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16. člen Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 

28/2016, 35/2017 in 11/2019) in Uredba o enotni 
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dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l.RS, št. 

60/2006, 54/2010, 27/2016) 
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Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument 

identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »ČEBELA BERE 

MED« v predloženem besedilu. 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana 

za vse nadaljnje aktivnosti v zvezi z investicijo. 
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V prilogi. 

 

            Mag. Alan BUKOVNIK 

                       ŽUPAN 

 

Priloga:  

 Obrazložitev;  

 DIIP »ČEBELA BERE MED« in 

 predlog sklepa. 

 

  



OBRAZLOŽITEV  

DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »ČEBELA BERE MED« 

 

 

 

Prijavitelj projekta za območje Mislinjske in Dravske doline je LAS Mislinjske in Dravske 

doline (LAS MDD p.p.), katerega vodilni partner je Mestna občina Slovenj Gradec. 

Partnerji v projektu so: Knjižnica Radlje ob Dravi, Občina Radlje ob Dravi in Občina 

Vuzenica. 

 

Projekt je v skladu s cilji Strategije lokalnega razvoja za LAS Mežiške doline za obdobje 

2014 – 2020 in se bo izvajal v okviru podukrepa 19.3., PRP 2014 – 2020: »Priprava in 

izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« . 

 

Partnerstvo petih Lokalnih akcijskih skupin bo s projektom »Čebela BERE med« 

kandidiralo na 5. Javni razpis za podukrep 19.3., ki ga je razpisalo Ministrstva za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.  

 

Predvidena stopnja sofinanciranja aktivnosti projekta iz Evropskega kmetijskega sklada 

za razvoj podeželja je 85% upravičenih stroškov projekta, oz. neto vrednosti projekta. 

 

S projektom ČEBELA BERE MED bodo investitorji / partnerji v projektu kandidirali na Javni 

razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sofinanciranje projektov 

sodelovanja LAS. Z uspešno kandidaturo bi pridobili sredstva iz Evropskega kmetijskega 

sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v višini 85% upravičenih stroškov, to je neto stroškov 

projekta.  

 

Operacija sodelovanja z naslovom ˝Čebela BERE med!˝ za vse sodelujoče LAS-e, LAS 

Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Raznolikost podeželja, LAS Mežiške doline, LAS 

Mislinjske in Dravske doline, LAS Spodnje Savinjske doline, predstavlja doprinos k razvoju 

lokalnih knjižnic, k povečanju njihovih vsebin, ter prenosu inovativnih znanj in dobrih 

praks. Obenem bodo aktivnosti operacije sodelovanja majhne otroke in njihove starše 

izobraževale o pomenu čebel za okolje in našo prihodnost.   

 

V skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št 60/2006, 54/2010 in 27/16) 

je kot posebni pogoj razpisa za investicijske operacije potrebno izdelati DIIP 

(Dokument identifikacije investicijskega projekta). 

 

 

Pripravila: 

mag. Maša Peteržinek, višja svetovalka  

za pripravo in vodenje projektov 

 

Pregledala: 

Marjana ŠVAJGER, direktorica OU 
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ČEBELA BERE MED 

  

Dokument identifikacije investicijskega projekta izdelal:      Investitorji/partnerji:                                       

 

Mestna občina Slovenj Gradec 

Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

 

 

  

    Občina Radlje ob Dravi 

    Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi 

    Odgovorna oseba: mag. Alan Bukovnik, župan 

    Občina Vuzenica 

    Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica 

    Odgovorna oseba: Franjo Golob, župan 

    Knjižnica Radlje ob Dravi 

    Mariborska cesta 6, 2360 Radlje ob Dravi 

    Odgovorna oseba: Slavica Potnik, direktorica 

    LAS MDD p.p. 

