporabnikom na voljo vse, kar je povezano s področjem turizma v občini
Prevalje.
5. ŽIVLJENJE SKOZI KOROŠKO LJUDSKO PESEM
Izvajalec: Koroški mladinski kulturni center KOMPLEKS
Trajanje projekta: Januar – december 2010
Namen projekta je bil ustvariti glasbeno vizualni dogodek, ki bo povezoval predelavo
koroških ljudskih pesmi s pripadajočimi video projekcijami. Ljudske pesmi so bile
predelane, posodobljene in na novo posnete v izvedbi vokalnega kvarteta »Zdovčeve
dečve« in ob spremljavi vrhunskih, akademsko izobraženih jazz glasbenikov (Sašo
Vollmaier, Vid Jamnik), dodana pa jim je tudi video projekcija, ki dogajanje še dodatno
podkrepi s kratkimi filmi, ki predstavljajo ljudske običaje. Izdelek je bil predstavljen
na koncertu in posnet na CD oz. DVD, ki je ohranjen za bodoče rodove.

6. ŠPORT HOSTEL KRNES - OBUDITEV TURISTIČNE PONUDBE, NOČITVENIH

ZMOGLJIVOSTI, STORITEV IN AKTIVNOSTI
Izvajalec: Občina Črna na Koroškem
Trajanje projekta: januar – september 2010
Črna na Koroškem je znana kot idilična vasica na obronkih Karavank, obenem velja za
najlepši turistični kraj v Mežiški dolini. Zaprtje Hotela Krnes v letu 2007 je pomenilo tudi
zaton razvoja turistične ponudbe v tem delu Koroške regije, saj je Hotel Krnes bil še zadnji
delujoči hotel v celotni Mežiški dolini.
Namen projekta je bil obuditi turistično ponudbo, nočitvene zmogljivosti, storitve in
aktivnosti na področju športa in kulture. Z razvojem ponudbe nizko cenovnih prenočišč v
specializiranem hostlu, kjer bodo na voljo programi za preživljanje aktivnih počitnic,
nameravamo vrniti in dopolniti turistično ponudbo v ta del Koroške regije.
7. CCCT - ŠPORTNO PLEZALNA PRIREDITEV V TOPLI
Izvajalec: Koroški alpinistični klub
Trajanje projekta: februar – maj 2010
Namen projekta je bil uspešno izvesti športno plezalno prireditev in s tem spodbuditi
razvoj športnega plezanja tako na Koroškem, kot tudi po Sloveniji. Z organizacijo
prireditve smo želeli športno plezanje kot dejavnost, ki je varna, povezana z naravo in zelo
koristna za razgibanje telesa, približati ljudem, ki se s tem že rekreativno ukvarjajo in
spodbuditi tiste, ki o tem šele razmišljajo, da storijo prvi korak. Spodbuditi želimo mlade,
da bi svoj prosti čas preživeli aktivno, v naravi, ob druženju z najboljšimi športnimi
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plezalci iz cele Slovenije. Prireditev ima promocijski značaj, saj v dolino Tople privabi
veliko število plezalcev in obiskovalcev iz cele Slovenije, tudi iz sosednjih držav, s tem pa
prispeva k uspešni promociji Mežiške doline in njenih potencialov.
8. GLASBENI DOM MEŽICA
Izvajalec: Kulturno društvo Pihalni orkester Rudnika Mežica
Obdobje trajanja: februar - september 2010
V okviru projekta je bil obnovljen obstoječi objekt ter dozidan prizidek, s čimer so bili
ustvarjeni pogoji za normalno delo pihalnega orkestra in nadaljevanje tradicije
godbeništva v Mežici. Za ljubitelje take zvrsti glasbe in mežiškega pihalnega orkestra pa se
lahko po obnovitvi v glasbenem domu organizirajo tudi prireditve.
9. UREDITEV TRIM STEZE
Izvajalec: Športna zveza Črna na Koroškem
Obdobje trajanja: januar - september 2010
Trim steza v Črni ima relativno dolgo zgodovino. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja
je bila zelo lepo urejena s tablami in napravami, sčasoma pa so se table in naprave uničile.
Pred ureditvijo je bilo stanje na stezi dokaj klavrno. Steza je bila slabo obiskana.
