OPERACIJA "Čebela BERE med!"
V okviru 5. Javnega razpisa za podukrep 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja
lokalne akcijske skupine« je bila s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in
razvoj podeželja odobrena operacija sodelovanja »Čebela BERE med!«, s katero je bila skupaj
s partnerskimi LAS uspešna Lokalna akcijska skupna Mislinjske in Dravske doline –
pogodbeno partnerstvo, katere vodilni partner je Mestna Občina Slovenj Gradec.

OPIS OPERACIJE:
Operacija »Čebela BERE med!« je operacija sodelovanja petih Lokalnih akcijskih skupin
(LAS) z območja Slovenije:
-

LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline (vodilni LAS na operaciji)
LAS Mislinjske in Dravske doline
LAS Mežiške doline
LAS Spodnje Savinjske doline
LAS Raznolikost podeželja

Partnerstvo na ravni LAS MDD, p. p.:
-

Knjižnica Radlje ob Dravi
Občina Radlje ob Dravi
Občina Vuzenica

Namen, cilji in rezultati operacije:
Operacija »Čebela BERE med! predstavlja za vse sodelujoče LAS doprinos k razvoju lokalnih
knjižnic, k povečanju njihovih vsebin ter prenosu inovativnih znanj in dobrih praks. Z operacijo
sodelovanja se želi med otroke in njihove starše prenesti zavedanje o pomenu čebel za naše
okolje. Da so čebele res tako pomembne za naše okolje pa bodo otroci in njihovi starši lahko
spoznali v izdelanem čebelarskem kotičku – izobraževalno didaktičnem pripomočku, ki bo
gostoval v vseh vključenih knjižnicah pri partnerjih v operaciji. Tekom operacije je nastala tudi
slikanica Čebela BERE med (prenesi slikanico), ki bo po knjižnicah spremljala čebelarski
kotiček.

Postavitev čebelarskega kotička v knjižnicah (LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline).

Z izvedbo operacije se bodo na območju LAS MDD opremili prostori knjižnice Radlje ob
Dravi in Vuzenica z:
-

ustreznim pohištvom,
računalniško opremo,
projekcijskim platnom, elektronsko lupo in dvema predvajalnikoma zvočnih knjig.

V pripravljenih aktivnostih, ki se bodo izvajale tekom operacije, se je namen osredotočiti na
najaktualnejše teme sodobnega časa in sodobnega človeka:
- varovanje naravne in kulturne dediščine,
- varstvo okolja in trajnostno ravnanje z naravnimi viri,
- ozaveščanje prebivalstva o pomenu čebelarjev, čebelarstva in čebel v naravnem okolju, saj je
čebela nepogrešljiva živalska vrsta za ravnovesje ekosistema, za ohranjanje biotske
raznovrstnosti, za preprečevanje svetovne lakote in za spodbujanje gospodarstva,
- ozaveščanje o problematiki odpadkov in njihovi ponovni rabi,

- o pomenu zdravega načina življenja, ki vključuje gibanje, zdravo prehrano ter splošno skrb za
telesno in mentalno zdravje,
- o pomenu branja in bralni pismenosti,
- o nujnosti osnovne digitalne usposobljenosti.

Operacijo sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja ter Republika Slovenija iz Programa razvoja podeželja. Organ upravljanja,
pristojen za izvajanje pomoči iz EKSRP je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
(MKGP).

Trajanje operacije: september 2020 – november 2022
Celotna vrednost operacije za območje LAS MDD: 113.773,70 EUR
Odobrena vrednost po odločbi za območje LAS MDD: do 79.416,36 EUR

Povezave:
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agriculturalpolicy/rural-development_sl
https://www.program-podezelja.si/sl/

Povezave do člankov:
https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1351-cebelaberemed
https://czs.si/objave_podrobno_czs/11552

