POVEZANI ZA VSE GENERACIJE
Prijavitelj operacije: LAS Mežiške doline
Partnerji: Občina Ravne na Koroškem, Občina Prevalje, Občina Mežica, Občina Črna na Koroškem
Vrednost operacije: 332.615,47 EUR
Vrednost sofinanciranja (EKSRP): 224.874,86 EUR
Izvedba operacije: 1. Faza: 1. 1. 2021 – 30. 6. 2021
2. Faza: 1. 7. 2021 - 30. 6. 2022
Ozadje operacije
Starejši in gibalno ovirani občani Mežiške doline so zaradi slabih prometnih povezav, odsotnosti
avtomobila in oddaljenosti, prevečkrat izolirani, osamljeni in zato posledično ne zapuščajo svojih
domov in se ne vključujejo v družabno življenje.
Z operacijo želimo dvigniti kvaliteto bivanja prebivalcev Mežiške doline z vzpostavitvijo sistema
prevozov za starejše in invalide na območju celotne doline, z aktivnostmi za razvoj dejavnosti za prosti
čas in razvoj kulturnih dejavnosti s poudarkom na aktiviranju otrok in mladine, vključno z
zagotavljanjem potrebne infrastrukture.
Želimo krepiti obstoječe in uvajati nove programe za ranljivejše ciljne skupine prebivalcev –
vzpostavljanje inovativnih partnerstev, ki bodo sposobna oblikovati in izvajati mrežo storitev za
zmanjšanje tveganja socialne izključenosti in revščine.
Operacija vključuje sledeče aktivnosti/sklope:
Vzpostavitev sistema prevozov za starejše in invalide na območju Mežiške doline
Aktivnosti za kvalitetnejše življenje za vse generacije v Mežiški dolini;
Zagotavljanje infrastrukture za prosti čas ter kulturne in športne aktivnosti;
Vzpostavitev sistema prevozov za starejše in invalide: Občine Prevalje, Mežica in Črna na
Koroškem bodo za potrebe vzpostavitve sistema brezplačnega prevoza svojih občanov kupile vozilo in
vzpostavile sistem z usposobljenimi vozniki za prevoz starejših in invalidnih občanov. Občina Ravne na
Koroškem ima tovrsten sistem že vzpostavljen in bo s svojimi izkušnjami in nasveti pomagala pri
vzpostavljanju sistemov za prevoz starejših v ostalih treh občinah. V okviru operacije bomo pripravili
skupno usposabljanje za vse voznike – prostovoljce, ki bodo potem izvajali svoje poslanstvo v
posamezni občini. Prav tako bo med klicnimi centri, ki bodo delovali na posamezni občini,
vzpostavljeno sodelovanje z namenom, da se ponudi učinkovit in starejšim prijazen servis.
Aktivnosti za kvalitetnejše življenje za vse generacije v Mežiški dolini: Občine Ravne na
Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem bodo izvajale aktivnosti in programe za ciljne skupine
prebivalcev za dvig kvalitete bivanja prebivalcev in za zmanjšanje tveganja socialne izključenosti.
Prireditve, dogodki in aktivnosti, ki jih bo v okviru operacije ponudila posamezna občina bodo
namenjene vsem prebivalcem doline. Pester nabor aktivnosti bo omogočil prebivalcem različnih ciljnih
skupin, da najde vsak nekaj zase bodisi na kulturnem, športnem ali kakem drugem področju…
Zagotavljanje infrastrukture za prosti čas ter kulturne in športne aktivnosti: V Mežiški dolini že
imamo nekaj rekreacijske infrastrukture (otroška in športna igrišča, trim steze, prostori za aktivnosti

na prostem, objekti za kulturne in športne dejavnosti…), vendar pa je v določenih zunanjih in notranjih
objektih potreben nakup opreme, ker je stara že dotrajana ali pa manjka nova.

Cilji operacije
Strateški oz. dolgoročni cilj izvedbe operacije je dvig kvalitete bivanja prebivalcev Mežiške doline,
kar bomo dosegali z razvojem dejavnosti za prosti čas in kulturnih dejavnosti za vso populacijo, s
poudarkom na aktiviranju ranljivih ciljnih skupin kot so otroci, mladina, starejši in invalidi, vključno
z zagotavljanjem potrebne infrastrukture.
Operativni cilji operacije:
• zagotoviti dostopnost do urbanih središč in družabnega življenja za starejše in invalidne
prebivalce iz oddaljenih naselij
• z delujočim sistemom brezplačnih prevozov povezati podeželje z mestnimi središči in zagotoviti
okolju prijazen način mobilnosti z optimiziranjem števila prevozov.