V okviru projekta je bila obnovljena stara trim steza, postavljene so bile table in oprema
za opravljanje raznih vaj. Urejena je bila pot po kateri se ljudje lahko sprehajajo in
rekreirajo. Hkrati je bil razvit nov turistični produkt, ki bo v Črno privabil več obiskovalcev
iz drugih krajev.
10. Projekt: PRAVLJIČNI SVET KRALJA MATJAŽA
Izvajalec: Turistično društvo Mežica
Obdobje trajanja: marec – junij 2010
Namen projekta je bil krepitev znanja, ohranjanje kulturne dediščine in poživitev
prireditvenega dogajanja v Mežici in njeni okolici. S projektom se je na podlagi bogatega
ljudskega izročila zasnovala prireditev, ki je omogočila prenos znanja na mlajše generacije
in s tem tudi pripomogla k ohranitvi tradicije.
Prireditev oz. predstavitev Pravljični svet Kralja Matjaža se je odvijala na Mali Peci v
neposredni okolici tamkajšnjega planinskega doma. S prireditvijo se je udeležencem
predstavilo bogato ljudsko izročilo o Kralju Matjažu in drugih koroških pravljičnih likih Alenčica, Gozdni mož, Perkmandeljc in Divja jaga.
Pravljični liki, ki so jih upodabljali člani različnih društev, so bili predstavljeni na različnih
interpretacijskih točkah, na katerih so obiskovalci lahko tudi aktivno sodelovali, saj so na
primer spoznavali in nabirali zdravilna zelišča, iskali rudniški zaklad ter spoznali legendo o
Kralju Matjažu... Obiskovalce je med interpretacijskimi točkami vodil lik pastirja, ki zaradi
narave svojega dela pozna vse skrivnosti gore Pece.
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11. Projekt: PRIBLIŽAJMO TEHNIKO MLADIM
Izvajalec: Koroški radioklub Franjo Malgaj
Obdobje trajanja: marec - september 2010
Namen projekta je bil, da se mlajši populaciji prebivalcev Mežiške doline predstavi delo
društva oz. radiokluba in se jih angažira za vključitev v klub ter spodbudi, da se odločijo za
tehnično - naravoslovne poklice. Mladim je bila prikazana radioamaterska tehnika in
elektrotehnika, naučili so se varne uporabe električnih in elektronskih naprav in njihove
varne razgradnje oz. odlaganja. Udeleženci so se naučili uporabljati različno orodje in
aparate.
12. Projekt: IZ ZAKLADNICE KOROŠKE KULTURNE DEDIŠČINE
Izvajalec: Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem
Obdobje trajanja: januar – september 2010
Koroška osrednja knjižnica domuje v nekdanjem gradu Ravne iz 16. stol, ki je bil v letu
2005 v velikem delu obnovljen. Knjižnica s svojo bogato in raznovrstno zbirko gradiv
predstavlja pomemben del turistične ponudbe koroške in je osrednja kulturno izobraževalna ustanova na Koroškem. Uredili so se prostori Enciklopedije, Malega salona in
hodnika, restavriranje pohištva, postavitev primernejših vitrin in multimedijska
predstavitev gradu in zbirk, predvsem domoznanskih dragocenosti. Urejena je bila nova
posebna, spominska soba, namenjena Prežihovemu Vorancu. S to dodatno ureditvijo
prostorov in multimedijsko predstavitvijo se je obogatila turistična ponudba Koroške in
pritegnila tudi več obiskovalcev iz vrst prebivalcev Mežiške doline.
13. ŠPORTNE AKTIVNOSTI NA PODEŽELJU HOLMCA
Izvajalec: Športno in rekreativno društvo Holmec
Obdobje trajanja: januar – junij 2010
Zagotovili so se pogoji za izvajanje športnih aktivnosti na površinah športno rekreacijskega
centra Holmec in njegovo promocijo. Na ta način je nastala kvalitetna športna rekreacijska
ponudba tako za domače prebivalce, ki lahko na urejenih površinah kvalitetno preživljajo
svoj prosti čas, kot za obiskovalce - turiste, ki jih želimo z dodatno ponudbo še več
