
  

 

  

   

 
SKUPAJ ZA VARNI JUTRI (OPERACIJA SODELOVANJA  LAS) – s podporo EKSRP in Republike Slovenije 
 
Prijavitelj: LAS Mežiške doline 
Partnerji na območju LAS: Občina Ravne na Koroškem, Občina Prevalje, Občina Mežica, Občina Črna 
na Koroškem  
Partnerji: LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (LAS PPD), LAS Dolenjska in Bela krajina (LAS 
DBK), Partnerstvo LAS Zasavje, LAS Suhe krajine, Temenice in Krke (LAS  STIK) 
Trajanje operacije:  1. Faza: 1. 8. 2021 – 31. 5. 2022 
   2. Faza: 1. 6. 2022 – 31. 12. 2022 
   3. Faza: 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023 
 
Partnerstvo petih LAS podpira pobudo, da bi naj v prihodnosti Slovenija v celoti postala mreža javno 
dostopnih AED aparatov z usposobljenim prebivalstvom, ki bo te  aparate znalo tudi uporabiti, ko bo 
to potrebno. Gre za pobudo in prizadevanja, da se omogoči pridobivanje novega znanja ali obnavljanje 
obstoječega znanja na področju temeljnih postopkov oživljanja (TPO) in uporabe AED (automated 
external defibrillator) čim širšemu krogu ljudi, na območju petih sodelujočih LAS.   
Z izvajanjem aktivnosti operacije želimo prebivalstvo (širšo javnost/laike – zajeti čim več ciljnih skupin) 
poučiti in usposobiti za hitro in učinkovito pomoč ob srčnem zastoju. S tem bomo bistveno izboljšali 
kvaliteto in varnost življenja na območjih sodelujočih LAS. Skupina strokovnjakov z vseh sodelujočih 
območij bo združila znanje in izkušnje ter pripravila program usposabljanja za laike, ki se bo potem tudi 
izvajal na vseh vključenih območjih.   
Del našega prizadevanja za dosego pozitivnih učinkov na vse območjih sodelujočih LAS bo tudi izvajanje 
programa »Razmigajmo se za trajnostno mobilnost«. 
Strokovna skupina, sestavljena iz strokovnjakov s vseh vključenih območij, bo aktivno sodelovala skozi 
celotno izvedbo operacije sodelovanja, svoje delo in poslanstvo pa bo nadaljevala tudi po zaključku 
operacije in s tem zagotovila, da se bo teorija in praksa nadgrajevala na sodelujočih območjih in širila 
tudi na nova območja, kjer so potrebe enake, vendar nimajo dovolj aktivnih posameznikov, ki bi lokalne 
akterje spodbudili k vključevanju v tovrstne operacije sodelovanja. 
 
Povezava do celotnega opisa operacije. 
 

 
POVEZANI ZA VSE GENERACIJE – s podporo EKSRP in Republike Slovenije 
 

Prijavitelj: LAS Mežiške doline 

Partnerji: Občina Ravne na Koroškem, Občina Prevalje, Občina Mežica, Občina Črna na Koroškem 

Trajanje operacije: 1. Faza: 1. 1.2021 - 30. 6. 2021 

2. Faza: 1. 7. 2021 - 30. 6. 2022 

Z operacijo  »Povezani za vse generacije« želijo občine Mežiške doline zagotovili čim kvalitetnejše 
življenje občanov v vseh starostnih obdobjih, zato  bodo z izvedbo aktivnosti vzpostavile pogoje za 
zagotavljanje čim večje izbire različnih možnosti za udejstvovanje starejših in mlajših v lokalnem okolju 
ter dvig kvalitete življenja. 
V operaciji bodo izvedeni sklopi: 

- Vzpostavitev sistema prevoza za starejše in invalide; 

https://las-md.si/download/skupaj-za-varni-jutri/?wpdmdl=3141&refresh=6135f4d4a19011630926036
https://las-md.si/
https://skp.si/program-razvoja-podezelja-2014-2020-do-2022
https://eu-skladi.si/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_sl


  

- Aktivnosti za kvalitetnejše življenje za vse generacije v Mežiški dolini;   

- Zagotavljanje infrastrukture za prosti čas ter kulturne in športne aktivnosti; 

 

Povezava do celotnega opisa operacije. 

