POVZETEK IZBRANIH OPERACIJ
S STRANI UPRAVNEGA ODBORA
LAS MEŽIŠKE DOLINE
Ukrepi U3, U4 in U5 – sofinanciranje iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja

Ravne na Koroškem, marec 2017
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Ime operacije
U3 – EKSRP/2
Vzpostavitev »flow trail« proge za gorske kolesarje in izvedba izobraževanj o varnem
kolesarjenju
Akronim
POSEKA FLOWTRAIL
Prijavitelj operacije: Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na
Koroškem
Partnerji: Občina Ravne na Koroškem, Kolesarski klub Ravne na Koroškem
Ozadje/vsebina operacije
Za pripravo predloga operacije smo se odločili, ker smo zaznali, da je na območju LAS občutno
premalo športne infrastrukture, ki bi zagotavljala kvalitetno vadbo vrhunskim, amaterskim in
ljubiteljskim športnikom – gorskim kolesarjem. Hkrati smo ugotovili, da se večina posameznikov in
ponudnikov storitev za gorske kolesarje, premalo zaveda kako pomembna je varnost, kar botruje
temu, da prihaja do številnih poškodb in nevarne uporabe opreme in infrastrukture. Analize so
pokazale, da se vse več gorskih kolesarjev poslužuje gozdnih poti, ki so nevarne in v osnovi niso
namenjene takšnemu početju. S tem kolesarji ogrožajo sebe, predvsem pa tudi naravo, saj uničujejo
bogato podrast v gozdu.
Odločili smo se, da bomo investirali v namenski objekt, ki bo namenjen rekreativnemu in vrhunskemu
gorskemu kolesarjenju. Z namenom, da bi pripravili ustrezno in varno stezo, smo se povezali s
Kolesarskim klubom Ravne in z Občino Ravne, ki je lastnica zemljišč na Poseki, kjer bomo investicijo
tudi izvedli.
Odločili smo se, da bomo na celotnem območju LAS izvedli izobraževalne delavnice za kolesarje, ki
bodo namenjene ozaveščanju kolesarjev o pomenu preudarne in varne vožnje z gorskim kolesom,
pomembnosti uporabe namenskih objektov in ustrezne opreme ter odnosu in skrbi za ohranjanje
naravne dediščine.
V sklopu operacije bomo izdelali tudi enovit kolesarsko - turistični program, ki bo namenjen
preživljanju prostega časa posameznikov in bo vključeval ponudbo za gorske kolesarje ter ostalo
aktualno ponudbo drugih turističnih ponudnikov na območju LAS (ponudniki naravne in kulturne
dediščine, gostinci, ponudniki nočitev). Po vsebinah, ki bodo ponujene kot enovit turistični produkt,
je namreč že sedaj veliko povpraševanja, trenutna ponudba pa je žal razdrobljena, nepovezana,
potenciali na območju pa neizkoriščeni (tako je npr. na Poseki vlečnica, ki je v poletnih mesecih
popolnoma neizkoriščena – z novo ponudbo bi vlečnico izkoristili tudi v tej sezoni in bi služila za
prevoz kolesarjev na vrh Poseke).
Projektno partnerstvo predstavlja odlično izhodišče tudi za nadaljnje povezovanje lokalnih
ponudnikov s področja turizma in kolesarskega udejstvovanja. Nastalo partnerstvo bo med in po
zaključku operacije, k sodelovanju povabilo tudi širši krog ponudnikov ostalih podpornih storitev iz
lokalnega območja in jim ponudilo možnost, da postanejo del enotne ponudbe zelenega turizma na
Poseki.
Cilji operacije
•
•

Vzpostavitev ponudbe poletnega turizma na Poseki, ki bo omogočen s pomočjo izvedbe
turističnih programov na novo izdelani kolesarski progi, namenjeni gorskim kolesarjem ("flow
trail");
izvedba izobraževalnih delavnic o varnem kolesarjenju, s katerimi želijo partnerji ozavestiti
širšo javnost o pomembnosti koriščenja namenskih objektov (poligona), načinih za
zagotavljanje lastne varnosti in posledično pripomoči k varovanju okolja;
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•
•

zaposliti dodatno osebo (koordinatorja aktivnosti in skrbnika poligona), z namenom, da bi v
času operacije in po njenem zaključku, zagotovili nemoteno izvajanje turističnega programa;
oblikovaje in izvedba nišnega, kolesarsko - turističnega produkta, ki ga v okolju še ni in bo
hkrati omogočil aktivno vključevanje lokalnega prebivalstva in podjetij, ki razpolagajo z
ustreznimi znanji.

Aktivnosti operacije
Operacijo smo razdelili na štiri smiselno zaključene celote:
AKTIVNOST 1: Izgradnja poligona (kolesarske proge)
V sklopu prve aktivnosti bo izvedena investicija v izgradnjo kolesarskega poligona na območju
smučišča Poseka. Investicija vključuje: načrtovanje kolesarske steze, izkop, nasipe in grobo planiranje
trase kolesarske steze ter fino izravnavo trase steze – niveliranje in izvedba zavojev in utrjevanje
povoznih delov.
ČASOVNI NAČRT: Aktivnosti vezane na izdelavo proge, se bodo začele izvajati takoj po pozitivnem
sklepu in bodo zaključene tri mesece po začetku operacije (junij 2017– avgust 2017).
AKTIVNOST 2: Organizacija izobraževalnih delavnic
V sklopu druge aktivnosti bodo izvedene izobraževalne delavnice na temo varnega kolesarjenja, ki
bodo potekale po celotnem območju LAS. Vsebine predstavljene na delavnicah bodo vključevale
predavanja o nastavitvah kolesa, ustrezni opremi in servisu koles, pripravi posameznika za varno
kolesarjenje in prvi pomoči.
ČASOVNI NAČRT: Aktivnost izvedbe izobraževalnih delavnic se bodo začele izvajati takoj po
pozitivnem sklepu in bodo trajale skozi celotno izvedbo operacije (junij 2017– maj 2018).
AKTIVNOST 3: Priprava in izvedba kolesarskih tekmovanj in turističnih programov
V slopu te aktivnosti bodo izvedena kolesarska tekmovanja in drugi kolesarski dogodki, ki bodo
potekali na kolesarskem poligonu na Poseki. Tekmovanja bodo namenjena profesionalnim,
amaterskim in ljubiteljskim kolesarjem (mladim in odraslim rekreativcem). Izdelan bo tudi enovit
kolesarsko - turistični program, ki bo namenjen preživljanju prostega časa in bo vključeval ponudbo
za gorske kolesarje ter ostalo aktualno ponudbo drugih turističnih ponudnikov na območju LAS
(ponudniki naravne in kulturne dediščine, gostinci, ponudniki nočitev).
ČASOVNI NAČRT: Aktivnost izvedbe tekmovanj, dogodkov in turističnega programa, se bodo začele
izvajati takoj po izgradnji poligona in bodo trajale do zaključka operacije (september 2017– maj
2018).
AKTIVNOST 4: Izvedba promocijskih aktivnosti
V okviru te aktivnosti bo izdelana celostna podoba novega poligona in ponudbe. Ponudbo bomo tržili
s pomočjo spletnih orodij (socialna omrežja, elektronska pošta, redno ažuriranje spletnih strani z
namenom, da bo ponudba med prvimi rezultati iskanja, …). Svojo ponudbo bomo predstavili širši
javnosti, kolesarskim društvom po vsej Sloveniji in v tujini ter izobraževalnim institucijam. Ponudba
bo namreč vključevala tudi vsebine, ki so primerne za izvedbo športnih dni za šole in vrtce.
ČASOVNI NAČRT: Aktivnost izvedbe izobraževalnih delavnic se bodo začele izvajati takoj po
pozitivnem sklepu in bodo trajale skozi celotno izvedbo operacije (junij 2017– maj 2018).
Rezultati operacije