    Odgovorna oseba: Marko Kogelnik, predsednik LAS MDD 

 

  

 

 

Slovenj Gradec, februar 2020 
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OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU  

 

V OKVIRU PROJEKTA 

»Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost« (CLLD) v okviru Evropskega kmetijski sklad za razvoj podeželja 

(EKSRP)« 

 

 

Nosilni partner: LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, Foršt 51, 3333 Ljubno ob Savinji 

 

Partnerji:    LAS Spodnje Savinjske doline, Ulica Heroja Staneta 3, 33310 Žalec 

                           LAS Mislinjske in Dravske doline, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec 

    LAS Raznolikost podeželja, Teharska cesta 49, 3000 Celje 

  LAS Mežiške doline, Prežihova ulica 17, 2390 Ravne na Koroškem 

 

 

INVESTITORJI: 

znotraj LAS MDD 

Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi 

Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica 

Knjižnica Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 6, 2360 Radlje ob Dravi 

 

  

UPRAVLJAVEC: 

 

 

KNJIŽNICA RADLJE OB DRAVI  

Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi  

 

NAZIV PROJEKTA: ČEBELA BERE MED 

NALOGA: 

 

Dokument identifikacije investicijskega projekta  

 

VREDNOST PROJEKTA 

GLEDE NA PREDLAGANO 

VARIANTO:  113.773,70 € 

IZDELAL: 

 

 

MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC,  

Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec 
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Dokument je s sklepom št. ___________  dne _____________potrdil  ________________. 

 

 

 

 

Dokument je s sklepom št. ___________  dne _____________potrdil  ________________. 
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Dokument identifikacije investicijskega projekta 

 

1. NAVEDBA NOSILCA, INVESTITORJEV / PARTNERJEV, IZDELOVALCA 
INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA PROJEKTA 

1.1. Opredelitev nosilca in partnerjev projekta 

 

 

Nosilec: LAS MDD p.p. 

Naslov: 
Šolska ulica 5 

2380 Slovenj Gradec 

Telefon: +386 2 88 12 110 

Faks: +386 2 88 12 118 

E-mail: info@slovenjgradec.si 

Spletna stran: www.slovenjgradec.si 

Odgovorni vodja za izvedbo 

investicije: 
mag. Lidija Požgan, strokovna vodja LAS MDD 

Odgovorna oseba: Marko Kogelnik, predsednik LAS MDD 

 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 

 

 

Žig investitorja/partnerja: 

 

 

 

 

Vodilni partner LAS: Mestna občina Slovenj Gradec 

Naslov: 
Šolska ulica 5 

2380 Slovenj Gradec 

Telefon: +386 2 88 12 110 

Faks: +386 2 88 12 118 

E-mail: info@slovenjgradec.si 

Spletna stran: www.slovenjgradec.si 

Odgovorni vodja za izvedbo 

investicije: 

mag. Lidija Požgan, vodja oddelka za 

gospodarsko infrastrukturo, investicije in razvoj 

Odgovorna oseba: Tilen Klugler, župan 

 

 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 

 

Žig investitorja/partnerja: 
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Investitor/partner: 

 

 

Občina Radlje ob Dravi 

Naslov: 
Mariborska cesta 7 

2360 Radlje ob Dravi 

Telefon: +386 2 88 79 630 

Faks: +386 2 88 79 640 

E-mail: obcina.radlje@radlje.si 

Spletna stran: http://www.radlje.si/ 

Odgovorni vodja za izvedbo 

investicije: 
mag. Alan Bukovnik 

Odgovorna oseba: mag. Alan Bukovnik, župan 

 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 

 

Žig investitorja/partnerja: 

 

 

 

 

 

Investitor/partner: Občina Vuzenica 

Naslov: 
Mladinska ulica 1 

2367 Vuzenica 

Telefon: +386 2 87 91 220 

Faks: +386 2 87 91 221 

E-mail: obcina.vuzenica@siol.net 

Spletna stran: http://www.vuzenica.si/ 

Odgovorni vodja za izvedbo 

investicije: 
Franc - Franjo Golob 

Odgovorna oseba: Franc - Franjo Golob, župan 

 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 

 

Žig investitorja/partnerja: 
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Investitor/partner: Knjižnica Radlje ob Dravi 

Naslov: 

Mariborska cesta 6 

2360 Radlje ob Dravi 

 

Telefon: +386 2 88 80 403 

Faks: / 

E-mail: knjiznicardl@r-dr.sik.si 

Spletna stran: www.knjiznica-radlje.si 

Odgovorni vodja za izvedbo 

investicije: 
Slavica Potnik 

Odgovorna oseba: Slavica Potnik, direktorica 

 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 

 

Žig investitorja/partnerja: 
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1.2. Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta 

 

 

Izdelovalec DIIP: Mestna občina Slovenj Gradec 

Naslov: 

 