 

 
UREDITEV TEMATSKIH POTI (VODNA IN GROFOVSKA POT) - s podporo EKSRP in Republike Slovenije 
 
Prijavitelj: Občina Črna na koroškem 
Partnerji: Mladinsko športno kulturno društvo Žerjav, Športna zveza Črna na Koroškem 
Trajanje operacije: 1. 3. 2021 – 30.11. 2021 
 
Z operacijo Ureditev tematskih poti - Vodna in Grofovska pot,  bo občina na zelo zanimiv in izviren 
način prispevala k pozitivnemu odnosu do okolja, naravnih vrednot, opazovanju in spoznavanju narave, 
zgodovinske dediščine in zanimivih zgodb s tem pa bo obiskovalce izobraževala, osveščala in motivirala 
k odgovornemu ravnanju do naravnega okolja. 
Vodna pot povezuje posamezne točke na območju občine Črna na Koroškem, kjer se nahajajo vodni 

izviri, slapovi, korita. Z obiskom vodne poti bodo otroci in drugi obiskovalci na poljuden, zanimiv in 

praktičen način spoznavali naravno okolje in gradili pozitiven odnos do njega. 

Grofovska pot pa povezuje posamezne točke po območju pogorja Pogorevc, kjer se je nahajala 

nekdanja lovska  pot grofa Douglasa Thurna vse do lovske koče Dukles, ki jo je zgradil grof in  vodi 

mimo nekdaj živih, danes pa opuščenih kmetij. Na vsej poti bo možno opazovati naravne danosti v vsej 

njihovi lepoti, saj se tu nahajajo bogata območja gorskih cvetlic (vresja, avriklja, planik) in divjadi 

(gamsi, jeleni, risi).  

Tematski poti bosta opremljeni z mizami, klopmi in vodnimi koriti. Na tematskih točkah bodo 

postavljene informativen table z informacijami o nekdanjih kmetijah in lovskih dogodivščinah, redkih 

rastlinskih in živalskih vrstah, vlogi lovcev in primernemu odnosu do žive in nežive narave. 

 
Povezava do celotnega opisa operacije.     

 

 
TRŽNICE ZA LOKALNO IN DOMAČE V MEŽIŠKI DOLINI – s podporo ESRR in Republike Slovenije 

 

Prijavitelj: LAS Mežiške doline 

Partnerji: Občina Ravne na Koroškem, Občina Prevalje, Občina Mežica, Občina Črna na Koroškem in 

A.L.P. Peca, d.o.o. 

Trajanje operacije: 1. Faza: 1. 6. 2019 - 30. 9. 2020 

2. Faza: 1. 10. 2020 - 30. 9. 2021 

 

Namen operacije je spodbujanje razvoja ponudbe in povpraševanja po lokalnih proizvodih, dvigniti 

nivo samooskrbe z vzpostavitvijo mreže ponudnikov in uporabnikov lokalno pridelane hrane v dolini. 

Osnova za to pa je, da se na tržnice privabi čim več lokalnega prebivalstva, obiskovalcev in turistov. 

Torej je potrebno oživiti dogajanje na teh lokacijah. Doseči moramo, da bodo prebivalci mestno tržnico 

sprejeli kot nekaj svojega in koristnega ter se začeli vključevati v njeno dogajanje bodisi kot ponudnik, 

potrošnik, nastopajoči, gledalec, … Za izvajanje aktivnosti je bila nakupljena oprema, ki je potrebna za 

boljše delovanje tržnice. 

Povezava do celotnega opisa operacije.  

https://las-md.si/download/povezani-za-vse-generacije/?wpdmdl=3125&
https://las-md.si/download/ureditev-tematskih-poti-2/?wpdmdl=2871&refresh=609cf2a54a4f91620898469
https://las-md.si/download/ureditev-tematskih-poti-2/?wpdmdl=2871&refresh=609cf2a54a4f91620898469
https://las-md.si/download/trznice-za-lokalno-in-domace/?wpdmdl=2096&refresh=609d094d2a8da1620904269


  