1x vzpostavljena steza za gorske kolesarje na Poseki – s tem bo vzpostavljena tudi
ponudba poletnega turizma na Poseki, ki bo podprta z novim turističnim programom,
v izvedbo katerega bo vključeno tudi lokalno prebivalstvo in drugi turistični ponudniki
iz območja LAS.
4 x izvedene delavnice o varnem kolesarjenju – delavnice bodo namenjene
ozaveščanju kolesarjev o pomenu preudarne in varne vožnje z gorskim kolesom ter
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odnosu in skrbi za ohranjanje naravne dediščine.
1 x oblikovan kolesarsko - turistični produkt - program bo vključeval turistično
ponudbo za gorske kolesarje, ki se bo izvajala na poligonu na Poseki in bo usklajena z
ostalo aktualno ponudbo drugih turističnih ponudnikov na območju LAS.
1 x nova zaposlitev – zaposlili bomo koordinatorja aktivnosti in skrbnika poligona, ki
bo med operacijo in tudi po njenem zaključku, izvajal program turistične ponudbe na
poligonu. Hkrati bo skrbel tudi za izvedbo enovite turistične ponudbe celotnega
območja – koordiniral ponudbo aktivnosti na poligonu s ponudbo drugih turističnih
ponudnikov na območju LAS.
Predviden začetek in zaključek operacije
Predviden začetek operacije:

Junij 2017

Zaključek operacije

Maj 2018
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Ime operacije
U4/5
UREDITEV GORSKO KOLESARSKEGA POLIGONA OB SMUČIŠČU V ČRNI
Akronim
GORSKO KOLESARSKI POLIGON
Prijavitelj operacije: Občina Črna na Koroškem
Partnerji: KUD Krsnik, Mladinsko športno kulturno društvo Žerjav,
Ozadje/vsebina operacije
Občina Črna je razvojno usmerjena koroška občina, ki se hitro prilagaja novim razvojnim trendom.
Njene aktivnosti na različnih področjih so usklajene in usmerjene k uresničevanju strateških
usmeritev in zastavljene vizije.
Turizem je v občini Črna prepoznan kot ena ključnih razvojnih dejavnosti, ki bo omogočila nadaljnji
razvoj kraja, novih delovnih mest, boljše izkoriščanje obstoječih potencialov in dolgoročno naravnan
trajnostni razvoj celotne občine. Cilji razvoja turizma v Občini Črna na Koroškem je razviti atraktivno
in kvalitetno turistično ponudbo ter s tem povečati obseg turistične dejavnosti - turistični promet,
število turistov in število prenočitev.
Ugodna lega ob meji z sosednjo Avstrijo občini ponuja integracijo turistične ponudbe, izdelavo
skupnih turističnih paketov za goste iz obeh držav, Slovenije in Avstrije.
Občina Črna na Koroškem bo s predstavitvijo naravne in kulturne dediščine v kombinaciji z atraktivno
adrenalinsko športno ponudbo izboljšala lastno turistično infrastrukturo in povečala privlačnost
celotnega območja, saj je Občina Črna na Koroškem še vedno premalo prepoznana kot območje
izjemne kulturne dediščine in izrednih naravnih danosti, ki ponuja odlične možnosti za rekreacijo,
pohodništvo in izletništvo. Občina je maksimalno usmerjena v izkoriščanje lokalnih virov. V ospredje
postavlja bogato kulturno, tehniško in naravno dediščino, ki se lahko združuje z nekaterimi
smernicami modernega "3 E" turizma (angl. Entertainment, Excitement, Education). Priložnost
dobivajo inovativne ideje, angažirani mladi turistični delavci, ki so pripravljeni hitro prilagajati
ponudbo in bodo z uporabo modernih komunikacijskih orodij dostopni širšemu krogu ljudi.
Tem dejstvom in usmeritvam sledi tudi operacija »Ureditev gorskega kolesarskega poligona ob
smučišču Črna«, ki je namenjena prav razvoju lokalne turistične ponudbe in bo predstavljala eno
izmed aktivnosti za nadaljnji razvoj in oblikovanje celovite ponudbe občine, Mežiške doline in
Koroške regije. 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 predlagane operacije je ureditev
turistične infrastrukture in zagotavljanje pogojev za razvoj novih aktivnosti, ki bodo dopolnjevale
obstoječo ponudbo in omogočale oblikovanje celovitih turističnih produktov in obenem nadaljnji
usmerjen razvoj trajnostnega turizma na območju Občine Črna na Koroškem. Z vključevanjem
društev, klubov in organizacij bomo ustvarili trdno vez med strokovnimi izvajalci in obiskovalci oz.
lokalnimi prebivalci. Ta povezava je tudi temelj za prenos znanja in spodbujanje interesa za
vključevanje v športne aktivnosti ter spoznavanje narave in njeno ohranjanje. Pri izgradnji športne
infrastrukture, izvedbi tečaja ter pri pripravi promocijskih prireditev bodo sodelovali tudi člani
društev, tako da bodo dobro seznanjeni z vsebino projekta, z novimi produkti in bodo lahko po
končanem projektu suvereno in odgovorno sodelovali z Občino Črna na Koroškem pri upravljanju in
vzdrževanju postavljene infrastrukture.
Cilji operacije
Splošni cilji operacije so:
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•