Šolska ulica 5 

2380 Slovenj Gradec 

Telefon: +386 2 88 12 110 

Faks: +386 2 88 12 118 

E-mail: info@slovenjgradec.si 

Odgovorna oseba za izvedbo: 

 

mag. Lidija Požgan, vodja oddelka za 

gospodarsko infrastrukturo, investicije in razvoj  

 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 

 

Žig izdelovalca: 

 

 

 

 

 

 

DIIP je izdelan na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o enotni metodologiji za pripravo 

in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UR.l.RS, št.60/2006, 54/2010, 

27/2016). 
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1.3. Bodoči upravljavec 

 

 

Bodoči upravljavec: 

 

Knjižnica Radlje ob Dravi 

Naslov: Mariborska cesta 6 

 

Telefon: 

2360 Radlje ob Dravi 

+386 2 44 42 971 

E-mail: / 

Spletna stran: www.knjiznica-radlje.si 

Odgovorna oseba: Slavica Potnik, direktorica 

 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 

 

Žig upravljavca: 

 

 

  



Dokument identifikacije investicijskega projekta 

11 

 

1.4. Osnovni podatki o nosilcu in investitorjih / partnerjih v projektu 

 

1.4.1 Osnovni podatki o nosilcu projekta  

 

Namen LAS Mislinjske in Dravske doline (v nadaljevanju LAS MDD p.p.) je spodbujati trajnostni in 

uravnotežen razvoj podeželja in urbanih območij na območju Mislinjske in Dravske doline ob 

združevanju človeških, prostorskih in finančnih virov, po pristopu »od spodaj navzgor«, v nadaljevanju 

CLLD.  Ta namen se uresničuje skozi izvajanje skupnih operacij oz. projektov, ki imajo učinek na čim 

več prebivalstva in na celotno območje LAS Mislinjske in Dravske doline. Naloga LAS Mislinjske in 

Dravske doline, kot nosilca projekta je koordinacija, administrativno vodenje in nadzor nad izvajanjem 

projekta sodelovanja na območju LAS Mislinjske in Dravske doline. 

Območje LAS MDD meri 737 km2 in leži v Koroški statistični regiji oz. v Vzhodni kohezijski regiji. Zajema 

območje Mislinjske in Dravske doline in meji na sosednjo Republiko Avstrijo na severu, na zahodu na 

Mežiško dolino Koroške statistične regije (LAS Mežiške doline), na jugu na Savinjsko statistično regijo 

(LAS Od Pohorja do Bohorja in LAS Društvo za razvoj podeželja Šaleške doline) ter na vzhodu na 

Podravsko statistično regijo (LAS Jabolko). 

Večina prebivalstva je skoncentriranega v dolinskem delu Dravske in Mislinjske doline, z živahnim 

povezovanjem preko prometnih povezav V- Z v Dravski dolini in S - J v Mislinjski dolini. Obe prometni 

osi se sekata v Dravogradu s poudarjeno tendenco povezovanja preko mejnega prehoda Vič s sosednjo 

Republiko Avstrijo - Avstrijska Koroška. 

Območje LAS sestavlja 8 občin (Slovenj Gradec, Mislinja, Dravograd, Muta, Vuzenica, Podvelka, Radlje 

ob Dravi, Ribnica na Pohorju), ki se razprostirajo znotraj treh upravnih enot: UE Radlje ob Dravi, UE 

Slovenj Gradec in UE Dravograd. 

 

Slika 1: LAS MDD 
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Naziv LAS Lokalna akcijska skupina LAS MDD 

Naslov LAS Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec 

Naslov varnega elektronskega predala info@slovenjgradec.si 

Spletna stran LAS www.lasmdd.si 

Predsednik LAS  
Marko  

Kogelnik 

Vodilni partner LAS Mestna občina Slovenj Gradec 

Naslov vodilnega partnerja LAS Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec 

Številka transakcijskega računa LAS 0131 2600 0000 596 

Velikost območja LAS 736,9 km2 

Število prebivalcev LAS 46.352 

Število občin 8 

Vključene občine (naštejte) 

Občina Mislinja 

Mestna občina Slovenj Gradec 

Občina Dravograd 

Občina Muta 

Občina Vuzenica 

Občina Radlje ob Dravi 

Občina Podvelka 

Občina Ribnica na Pohorju  
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1.4.2 Osnovni podatki o investitorjih/partnerjih projekta 

 

Nosilec, prijavitelj projekta je LAS MDD p.p. Partnerji projekta so: Knjižnica Radlje ob Dravi, 

Občina Radlje ob Dravi in Občina Vuzenica.  