privabiti v naše kraje.
14. MLADI ZA MLADE
Izvajalec: Izobraževalno kulturno društvo mladih Perkmandelci
Obdobje trajanja: april 2010 - december 2010
Društvo Perkmandelci iz Mežice svojo osnovno dejavnost usmerja v organiziranje različnih
izobraževalnih, kulturnih, športnih in zabavnih aktivnosti za mlade iz Mežice in bližnje
okolice. S tem namenom je bil zastavljen tudi projekt Mladi za mlade.
Mladim iz Mežice se je z različnimi aktivnostmi v počitniškem in prazničnem času popestril
njihov vsakdan, saj sicer v Mežici in Mežiški dolini ni prav veliko aktivnosti, v katere bi se
lahko mladi vključevali.
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NAČRT IZVEDBENIH PROJEKTOV 2011
1. PO ZNANJE NA KMETIJO
Izvajalec: LAS Mežiške doline v sodelovanju s KGZS – OE Celje, KSS Prevalje
Trajanje projekta: maj 2011 – september 2012
Prijavitelj projekta je LAS Mežiške doline, izvajalec pa KGZS – OE Celje, Kmetijska
svetovalna služba Prevalje. Namen projekta je bil povezati šole in vrtce z lokalnimi
kmetijami in vzpostaviti učne kmetije v Mežiški dolini.
Projekt uvaja novost v učni proces – učenje v naravi, na kmetiji, izkustveno učenje na
neposrednem kraju dogajanja, interdisciplinarni pristop in aktivno vlogo otrok oz. učencev,
hkrati pa v vlogo »učitelja« postavlja kmeta, oz. člana kmečkega gospodinjstva, ki svoje
delo in kmetijo tudi najbolje predstavi.
Rezultati projekta:
- 14 usposobljenih nosilcev učnih kmetij, izobraževanja se je udeležilo 14
udeležencev oz. udeleženk.
- Pripravljenih je bilo 12 izobraževalnih programov, ki so predstavljeni v katalogu
»Po znanje na kmetijo«
- v Mežiški dolini je bilo vzpostavljenih 7 učnih kmetij,ki so predstavljene v
katalogu
- Izveden je bil izobraževalni dan za učitelje,ki smo jih popeljali na učne kmetije
ter jim predstavili učne programe. Izobraževalnega dne se je udeležilo 36 učiteljev.
- Izpeljali smo promocijski dan za učitelje, učiteljice, vzgojiteljice iz koroške
regije, promocijskega dne se je udeležilo 19 udeležencev.
- Oblikovan in natisnjen (naklada 2500 kom) je bil predstavitveni kataloga Po znanje
na kmetijo, predstavili smo ga na sejmu OTROŠKI BAZAR na Gospodarskem
razstavišču, na sejmu AGRA v Gornji Radgoni, ….
2. KOLESARSKA KARTA – GORSKI KOLESARSKI PARK PECA
Izvajalec: Kreatur d.o.o.
Trajanje projekta: maj – december 2012
Izdelana je bila specifična turistična karta – kakršna za omenjeno območje pred tem še ni
obstajala in predstavlja pomembno novost in visoko praktično uporabnost za kolesarje uporabnike karte. V karto so vrisane gorske kolesarske ture in je opremljena s
fotografijami in vsemi za kolesarje pomembnimi podatki o posamezni turi (dolžina,
nadmorska višina, % vzpona, težavnostna stopnja…). Na karti je označena tudi ostala
turistična ponudba območja in možnosti povezave s turami v sosednji avstrijski Koroški.
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3. TURIZEM – PRILOŽNOST ZA RAZVOJ
Prijavitelj: LAS Mežiške doline
Trajanje projekta: maj 2011 – avgust 2012
Prijavitelj projekta je LAS Mežiške doline, pri izvedbi so sodelovali A.L.P. PECA, Koroški
zavod za kulturo Ravne, Občine Mežiške doline in zunanji izvajalci. V okviru projekta je bil
vzpostavljen turistični spletni portal z odprtim brezžičnim dostopom v vsaki od občin
Mežiške doline, organizirano je bilo usposabljanje lokalnih turističnih vodnikov in
vzpostavljeno sodelovanje s turističnimi ponudniki ter oblikovan skupni koledar prireditev