urediti športno infrastrukturo in tako zagotoviti mladim iz Črne in obiskovalcem iz drugih
krajev možnosti za izvajanje gorskega kolesarjenja na urejenem poligonu,
• zastaviti specifično vsebino praktičnega usposabljanja in z njo pritegniti več mladih in
obiskovalcev,
• razviti in obogatiti lokalno turistično ponudbo občine Črna na Koroškem,
• povečati prepoznavnost občine Črna na Koroškem in Mežiške doline kot turistične
destinacije,
• povečati število obiskovalcev in prihodek iz turistične dejavnosti,
• zastaviti temelje za oblikovanje, promocijo in trženje celovite ponudbe občine in Mežiške
doline.
Specifični cilji operacije so:
• z investiranjem v razvoj športne infrastrukture okrepiti lokalno turistično ponudbo občine
Črna na Koroškem,
• oblikovati nove turistične produkte,
• urediti in opremiti gorsko kolesarsko progo – poligon,
• organizirati kolesarski tečaj – tehnike vožnje z gorskim kolesom,
• organizirati dve promocijski prireditvi
• izvesti prepoznavno promocijsko spletno akcijo za promocijo in trženje produktov.
Aktivnosti operacije
1.
Koordinacija, administrativno vodenje in nadzor nad izvajanjem projekta
Koordinacija in vodenje sestankov projektne skupine za izvedbo 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.
Ureditev gorsko kolesarske steze – poligona, pri čemer gre za manjši poseg v gozd, ki se bo
izvedel ročno. Stezo bo urejena v širini gorsko kolesarskega krmila (cca 60 cm) in bo vijugala med
drevesi v skupni dolžini cca 1km. Na določenih mestih bomo dodali preproste lesene objekte (manjše
mostiče, skoke, itd), pri katerih bomo uporabili že obdelan les (prinesen iz doline). Izognili se bomo
poteku čez odprte drevesne korenine in poškodovanju teh. Uporabili bomo določene primerne dele
že obstoječih poti in gozdnih vlak. Novo stezo pa uredili s poševnim naklonom (kjer preči pobočje) in
manjšimi sistemi za odvodnjavanje (kjer bi steza potekala navzdol), tako da bomo zmanjšali možnost
erozije. Kolesarski poligon bo tudi ustrezno označen z 2 tablama, na začetku in koncu kolesarske poti.
3.
Kolesarski tečaj
V okviru projekta bomo poskrbeli za varno in pravilno uporabo gorsko kolesarskega poligona, zato
bomo pripravili vsebino in organizirali 10 urni tečaj tehnik vožnje z gorskim kolesom za vse, ki jih tak
način gorskega kolesarjenja zanima, tako da se bodo seznanili s pravili uporabe poligona, z varnim
načinom vožnje, z uporabo zaščitnih sredstev, pravilnim odnosom do narave in vsem, kar jih bo v
zvezi s tem še zanimalo. Tako razvita vsebina bo v nadaljevanju prav tako predmet specifične
turistične ponudbe Občine Črna na Koroškem.
4.
Promocijske aktivnosti
Ko bodo končana ureditvena dela na progi bomo organizirali otvoritveno prireditev, katere namen
bo predstaviti potencialnim uporabnikom, obiskovalcem in vsem krajanom novo pridobitev, jim
praktično pokazati, kako se varno spuščati po progi, jih še enkrat opozoriti na pravila obnašanja in
odnosa do narave, poudariti pomen uporabe varnostno zaščitnih sredstev in jim predstaviti še druge
možnosti za aktivnosti v naravi v naši občini. Na otvoritvi bomo poskrbeli tudi za pogostitev
udeležencev in spominska darila.
V okviru tradicionalnega Koroškega turističnega tedna pa bomo organizirali še eno promocijsko
prireditev – tokrat tekmovalnega značaja in nanjo povabili mlade iz naše občine, pa tudi širše iz vse
Koroške regije in sosednje Avstrije.
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Za predstavitev gorsko kolesarskega poligona in privabljanje obiskovalcev bomo oblikovali atraktivne
spletne vsebine, ki jih bomo vključili na obstoječe spletne strani občine, posameznih športnih
društev, turističnih ponudnikov, Geoparka Karavanke in drugih inštitucij v regiji.
Faza 2: /
Rezultati operacije
•
•
•
•

izgrajen in urejen gorsko kolesarski poligon v dolžini cca. 1 km
zastavljen in izveden praktičen kolesarski tečaj za najmanj 10 udeležencev v trajanju 10 ur
organizirani 2 promocijski prireditvi, ena z namenom promocije in prikaza pravilne rabe
kolesarskega poligona in uporabe zaščitnih sredstev, druga tekmovalnega značaja
oblikovane spletne promocijske vsebine, objavljene na spletnih straneh.