 

Knjižnica Radlje ob Dravi in Knjižnica Vuzenica 

Prvi pisni viri začetka delovanja knjižnice segajo v leto 1950. V okrilju kulturnega društva je delovala z 

imenom Ljudska knjižnica SKUD Marenberg do leta 1959, ko se je preimenovala v Občinsko knjižnico 

in čitalnico Radlje ob Dravi, leta 1968 pa v Matično knjižnico Radlje ob Dravi. V tem obdobju je delovala 

samostojno, leta 1974 pa je postala enota Delavske univerze Radlje ob Dravi. Od 1994 leta deluje kot 

samostojni javni zavod za potrebe današnjih petih občin. 

Knjižnica Radlje ob Dravi je splošna knjižnica in danes s 57 drugimi splošnimi knjižnicami tvori veliko 

družino knjižnic. Namenjeni so vsem generacijam – v njihove knjižnice vabijo vse obiskovalce od 

najmlajših, pa do najstarejših uporabnikov. Prav tako so kot splošna in izobraževalna knjižnica 

namenjeni zadovoljevanju potreb tako po izobraževalni, informacijski in strokovni literaturi, kot po 

razvedrilni literaturi. Knjižnica Radlje ob Dravi kot splošna knjižnica izvaja knjižnično dejavnost na 

območju občin Radlje ob Dravi, Vuzenica, Muta, Podvelka in Ribnica na Pohorju. Delovanje in 

upravljanje knjižnice je urejeno z Odlokom o ustanovitvi Knjižnice Radlje ob Dravi (MUV 21/2003). Vse 

navedene občine so soustanoviteljice Knjižnice Radlje ob Dravi. 

V sodobnem času in sodobni družbi dobiva knjižnica posebno vlogo. Z razvojem tehnologije, pretoka 

informacij in podatkov, se je spremenilo tudi poslanstvo knjižnic. Tako splošna knjižnica postaja kraj, 

kamor pridemo po informacijo. V knjižnici prav tako kot knjigo, ki je še vedno pomemben informacijski 

vir, uporabljamo računalnik, pa tudi drugo tehnologijo. V knjižnicah se trudijo, da omogočijo 

uporabnikom, da je in da bo na voljo vse več potrebne tehnologije, s katero si bo uporabnik lahko 

samostojno natisnil, digitaliziral, preslikal…gradivo. 

V osrednji knjižnici in krajevnih knjižnicah ter izposojevališčih se lahko izposoja raznovrstno gradivo v 

oddelkih za odrasle in mladino, tako knjige, kot revije, video, avdio gradivo, … V knjižnicah se lahko 

prelista revije, dnevno časopisje, na ogled so razstave, pobrska se lahko po internetu. Knjižnica je tudi 

idealen prostor za učenje, študij, kjer je literatura na dosegu roke. Vse knjižnice ne ponujajo teh 

možnosti. Krajevne knjižnice in izposojevališča so zaenkrat še manjši prostori, pogosto premajhni, da 

bi zagotavljali okolje, kjer bi lahko našli miren kotiček zase. Zato pa je osrednja knjižnica v Radljah dovolj 

velika, da ponuja vse to. 

ENOTE KNJIŽNICE: 

Knjižnica Muta 

Glavni trg 17 

2366 Muta 

Tel.: 02 887 96 07 

E-pošta: knjiznicardl@r-dr.sik.si 

Knjižnica Vuzenica 

Mladinska ulica 3 

2367 Vuzenica 

Tel.: 02 879 12 49 

E-pošta: knjiznicardl@r-dr.sik.si  

Knjižnica Podvelka 

Podvelka 13 

2363 Podvelka 

Tel.: 02 876 95 03 

E-pošta: knjiznicardl@r-dr.sik.si  

mailto:knjiznicardl@r-dr.sik.si
mailto:knjiznicardl@r-dr.sik.si
mailto:knjiznicardl@r-dr.sik.si
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Knjižnica Ribnica na Pohorju 