(SO)DELUJEM RASTEM PRISPEVAM - s podporo ESRR in Republike Slovenije 

 
Prijavitelj: Koroški mladinski kulturni center Kompleks 
Partnerji: Koroški nogometni klub Fužinar so.p., Zavod Petida, Nogometni klub Peca, Kulturno društvo 
Drugi zvoki, Logos, Jure Strah s.p., Občina Ravne na Koroškem, Občina Črna na Koroškem, Občina 
Mežica 
Trajanje operacije:  1. Faza: 1. 9. 2019 – 30. 6. 2020  

2. Faza: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2021 
 
Pilotni projekt Daj mi priložnost da (so)delujem je presegel pričakovanja, zato so se partnerji na 

operaciji odločili, da nadaljujejo skupno pot z nadgradnjo operacije. Osrednje prvine so ostale enake - 

medgeneracijsko povezovanje, skrb za zdravje in zdrav življenjski slog, skrb za aktivno preživljanje 

prostega časa ter možnost za odprtje prostora za svobodno izražanje na področju kulture in umetnosti. 

V okviru operacije so bili izvedeni številni dogodki na različnih področjih. Športni kampi in turnirji, 

vadbe za otroke ter starejše, izobraževanje vzgojiteljev in učiteljev, dnevi zdravja za vse generacije, 

enodnevne glasbene delavnice, notni zapisi skladb, fotografske delavnice, razstave izdelkov, delavnice 

kreativnega pisanja in še mnoge manjše športne aktivnosti za otroke, mladino in starejše. 

 

Povezava do celotnega opisa operacije. 

 

 
 
PODEŽELSKA MLADINA IN MEDNARODNE KMEČKE IGRE V MEŽIŠKI DOLINI - s podporo EKSRP in 
Republike Slovenije 
 

Prijavitelj: LAS Mežiške doline 

Partnerji: Občina Ravne na Koroškem, Občina Prevalje, Občina Mežica, Občina Črna na Koroškem, 

Društvo podeželske mladine Mežiška dolina 

Trajanje operacije:  1. 6. 2019 - 30. 4. 2021 

 

Pomembna prelomnica za Društvo podeželske mladine Mežiška dolina so postale 32. Državne kmečke 

igre (DKI) v letu 2018, kjer si je mlado društvo priborilo zmago. Zmaga, zraven časti in spoštovanja, 

prinaša tudi veliko odgovornost mladim zmagovalcem, saj so se 33. tradicionalne kmečke igre v letu 

2019 odvijale v Mežiški dolini. Člani društva so igre organizirali julija 2019 na Poljani pri Prevaljah. 

Izvedbo dogodka so podprle vse štiri občine Mežiške doline in LAS Mežiške doline. Na dogodku je 

sodelovalo 17 najboljših mladih ekip iz vse Slovenije, pridružilo pa se jim je tudi več mednarodnih ekip. 

Aktivnosti, ki so se odvijale v okviru praznika mladih na Poljani pa niso bile zgolj tekmovalne narave 

ampak so bile namenjene spoznavanju, druženju in zabavi ob ohranjanju tradicionalnih kmečkih 

opravil, ki predstavljajo tudi del vrednot in tradicij območja Mežiške doline. 

Poleg kmečkih iger so člani društva organizirali in izvedli štiri izobraževalna srečanja za mlade kmete 

ter mlade s podeželja. Srečanja so bila organizirana na kmetijah, kjer so udeležencem omogočili tudi 

ogled dobrih praks ter izmenjavo znanj in izkušenj. Operacija se je zaključila z okroglo mizo na kateri 

so mladi s podeželja svoja spoznanja in predloge iz štirih srečanj posredovali lokalnim odločevalcem. 

 

Povezava do celotnega opisa operacije. 