Predviden začetek in zaključek operacije
Predviden začetek operacije

1.5.2017

Zaključek operacije

30.09.2017
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Ime operacije

U4/6
PLATFORMA ZA POVEZOVANJE 3E TURIZMA V MEŽIŠKI DOLINI

Akronim
IP 3E TURIZEM
Prijavitelj operacije: Zavod Maksiza
Partnerji: Športno društvo MTB Koroška, Planinsko društvo Ravne na Koroškem, MOJCA
ŠPORT, MILAN GOLČER, s.p.
Ozadje/vsebina operacije
Kulturna in naravna dediščina lokalnega okolja je zelo pomembna, saj izraža identiteto posameznega
okolja, se odraža v evoluciji načina življenja, daje bogate, dobre, logične, predvsem pa neštetokrat v
prostoru in času preizkušene »recepte«, ki izhajajo iz posebnosti naravnega in socialnega okolja.
Stanje kulturne dediščine in odnos do dediščine je ogledalo območja LAS MD, njenih vrednot,
predvsem pa odraz stopnje kakovosti načina življenja včeraj za danes in danes za jutri. Prepletanje
kulturne in naravne dediščine (dodajanje vrednosti) je še posebej dominantno v t.i. trajnostnem
turizmu, ki teži k upravljanju z vsemi viri tako, da bo zadovoljil ne le gospodarske, socialne in estetske
potrebe, pač pa tudi vzdrževal kulturno integriteto, osnovne ekološke procese, biološko pestrost in
naravne sisteme. Osnovni cilj trajnostnega turizma je uravnotežen turistični razvoj, ki izboljšuje
ekološke, socialne ter gospodarske razmere na način, ki ne ogroža virov razvoja naših zanamcev.
Mežiška dolina je bogata z endogenimi viri (naravna posebnosti, naravne vrednote, kulturna
dediščina-poglavje SLR 6.4, 6.5) in kapitalom ( kulinarična znanje, etnološko znanje-poglavje SLR 6.4,
6.5), ki območje uvršča med perspektivno turistično področje. Kljub vsem priložnostim je izplen
turizma v Mežiški dolini glede na obiskovalce in nočitve zelo majhen, ker ni enovitih rešitev za
promoviranje območja temveč je ponudba omejena na posamezne občine (SLR MD, 2016, str. 19).
Podeželje ponuja že razvite turistične proizvode oziroma storitve (gostilne, turistične kmetije,
sakralne objekte, tematske poti, učne gozdne poti ,...), ki pa so razdrobljeni, nepovezani in slabo
prepoznavni, zato je namen operacije razvoj integralnega turističnega produkta, ki bo temeljil na
povezovanju identificiranega kulturnega ter naravnega potenciala Mežiške doline. Operacija bo
bogato kulinarično, etnološko in naravno dediščino predstavila v produktu »PLATFORMA ZA
POVEZOVANJE 3E TURIZMA V MEŽIŠKI DOLINI«, kjer bo z novo inovativno idejo (izdelanimi digitalnimi
profili tematskih poti, naravnih vrednot, kulturne dediščine ter turističnih ponudnikov, digitalnim
zemljevidom in vodnikom, geopozicioniranjem, spletno stranjo) združila najpomembnejši turistični
potencial Mežiške doline na enem mestu. Poleg omenjenih dejavnosti bo operacija poskrbela za
vključevanje lokalnega prebivalstva še posebej ranljivih skupin k bodoči participaciji in razvoju
nadaljnjih vsebin v bodoče in tako dosegla trajnost v doseganju rezultatov. Operacija bo z
zagotavljanjem možnosti uporabe modernih komunikacijskih in navigacijskih orodij prispevala k
celovitem doživljanju območja in bo namenjena tako domačim kot tujim gostom, lokalno
prebivalstvo pa izobrazila v smislu »TURIZEM SO LJUDJE«. Operacija se bo izvajala v vseh 4 občinah
(Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica, Črna na koroškem) in bo zagotavljala možnost ustvarjanja
delovnih mest ali samozaposlitve (odprtje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, odprtje sp. ob redni
zaposlitvi, doregistracija obstoječe dejavnosti). Inovativna storitev za razvoj 3E turizma v Mežiški
dolini bo zagotavljala pri obstoječih osmih turističnih ponudnikih, kmetijskih gospodarstvih dodatne
dejavnosti-turistični vodniki, kolesarski vodniki, animatorji in interpretatorji narave, pri brezposelnih
oz. zaposlenih pa zagotavljala možnost zaposlitve v popoldanskem času. Operacija tako ne samo
ohranja delovna mesta pri turističnih ponudnikih temveč tudi pozitivno vpliva na povečanje možnosti
zaposlitve.
Operacija se vsebinsko povezuje z operacijami spodbujanja čezmejnega sodelovanje na območju
Geoparka Karavanke (RRP), Operativni program Kohezijske politike, operacijami sosednjih LAS-ov
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“Mreženje tematskih poti” in operacijami Interega, ter operacijami drugih ukrepov kmetijske politike
(ukrepi. dopolnilne dejavnosti na kmetiji, mladi prevzemniki…).
Operacija se povezuje tudi z aktivnostmi turističnih deležnikov na območju Mežiške doline: Operacija
bo sledila vsakoletni ekološko naravnani akciji kolesarji očistimo poti..( Zeleni sklad – z vami
odgovorno do okolja),operacija se povezuje z dogajanjem blackhole-bikefest, aktivnostmi Planinskega
društva Ravne na Koroškem.
Cilji operacije
•
-

•
-

-

-

SPLOŠNI CILJI/VPLIVI
spodbujati trajnostni turizem s socialno vključenostjo, okoljsko vzdržnostjo in gospodarskim
razvojem na način uporabe lokalnih potencialov Mežiške doline/gospodarstvo (vpliv na
izboljšanje trenda števila obiskovalcev, nočitev, povečanje deleža zaposlenih v turizmu kot
možnost za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji), okolje (vpliv na ozaveščenost o
ohranjanju okolja v najširšem pomenu, zmanjševanje toplogrednih plinov in prašnih delcev v
okolju) in socialo (vpliv na vključenost lokalnega prebivalstva v nadaljnji razvoj trajnostnega
turizma, povečati možnost zaposlitve ranljivih skupin)
POSEBNI CILJI/REZULTATI
vzpostaviti mehanizem za možnost uporabe sodobnih komunikacijskih, promocijskih ter
navigacijskih sredstev za trženje trajnostnega turizma na območju LAS MD/ (vzpostavljena 1
interaktivna platforma za trženje 3E turizma z integriranim digitalnim zemljevidom, opisom
tematskih poti, naravnih vrednot, kulturne dediščine, turističnih ponudnikov in možnostjo
pridobitve geoinformacijskih podatkov za navigacijo v naravi)-izkušnja
izobraževanje ranljivih skupin ter ostalih deležnikov skozi doživljanje turizma in participacija
pri zagotavljanju trajnosti/ ( 500 prenosov navigacijskih podatkov za participacijo ranljivih
skupin ter turističnih deležnikov)-doživetje
promocija, predstavitev endogenih potencialov (okolja v najširšem pomenu besede
(varovanje narave, kulturne dediščine in socialnega okolja)) in možnosti uporabe platforme
3E turizma na območju LAS MD - kot novega turističnega produkta / (izdelanih 3000 kosov
promocijsko-izobraževalnega materiala o potencialih lokalnega okolja za izobraževanje
turističnih deležnikov ter uporaba različnih komunikacijskih kanalov za promocijo)izobraževanje