Ribnica na Pohorju 27 

2364 Ribnica na Pohorju 

Tel.: 02 888 03 03 

E-pošta: knjiznicardl@r-dr.sik.si  

Knjižnica Kapla 

Spodnja Kapla 2 

2362 Kapla 

Tel.: 02 887 97 16 

E-pošta: knjiznicardl@r-dr.sik.si 

 

 

 

 

Investitor/partner projekta/ 

prihodnji upravljalec:                KNJIŽNICA RADLJE OB DRAVI 

      Mariborska cesta 6 

2360 Radlje ob Dravi 

Telefon:     02 888 04 03 

Faks:      / 

E-pošta:     knjiznicardl@r-dr.sik.si  

Matična številka:     5814197 

Davčna številka:     81782268 

Šifra dejavnosti:     91.011 

Transakcijski račun:     01301-6030373775, odprt pri Banki Slovenije 

Direktorica:      Slavica Potnik 

 

 

  

mailto:knjiznicardl@r-dr.sik.si
mailto:knjiznicardl@r-dr.sik.si
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Občina Radlje ob Dravi leži v središču Dravske doline med Dravogradom in Mariborom, tik ob meji z 

Avstrijo mesto Radlje ob Dravi, ki ima zelo lepo geografsko lego na nadmorski višini 371 m. Na eni strani 

ga obdajajo hribi Kozjaka, na drugi strani hribi Pohorja, ki so poraščeni z najlepšimi gozdovi v Sloveniji. 

Radlje ob Dravi je v uradnih zapisih prvič omenjeno že pred več kot 850 leti. Dolina se tukaj razširi, tudi 

splošni pogoji za razvoj industrije so ugodnejši. Sam kraj pa je kljub mnogim spremembam obdržal svojo 

trško podobo, trenutno nekoliko prenovljeno, a posrečeno vpeto v prvotno okolje. Za mnoga bližnja 

naselja so Radlje ob Dravi tudi pomembno poslovno središče. Prostrani nasadi hmelja pa celotni podobi 

kraja dajejo še svojevrsten okvir. 

 

Slika 4: Občina Radlje ob Dravi  

  

Naselja v Občini Radlje ob Dravi so: Brezni Vrh, Dobrava, Radelca, Radlje ob Dravi, Remšnik, Spodnja 

Orlica, Spodnja Vižinga, Sv. Anton na Pohorju, Sv. Trije kralji, Št. Janž pri Radljah, Vas, Vuhred, Zgornja 

Vižinga, Zgornji Kozji Vrh. 

Občina Radlje ob Dravi je del koroške statistične regije. Meri 94 km2. Po površini se med slovenskimi 

občinami uvršča na 77. mesto. Sredi leta 2016 (SURS, 2016) je imela občina približno 6.220 prebivalcev 

(približno 3.150 moških in 3.070 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila 

na 83. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 66 prebivalcev; torej je bila 

gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2). 

Občina Radlje ob Dravi je ena od petih soustanoviteljic knjižnice Radlje ob Dravi. 

 

Investitor/partner projekta:   OBČINA RADLJE OB DRAVI 

      Mariborska cesta 7 

2360 Radlje ob Dravi 

Telefon:     +386 2 887 96 30 
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Faks:      +386 2 887 96 40 

E-pošta:     obcina.radlje@radlje.si  

Matična številka:     5881811 

Davčna številka:     12310727 

Šifra dejavnosti:     84 110 

Transakcijski račun:     01301-0100010958 

Župan:       mag. Alan Bukovnik 

 

Občina Vuzenica leži ob sotočju reke in njenega pritoka Cerkvenice, pod severnim vznožjem 

gozdnatega Pohorja. Iz doline so čudoviti pogledi na Pohorje, še lepši pa je razgled z vrha Pohorja.  

Vuzenico odlikuje sloves enega najstarejših krajev v Dravski dolini. Nekdaj so tu splavarji splavili 

»flose«, prevozniki pa so ob Dravi veselo tovorili. Živahno je bilo tudi na številnih sejmih in ta tradicija je 

ostala živa še danes. O nekdanji slavi še danes pričajo ostanki starega gradu in župnijska cerkev sv. 