 
  

https://las-md.si/download/sodelujem-rastem-prispevam/?wpdmdl=2100&refresh=609d224bdd9d11620910667
https://las-md.si/download/podezelska-mladina-in-mednarodne-kmecke-igre-v-meziski-dolini-2/?wpdmdl=2919&refresh=609d03f6aa4341620902902
https://las-md.si/download/podezelska-mladina-in-mednarodne-kmecke-igre-v-meziski-dolini-2/?wpdmdl=2919&refresh=609d03f6aa4341620902902


  

TRAJNOSTNA MOBILNOST IN TURIZEM NA KOLESIH (OPERACIJA SODELOVANJA LAS) - s podporo 
EKSRP in Republike Slovenije 
 
Prijavitelj: LAS Mežiške doline 
Partnerji na območju LAS: Občina Ravne na Koroškem, Občina Mežica, Občina Črna na Koroškem 
Partnerji: LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Mežiške doline, LAS Po poteh dediščine od 
Turjaka do Kolpe, LAS Goričko 2020, LEADER Partnerstvo okrožja Kilkenny 
Trajanje operacije: : 1. Faza: 1. 3. 2019 – 31. 10. 2019 
   2. Faza: 1. 11. 2019 - 31. 10. 2020 
 
Operacija se nanaša na področje trajnostne mobilnosti z navezavo na kreacijo inovativnih turističnih 
paketov. Irski partnerji z mesta Kilkenny so v svojem lokalnem okolju vzpostavil kolesarsko shemo kot 
pilotni projekt za preostalo Irsko in druga podobna okolja. Mestna občina Velenje, občina Kočevje, 
občina Ribnica, občina Ravne na Koroškem, občina Črna na Koroškem, občina Murska Sobota so svoj 
obstoječi sistem izposoje koles le nagradile (povezava s podeželjem), preko novih postaj, navadnih ali 
električnih, in novih koles. Medtem ko so občina Moravske Toplice, občina Mežica in občina Puconci 
sistem vzpostavile na novo. 
Poleg vzpostavitve ali nadgradnje sistemov izposoje koles so slovenski LAS-i, s pomočjo znanja irskih 
partnerjev, kreirali inovativne turistične pakete vsak LAS je pripravil vsaj en inovativen turistični paket 
v navezavi na trajnostno mobilnost. Najpomembnejša dejavnost je bila oblikovanje skupine 
promotorjev trajnostne mobilnosti/kolesarstva/sistema izposoje koles, ki bodo poskrbeli za 
ozaveščanje (na različni dogodkih in prireditvah tekom operacije) in promocijo. 
 
Povezava do celotnega opisa operacije. 
 

 
 
AED REŠUJE ŽIVLJENJA – s podporo EKSRP in Republike Slovenije 
 

Prijavitelj: LAS Mežiške doline 

Partnerji: Občina Ravne na Koroškem, Občina Prevalje, Občina Mežica, Občina Črna na Koroškem 

Trajanje operacije: 1. 9. 2017 – 31. 5. 2018 

 

Bolezni srca in ožilja so najpogostejši vzrok smrti v razvitem svetu. Največkrat se srčni zastoj zgodi 

vpričo drugih ljudi, ki bi lahko takoj priskočili na pomoč, če bi seveda vedeli kako. V okviru operacije 

so bile pripravljene vsebine in izvedena usposabljanja s področja postopkov oživljanja, pripravljen je 

bil informativni material (zloženke, letaki). Prebivalce Mežiške doline (otroci na šolah, odraslo 

prebivalstvo, prostovoljni gasilci) so se na predavanjih usposobili, da bodo lahko s svojim znanjem in 

uporabo AED aparata pomagali ljudem z nenadnim srčnimi težavami. Na delavnicah je bil del časa 

namenjen tudi splošnim vsebinam s področja zdravja in zdravega načina življenja v smislu 

preprečevanja nastajanja bolezni srca in ožilja. S tovrstnim izobraževanjem in praktičnim 

usposabljanjem je bilo poskrbljeno za kvalitetnejše in varnejše življenje na podeželju. Poleg 

informiranja, so bili v okviru operacije nakupljeni tudi 4 AED aparati, za vsako občino eden. 

 
Povezava do celotnega opisa operacije. 
 

