RAZVOJ NOVIH TURISTIČNIH PRODUKTOV V MEŽIŠKI DOLINI
Prijavitelj operacije: LAS Mežiške doline
Partnerji: občina Ravne na Kor., občina Prevalje, občina Mežica, občina Črna na Kor.
Vrednost operacije: 135.336,86 EUR
Vrednost sofinanciranja (EKSRP): 99.730,16 EUR
Izvedba operacije: 1. FAZA: 17. 11. 2017 - 31. 5. 2018
Ozadje operacije
Mežiška dolina ima številne potenciale za razvoj turizma, vendar nima oblikovanih celovitih
turističnih produktov in je premalo prepoznana kot območje izjemne kulturne dediščine in izrednih
naravnih danosti, ki ponuja odlične možnosti za rekreacijo, pohodništvo in izletništvo.
Turistična ponudba je v veliki meri omejena na posamezne občine in posamezna urbana središča. Ob
slabem finančnem stanju občin, nizkem vlaganju zasebnega kapitala in dejstvu, da bo tudi Evropska
unija v novem finančnem obdobju za turizem namenila manj denarja, se bo morala Mežiška dolina
maksimalno usmeriti v izkoriščanje lokalnih virov. V ospredje se postavlja bogato kulturno, tehniško
in naravno dediščino, ki se lahko združuje z nekaterimi smernicami modernega "3 E" turizma (angl.
Entertainment, Excitement, Education). Priložnost bodo dobile inovativne ideje, angažirani mladi
turistični delavci, ki bodo pripravljeni hitro prilagajati ponudbo in bodo z uporabo modernih
komunikacijskih orodij dostopni širšemu krogu ljudi.
Tem dejstvom in usmeritvam sledi tudi operacija »Razvoj novih turističnih produktov V Mežiški
dolini«, ki je namenjena prav razvoju lokalne turistične ponudbe na območju Mežiške doline, kar bo
predstavljalo enega izmed temeljev za nadaljnji razvoj in oblikovanje celovite ponudbe Mežiške
doline. Skupna operacija je namenjena tudi dvigu prepoznavnosti območja, popularizaciji ruralnopodeželskega okolja ter posledično dvigu števila obiskovalcev s ciljem povečanja potrošnje kmetijskih
ter drugih izdelkov in pridelkov podeželja ter oblikovanja novih zaposlitvenih možnosti na področju
storitvenih in drugih dejavnosti v turizmu na tem območju. Namen aktivnosti predlagane operacije je
zaokroževanje razpršene turistične ponudbe na območju štirih občin v celovite turistične produkte in
obenem nadaljnji usmerjen skupni razvoj turizma na območju Mežiške doline.

Cilji operacije.
Splošni cilji operacije so:
•
•
•
•

razviti in povezati lokalno turistično ponudbo občin Mežiške doline,
povečati prepoznavnost Mežiške doline kot turistične destinacije,
povečati število obiskovalcev in prihodek iz turistične dejavnosti,
zastaviti temelje za oblikovanje, promocijo in trženje celovite ponudbe Mežiške doline.

Specifični cilji operacije so:
•
•
•
•

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,

Aktivnosti operacije
1. Koordinacija, administrativno vodenje in nadzor nad izvajanjem skupnega projekta
območja LAS
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.
2. Obnova 3 skulptur FORMA VIVE v mestu Forma Vive na Ravnah na Koroškem (do skupaj 7
načrtovanih obnov)
V prvi fazi bodo restavrirane tri od sedmih skulptur po utečenem postopku: čiščenje, antikorozijska
zaščita, obnova barv.
3. Ureditev okolice 3 skulptur, postavitev odrov in urbane opreme
Ureditev okolice 3 skulptur Forme vive, postavitev klopi in košev za smeti na najbolj frekventnih
območjih. Postavitev podesta /premičnega odra/ ob eni skulpturi Forme vive.
4. Zagon projekta trženja blagovne znamke »Forma viva Ravne«
• Izdelava demonstracijskega videa za uporabo aplikacije Forma viva
• Izdelava fotografij in video posnetkov za promocijo novega turističnega produkta »Piknik na
Forma vivi«
• Izvedba demonstratorskega dneva za organizatorje potovanj/turistične agencije
• Izdelava punkla za piknik na Forma vivi – 50kmadov
• Oblikovanje in izdelava promocijskega materiala za promocijo novega turističnega produkta
(80 majic, 50 skodelic)
• Izvedba izobraževalne delavnice za lokalne turistične vodiče po razstavi Forma vive in
izdelava 15 identifikacijskih priponk
• Priprava ponudbe turističnega produkta »S piciklom po Forma vivi« in oblikovanje ter
izdelava nalepk za označitev koles
• Zasnova, oblikovanje in tisk promocijske brošure za organizatorje potovanj (1000 izvodov)
• Priprava adreme in pošiljanje sporočil za tuje medije.
5. Priprava in izvedba gledališkega projekta »Naredimo Forma Vivo živo«
• Oživitev Forma vive z gledališkimi predstavami na prostem, ki se bodo fizično in tematsko
navezovale skulpture Forma vive – oživljena zgodba Forme vive skozi gledališče.
• Jeklene predstave Živa oblika bodo vključevale zgodbe o skulpturah, aktivno preživljanje
prostega časa v okolici skulptur in športne aktivnosti.
6. Označitev 7 razglednih točk na območju občine Prevalje
Z informacijskimi tablami in s panoramskimi označbami bodo označene razgledne točke:
•
•
•
•
•

