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Lokalna Akcijska Skupina – LAS MEŽIŠKE DOLINE

PROGRAMSKO OBDOBJE EU 2014 – 2020

• Površina območja LAS je 303,90 km²

• Na območju živi  24.865 prebivalcev

• Vključene so štiri občine: Ravne na Koroškem, 

Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem



IZVAJANJE PRISTOPA CLLD

37 LAS, 100% POKRITOST SLOVENIJE

SREDSTVA EKSRP IN ESRR VSEH 37 LAS,

SREDSTVA ESPR PA LE 4 LAS



IZVAJANJE PRISTOPA CLLD

LOKALNA  AKCIJSKA  SKUPINA  MEŽIŠKE DOLINE

- Lokalno partnerstvo LAS Mežiške doline je bilo ustanovljeno 

oktobra 2015, skupaj šteje 52 članov - 46 ustanovnih članov in 6 

pridruženih 

- Vodilni partner LAS Mežiške doline je lokalno podjetje A.L.P. 

PECA d.o.o., ki svojo razvojno funkcijo v Mežiški dolini opravlja 

že 28 leto

- Pod okriljem LAS Mežiške doline že osmo leto deluje Delovna 

skupina za pripravo in izvajanje razvojnih operacij LAS



IZVAJANJE PRISTOPA CLLD

TRI VRSTE OPERACIJ, 

ki se izvajajo na območju LAS Mežiške doline

1. Operacije izbrane na podlagi prijave na Javni poziv LAS – 3 Javni 

pozivi, UO potrdil 19 operacij, 15 izvedenih, 4 še izvajamo

2. Skupne operacije območja LAS Mežiške doline, ki jih predlaga 

Upravni odbor in jih potrdi Skupščina, prijavitelj je LAS, partnerice 

pa vse 4 občine območja LAS - pripravili 10 skupnih operacij, 7 

zaključenih, 3 še izvajamo.

3. Operacije sodelovanja LAS – gre za operacije, ki jih skupaj s 

partnerstvom večih LAS prijavimo na Javni razpis MKGP – uspešni 

s 5 operacijami, 3 zaključene, 2 pa še izvajamo.





IZVAJANJE PRISTOPA CLLD

Skupna operacija območja LAS:

Podeželska mladina in mednarodne kmečke igre v Mežiški dolini

Dva sklopa aktivnosti:

I. Organizacija in izvedba 33. Državnih in 12. mednarodnih kmečkih iger 2019

II.   Podpora društveni dejavnosti mladih v Mežiški dolini 

Partnerji pri operaciji:

LAS Mežiške doline (prijavitelj), občine Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica, Črna na 

Koroškem in Društvo podeželske mladine Mežiške doline.

Skupna vrednost operacije: 16.778,27€

Sredstva EKSRP: 12.405,60



IZVAJANJE PRISTOPA CLLD

Podeželska mladina in mednarodne kmečke igre v Mežiški dolini

I. Organizacija in izvedba 33. Državnih in 12. mednarodnih kmečkih iger 2019

- 150 tekmovalcev iz petindvajsetih ekip, 21 ekip podeželskih društev iz devetih regij 
Slovenije, 2 ekipi iz Švice ter ekipi MKGP in KGZS 



IZVAJANJE PRISTOPA CLLD

Podeželska mladina in mednarodne kmečke igre v Mežiški dolini

II.   Podpora društveni dejavnosti mladih v Mežiški dolini 
 Organizacija dveh športnih prireditev

 Organizacija in izvedba štirih izobraževalnih srečanj za mlade kmete ter mlade s 

podeželja



IZVAJANJE PRISTOPA CLLD

Podeželska mladina in mednarodne kmečke igre v Mežiški dolini

Podpora društveni dejavnosti mladih v Mežiški dolini 

Posvetovalno srečanje/okrogla miza z lokalnimi odločevalci

Mladi so lokalnim akterjem in sogovornikom predstavili svoja spoznanja, ideje, izzive in 
predloge, ki so jih oblikovali na predhodnih srečanjih. 

-Kmetijski občinski razpisi in podpora društvom:

-Višje stopnje sofinanciranja pri kmetijskih razpisih za

mlade kmete:

-Info točka - Komisija za kmetijstvo Mežiške doline?

-Povezovanje občin z JSKS na Koroškem, DPM Mežiška

dolina, DPM Črna na Koroškem

-Komunalni prispevek

-Javni zavodi - povečanje deleža lokalne samooskrbe v

javnih zavodih,

-Profesionalno sodelovanje/povezovanje - Skupna

blagovna znamka "Dobrote iz pod Pece", Eko regija -

prepoznavnost Koroške (EIP)?

-Znanje: Občinske enkratne štipendije za vpis v srednje

kmetijske šole, višje šole in fakultete in sofinanciranje

pridobitve Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) za

kmetijske smeri.
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Sodelovanje LAS Mežiške doline in Društva podeželske mladine 

Mežiška dolina

 6. Javni razpis MKGP za operacije sodelovanja Las (podukrep 19.3)

 Operacijo z nazivom Z znanjem do EKO mrež na Koroškem smo 

pripravili v partnerstvu s sosednjim LAS MDD, partnerstvu pa se je 

pridružilo tudi Društvo podeželske mladine Mežiške doline.

DP6: Aktivnosti za uvajanje novega pristopa k obravnavanju problematike 

mladih kmetov in vprašanj s področja kmetijstva na lokalni ravni na območju 

LAS Mežiške doline in prenos dobre prakse na partnerski LAS Mislinjske in 

Dravske doline. 

Aktivnost 11: Vzpostavitev in delovanje pilotne Operativne skupina 

za obravnavo problematike mladih kmetov in razvoja podeželja v Mežiški 

dolini.



HVALA ZA POZORNOST

Viktorija Barbič

A.L.P. PECA d.o.o.

Vodilni partner LAS Mežiške doline

Tel.:059 091 080

Email: viktorija.barbic@las-md.si

Spletna stran: www.las-md.si
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