•
-

OPERATIVNI CILJI/UČINKI
izdelati digitalni profil za mreženje tematskih poti Mežiške doline/16 tematskih poti
izdelati digitalni profil za nepremično kulturno dediščino/40 enot kulturne dediščine
izdelati digitalni profil za naravne vrednote oz. naravne vire/40 enot naravnih vrednot
izdelati digitalni profil za turistične ponudnike/8 turističnih ponudnikov
izdelati digitalni zemljevid, ki vključuje vse digitalne profile/1 digitalni zemljevid
izdelati spletno podstran/ 1 spletna podstran
izvesti izobraževanje za lokalno prebivalstvo glede možnosti uporabe in nadaljnjega razvoja
interaktivne platforme, digitalnega zemljevida (možnost, da lokalno prebivalstvo samo s
svojimi vsebinami nadgrajuje int. platformo in jo uporabi za trženje v svoje namene)/4
dogodki v občinah Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica, Črna na Koroškem
- izdelati brošuro in letake o naravnih in kulturnih potencialih Mežiške doline/1000 brošur,
2000 letakov
promovirati in obveščati javnosti o operaciji »PLATFORMA ZA POVEZOVANJE 3E TURIZMA V MEŽIŠKI
DOLINI« na območju Mežiške doline/4 aktivnosti za promocijo
Aktivnosti operacije
Faza 1:
•

A1. Izdelati digitalni profil za mreženje 16 tematskih poti Mežiške doline-povezanih zgodb, ki
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•

•
•
•

•
-

združuje 16 vsebinskih opisov in njihove prevode v angleški jezik ter 80 fotografij tematskih
poti.
1.1 Izdelava vsebinskega opisa 16 poti
1.2 Izdelava fotografskega materiala/80 fotografij tematskih poti
1.3 Prevod (angleški jezik)
1.4 Integracija v spletno okolje
A2. Izdelati digitalni profil za 40 enot nepremične kulturne dediščine, ki vključuje 40
vsebinskih opisov in njihovih prevodov v angleški jezik ter 120 fotografij kulturne dediščine
(3 na enoto).
2.1 Izdelava vsebinskega opisa/40 enot
2.2 Izdelava fotografskega materiala/3 slike na enoto
2.3 Prevod (angleški jezik)
2.4 Integracija v spletno okolje
A3. Izdelati digitalni profil za 40 naravnih vrednot oz. znamenitosti, ki vključuje 40 vsebinskih
opisov in njihovih prevodov v angleški jezik ter 120 fotografij (3 na enoto).
3.1 Izdelava vsebinskega opisa/40 enot
3.2 Izdelava fotografskega materiala/3 fotografije na enoto
3.3 Prevod (angleški jezik)
3.4 Integracija v spletno okolje
A4. Izdelati digitalni profil za 8 turističnih ponudnikov, ki vključuje 8 vsebinskih opisov in
njihovih prevodov v angleški jezik ter 80 fotografij (10 fotografij/ponudnik)
4.1 Izdelava vsebinskega opisa/8 t. ponudnikov
4.2 Izdelava fotografskega materiala/10 foto. na ponudnika
4.3 Prevod (angleški jezik)
4.4 Integracija v spletno okolje
A5. Izdelati digitalni zemljevid digitalnih profilov, ki vključuje geopozicioniranje 16 tematskih
poti, 40 enot kulturne dediščine, 40 naravnih vrednot oz. znamenitosti ter 8 turističnih
ponudnikov.
5.1 Geopozicioniranje 16 tematskih poti
5.2 Geopozicioniranje 40 enot kulturne dediščine
5.3 Geopozicioniranje 40 enot naravnih vrednot
5.4 Geopozicioniranje 8 turističnih ponudnikov
5.5 Integracija v spletno okolje
A6. Izdelava spletne podstrani z integrirano platformo digitalnega zemljevida in digitalnih
profilov
6.1 Postavitev internetne podstrani vključno z oblikovanjem in pripravo serverskega okolja
6.2 Prevod (angleški jezik)

Faza 2:
•
•
•
-

A7. Izvesti izobraževanje skozi doživljanje deležnikov
7.1 Izobraževalni 4 dogodki (4 občine)
7.2 Priprava gradiva - power point predstavitev (naravne vrednote, kulturna dediščina,
navigacija z gps, participacija k trajnosti operacije)
A8. Izdelati in oblikovati 1000 brošur in 2000 letakov o naravnih in kulturnih potencialih
Mežiške doline
8.1 Izdelava brošure (tisk in dodelava tiskovin)/1000 kom.
8.2 Izdelava letaka (tisk in dodelava tiskovin)/ 2000 kom.
8.3 Oblikovanje
A9. Promovirati in obveščati javnosti o operaciji
9.1 Izdelava promocijskega filma
9.2 Objava v lokalnem časopisu
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-

9.3 Objava na lokalni TV
izdelava facebook profila in promocija

Rezultati operacije
•

•
•

R 1. Vzpostaviti mehanizem za možnost uporabe sodobnih komunikacijskih, promocijskih ter
navigacijskih sredstev za trženje trajnostnega turizma na območju LAS MD. ( Vzpostavljena 1
interaktivna platforma za trženje 3E turizma z integriranim digitalnim zemljevidom, opisom
tematskih poti, naravnih vrednot, kulturne dediščine, turističnih ponudnikov in možnostjo
pridobitve geoinformacijskih podatkov za navigacijo v naravi za pridobivanje izkušenj
turističnih deležnikov) -1 nov turistični produkt.
R 2. Izobraževanje ranljivih skupin ter ostalih deležnikov skozi doživljanje turizma in
participacija pri zagotavljanju trajnosti. (500 prenosov navigacijskih podatkov za participacijo
in doživljanje turističnih deležnikov ter ranljivih skupin).
R 3. Promocija, predstavitev endogenih potencialov in možnost uporabe platforme 3E
turizma na območju LAS MD -kot novega turističnega produkta. (Izdelanih 3000 kosov
promocijsko-izobraževalnega materiala o potencialih lokalnega okolja za izobraževanje
turističnih deležnikov ter uporaba različnih komunikacijskih kanalov za promocijo ).