• Zagotoviti pogoje za razvoj dejavnosti za prosti čas in razvoj kulturnih dejavnosti za vse ciljne
skupine prebivalstva
Aktivnosti operacije
DP1: Koordinacija, administrativno vodenje in nadzor nad izvajanjem skupnega projekta območja
LAS
A1: Koordinacija in vodenje sestankov projektne skupine za izvedbo skupnega projekta, vodenje
dokumentacije o izvajanju operacije, spremljanje izvedbe aktivnosti, sprotno preverjanje doseganja
rezultatov ter poročanje. Priprava vmesnih in končnega poročila o izvedbi operacije. Finančno
spremljanje izvajanja operacije.
DP2: Vzpostavitev sistema prevozov za starejše in invalide v treh občinah Mežiške doline
A2: Nakup treh avtomobilov za izvajanje brezplačnih prevozov za starejše občane in invalide, po
enega v občinah Črna na Koroškem, Mežica in Prevalje. Za nakup bo izveden postopek javnega
naročanja, ki ga bo pripravila in izvedla občina Prevalje, seveda v sodelovanju z občinama Mežica in
Črna. (Ponudbe: A2 – Črna, A2 – Mežica, A2 – Prevalje)
A3: Vzpostavitev sistema prevozov v treh občinah (skupna ponudba A3 – Črna, Mežica, Prevalje)
Organizacija in izvedba usposabljanja za prostovoljne šoferje – skupno za vse prostovoljce
šoferje na območju Mežiške doline.
Organizacija usposabljanja za koordinatorje prevozov ter ostale sodelujoče v projektu v
sodelovanju z občino Ravne na Koroškem – učimo se na konkretnem primeru in dobri praksi.
Vzpostavitev klicnega centra v Črni, Mežici in na Prevaljah.
Promocija operacije in aktivnosti brezplačnih prevozov na območju Mežiške doline (A3 –
promocija, skupna ponudba)
DP3: Aktivnosti za kvalitetnejše življenje za vse generacije v Mežiški dolini
Problemu staranja prebivalstva in skrbi za socialno vključenost starejših se v zadnjem času posveča
vse več pozornosti. Da bi ohranjali starajoče se prebivalstvo v čim boljši kondiciji, se je treba posvetiti
aktivnostim za vzpostavljanje pogojev za aktivno staranje in tako delovati tudi v smeri

deinstitucionalizacije ter omogočiti starejšim prebivalcem, da lahko čim dlje živijo doma in so aktivni
v svoji lokalni skupnosti.
Aktivnosti operacije bodo doprinesle k doseganju tega cilja, saj bomo starejše prebivalce vključili v
aktivne skupine, jih povezali med seboj in z mladimi. Pripravljeni bodo programi dela za mešane
skupine starih in mladih, kar bo pozitivno vplivalo na njihov medsebojni odnos in medgeneracijsko
sodelovanje.
Redna telesna vadba, tudi hoja in kolesarjenje, je v kombinaciji z zdravo prehrano in nasploh z
zdravim življenjskim slogom, glavni dejavnik, ki zmanjšuje tveganje za vse vrste bolezni. S
spodbujanjem prebivalstva k rednemu gibanju (vadba, hoja, kolesarjenje, …), zdravi prehrani in
nasploh k zdravemu življenjskemu slogu dosežemo win – win situacijo, saj imamo dvojno korist –
zdrave ljudi, ki hodijo peš in kolesarijo in tako zmanjšajo uporabo avtomobila na minimum
(trajnostna mobilnost).
A4: Izvedba programa medgeneracijskega sodelovanja »Okusi Črne« (ponudba A4)
Vzpostavitev medgeneracijske skupine in redna srečanja skupine
Srečanja s strokovnjaki in poznavalci področja, sodelovanje z lokalnimi kmeti in vrtičkarji
Zbiranje receptov tradicionalnih jedi in oblikovanje njihovih sodobnih različic
Preizkus receptov, organizacija razstave in fotografiranje pripravljenih jedi
Srečanja skupine, izbor receptov, fotografij, tekstov, oblikovanje in tisk knjižice
Promocijske aktivnosti in tečaji - promocija knjižice za splošno javnost in za različne ciljne
skupine ter izvedba tečajev priprave jedi iz knjižice za različne skupine (po dogovoru z
medgeneracijskimi centri po Mežiški dolini).