Nikolaja. V njen je bil nadžupnik mili pesnik in narodni buditelj Anton Martin Slomšek. Tesane stavbe s 

številnimi okrasnimi detajli so danes spomenik ljudskega stavbarstva in priča bivalne kulture. Vse skupaj 

s skrivnostmi narave povezuje urejena gozdna pot, ki vabi na čudovite sprehode po naseljih Sv. Vid, 

Dravče, Šentjanž nad Dravčami in Sv. Primož na Pohorju. Pokrajina, ki nudi obilico možnosti za 

rekreacijo v neokrnjeni naravi, gozdnih sadežev in domačih dobrot, je prepredena s številnimi pohodnimi 

potmi. Največje bogastvo občine predstavljajo ljudje, ki tukaj živijo, delujejo in ustvarjajo v različnih 

društvih, institucijah in podjetjih.  

Občina Vuzenica je ena od petih soustanoviteljic knjižnice Radlje ob Dravi. 

Investitor/partner projekta:   OBČINA VUZENICA 

      Mladinska ulica 1 

2367 Vuzenica  

Telefon:     02 87 91 220 

Faks:      02 87 91 221 

E-pošta:     obcina.vuzenica@siol.net 

Matična številka:     5881765 

Davčna številka:     43178740 

Šifra dejavnosti:     84 110 

Transakcijski račun:     01341-0100011132 

Župan:       Franc - Franjo Golob 

  

mailto:obcina.radlje@radlje.si
mailto:obcina.vuzenica@siol.net
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1.4.3 Predstavitev sofinancerja 

 

Sofinancer projekta:      Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Agencija Republike Slovenije za  

kmetijske trge in razvoj podeželja 

Dunajska 160, 1000 Ljubljana  

 

 

                                          

 

 

 

Razvoj podeželja: 2014-2020 

EU s politiko razvoja podeželja pomaga podeželskim območjem v EU pri spopadanju z ekonomskimi, 

okoljskimi in družbenimi izzivi 21. stoletja. Politika razvoja podeželja oziroma „drugi steber“ skupne 

kmetijske politike (SKP), kot jo pogosto imenujemo, dopolnjuje sistem neposrednih plačil kmetom in 

ukrepe za upravljanje kmetijskih trgov (t. i. „prvi steber“). Politika razvoja podeželja ter evropski strukturni 

in investicijski skladi (skladi ESI) imajo številne skupne cilje. 

Politiko razvoja podeželja EU financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), ki v 

obdobju 2014–2020 znaša 100 milijard evrov, pri čemer vsaka država EU prejme finančna sredstva  za 

7-letno obdobje. Države članice dodajo nadaljnjih 61 milijard evrov javnih sredstev. 

V tem obdobju 28 držav članic skupaj izvaja 118 različnih programov razvoja podeželja, in sicer izvaja 

20 držav članic samo en program, 8 držav članic pa dva ali več (regionalnih) programov. 

  

Države članice in regije pri pripravi svojih programov razvoja podeželja upoštevajo potrebe svojih 

ozemelj in najmanj štiri od naslednjih šest skupnih prednostnih nalog EU: 

 spodbujanje prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželskih območjih; 

 krepitev sposobnosti preživetja kmetij in konkurenčnosti vseh vrst kmetijstva ter spodbujanje inovativnih 

kmetijskih tehnologij in trajnostnega upravljanja gozdov; 

 spodbujanje organizacije prehranske verige, dobrobiti živali in obvladovanja tveganj v kmetijstvu; 

 obnova, ohranjanje in izboljševanje ekosistemov, povezanih s kmetijstvom in gozdarstvom 

 spodbujanje učinkovite rabe virov in podpiranje prehoda na nizkoogljično gospodarstvo, odporno na 

podnebne spremembe, v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju; 

 spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanja revščine in gospodarskega razvoja 

podeželskih območij. 

 

 

 

 

Telefon: 01 478 90 00 

Faks: 01 478 90 21 

E-pošta: gp.mkgp@gov.si 

Spletna stran: 

 

http://www.mkgp.gov.si/ 

 

http://www.mkgp.gov.si/
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Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020) je skupni 

programski dokument posamezne države članice in Evropske komisije, ki predstavlja programsko 

osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). 

Program odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih država članica opredeli na podlagi analize stanja 

kmetijstva, živilstva in gozdarstva. 

V obdobju 2014–2020 se v okviru Programa razvoja podeželja izvaja 14 ukrepov. Eden izmed njih je 

Ukrep M19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost. 