za Mežiško dolino in 12 mesecev zagotovljen njegov tisk in distribucija.
4. TURISTIČNI VODNIK PO MEŽIŠKI DOLINI
Izvajalec: Koroški zavod za kulturo Ravne na Koroškem
Trajanje projekta: maj 2011 – september 2012
Prijavitelj projekta je LAS Mežiške doline, izvajalec pa Koroški zavod za kulturo Ravne na
Koroškem v sodelovanju z občinami Mežiške doline.
Namen projekta je bil posodobiti in v treh jezikih natisniti uporaben, prijazen in pregleden
vodnik po turističnih potencialih posamezne občine v Mežiški dolini, na osnovi katerega
bomo v Mežiško dolino privabili čim več obiskovalcev. Natisnjenih je bilo 40.000 izvodov
Turističnega vodnika – 20.000 v slovenskem jeziku ter po 10.000 izvodov v nemškem in
angleškem jeziku. Projekt se je zaključil v mesecu septembru 2012.
5. AED REŠUJE ŽIVLJENJA
Izvajalec: Koronarni klub Mežiške doline
Trajanje projekta: maj – december 2011
Z izvedbo projekta »AED REŠUJE ŽIVLJENJA« so se namestili štirje novi javno dostopni AED
aparati v odmaknjenih zaselkih občin Mežiške doline. Nivo prepoznavnosti, obveščenosti,
osveščenosti in usposobljenosti prebivalcev Mežiške doline za uporabo AED aparatov se je
dvignila na zelo visok nivo.
6. LISIČKA
Izvajalec: Zadruga DOBROTE z.b.o.
Trajanje projekta: maj 2011 – junij 2012
Prijavitelj in izvajalec projekta je Zadruga Dobrote z.b.o. s Prevalj. V okviru projekta
so bila vzpostavljena odkupna mesta za različne vrste gob, zelišč, jagodičevja, moderni
načini trženja svežih plodov, vse ostale količine, ki pa se ne bodo prodale dokler so
sveže, se bodo v sušilnici posušile, primerno embalirale, skladiščile in prodajale vse
leto.
7. RAZŠIRITEV MODULA LOPA
Izvajalec: ŠKuSS – Društvo za širjenje kulture na svetovnem spletu
Trajanje projekta: junij 2011 – maj 2012
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Prijavitelj in izvajalec projekta je ŠkuSS – Društvo za širjenje kulture na svetovnem
spletu iz Črne na Koroškem. Na spletnem portalu www.bajta.si, v okviru modula Lopa,
so bile razvite nove vsebine, in sicer: Kaj so kuhale naše bice?; Potovanje v preteklost;
Intervjuji in kolumne ter Ocenjevanje spletnih strani osnovnih šol.
8. OBNOVA BALINIŠČA
Izvajalec: NK Peca Črna na Koroškem
Trajanje projekta: maj – december 2011
Balinišče v Črni na Koroškem, ki je bilo dotrajano in zastarelo, se je prenovilo:
na novo se je uredilo in zabetoniralo balinišče v izmeri 30 m x 3 m
postavljena je bila lesena konstrukcija in nadstrešnica v izmeri 150 m2
ob balinišču so se namestile štiri nove klopi
nabavila se je ustrezna oprema za balinanje.
Z izvedbo projekta, je občina Črna na koroškem pridobila sodobno urejeno balinišče.
9. KRSNIK FESTIVAL GLASBE IN AKTIVNOSTI V NARAVI
Izvajalec: KUD Krsnik
Trajanje projekta: maj – oktober 2011
Krsnik festival je potekal tri dni v mesecu avgustu: 13.8. – 15.8.2011. Osrednji prostor
festivala je bilo malo igrišče na zaselku Pristava, oddaljeno približno 500 m iz centra Črne
na Koroškem. V okviru festivala se je odvijalo veliko različnih športnih in kulturnih
prireditev:
izpeljane so bile različne delavnice: delavnice spretnosti (vrvohoja, žongliranje),
fotografske delavnice, kuharske delavnice, delavnice oblikovanja gline …
izpeljana sta bila dva tečaja: tečaj plezanja na umetni steni in tečaj jahanja;
organizirani so bili trije glasbeni večeri: Duo Bakalina in Horda Grdih, Ana
Pupepan, DJ Mostly Harmless;
organizirana so bila športna tekmovanja in
organiziran je bil ulično gledališčni spektakel – ognjeni nastop.