 
 

  

https://las-md.si/download/trajnostna-mobilnost-in-turizem-na-kolesih/?wpdmdl=2090&refresh=609d0119475cd1620902169
https://las-md.si/download/aed-resuje-zivljenja/?wpdmdl=2120&refresh=609d03f6c7d221620902902


  

UREDITEV MESTNIH TRŽNIC V MEŽIŠKI DOLINI - s podporo EKSRP in Republike Slovenije  

 

Prijavitelj: LAS Mežiške doline 

Partnerji: Občina Ravne na Koroškem, Občina Prevalje, Občina Mežica, Občina Črna na Koroškem 
Trajanje operacije: 7. 9. 2017 – 30. 6. 2018 
 
Primeri dobre prakse kažejo, da je ureditev mestnih tržnic in storitvena podpora zasnovana kot 
ponudba organiziranega prostora za poslovno dejavnost pomemben dejavnik uspešnega pospeševanja 
gospodarske rasti in večanja zaposlenosti. Z gradnjo oz. ureditvijo tržnic so bili dani pogoji za prodajo 
doma pridelane, zdrave hrane s čimer se je izboljšala kvaliteta življenja v občinah, saj lahko sedaj do 
tovrstnih pridelkov pridejo tudi prebivalci, ki se ne ukvarjajo s kmetijstvom in ne pridelujejo hrane sami. 
Delu lokalnega prebivalstva je bila dana priložnost za dodatni vir dohodka, na drugi strani pa se je 
izboljšala ponudba zdrave in sveže zelenjave ter drugih artiklov za lokalno prebivalstvo in turiste, ki nas 
bodo obiskali. V okviru projekta se je najprej uredil prostor za tržnice v Mežici, Prevaljah, Črni na 
Koroškem in Ravnah na Koroškem. Nato so, glede na lokacijo,  postavili lesene prodajne hišice, 
kontejnerje, nadstreške in drugo potrebno opremo za delovanje tržnic. Pripravljen je bil tudi pilotni 
model povezovanja med tržnicami po Mežiški dolini. 
 

Povezava do celotnega opisa operacije 

 

 
 

RAZVOJ NOVIH TURISTIČNIH PRODUKTOV V MEŽIŠKI DOLINI - s podporo EKSRP in Republike 

Slovenije 

 

Prijavitelj: LAS Mežiške doline 

Partnerji: Občina Ravne na Koroškem, Občina Prevalje, Občina Mežica, Občina Črna na Koroškem 

Trajanje operacije:  17. 11. 2017 – 30. 6. 2018 

 

Skupna operacija območja LAS Mežiške doline je bila namenjena dvigu prepoznavnosti območja, 

popularizaciji ruralno podeželskega 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. V okviru operacije so 

bile obnovljene nekatere skulpture Forma Viva na Ravnah, pripravljen in izveden je bil gledališki projekt 

»Naredimo Forma Vivo živo«, vzpostavilo se je trženje blagovne znamke »Forma Viva Ravne«. Na 

območju Občine Prevalje so bile postavljene informacijske in panoramske table na 7 razglednih točkah, 

v turistični vasi Šentanel je bil postavljen daljnogled, označene so bile tematske in kolesarske poti v 

krajevnih skupnostih Leše, Holmec in Šentanel. V centru Mežice so postavili interpretacijsko tablo za 

turiste in obiskovalce kraja. V Črni na Koroškem je bila postavljena tematska pot »Pot olimpijcev«, 

urejena je bila turistična točka »Naravni park Bistra«.  

 

Povezava do celotnega opisa operacije. 

 

 
  

https://las-md.si/download/ureditev-mestnih-trznic-v-meziski-dolini/?wpdmdl=2118&refresh=609d014d190c61620902221
https://las-md.si/download/ureditev-mestnih-trznic-v-meziski-dolini/?wpdmdl=2118&refresh=609d014d190c61620902221
https://las-md.si/download/razvoj-novih-turisticnih-produktov-v-meziski-dolini/?wpdmdl=2124&refresh=609d00b1c5b331620902065


  

SPODBUJANJE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI IN URBANA UREDITEV MEŽIŠKE DOLINE - s podporo ESRR 

in Republike Slovenije  

 

Prijavitelj: LAS Mežiške doline 

Partnerji: Občina Ravne na Koroškem, Občina Prevalje, Občina Mežica, Občina Črna na Koroškem 

Trajanje operacije:  1. 6. 2017 – 17.7.2018 

 

Zdravje omogoča in zagotavlja kakovostno življenje in je temeljni vir razvoja vsake družbe. Za 

ohranjanje zdravja je v prvi vrsti odgovoren vsak posameznik, vendar morajo biti ustvarjeni določeni 

pogoji, da lahko ljudje skrbijo za zdrav življenjski slog. S postavitvijo novih postaj za brezplačno izposojo 

so bili prebivalci Mežiške doline spodbujeni h kolesarjenju , prav tako so občine s tem prispevale k bolj 

čistemu okolju ter energetsko učinkovitemu prometu. Poleg postavitve novih izposojevalnih postaj na 

območju Raven na Koroškem, Prevalj in Črne na Koroškem, so bile nadgrajene obstoječe postaje in 

nakupljena dodatna kolesa.  