Predviden začetek in zaključek operacije
Faza 1
Predviden začetek operacije/ 1. faze:

1.5.2017

Zaključek operacije/ 1. Faze:

30.7.2017

Faza 2
Predviden začetek operacije/ 2.faze:

1.8.2017

Zaključek operacije/ 2.faze:

30.1.2018
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Ime operacije

U4/4
Na hribu grad, v gradu zaklad

Akronim
NA HRIBU GRAD, V GRADU ZAKLAD
Prijavitelj operacije: Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem
(KOK)
Partnerji: Koroški pokrajinski muzej

Ozadje/vsebina operacije
Ljudska domišljija in ustno izročilo je o številnih gradovih in dvorcih napletla zanimive zgodbice,
legende in mite o skritih zakladih. O našem gradu, gradu Ravne/Streiteben, ljudsko izročilo ni
gostobesedno, saj se ni zapisala ali kako drugače ohranila nobena legenda o zakopanem zakladu. A
kljub vsemu poslopja gradu Ravne 'skrivajo' neprecenljiva in resnične zaklade - koroško kulturno
dediščino.
Koroško osrednjo knjižnico, ki domuje na gradu Streiteben, je najpomembnejši kulturnozgodovinski
spomenik v občini. Po podatkih iz leta 2015 jo letno samo za ogled obišče okoli 3000 obiskovalcev
(153 vodenih ogledov). Vseh obiskovalcev prireditev in vodenih ogledov je okoli 38.000. Vseh
obiskovalcev knjižnice pa je letno okoli 230.000. Zavedamo se, da so naše bogate domoznanske
zbirke pomembne za odkrivanje in spoznavanje območja. In zaradi tega pomemben potencial pri
trženju kulturnega turizma.
Koroška osrednja knjižnica je tudi v programu kulture Občine Ravne na Koroškem opredeljena kot
zavod, ki upravlja z javno kulturno infrastrukturo in izvaja ponudbo kulturne dediščine. Dosedanje
vodenje po gradu in posebnih zbirkah temelji na klasičnem vodenju. Zaradi zelo heterogenih skupin
obiskovalcev zaznavamo potrebo po inovativni predstavitvi naših posebnosti in ker je to knjižnica z
bogato domoznansko zbirko na Koroškem, pomeni izjemen informacijski vir o življenju in ustvarjanju
v Mežiški dolini. Z uresničitvijo te operacije bomo pomembno prispevali k prepoznavnosti bogatega
koroškega kulturnega turizma. Prav tako pri nas mnogi popotniki in tudi domačini iščejo podatke o
kraju, zgodovini, naravnih in kulturnih značilnosti. Ugotavljamo, da manjka teh podatkov, dostopnih
24 ur.
Na drugi strani Koroški pokrajinski muzej, enota Ravne na Koroškem, v svojim stalnih muzejskih
zbirkah in priložnostnih razstavah po podatkih iz leta 2015 letno obišče okoli 7.100 obiskovalcev.
Ker si obe ustanovi delita prostor 'Na gradu', knjižnica v historični grajski stavbi iz 16. stoletja, stalne
muzejske zbirke pa domujejo v prostorih nekdanje grajske konjušnice, je smiselno, da poskušamo
enotno nastopiti, kot kompetenten turistični ponudnik celovitih ogledov nekdanjih poslopij gradu
Ravne z vsemi posebnimi zbirkami, ki jih obe inštituciji hranita. Na dejanski in simbolični ravni naše
povezovanje najbolj izrazito predstavlja prostor nekdanje grajske kapele, ki je v pritličnem delu
urejena kot rimski lapidarij, pod strokovnim upravljanjem Koroškega pokrajinskega muzeja, ki
pripoveduje zgodbe iz dediščine Rimljanov v naših krajih, ter v nadstropju balkon grajske kapele, ki se
organsko povezuje s prostori Posebnih zbirk Koroške osrednje knjižnice, in nudi izjemen prostor za
promocijo in prezentacijo dragocenih pisnih virov naše kulturne dediščine.
S povezovanjem in mreženjem naših kulturnih vsebin, tako v realni kot v digitalni obliki, bi obe
ustanovi zagotovo ogromno pridobili. Povečali bi število ogledov in število obiskovalcev grajskega
kompleksa, promovirali našo koroško kulturno dediščino in prispevali pomemben delež v
prepoznavnosti Mežiške doline ter širše Koroške kot zanimivega ponudnika kulturnega turizma.
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Cilji operacije
•
•
•
•

Promocija in trženje bogate kulturne dediščine Mežiške doline.
Popularizacija posebnih zbirk KOK in Koroškega pokrajinskega muzeja.
Ohraniti in dati potrebno veljavo kulturni, etnološki in tehniški dediščini Mežiške doline.
Večja prepoznavnost kulturnih in naravnih danosti Mežiške doline.