II. NAČRT IZVEDBENIH PROJEKTOV 2011
(izvedba 2012)
1. VARUJMO GOZDOVE PRED POŽARI
Izvajalec: Prostovoljno gasilsko društvo Prevalje
Trajanje projekta: marec – september 2012
Cilj projekta je izboljšati požarno varnost na podeželju. V projekt so bile vključene vse
kmetije iz območja občine Prevalje. Opravljen je bil pregled stanja požarne varnosti na
posamezni kmetiji in svetovanje lastnikom glede potrebne opreme za zagotavljanja
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požarne varnosti. Organizirano je bilo izobraževanje in praktično usposabljanje za lastnike
kmetij in člane kmečkega gospodinjstva.
2. ČEBELARSKA ZBIRKA MEŽICA
Izvajalec: Občina Mežica
Trajanje projekta: maj – september 2012
Pri izvedbi projekta so sodelovali: Čebelarska družina Mežica, Turistično društvo Mežica,
Koroški pokrajinski muzej, turistični rudnik Podzemlje Pece in svetovalno podjetje Gallob.
Cilj projekta je bil utemeljiti čebelarstvo v Mežici kot del kulturne dediščine in to
čebelarsko dediščino razviti v turistični produkt, ki se bo povezoval z ostalo ponudbo
okolja. V okviru projekta je bila postavljena čebelarska zbirka v za to prenovljene
prostore. Opremljena je bila manjša trgovinica za prodajo čebelarskih in drugih po vsebini
primernih izdelkov. Izdelani so bili programi za vodenje obiskovalcev.
3. KAŠČE V MEŽIŠKI DOLINI
Izvajalec: LAS Mežiške doline
Trajanje projekta: januar – julij 2012
Gre za skupni projekt štirih občin Mežiške doline. Pri izvedbi projekta so sodelovali
strokovni delavci Koroškega pokrajinskega muzeja in Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
V okviru projekta so bili zbrani podatki in fotografije kašč v Mežiški dolini. Po strokovnem
izboru je bilo 40 najzanimivejših kašč vključenih v knjigo »Kašče v Mežiški dolini«.
4. OZNAČITEV IN PROMOCIJA POTI K-24,
Izvajalec: občina Črna na Koroškem
Trajanje projekta: maj – september 2012
Pri izvedbi projekta so sodelovali člani neformalnega kluba K24 in Planinsko društvo Črna.
K24 predstavlja »največji hribovski izziv« na Koroškem. Premagati je treba 84 km poti, ki
pelje iz Črne preko 5 Koroških vrhov in okoli 4.000 m višinske razlike v 24 urah. V enajstih
letih je izziv uspešno premagalo 180 posameznikov. Namen projekta je doseči večjo
prepoznavnost izziva K24 ter spodbuditi lokalne prebivalce in obiskovalce od drugod, da se
preizkusijo na tej poti. V okviru projekta so bile urejene in dobro označene pot od Črne,
preko Uršlje gore, Smrekovca, Raduhe, Olševe in Pece nazaj do Črne. Pripravljena in
izvedena je bila promocijska akcija za večjo prepoznavnost izziva K24.
5. UREDITEV TURISTIČNIH TOČK V ČRNI
Izvajalec projekta: občina Črna na Koroškem
Trajanje projekta: april – predvidoma september 2012
V okviru projekta so bile urejene tiste točke v kraju, ki so pomemben odraz urejenosti
kraja in s tem pozitivne podobe kraja.
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6. REŠUJMO ŽIVLJENJA
Izvajalec projekta: Društvo srčnih bolnikov, koronarni klub Mežiške doline
Trajanje projekta: maj – december 2012
Gre za skupni projekt štirih občin Mežiške doline, katerega prijavitelj je LAS MD z.b.o..
Projekt je bil namenjen učencem osmih in devetih razredov osnovnih šol iz Mežiške doline,
ki so se vključili v izobraževanje za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja in za uporabo
avtomatskega defibilatorja.
7. PODJETNIŠTVO NA PODEŽELJU
Izvajalec projekta: A.L.P. PECA d.o.o.
Trajanje projekta: januar – september 2012
Projekt se je izvajal v sodelovanju s Srednjo šolo na Ravnah. V okviru projekta je bil
izveden izobraževalni program »Podjetništvo za mlade« namenjen dijakom ravenske
srednje šole. Dijaki, vključeni v projekt, so spoznali osnove podjetništva in pripravili
poslovni načrt za svojo podjetniško idejo. Na strokovni ekskurziji so si ogledali primere
dobrih praks.
8. LES KOT PRILOŽNOST
Izvajalec: Sk5 BIRO, Stanislav Kumprej s.p.
Trajanje projekta: maj – september 2012
V okviru projekta je bilo urejeno 100m2 razstavnega prostora v kulturnem objektu
Ahacova hiša na Prevaljah. Postavljena je bila stalna razstava domače in umetnostne obrti,
predvsem zbirka vključuje predmete iz lesa. Izdelan je bil promocijski Katalog, ki
predstavlja pomen ohranjanja kulturne dediščine, ki se izraža v rokodelstvu in domači
obrti.
9. PRAVLJIČNA VAS LEŠE
Izvajalec: Kulturno društvo Leše
Trajanje projekta: januar – september 2012
Projekt je namenjen predstavitvi turističnih zanimivosti kraja v povezavi s pripovedkami o
mističnih bitjih, ki naj bi živela na Lešah in ki so povezana z življenjem leških rudarjev.
Izdana je bila knjiga pravljic, ki je bila osnova za nadaljnje aktivnosti v obliki delavnic za
otroke in tematskih izletov na kraje, kjer so živela posamezna pravljična bitja. Kot
dodatek h knjigi je bil natisnjen zemljevid, ki služi kot vodič po Lešah in okolici. Leše so
bile predstavljene skozi video posnetek in ostali promocijski material. Projekt se je
zaključil s štiri dni trajajočo zaključno prireditvijo v mesecu septembru 2012.
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10. PRAZNOVANJE 111. OBLETNICE DELOVANJA PIHALNEGA ORKESTRA
RUDNIKA MEŽICA,
Izvajalec: KD Pihalni orkester Rudnika Mežica
Trajanje projekta: januar - julij 2012
Glavni aktivnosti v okviru projekta sta bili organizacija slavnostnega koncerta ob 111.
obletnici delovanja pihalnega orkestra in celodnevni dogodek - organizacija srečanja
slovenskih godb. Izdelali pa so še predstavitveni video spot, izdali CD ploščo s svojo glasbo
in izdali Almanah v katerem so predstavili zgodovino orkestra, sedanje delo ter načrte in
vizijo za prihodnost.

