PODEŽELSKA MLADINA IN MEDNARODNE KMEČKE IGRE V MEŽIŠKI DOLINI
Prijavitelj operacije: LAS Mežiške doline
Partnerji: občina Ravne na Kor., občina Prevalje, občina Mežica, občina Črna na Kor., Društvo
podeželske mladine Mežiška dolina
Vrednost operacije16.778,27 EUR
Vrednost sofinanciranja (EKSRP): 14.594,82 EUR
Izvedba operacije: 1.6.2019 - 30. 6. 2020
Vsebina operacije
Ozadje operacije
Zveza slovenske podeželske mladine je v 25 letih delovanja postala ena največjih nacionalnih
mladinskih organizacij v Sloveniji, ki združuje kar 46 društev ter preko 3000 članov in je edina, ki se
aktivno ukvarja z mladimi podeželani in mladimi kmeti.
V Koroški regiji delujejo DPM Mežiška dolina, DPM Mislinjske doline ter DPM Črna na Koroškem. Tri
izredno aktivna društva, ki jih povezuje skupna ljubezen do koroškega podeželja, tradicije in ohranjanja
koroških običajev. Korošci smo znotraj Zveze vedno bolj prepoznavni, ne le po svoji trmi ter najlepšem
narečju, kar ga Slovenija premore, temveč predvsem po svoji zagnanosti ter lastnosti, da Korošci
»vedno skup stopimo«, ko je to potrebno. Zmožni so meddruštvenega sodelovanja in povezovanja na
regijskem nivoju, ki bistveno pripomore k številnim uspehom na državnih dogodkih. Koroška je ena
redkih regij, ki z namenom druženja, vsakoletno organizira tako regijski kviz: Mladi in kmetijstvo, kot
regijske kmečke igre, regijski piknik, strokovne ekskurzije ter raznorazne športne aktivnosti za mlade s
podeželja. Vedno več aktivnosti je namenjeno izobraževanju, zato društva na Koroškem organizirajo
posvete in srečanja podeželske mladine ter srečanja mladih kmetov.
Vsi ti dogodki prispevajo k zavedanju mladega članstva, kako pomembna je aktivna participacija mladih
ter, da se da tudi preko majhnega društva pomembno vplivati na lokalno skupnost in da lahko mladi
sooblikujejo boljši jutri.
Društvo podeželske mladine Mežiška dolina je dokaj mlado društvo, ki pa se je v nekaj letih aktivnega
delovanja že izkazalo kot organizacija, ki v dolini povezuje mlade. Trenutno združuje 95 mladih,
članstvo pa se še povečuje. Za prihodnost imajo vodstvo društva in njegovi člani še veliko načrtov in
dovolj energije, da svoje načrte tudi uresničijo.
Pomembna prelomnica za društvo so postale 32. Državne kmečke igre (DKI) v letu 2018, kjer si je mlado
Društvo podeželske mladine Mežiška dolina priborilo zmago. To je prvič v zgodovini DKI, da je lovoriko
osvojilo društvo iz Mežiške doline.
Zmaga, zraven časti in spoštovanja, prinaša tudi veliko odgovornost mladim zmagovalcem, saj se bodo
33. tradicionalne kmečke igre v letu 2019 odvijale v Mežiški dolini. Člani društva so že v pogonu in se
na veliko pripravljajo na prihajajoče igre, ki bodo julija letos na Poljani na Prevaljah.
Mladi si želijo organizirati odmeven mednarodni dogodek, ki ne bo v ponos le društvu temveč vsej
Mežiški dolini in bo pomembno prispeval k ohranjanju društvenega življenja na podeželju ter
aktiviranju mladih iz ruralnih kakor tudi iz urbanih naselij. Pri načrtovanju in izvedbi dogodka
potrebujejo pomoč lokalne skupnosti, zato so se obrnili na LAS Mežiške doline in vse štiri občine
Mežiške doline s predlogom skupnega projekta, pomembnega za celotno Mežiško dolino.
Na dogodku bo sodelovalo 17 najboljših mladih ekip iz vse Slovenije, pridružilo pa se jim bo tudi več
mednarodnih ekip. Aktivnosti, ki se bodo odvijale v okviru praznika mladih na Poljani pa niso zgolj