 

Povezava do celotnega opisa operacije.  

 

 
 
UREDITEV GORSKO KOLESARSKEGA POLIGONA OB SMUČIŠČU V ČRNI s podporo EKSRP in Republike 
Slovenije 
 

Prijavitelj: Občina Črna na Koroškem 

Partnerji: KUD Krsnik, Mladinsko športno kulturno društvo Žerjav 

Trajanje operacije:  17. 11. 2017 – 31. 5. 2018 

 

Občina Črna na Koroškem je s predstavitvijo naravne in kulturne dediščine v kombinaciji z atraktivno 

adrenalinsko športno ponudbo izboljšala lastno turistično infrastrukturo in povečala privlačnost 

celotnega območja. Občina Črna na Koroškem je še vedno premalo prepoznana kot območje izjemne 

kulturne dediščine in izrednih naravnih danosti, ki ponuja odlične možnosti za rekreacijo, pohodništvo 

in izletništvo. V okviru operacije je bil urejen gorsko kolesarski poligon v dolžini cca. 1 km. Člani 

športnega društva so zastavili in izvedli praktičen kolesarski tečaj za udeležence v trajanju 10 ur. 

Izvedeni sta bili dve promocijski prireditvi. Namen prve je bila promocija in prikaz pravilne rabe 

kolesarskega poligona ter uporabe zaščitnih sredstev, druga prireditev pa je bila kolesarska tekma. 

 
Povezava do celotnega opisa operacije. 
 

 
 

DAJ MI PRILOŽNOST DA (SO)DELUJEM s podporo ESRR in Republike Slovenije 

Prijavitelj: Koroški mladinski kulturni center Kompleks 
Partnerji: Zavod PETIDA, Koroški nogometni klub Fužinar, Nogometni klub Peca, Kulturno društvo Leše, 
Boštjan Gorenšek s.p., Programske in spletne storitve SITEAM, Občina Ravne na Koroškem, Občina 
Črna na Koroškem, Kulturno društvo drugi zvoki 
Trajanje operacije:  20. 5. 2017 – 11. 9. 2018 
 

https://las-md.si/download/spodbujanje-trajnostne-mobilnosti-in-urbana-ureditev-meziske-doline/?wpdmdl=2179&refresh=609d03f6b1aec1620902902
https://las-md.si/download/ureditev-gorsko-kolesarskega-poligona-ob-smuciscu-v-crni/?wpdmdl=2148&refresh=609d76e9eca471620932329


  

Problem, ki ga projekt rešuje, je neangažiranost, ne-vključenost različnih skupin prebivalcev (otrok, 
mladostnikov, nezaposlenih, starejših ...) v lokalno okolje na Koroškem. Partnerji projekta menijo, da 
ga je mogoče učinkovito presegati z razvojem celostnega modela interakcij med državljani, civilno 
družbo in državnimi institucijami na regionalni ravni. Prepričani so, da prav participativnost, ki izhaja iz 
področja kulture, pomaga ustvarjati identiteto kraja, predstavlja povezovalni element skupnosti in v 
tem kontekstu vabi mlade, da se vračajo v kraj in tam ostanejo. Namen projekta je bil spodbuditi 
različne generacije oz. različne skupine k sodelovanju v družbi, k vključevanju v različne kulturne in 
športne aktivnosti ter jih povabiti k participiranju oz. sooblikovanju zgodbe kraja - da postanejo 
socialno aktivni.  
 
Povezava do celotnega opisa operacije. 
 