NAČRT IZVEDBENIH PROJEKTOV 2012
(izvedba 2013)
1. IGRIVI OTROŠKI DAN NA PREVALJAH
Izvajalec: OŠ Franja Goloba Prevalje – enota vrtec in Občina Prevalje
Trajanje projekta: marec – september 2013
V okviru projekta je bilo predstavljeno 10 starih otroških iger na prireditvi »Igrivi otroški
dan na Prevaljah«. Otroci so preko projekta spoznali stare koroške igre, ki so jih igrali
njihovi starši oz. stari starši. Za otroka imajo igre sociološki pomen, saj otrok v igri
spoznava, da mu je soigralec potreben za izvedbo določenih iger in se skupno z njim veseli.
In ravno za te ljudske koroške igre je značilno skupno druženje v igri. Otroci so doseženo
znanje predstavili v knjižici, njihove igre so prav tako zabeležene na videoposnetku. OŠ
Prevalje se je odločila, da bo prireditev »Igrivi otroški dan na Prevaljah« izvajala v okviru
svojega rednega učnega programa, saj je znanje pridobljeno skozi igro pomembno v
razvoju vsakega otroka. Opremljeno otroško igrišče s kvalitetnimi in vzdržljivimi igrali je
danes v ponos krajanom, saj je postalo prostor, kjer se otroci lahko družijo, pridobivajo
raznovrstne gibalne izkušnje in igrajo med seboj.
2. OŽIVITEV RUDARSKEGA ZASELKA HELENA
Izvajalec: Občina Črna na Koroškem, Športna zveza Črna, Zveza kulturnih
društev Črna, Koroški pokrajinski muzej
Trajanje projekta: marec – september 2013
Izvedbeni projekt, ki zajema celovito ureditev in zagotovitev kvalitetnih pogojev za razvoj
dejavnosti v zaselku Helena v občini Črna. V projektu je povezana preteklost s sedanjostjo
in obiskovalci z domačini. Krajani želijo z razvojnem zanimive ponudbe in dejavnosti, s
katerimi bodo domačini kvalitetno preživljali prosti čas, privabiti obiskovalce, da se
aktivno vključijo v te, marsikje že pozabljene dejavnosti.
Projektne aktivnosti:
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Ureditev rudarske zbirke v Heleni – ureditev prostora, kjer bo zbirka, nakup vitrin,
polic, pripomočkov, izbor eksponatov, priprava za razstavo, izdelava napisov,
informacijskih tabel



