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
Vrednost operacije: 19.205,21 EUR
Vrednost sofinanciranja (EKSRP): 12. 484, 89 EUR
Izvedba operacije: 17. 11. 2017 – 30. 6. 2018
Ozadje 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

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
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).

