
 
 
 
Datum: 01.09.2018    
 
 
 
Članice in člani Iniciative za AED 
 
 
 
ZADEVA: Pobuda Iniciative za AED št. 25 – Sodelovanje Iniciative za AED z lokalnimi 
akcijskimi skupinami, LAS-i v projektu sodelovanja 
 
Spoštovani! 
 
Obstaja možnost, da preko sodelovanja različnih lokalnih akcijskih skupin (LAS), ki 
skrbijo za razdeljevanje evropskih sredstev iz kohezijskih skladov, pridobite/pridobimo 
sredstva za izvajanje usposabljanj na področju oživljanja in uporabe AED, skozi 
projekt sodelovanja posameznih LAS-ov, za kar je namenjen poseben fond sredstev. 
V prilogi je opis našega projekta, ki bi bil osnova sodelovanja, super je, da/če kje že 
izvajate aktivnosti na to temo, pomemben pa je tudi podatek, da se lahko projekt 
sodelovanja izvaja tudi le v eni občini partnerstva LAS in z različnimi aktivnostmi, 
povezanimi z osnovnim projektom, ne glede na to, ali ga drugi partnerji v sodelovanju tudi 
izvajajo ali ne. Kar pomeni, da bi lahko dodali kakšne svoje teme, kupili opremo, ki je še 
nimate, vključili več inštruktorjev, ki bi dejansko dobili plačano svoje delo, ... Skratka ni 
potrebno absolutno slediti našemu projektu, možnosti je ogromno, več podrobnejših 
informacij pa lahko dobite tudi pri direktorici našega LAS-a: 
Viktorija Barbič 
A.L.P. PECA d.o.o. 
Vodilni partner LAS Mežiške doline 
059 091 080 
viktorija.barbic@las-md.si                
Z direktorico našega LAS-a bova v kratkem skušala organizirati sestanek zainteresiranih, 
kjer bi razrešili podrobnosti, dileme in vprašanja. 
Razpis je že odprt, z zaključkom v oktobru in predvidoma z izvajanjem projekta v 2019-
2020. 
V prilogi je tudi zemljevid LAS-ov in seznam njihovih kontaktov. Smiselno bi bilo navezati 
stik z vodjo vašega LAS-a in se pogovoriti o možnostih, željah in predvsem pripravljenosti 
vstopiti v projekt sodelovanja! Kdor se odloči sodelovati, naj javi, saj v nekaterih 
regijah/LAS-ih, že potekajo informativne aktivnosti za vzpostavitev sodelovanja in se 
lahko pridružite ekipi, ki se s tem že ukvarja! Nato se slišimo! 
 
Vključite se aktivno v projekt sodelovanja!!! Le skupaj smo lahko še boljši!!! 
 
 
Peter Kordež 
kordez.p@gmail.com 
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