Aktivnosti operacije
1. Ureditev »pozabljenih« prostorov gradu Ravne v privlačna prizorišča za promocijo naše
lokalne zgodovine, prezentacijo virov pisne kulturne dediščine, ki jo hrani Koroška osrednja
knjižnica ter številnih drugih posebnih zbirk, ki se nahajajo v njenih fondih:
- Ureditev grajskega lapidarija – pritličnega dela grajske kapele - v prireditveni prostor (8
reflektorjev za osvetlitev obstoječih rimskih eksponatov - nagrobnikov v lapidariju)
- Ureditev balkona grajske kapele: s posebnimi tremi bralnimi pulti bomo prezentirali
dragocene faksimilirane izdaje J. V. Valvasorja (Topographia Archiducatus Carinthiae)
- Ureditev grajske kleti v razstavni prostor s stalno postavitvijo razstave iz zgodovine gradu in
'planote Ravne' (dodatna usmerjena reflektorska razsvetljava štirih reflektorjev).
2. Aktivnosti v povezavi z ohranjanjem dediščine mesta Ravne na Koroškem in Mežiške doline
ter z njeno vključitvijo v turistično ponudbo: 24-urna dostopnost do koroške kulturne,
naravne in tehniške dediščine.
S pomočjo sodobne tehnologije omogočiti stalen dostop do digitalizirane kulturne dediščine, ki jo v
svoji izvirni obliki hranita Koroška osrednja knjižnica in Koroški pokrajinski muzej in se navezuje na
območje Raven na Koroškem in širše Mežiške doline. Nakup interaktivne informacijske točke (touch
screen) in oblikovanje in vnos vsebin, kot neke vrste 'rastočo knjigo', ki bo neodvisno od ure dneva
omogočala virtualen dostop do prostorov gradu Ravne (virtualni sprehod) in posebnih zbirk knjižnice,
informirala obiskovalce o lokalni zgodovini ter o biserih kulturne in tehniške dediščine v okolici ter jih
usmerjala na izbrana mesta. Interaktivna info-točka bo po svojem izgledu in lokaciji (višina, dostop,
…) prijazna tudi gibalno omejenim obiskovalcem in invalidom ter mlajšim uporabnikom.V steklenem
preddverju KOK bo postavljena ta info tabla.
Z zunanjo prenovo muzejskega razstavišča v letu 2015 je grad Ravne zaživel v svoji celoti. S svojo
atraktivno podobo je zanimiv za domače, redne obiskovalce in uporabnike knjižnice kot tudi za tuje
goste. S povezovanjem prostorov in vsebin želimo tako knjižnica kot muzej prispevati k boljši
prepoznavnosti gradu kot izjemno točko zgodovinskega spomina. Sodelovanje s Tic-I Mežiške doline.
3. Inovativna doživljajska vodenja najavljenih skupin po gradu Ravne in posebnih zbirkah
Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem, ki jih bomo vodili in
pripravili delavci knjižnice, vsaj štirikrat letno tudi s pomočjo zunanjih izvajalcev, katerim
bomo izplačali avtorski honorar, 350 evrov neto.
4. Organiziranje in izvajanje izobraževalnih večerov.
V grajski kapeli /lapidariju se bo izmenično zvrstilo šest večerov obujanja zgodb in pesmi vezanih na
zgodovino Mežiške doline, od mitoloških zgodb iz najstarejših čas, zgodb, ki jih pripovedujejo
nekdanje grajske stavbe in dvorci v Mežiški dolini, preko tradicije koroškega bukovništva, pa vse do
sodobnih oblik interpretacije kulturne dediščine. Pri zasnovi programa šestih večerov zgodb in pesmi
iz lapidarija bomo aktivno sodelovali s Koroškim pokrajinskim muzejem, vabili bomo ugledne goste,
predavatelje in druge interprete kulturnega izročila, ki jim bomo v okviru avtorske pogodbe (350
evrov neto) izplačali njihov strokovni prispevek in stroške gostovanja na Ravnah.
5. Izvedba zahtevnejših konservatorsko restavratorskih del na dotrajanem baročnem
umivalniku, do leta 2015 del urbane opreme grajskega parka. Po obliki in redkosti uporabe
tega kamna v našem prostoru domnevamo, da je bil umivalnik nekdaj del grajske opreme.
Restavriranega želimo umestili na primerno mesto v gradu Ravne, tako bo s svojo pričevalno
močjo dopolnil grajske zgodbe. Restavriranje je zahteven postopek, ki ga izvajajo za to
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usposobljeni strokovni delavci, za kar bomo namenili 2.800 evrov.
6. Promocijska aktivnost je vezana na vse aktivnosti operacije.
Rezultati operacije
•
•
•
•
•
•
•
•

novi prostori na gradu Ravne, ki so bili do sedaj obiskovalcem nepoznani in neprimerni za
prireditveno dejavnost
Grad Ravne, nov turistični produkt
24-urna možnost ogleda zbirk gradu in muzejskih zbirk ter naravne, kulturne in tehniške
dediščine Mežiške doline – rastoča knjiga
knjižnica in muzej se povežeta in mrežita vsebine na digitalnem ekranu za obiskovalce in tudi
omogočita obiskovalcu, da si ogleda grad v celoti, če je seveda za to zainteresiran
boljša prepoznavnost mesta Ravne na Koroškem ter Mežiške doline in njene bogate
dediščine (naravne, arhitekturne, kulturne, tehniške)
obogatitev obstoječe kulturne ponudbe
povečan turistični obisk
doživljajsko vodenje po zbirkah KOK in po gradu

Predviden začetek in zaključek operacije
Predviden začetek operacije:

