Naziv operacije: UREDITEV MESTNIH TRŽNIC V MEŽIŠKI DOLINI
Z investicijami v okviru operacije bodo zagotovljeni osnovni pogoji za trženje lokalnih pridelkov in
proizvodov v štirih krajih v Mežiški dolini. Načrtovane aktivnosti spodbujajo razvoj ponudbe in
povpraševanja po lokalnih proizvodih in storitvah za večjo trajnostno lokalno samooskrbo v Mežiški
dolini.
V okviru operacije bosta zgrajeni novi tržnici na Prevaljah in v Mežici. V Črni na Koroškem bosta na
novo urejeni dve prodajni lokaciji v Žerjavu in Rudarjevem. Dodatno pa bodo urejeni tudi prostori
tržnice na Ravnah na Koroškem.
Cilji operacije:
• vzpostaviti osnovne pogoje za trženje lokalnih pridelkov in proizvodov v mestih in s tem
spodbuditi razvoj ponudbe in povpraševanja po lokalnih proizvodih in storitvah za večjo
trajnostno lokalno samooskrbo ter za boljši ekonomski položaj območja in nova delovna mesta,
• oživitev dogajanja v mestnih jedrih - vzpostaviti pogoje za povezovanje in zbiranje vseh
generacij s celotnega območja doline (preprečevanje socialne izključenosti določenih ciljnih
skupin),
• povezanost štirih mestnih tržnic (model delovanja tržnic).

Naziv operacije: ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG ZA VSE GENERACIJE V MEŽIŠKI DOLINI
Operacija z investicijo v zunanjo opremo za telesno aktivnost in igro ter z izvedbo številnih delavnic,
srečanj in organiziranih aktivnosti, spodbuja aktiven in zdrav življenjski slog prebivalcev vseh generacij
na območju Mežiške doline.
V okviru operacije bodo na 16 lokacijah po Mežiški dolini postavljene fitnes naprave za vadbo na
prostem ter otroška igrala na obstoječih ali na novo urejenih športnih in otroških igriščih. Dopolnjena
in na novo urejena bo tudi trim steza v Črni na Koroškem.
Cilji operacije:
• s postavitvijo zunanje opreme za telesno aktivnost prebivalcev vseh generacij na območju
Mežiške doline spodbuditi aktiven in zdrav življenjski slog prebivalcev Mežiške doline,
• z izvedbo številnih strokovnih delavnic, srečanj in organiziranih aktivnosti povečati
ozaveščenost prebivalcev o pomenu gibanja in zdravega prehranjevanja za splošno zdravje in
dobro počutje.

Naziv operacije: RAZVOJ NOVIH TURISTIČNIH PRODUKTOV V MEŽIŠKI DOLINI
Operacija bo, z investicijo v razvoj novih in nadgradnjo obstoječih turističnih produktov, okrepila
lokalno turistično ponudbo in s tem povečala prepoznavnost Mežiške doline kot turistične destinacije.
Operacija bo vzpostavila temelje za oblikovanje, promocijo in trženje celovite ponudbe Mežiške doline
in bolj povezano in prepoznavno lokalno turistično ponudbo občin Mežiške doline.
Cilji operacije:
• z investiranjem v razvoj novih turističnih produktov okrepiti lokalno turistično ponudbo
Mežiške doline,
• oblikovati nove turistične produkte Mežiške doline,
• urediti, označiti in opremiti tematske poti ter razgledne točke,
• oblikovati in natisniti prepoznavno promocijsko gradivo za trženje produktov.

Naziv operacije: AED REŠUJE ŽIVLJENJA
Z aktivnostmi operacije bomo dvignili nivo osveščenosti prebivalstva o pomenu zdravega načina
življenja v smislu preventive za preprečevanje bolezni srca. Prebivalce vseh starosti bomo poučili o
pomenu hitrega ukrepanja pri nujnih stanjih ter jih usposobili za uporabo AED aparatov ter njihovo
promocijo.
V okviru operacije bo izvedenih 24 delavnic za različne ciljne skupine na območju Mežiške doline,
postavljeni bodo štirje novi AED aparati.
Namen operacije je, da se poveča število tistih, ki se po preživetju tako hude situacije, kot je srčni
zastoj, vrnejo v domače okolje in v enako kvaliteto svojega življenja, kot pred dogodkom.
Cilji operacije:
• osveščenost prebivalstva o pomenu zdravega načina življenja v smislu preventive,
• usposobljenost prebivalcev vseh starosti in poznavanje naprave AED,
• promocija AED aparatov in pomena hitrega ukrepanja pri nujnih stanjih, spodbuditi podjetja,
občine… k nakupu AED.