Ureditev vhoda v rov v Heleni – ureditev samega vhoda in neposredne okolice z
zasaditvijo in zatravitvijo



Ureditev okolice spomenika rudarju in partizanu – ureditev platoja in neposredne
okolice z zasaditvijo in zatravitvijo



Ureditev Perkmandeljcove votline in vhoda vanjo



Obnova in ureditev kegljišča – obnova hiše, obnova steze, nabava sodobne opreme
za kegljanje



Ureditev društvene sobe za društva, ki delujejo v Heleni – notranja ureditev
prostora, nakup pohištva – omara, pisalna miza, mize, stoli, nakup računalnika in
projektorja



Ureditev igrišča za odbojko in košarko ter nakup športne opreme



Otvoritvena prireditev – priprava programa, obisk glasbenega in športnih gostov,
pogostitev, vabila, plakati
3. ROLKARSKI POLIGON MEŽICA
Izvajalec: Občina Mežica
Trajanje projekta: marec – september 2013

V okviru projekta bil zgrajen rolkarski poligon – skatepark, ki je namenjen mladim
domačinom in vsem obiskovalcem kraja Mežica. Kot dodatna ponudba bo rolkarski park
vplival na povečanje konkurenčnosti območja, k turistični privlačnosti, kvalitetnemu
bivalnemu okolju, k varnosti in kot del turistične ponudbe tudi k izboljšanju možnosti
usklajenega gospodarskega razvoja.
Aktivnosti projekta:


Priprava projektne dokumentacije in dovoljenj



Gradbeno obrtniška izvedbena dela in zaključna dela (zemeljska dela,
ovodnjavanje, asfalterska dela in robniki,nabava in postavitev opreme – elementi z
montažo, urejanje okolice, postavitev označb – plošče z varnostnimi napisi,
gradbeni nadzor in strokovni nadzor)



Promocija in obveščanje javnosti - izdelava promocijskega materiala – priprava,
oblikovanje in tisk zgibank - 630 kosov



Organizacija in izvedba otvoritvene prireditve
4. TURIZEM IN ŠPORT – PRILOŽNOST ZA RAZVOJ PODEŽELJA
Izvajalec: Občina Ravne na Koroškem
Trajanje projekta: marec 2013 – DECEMBER 2014

V letu 2014 je bil v okviru projekta Turizem in šport – priložnost za razvoj podeželja na
Ravnah zgrajen nov športni objekt, ki je izpopolnil ponudbo občinske športne
infrastrukture. V športnem parku, ob atletskem stadionu, je bil zgrajen pomožen športni
objekt s tribunami. Objekt je namenjen za garderobe in sanitarne prostore za športnike,

16

prostore za športno opremo, prostori za trenerje , sodnike ,… Objekt je zasnovan iz dveh
enotnih stavb (kubusov) na vsaki strani obstoječe tribune. Je enoetažen, s pohodno streho
za obiskovalce.
5. INFORMACIJE – VSE NA ENEM MESTU ZA TURISTE
Izvajalec: LAS Mežiške doline
Trajanje projekta: marec –julij 2013
Cilj projekta je celovito in atraktivno predstaviti turistično ponudbo Mežiške doline in s
tem spodbuditi razvoj turizma ter zagotoviti skupno promocijo vseh ponudnikov in
potencialov v dolini. Z objavo Vodiča po Mežiški dolini in ostalih publikacij v sodobni,
virtualni obliki privabiti v Mežiško dolino čim več obiskovalcev/turistov in jih v dolini čim
dlje zadržati s ponujenimi vsebinami.
Rezultati projekta:
1. Novelirana in z atraktivnimi virtualnimi/elektronskimi vsebinami dopolnjena
spletna stran Mežiške doline
2. Povečan obisk spletne strani Mežiške doline
3. Vzpostavljeni linki/povezave med spletno stranjo Mežiške doline in ostalimi
relevantnimi spletnimi stranmi

Podrobnejše informacije o delovanju LAS Mežiške doline, o projektih, ki se izvajajo, o
doseženih rezultatih in možnostih ter pogojih za pridobitev sofinanciranja iz sredstev
LEADER so na voljo na spletni strani www.las-md.si ali pri upravljavcu LAS Mežiške doline podjetju A.L.P. PECA, Prežihova 17, Ravne na Koroškem, na telefonski številki 059 091 081,
059 091 080 ali e-naslovu: viktorija.barbic@las-md.si.

A.L.P. PECA d.o.o.
Upravljavec LAS Mežiške doline
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