VOLINJAK - na vrhu Volinjaka s kraškimi značilnostmi nad Lešami se razprostre čudovit
pogled na Mežico, Libuško polje, na Podjuno in vasice avstrijske Koroške s Pliberkom v
ospredju
ŠENTANEL - Sv. Uršula - na robu turistično rekreacijskega centra pri
kapelici sv. Uršule se turistom odpre pogled na mogočnost koroških hribov,
vršacev Pece in Uršlje in samotnih kmetij
JAMNICA – Mikl – na robu Miklove kmetije na Jamnici se odpre najlepši pogled na sosednjo
Pliberško polje v Avstriji, na koroške vršace in Mežiško dolino
JAMNICA – Koroš – na robu Koroševe kmetije na Jamnici se odpre najlepši pogled na sosednjo
Pliberško polje v Avstriji, na koroške vršace in Mežiško dolino
CEGLANCA - po cesti mimo Prisoj na Breznico na klancu pod Klemenovo kmetijo, nad
travnikom Ceglanca, se odpre čudovit pogled na Prevalje, Barbaro, ravensko železarno in
koroška vršaca

•

BRINJEVA GORA, ob transformatorju in ob počivališču s klopjo - krajani Prevalj se množično iz
dneva v dan po položni poti vzpenjajo na Brinjevo goro; pogled zaobjame Prevalje, oba vršaca,
Dobjo vas, železarno
• TEMELNOV GRAD – na križišču ob robu poti na kmetijo Franca Potočnika, p.d. na
Temelnovem, kjer naj bi nekoč stal grad, o čemer pripoveduje pripovedka o treh graščakovih
hčerah na podlagi katere je izdelana celostna podoba občine
7. Postavitev turističnega daljnogleda na Šentanelu
V Šentanelu – prepoznavni turistični vasici nad Prevaljami bo postavljen prvi profesionalni turistični
daljnogled, ki bo omogočal pogled na bližnje in bolj oddaljene hribe in gore.
8. Označitev tematskih in kolesarskih poti v krajevnih skupnostih Leše, Holmec in Šentanel Nameščene bodo table večjih dimenzij na katerih bodo označene tematske ter kolesarske poti.
9. Oblikovanje in tisk promocijskega gradiva – zgibanke, zemljevidi (tudi v dveh tujih jezikih)
10. Prevajanje in lektoriranje turističnih tekstov – vsebina informacijskih tabel na razglednih
točkah in vsebina zgibanke
11. Dopolnitev spletne strani www.prevalje.si – priprava spletne rešitve, izdelava modulov za
vnos katalogov v PDF obliki in vzpostavitev večjezičnega kataloga.
12. Izdelava in postavitev interpretacijske table v centru Mežice
Postavljena bo interpretacijska tabla s celovitimi informacijami o turistični ponudbi v občini in Mežiški
dolini, s katero se bo povečala prepoznavnost Mežiške doline in Občine Mežica. Turiste bo
seznanjala, obveščala in usmerjala k raziskovanju kulturne in tehniške dediščine, naravnih
znamenitosti, gostinski ponudbi in jih informirala o drugih vsebinah, ki jih obiskovalci v dolini in kraju
potrebujejo.
13. Postavitev »Poti olimpijcev« v Črni
Postavitev tematske poti »Pot olimpijcev«, ki bo zastavljena tako, da bo na njej urejenih 7 točk –
vsaka bo posvečena enemu od Črnjanskih olimpijcev. Točke bodo razporejene od Mušenika do
Pristave in OŠ Črna, vsaka od njih pa bo na svojevrsten, zanimiv in atraktiven način predstavlja enega
od olimpijcev in njegovo športno panogo.
14. Ureditev turistične točke Naravni park Bistra
Urejene in označene bodo energetske točke na lokaciji v Bistri, kjer je že prisoten manjši ribnik. S
pomočjo meritev bodo definirane energetske točke, ki bodo primerno označene in urejene, tako, da
se bodo na njih ljudje lahko ustavili in prejeli oz. začutili energijo.
15. Obeležitev začetka fužinarstva v Mežiški dolini
V Mušeniku in Šmelcu bodo z izvirnimi skulpturami oz. znamenji obeleženi začetki fužinarstva v
Mežiški dolini, ki segajo v sredino 17. stol. in predstavljajo temelj za kasnejši razmah železarstva na
Ravnah.
16. Obnova 4 skulptur FORMA VIVE v mestu Forma Vive na Ravnah na Koroškem (od skupaj
načrtovanih obnov)
Restavriranje še štirih skulptur po utečenem postopku: čiščenje, antikorozijska zaščita, obnova barv.
17. Oblikovanje in tisk monografije ob 880 letnici prve omembe kraja Črna
Ob 880 letnici prve omembe Črne bodo strokovnjaki s posameznih področij pripravili svoje prispevke
o razvoju in predstavitvi Črne. Prispevki bodo zbrani in natisnjeni v bogati monografiji, v kateri bodo
na sodoben način predstavljeni različni vidiki življenja, dela in ustvarjanja v Črni na Koroškem.

Rezultati operacije
1. Obnovljene Forma vive (7), z urejeno okolico in pripravljene za trženje dveh novih
turističnih produktov
2. Razvit nov turistični produkt "Piknik na Forma vivi"
3. Razvit nov turistični produkt "Živa oblika – oživljena zgodba Forma vive skozi gledališče"
4. Razvit nov Turistični produkt "Razgledne točke Prevalj – najlepši pogledi za oči in dušo"
5. Izboljšana informiranost turistov Mežiške doline – postavljena interpretacijska tabla s
celovitimi informacijami urejena,
6. Razvit nov turistični produkt "Pot olimpijcev v Črni«
7. Razvit nov turistični produkt "Energetske točke v Naravnem parku Bistra"
8. Natisnjena monografija ob 880. letnici prve omembe Črne na Koroškem.