Za investicijo »Povezani za vse generacije« je predvideno sofinanciranje iz programa LEADERCLLD. 

Ukrep 19 (ukrep LEADER) je orodje pri spodbujanju skupnega lokalnega razvoja po pristopu »od spodaj 

navzgor«. Pristop »od spodaj navzgor« omogoča lokalnemu prebivalstvu, da z oblikovanjem lokalnih 

partnerstev tako imenovanih lokalnih akcijskih skupin (LAS) aktivno odloča o prednostnih nalogah in 

razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje ciljev lokalnega območja. 

Ukrep LEADER se v programskem obdobju 2014–2020 izvaja kot del skupnega instrumenta Lokalni 

razvoj, ki ga vodi skupnost (Community-Led Local Development – CLLD), v katerem so LAS poleg 

sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja na voljo tudi sredstva Evropskega sklada 

za regionalni razvoj in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. S kombinacijo različnih virov 

financiranja preko pristopa CLLD je LAS omogočena izvedba celovitih in kompleksnejših operacij, ki 

niso strogo omejene na podeželska območja, ampak vključujejo tudi ribiška in mestna naselja. 

Posamezni LAS se je oblikoval na območju s skupnimi lokalnimi potrebami in izzivi, s skupnim ciljem 

uresničevanja lokalnih razvojnih potreb in doseganja zastavljenih ciljev, ki jih je opredelil v strategiji 

lokalnega razvoja (SLR). 

Pristop omogoča uresničevanje različnih izzivov v različnih okoljih, večjo prožnost pri doseganju ciljev 

in ustreza dejanskim potrebam lokalnega območja 
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2. ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO 

2.1 Analiza stanja – območje LAS MDD 

Geografsko območje LAS MDD zajema osem občin Koroške statistične regije (vzhodni del Koroške 

statistične regije) in se uvršča v Vzhodno kohezijsko regijo. Umeščeno je v sever severovzhodni del 

Republike Slovenije, kot del alpskega sredogorja. Območje meji na sosednjo Republiko Avstrijo na 

severu, na zahodu na Mežiško dolino Koroške statistične regije (LAS Mežiške doline), na jugu na 

Savinjsko statistično regijo ter na vzhodu na Podravsko statistično regijo. 

 

Predstavlja zaokroženo teritorialno enoto, ki zaobjame geografsko območje Mislinjske in Dravske 

doline ob tako imenovanem Zahodnem Pohorju. Za to območje so značilni skupni socialni in ekonomski 

odnosi ne glede na geografske ali zgodovinske posebnosti.  

Območje LAS MDD je na 

ravni NUTS 2 umeščeno v 

Vzhodno kohezijsko regijo, 

na ravni NUTS 3 pa v 

Koroško statistično regijo. 

Teritorialno je območje 

razdeljeno v tri Upravne 

enote (SKTE 4) in osem 

občin (SKTE 5), znotraj 

katerih se opredeljuje sto 

naselij. Območje se 

razprostira na območju 

736,9 km2, kar zajema 

70,8% celotnega območja 

Koroške statistične regije, 

6,03% površine Vzhodne kohezijske regije oz. 3,63% površine Republike Slovenije. 

 

V gravitacijskem območju LAS MDD, se kot središče regionalnega pomena razvija somestje Slovenj 

Gradec (dominantna vloga) - Dravograd - Ravne na Koroškem in je opredeljeno kot središče 

nacionalnega pomena1. Na lokalni ravni pa se v skladu z učinkovito in enakomerno dostopnostjo, 

primerno razmestitvijo funkcij in medsebojnimi povezavami razvijajo središča medobčinskega pomena, 

pomembnejša lokalna središča in druga lokalna središča. 

 

Območje LAS MDD se opredeljuje kot pretežno podeželsko območje2. Mesta in urbana naselja so 

policentrično povezana v okviru regionalnega območja, kjer se v skladu z učinkovitostjo in enakomerno 

                                                      

1 Ministrstvo za okolje in prostor, SPRS Strategija prostorskega razvoja Slovenije, 2004. 

2 Definicija podeželskega območja OECD. 

 

Opredelitev naselij območja LAS MDD (2015) 
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dostopnostjo, primerno razmestitvijo funkcij in medsebojnimi prometnimi povezavami primerno razvijajo 

in širijo svoj vpliv na čezmejno področje. 