1.9.2017

Zaključek operacije

1.6.2018
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Ime operacije

U5/1
DRUŠTVA MEŽIŠKE DOLINE

Akronim
DRUŠTVA MEŽIŠKE DOLINE
Prijavitelj operacije: DRUŠTVO KMETIC MEŽIŠKE DOLINE
Partnerji: Sadjarsko društvo Mežiške doline, Čebelarsko društvo Prevalje, KMETIJSKO
GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE Kmetijsko gozdarski zavod Celje
Ozadje/vsebina operacije
Društvo kmetic Mežiške doline deluje od leta 1992. S 320 članicami iz celotne Mežiške doline je eno
večjih društev, ki je tudi med najbolj aktivnimi društvi v dolini. V sklopu društva, že od leta 2000
deluje tudi ženski pevski zbor “Vesele kmetice”, ki trenutno šteje 14 članic. Zbor s svojo domačo,
Koroško pesmijo popestri številne dogodke in prireditve v dolini, večkrat pa gostuje tudi drugod po
Sloveniji in tujini. Vsako leto imajo nad 10 nastopov, posnele pa so tudi dve zgoščenki. V društvu
sodelujejo članice s pestrim naborom znanj, sposobnosti in življenjskih izkušenj, ki jih rade delijo z
drugimi tako, da prirejajo razne delavnice (zeliščarstvo, peka raznih dobrot, izdelava rož, ….) na
katere vabijo vse občane, od najmlajših, do najstarejših. Sadjarsko društvo Mežiške doline šteje ima
154 članov, Čebelarsko društvo Prevalje pa združuje 45 članov. Vsa tri društva tesno sodelujejo in na
ta način popestrijo družbeno dogajanje v Mežiški dolini. Njihov ponos, kjer skozi celo leto gostijo
tako skupine domačih gostov, kot tudi izletnikov iz Slovenije in tujine, pa je Čebelarsko - sadjarski učni
center na Fari na Prevaljah. Prostor, ki je med drugim, namenjen učenju mladih o sadju, zeliščih,
čebelarjenju, …. Je bil urejen in opremljen s pomočjo LEADER sredstev v letih 2010 – 2012.
Vsa tri društva delujejo kot stanovske organizacije na področju promocije, izobraževanja in predvsem
povezovanja ljudi vseh starosti. S povezovanjem prebivalcev Mežiške doline želijo prispevati k razvoju
podeželja, obstoju kmečkih družin, celotnega podeželskega prostora, k ohranitvi kulturne dediščine,
gastronomske dediščine in k ohranjanju poseljenosti našega podeželja. Društva s svojimi aktivnostmi
vplivajo na dvig kakovosti življenja na podeželju in h krepitvi znanja na podeželju. Pri njihovem delu
pa jim ob strani stoji strokovna mentorica, svetovalka specialistka za področje razvoja podeželja iz
KGZS Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje.
Da bi lahko društva še naprej igrala svojo pomembno, pozitivno vlogo v lokalnem okolju ter lažje in
bolj kvalitetno izvajala številne aktivnosti za svoje člane in ostale prebivalce doline, pa potrebujejo
nekaj opreme in promocijskega materiala. Prav tako želijo narediti svoj Čebelarsko - sadjarski učni
center še boljši, s pestrejšo ponudbo. Zato so se tri društva povezala v partnerstvo za izvedbo
operacije v okviru katere bodo investirali v nakup potrebne opreme za izvajanje svoje dejavnosti,
hkrati pa se bodo skozi sodelovanje na večjih dogodkih, še aktivneje predstavili svojim sokrajanom v
Mežiški dolini.
Cilji operacije
Dolgoročni cilj oz. namen operacije je skozi aktivnosti, ki jih izvajajo društva, povezovati ljudi in
povečati kakovost življenja podeželskega prebivalstva.
Operativni cilji so:
- Povečati prepoznavnost treh društev, ki delujejo na območju Mežiške doline
- Dopolniti ponudbo in povečati obisk Čebelarsko - sadjarskega učnega centra na Fari na
Prevaljah
- Z nakupom potrebne opreme omogočiti kakovostnejšo izvedbo društvenih aktivnosti
namenjenih prebivalcem Mežiške doline
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Aktivnosti operacije
DP1 Vodenje in koordinacija projekta
Koordinacija in vodenje sestankov projektne skupine za izvedbo operacije, vodenje dokumentacije o
izvajanju operacije, spremljanje izvedbe aktivnosti, sprotno preverjanje doseganja rezultatov ter
poročanje. Priprava poročila o izvedbi operacije. Finančno spremljanje izvajanja operacije. Skrb za
izpolnjevanje obveznosti glede označevanja, promocije ter informiranja in obveščanja javnosti o
izvajani operaciji.
DP2 Nakup potrebne opreme za boljšo promocijo in delovanje treh društev
DRUŠTVO KMETIC MEŽIŠKE DOLINE:
Oprema za pevski zbor
Nakup opreme za pevski zbor društva Vesele kmetice: nakup enotnih oblek in šalov in nakup enotnih
majic za članice zbora.
Oprema za izvajanje dejavnosti društva
Nakup enotnih predpasnikov z natisnjenim znakom društva in enotnih majic s tiskom (znaki
društva), ki jih bodo članice uporabljale na raznih prireditvah in dogodkih, kjer se društvo predstavlja
s svojimi aktivnostmi. Nakup enotnih namiznih prtov, ki jih društvo potrebuje na prireditvah, kjer
članice sodelujejo s svojimi kulinaričnimi mojstrovinami. Društvo bo kupilo tudi priponke s svojim
logotipom, s katerimi bodo članice na vsaki prireditvi poskrbele za ¸večjo prepoznavnost.
Promocijski material za predstavitev društva
Članice bodo pripravile material za zgibanko, s katero se bo društvo predstavilo javnosti. Nabavile
bodo tudi roll up predstavitveni pano na katerega bodo dale natisniti info podatke o društvu in ga
bodo uporabljale za predstavitev na vseh dogodkih, delavnicah, …. Oblikovana in natisnjena bo
brošura – zbirka poezije in risb članic društva.
Prenosna oprema za izvajanje delavnic in drugih aktivnosti društva
Za lažje in kvalitetnejše izvajanje aktivnosti društva, predvsem za izvedbo delavnic in predstavitev, bo
društvo kupilo prenosni projektor, prenosni računalnik in fotoaparat.
SADJARSKO DRUŠTVO MEŽIŠKE DOLINE
Društvo si skupaj s čebelarji prizadeva, da bi prenesli svoje znanje na čim več otrok in drugih
obiskovalcev Čebelarsko - sadjarskega učnega centra. Za boljšo predstavitev sadovnjaka v bližini
učnega čebelnjaka bodo kupili tri informativne kozolce (lesene), ki jih bodo postavili na različnih
lokacijah v sadovnjaku in ob učnem čebelnjaku. Opremili jih bodo z vsebinami o starih sortah sadja.
Za lažje delovanje učnega centra pa bodo kupili še deset kompletov miz in klopi, ki jih bodo društva
uporabila ob večjih prireditvah.
ČEBELARSKO DRUŠTVO PREVALJE
Društvo bo v okviru projekta poskrbelo za obnovo ograje okrog Čebelarsko - sadjarskega učnega
centra, ki je dotrajana in tudi že potencialno nevarna za obiskovalce in udeležence učnih delavnic. Na
drugi strani pa gre tudi za potrebno zaščito učnega čebelnjaka, zeliščnega vrta in učnega sadovnjaka.
Prav tako pa bo društvo pripravilo vsebine in natisnilo predstavitveno zgibanko, ki bo predstavila
Čebelarsko - sadjarski učni center.
DP3 Izvedba programa aktivnosti za prebivalce Mežiške doline
Društvo kmetic MD bo sodelovalo na vseh večjih prireditvah v štirih občinah mežiške doline, kjer bo
predstavilo svoje aktivnosti za različne ciljne skupine (turistični reden v Črni, v Mežici v
prednovoletnem dogajanju, na Prevaljah v času jesenskih srečanj, na Ravnah v sodelovanju z
Koroškim medgeneracijskim centrom).
Pevski zbor Vesele kmetice bo v času trajanja operacije izvedel pet nastopov in tako popestril
kulturno dogajanje v dolini.
Sadjarsko in čebelarsko društvo bosta izvedla tri delavnice za otroke z okvirno vsebino: prikaz
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čebelje družine, prikaz sadnega drevja, prikaz cvetličnega vrta, točenje medu, pridobivanje voska,
vlivanje in izdelava sveč iz voska, pridobivanje propolisa, …
Vsa tri društva skupaj pa se bodo predstavila širši javnosti na zaključni prireditvi v juniju 2018, ki jo
bodo organizirali na prostoru Čebelarsko- sadjarskega učnega centra na Prevaljah.
Rezultati operacije
•
•
•
•

Enotno opremljen pevski zbor Vesele kmetice (20 oblek, 20 majic, 20 šalov)
Večja prepoznavnost društev zaradi enotne opreme in razdeljenega promocijskega materiala
(zgibanke, rollup pano, priponke, enotne majice društva)
Večji obisk Čebelarsko - sadjarskega učnega centra na Fari na Prevaljah
Kvalitetnejša izvedba aktivnosti društev zaradi lastne prenosne opreme (projektor, prenosnik,
fotoaparat)

Predviden začetek in zaključek operacije
Predviden začetek operacije:

1.6.2017

Zaključek operacije

30.6.2018
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