A5: Izvedba programa »Kultura za vse generacije« na Ravnah in na Prevaljah (Ponudbi A5 – Prevalje
in A5 – Ravne)
Organizacija in izvedba 5 brezplačnih predstav v Družbenem domu na Prevaljah in predstave
na Ravnah v KC Ravne za vse ciljne skupine prebivalcev Mežiške doline (brezplačne predstave – vsaka
prilagojena ciljnim skupinam: starejši, mladi, najmlajši – koncert, gledališka predstava, filmska
predstava, lutkovna igrica… )
A6: Izvedba programa »Razmigajmo se za zdravje« - spodbujanje prebivalstva k rednemu gibanju v
Mežiški dolini – v okviru te aktivnosti bomo udeležencem predstavili in jim omogočili, da spoznajo in
preizkusijo različne možnosti vadbe, ki so dostopne v lokalnem okolju kot na primer: vadba joge,
funkcionalna vadba, tečaj samoobrambe in varnega padanja …(Ponudba A6)
DP4: Zagotavljanje infrastrukture za prosti čas ter kulturne in športne aktivnosti za prebivalce
Mežiške doline
A7: Ureditev društvenih prostorov in nakup potrebne opreme za delovanje Kulturnega doma v Črni
na Koroškem
Dvorana Kulturnega doma, ki v Črni na Koroškem predstavlja kulturno središče, je bila obnovljena
leta 2014.
Pri vstopu v kulturni dom se nahaja galerija, ki se uporablja za razstavljanje umetniških del in za
pogostitve ob prireditvah. Dvorana je opremljena z 250 udobnimi premičnimi sedeži ter scensko
razsvetljavo, večnamensko multimedijsko opremo (projektor in veliko platino) in ozvočenjem tako, da
omogoča izvajanje različnih kulturnih, umetniških in družabnih prireditev. Dvorana je namenjena
gledališkim prestavam, koncertom, plesnim prireditvam, filmskim predstavam, prav tako pa omogoča
izvedbo različnih predstavitev, delavnic, sestankov in konferenc. Mesečno se v Kulturnem domu
izvaja v povprečju osem dogodkov, s cca 2000 obiskovalci.

V Kulturnem domu se nahajajo tudi galerija in garderoba za nastopajoče ter društveni prostori, ki so
namenjeni članom različnih društev, ki se lahko tam srečujejo in izvajajo svojo dejavnosti. Ti prostori
še niso obnovljeni in opremljeni. Za vzpostavitev urejenih in opremljenih društvenih prostorov, kjer
bodo društva lahko izvajala svoje dejavnosti bomo izvedli naslednje aktivnosti:
Slikopleskarska dela – priprava, beljenje, čiščenje klubskih prostorov (Ponudba A7-1)
Nakup opreme za društvene prostore, garderobe za nastopajoče in čajno kuhinjo: omare,
klopi stoli, mize, obešalniki, tabla, set brezžičnih mikrofonov, svetila, oprema čajne kuhinje, stojalo in
televizor in drugo – podroben popis opreme je v priloženi ponudbi (Ponudba A7-2)
A8: Nakup opreme za Narodni dom v Mežici - zvočna tehnika in scenska razsvetljava. (ponudba A8)
Narodni dom Mežica v sodobno urejeni dvorani nudi prostor za različne vrste prireditev – od
glasbenih koncertov do gledaliških predstav za staro in mlado, ter za različne lokalne prireditve.
Večnamenska dvorana sprejme 324 obiskovalcev, primerna za izvedbo scensko zahtevnejših
gledaliških predstav, koncertov in drugih prireditev. Večnamenska mala dvorana je namenjena
manjšim prireditvam in pogostitvam, sprejme do 60 obiskovalcev. V domu imajo svoje prostore tudi
različna društva in knjižnica.
Narodni dom Mežica je pred drugo svetovno vojno leta 1940 začelo graditi društvo Sokol. Po 60. letih
so dom prvič prenovili leta 2006. V povprečju je v Narodnem domu Mežica na leto izvedenih 40
predstav/prireditev, ki jih obišče cca 9.000 obiskovalcev. Za kvalitetnejše izvajanja poslanstva
Narodnega doma, ki je vsekakor zadovoljevanje potreb po kulturi za prebivalce Mežiške doline in
celotne Koroške, pa je nujno potrebno posodobiti ozvočenje in odrsko osvetlitev v glavni dvorani:
Nakup kompleta in montaža ozvočenja
Nakup in montaža odrske/ scenske razsvetlitve (ponudba razsvetljava + ozvočenje A8)
A9: Ureditev Družbenega doma na Prevaljah
Stavba Družbenega doma na Prevaljah je bila izgrajena leta 1978. V objektu se nahaja kegljišče, soba
za vaje pihalnega orkestra, sanitarije, skladiščni prostori, knjižnica, velika dvorana, prostor za
nastopajoče, poročna dvorana, sejna soba, pisarne ter prostori občinske uprave v najvišjem
nadstropju.