 
 

PODPORA AKTIVNOSTIM ZA OBLIKOVANJE IN IZVAJANJE MREŽE STORITEV ZA RANLJIVE CILJNE 

SKUPINE ZA POVEČANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA, AKTIVNO STARANJE TER ZMANJŠEVANJE TVEGANJA 

SOCIALNE IZKLJUČENOSTI IN REVŠČINE - s podporo ESRR in Republike Slovenije 

 
Prijavitelj: Društvo Koroški medgeneracijski center 
Partnerji: Občina Ravne na Koroškem, Občina Mežica, Občina Črna na Koroškem 
Trajanje operacije: 18. 5. 2017 – 17. 7 2018 
 
Star človek želi čim dlje živeti v svojem domu, v lokalni skupnosti. Ob tem je ključnega pomena družina 
in družinska oskrba. Program, ki je bil prijavljen in izveden v okviru projekta, je namenjen krepitvi 
socialne mreže ljudi, ki potrebujejo pomoč. Gre za nov način vključevanja prostovoljcev v izvajanje 
storitev, je nova oblika, ki vzpostavlja pogoje, da bodo lahko pomoči potrebni ljudje sami odločali o 
načinu in kraju bivanja tudi če so za to potrebni pomoči. S programom je bilo odgovorjeno tudi na 
stiske sorodnikov pri problemu hitrega odpuščanja iz bolnice v domačo oskrbo, težje dostopne 
zdravstvene  pomoči na domu in pa seveda pomoč svojcem, ki so neustrezno pripravljeni in prevzemajo 
oskrbo poleg drugih obveznosti. Zaradi daljšanja življenjske dobe se sorodniki  pogosto soočajo z 
določenimi omejitvami, tudi lastno starostjo. V projektu so pomoč ponujali usposobljeni prostovoljci, 
ki so za opravljeno delo prejemali kreditne točke in jih bodo koristili takrat, ko bodo sami osebe 
potrebne pomoči. V projektu smo na eni strani usposabljali sorodnike za lažje izvajanje oskrbe, da bodo 
znali poskrbeti tudi zase, na drugi strani pa prostovoljce, ki bodo v pomoč sorodnikom ali pa jih bodo 
nadomestili tam kjer pomoči potrebni nimajo svojcev. 
 
Povezava do celotnega opisa operacije. 
 

 
 
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG ZA VSE GENERACIJE V MEŽIŠKI DOLINI - s podporo EKSRP in Republike 
Slovenije 
 
Prijavitelj: LAS Mežiške doline 
Partnerji: Občina Ravne na Koroškem, Občina Prevalje, Občina Mežica, Občina Črna na Koroškem  
Trajanje operacije:  1. 9. 2017 – 30. 10. 2017 
 
S postavitvijo zunanje opreme za fitnes in didaktičnih igral za otroke vseh starosti je bilo omogočeno 
vsem občanom – še posebej socialno šibkejšim, da lahko brezplačno dostopajo do zunanjih telovadnih 
naprav, se vključujejo v okolje, ohranjajo zdrav življenjski slog in krepijo svoje psihične in fizične 
sposobnosti. Namen operacije je, da se z namestitvijo nove zunanje opreme za telesno aktivnost vseh 

https://las-md.si/download/daj-mi-priloznost-da-sodelujem/?wpdmdl=2194&refresh=609d20cac68441620910282
https://las-md.si/download/podpora-aktivnostim-za-oblikovanje-in-izvajanje-mreze-storitev-za-ranljive-ciljne-skupine-za-povecanje-kakovosti-zivljenja-aktivno-staranje-ter-zmanjsevanje-tveganja-socialne-izkljucenosti-in-revscin/?wpdmdl=2188&refresh=609d217555f961620910453


  

generacij in spremljevalnim aktivacijskim programom, poveča delež telesno aktivnih občanov. Z 
izvedbo številnih strokovnih delavnic, motivacijskih srečanj in organiziranih aktivnosti se je zvišal tudi 
nivo osveščenosti prebivalstva o pomembnosti zdrave prehrane ter dejavnikih tveganja za različna 
obolenja, ki občanom pretijo ob nadaljevanju nezdravega življenjskega sloga. Igrišča in telovadne 
naprave so postavili na 16 lokacijah po Mežiški dolini. 
 
Povezava do celotnega opisa operacije. 

https://las-md.si/download/zdrav-zivljenjski-slog-za-vse-generacije-v-meziski-dolini/?wpdmdl=2115&refresh=609d00b1df62e1620902065