tekmovalne narave ampak so namenjene spoznavanju, druženju in zabavi ob ohranjanju tradicionalnih
kmečkih opravil, ki predstavljajo tudi del vrednot in tradicij območja Mežiške doline.
Vsekakor je takšen dogodek z mednarodno udeležbo dobra priložnost za promocijo Mežiške doline in
Koroške regije.
Podpora lokalnega okolja pri organizaciji in izvedbi dogodka pa bo hkrati tudi priznanje in podpora
društveni dejavnosti mladih v Mežiški dolini. V okviru tako podprte operacije društvo načrtuje še
izvedbo dveh družabnih prireditev za vsa društva v dolini, ki pa bosta športne narave (odbojkarski
turnir). Udeleženci bodo imeli priložnost sklepati nova poznanstva, se pogovarjati o svojih dejavnostih
in načrtovati nadaljnje sodelovanje med društvi. Prav tako načrtujejo tudi organizacijo in izvedba štirih
izobraževalnih srečanj za mlade kmete in mlade s podeželja ter zaključno posvetovalno srečanje s
katerim se bo zaključil krog dogodkov za mlade s podeželja v Mežiški dolini.
Cilji operacije
Strateški oz. dolgoročni cilji izvedbe operacije so:
•
•

Promocija Mežiške doline kot turistične destinacije.
Aktiviranje mladih za sodelovanje pri oblikovanju lokalnih politik - spodbuditi mlade, da si
oblikujejo svoje mnenje in razvijejo lastne predloge za ukrepe na lokalni ravni - aktivna
participacija mladih pri soustvarjanju prihodnosti
• Zmanjšati odhod mladih s podeželja.
Specifični cilji operacije so:
•
•
•
•

Povečati prepoznavnost Društva podeželske mladine v Mežiški dolini.
Dvigniti nivo medsebojne povezanosti in sodelovanja mladih na podeželju
Izboljšati kompetence in sposobnosti mladih skozi neformalne oblike učenja
Predstaviti mnenja, ideje in predloge mladih relevantnim akterjem v njihovem lokalnem okolju
- sodelovanje pri oblikovanju lokalnih politik

Aktivnosti operacije
DP1: 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.
DP2: Organizacija in izvedba 33. Državnih in 12. mednarodnih kmečkih iger, julij 2019
DPM Mežiška dolina bo s podporo lokalnih skupnosti z območja Mežiške doline organiziralo 33.
državne in 12. mednarodne kmečke igre, ki bodo potekale v soboto 6. julija 2019 v Mežiški dolini na
Poljani pri Prevaljah.
Na kmečkih igrah se vsako leto izvedeta dve tradicionalni igri, katerih potek je znan in sicer: košnja
trave in grabljenje. Sledijo pa jim tri praktične igre za preverjanje ročnih spretnosti podeželanov, ki pa
jih oblikujejo prireditelji vsakokratnih iger sami. Pripravile se bodo praktične igre, ki bodo
predstavljale koroške vrednote in tradicijo Mežiške doline.
DP3: Aktivnosti za povezovanje in sodelovanje društev v Mežiški dolini
- Organizacija jesenske športne prireditve – september 2019
- Organizacija spomladanske športne prireditve - maj 2020.
Člani DPM Mežiške doline bodo na športni turnir (npr. odbojkarski turnir) povabili društva, ki delujejo
v Mežiški dolini - čebelarji, kmetice, konjeniki, sadjarji, ... Na tovrstni prireditvi bodo udeleženci imeli

priložnost sklepati nova poznanstva, se pogovarjati o svojih dejavnostih in načrtovati nadaljnje
sodelovanje med društvi , ...
DP4: Izobraževalna in posvetovalna srečanja mladih v Mežiški dolini
Aktivnost 4: Organizacija in izvedba štirih izobraževalnih srečanj za mlade kmete ter mlade s
podeželja. Organizirano bo po eno srečanje na območju vsake občine (Ravne na Koroškem, Prevalje,
Mežica in Črna na Koroškem) v zimskem času od novembra 2019 do marca 2020. Srečanja bodo
organizirana na kmetijah, kjer bo udeležencem omogočen tudi ogled dobrih praks ter izmenjava
znanj in izkušenj.
Aktivnost 5: Organizacija in izvedba posvetovalnega srečanja mladih in lokalnih odločevalcev
Aprila 2020 bo organizirano posvetovalno srečanje s katerim se bo zaključil krog delavnic mladih s
podeželja v Mežiški dolini. Srečanje bo organizirano v obliki okrogle mize, k sodelovanju pa bodo
povabljeni relevantni akterji lokalnega okolja iz Mežiške doline, Koroške regije in širše. Na tem
srečanju bodo mladi sogovornikom predstavili svoja spoznanja, ideje in predloge, ki jih bodo
oblikovali na predhodnih srečanjih.
Rezultati operacije
Rezultati operacije:

•
•
•
•

Izvedena mednarodna prireditev Državne kmečke igre 2019
Vzpostavljeno sodelovanje mladih iz različnih društev, ki aktivno delujejo v Mežiški dolini
Vzpostavljen model za izobraževalna srečanja za mlade s podeželja
Organizacija posvetovalnega srečanja – okrogla miza mladih in predstavnikov lokalnega
okolja oz. lokalnih odločevalcev