Velika dvorana se nahaja v pritličju in sprejme cca 450 ljudi, Mala dvorana v 1. nadstropju pa sprejme
50 ljudi. V dvoranah so različne prireditve (gledališke igre, muzikli, glasbeni nastopi, rekreacije, plesi,
sestanki, konference…). Dvorani sta skozi celo leto precej zasedeni, med tednom ju uporabljajo razna
društva za svoje vaje ali rekreacije, za vikende pa so ostale, večje prireditve.
Družbeni dom na Prevaljah želimo urediti tako, da bo dostopen za vse. Z ureditvijo dostopa za
invalide in prilagoditvijo sanitarij, bodo lahko tudi invalidi in gibalno ovirani uživali na prireditvah,
rekreaciji in drugih dogodkih. Z dokupom opreme bomo omogočili več gostovanj različnih izvajalcev
in boljšo možnost uporabe dvorane za domača društva ter društva v dolini. Z dokupom opreme bo
omogočeno predvajanje video produkcije in dodatnih projekcij ter osvetlitev koncertov društev,
dogodkov – za kar je bilo do sedaj potrebno najeti zunanjega tehnika. Uredili bomo:
- Sanacija in rekonstrukcija sanitarnih prostorov (WC) in prilagoditev uporabnosti sanitarij za invalide
(Popis del A9 – 1)
- Ureditev dostopa za invalide – izvedba prehoda iz I. nadstropja do dvigala (Popis del A9 - 2)
- oprema Družbenega doma: premično platno, dodatni reflektorji, računalnik + programska oprema
za upravljanje z lučmi in platnom (Ponudba A9 – 3)

A10: Nadgradnja športne infrastrukture v Občini Ravne na Koroškem
Občina Ravne na Koroškem ima glede na število prebivalcev relativno visoko razvito športno
infrastrukturo in veliko športnih panog, kar je odraz dolgoletnega načrtnega razvoja v povezavi z
gospodarstvom in dolgoletne povezanosti s celotno Mežiško dolino. Zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti je bil ustanovljen za izvajanje dejavnosti javnega pomena na področjih
kulture, športa, turizma in mladinskih dejavnosti na območju občine Ravne na Koroškem. Vlaganja v
rekreacijsko športno infrastrukturo na Ravnah so se obrestovala, saj so prav vse kapacitete polne in
objekti ter oprema stalno v uporabi. Občina skrbi za obstoječo infrastrukturo, hkrati pa stremi tudi k
nadgradnji in vedno boljši ponudbi. Za boljšo ponudbo in večjo dostopnost do športa za vse
generacije bodo izvedene aktivnosti:
Nakup elektro odmične table s košem na OŠ Koroški Jeklarji (koši za telovadnico) (Ponudba
A10-1)
Nakup opreme za večnamensko dvorano v Kotljah - pregradna zavesa, zavese na odru,
pohištvo in oprema čajne kuhinje, ozvočenje. Ponudbe A10 2 do 5
OŠ Prežihov Voranc - nakup rokometnih golov in prestavitev otroškega igrišča ob šoli
(Ponudbi A10-6 in A10-7)
Nakup in montaža plezalne stene v športnem objektu DTK na Ravnah Ravne (Ponudba A10-8)
Nakup rekreacijske opreme za vse generacije v Aquaparku za zimski bazen Ravne (Ponudba
A10-9)
Zunanja športna oprema na Javorniku – izgradnja Pumptracka (Ponudbi A10-10 in A10-11)
Projektna dokumentacija - idejna zasnova in ureditev območja bunkerja D3 – Rupnikova linija
na Ravnah (Ponudbi A10-12 in A10-13)
Rezultati operacije
•
Vzpostavljen sistem za brezplačen prevoz starejših in invalidnih na območju vseh štirih občin
Mežiške doline
•
Vzpostavljeno partnerstvo štirih občin za izvajanje brezplačnih prevozov starejših in invalidnih
prebivalcev Mežiške doline
•
Obnovljena in dopolnjena infrastruktura za razvoj dejavnosti za prosti čas in razvoj kulturnih
dejavnosti za vse ciljne skupine prebivalstva