Večina prebivalstva je skoncentriranega v dolinskem delu Dravske in Mislinjske doline, z živahnim 

povezovanjem preko prometnih povezav V-Z skozi Dravsko dolino, ki se na vzhodu navezuje na 

panonsko nižino in S-J skozi Mislinjsko dolino, ki se na jugu navezuje na centralno Slovenijo. Obe 

prometni osi se sekata v Dravogradu s poudarjeno tendenco povezovanja preko mejnega prehoda Vič 

s sosednjo Republiko Avstrijo - Avstrijska Koroška in preko mejnega prehoda Radlje z Avstrijsko 

Štajersko. Geografsko leži območje LAS MDD na stičišču dveh dežel - Koroške in Štajerske (tako 

Slovenske kot Avstrijske). 

 

 

 

Opredelitev območja LAS MDD v Koroški statistični regiji 
 

 

Razvojni učinki - endogeni razvoj podeželja 

 
Glavni problem večine evropskih držav je razvoj  in revitalizacija podeželja. Endogeni razvoj (koncept 

endogenega razvoja smatramo kot pristop k razvoju podeželja) kot proces temelji na aktiviranju značilnih 

in ustreznik notranjih virov in potencialov nekega območja. Predpostavljamo, da je neoendogeni pristop 

kot nova razvojna paradigma za ravnotežen razvoj podeželja usmerjen k obnovitvi lokalnega 

gospodarstva, oživitvi lokalne podeželske skupnosti ter aktiviranju, ponovnemu vrednotenju  in 

uravnoteženi rabi lokalnih endogenih razvojnih potencialov. Razvojne razlike med podeželskimi območji 

ter mestom in podeželjem  mogoče zmanjšati z aktiviranjem endogenih razvojnih potencialov podeželja 

in njihovim decentraliziranim upravljanjem. 

 

Poudariti pa je potrebno, da je identiteta podeželja sestavljena iz dveh sklopov in sicer na eni strani 

naravnih značilnosti krajine, na drugi pa kulturne konfiguracije v prostoru, ki so nasledek poselitve, 

obdelovanja, kulturnega življenja ipd. 
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Gonilna sila endogenega razvoja so lokalni akterji in lokalno prebivalstvo. Kljub vsemu so potrebni tudi 

zunanji viri v obliki financiranja in svetovanja. Za uspešno funkcioniranje so potrebne vezi tako znotraj 

regije kot tudi vezi z drugimi regijami. Predvsem so pomembne "žive" komunikacije, živahen pretok 

informacij, znotraj sektorske in med sektorske povezave ter sodelovanje 

 

Analiza stanja na ravni Koroške statistične regije 

 

Koroška regija leži v severnem delu Slovenije. Na vzhodu meji na Podravsko regijo, na jugo-zahodu 

na Savinjsko regijo ter na severu na Avstrijo. Meja z Avstrijo se razprostira v dolžini 100 km, deset 

kilometrski obmejni pas pa pokriva Občine Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, 

Dravograd, Muta, Radlje ob Dravi in Podvelka 

 

Občina Ribnica na Pohorju je ena izmed dvanajstih občin, ki sestavljajo Koroško regijo. Te Občine so: 

Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Mislinja, Dravograd, Muta, 

Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju. 

 

Po velikosti in številu prebivalstva sodi Koroška med manjše slovenske regije. Zaobjema tri doline, 

Dravsko, Mislinjsko in Mežiško dolino. 

 

Regionalni vidik - razvojna ogroženost na ravni SKTE- 5 regije 

 

Indeks razvojne ogroženosti predstavlja relativni kazalec razvitosti razvojne regije, ki se izračuna na 

podlagi ponderiranja kazalcev razvitosti, ogroženosti in razvojnih možnosti. 

Regije NUTS 3 v Republiki Sloveniji se v programskem obdobju 2014–2020, upoštevaje indeks razvojne 

ogroženosti, razvrščajo po stopnji svoje razvitosti. Indeks razvitosti za koroško statistično regijo za 

obdobje 2014-2020  je IRO 115. Tako se Koroška regija izkazuje kot manj razvita regija v Sloveniji. 

 

 

 
 Statistične regije v Sloveniji 
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2.2 Analiza razvojnih potreb in možnosti - SWOT analiza 

 

 PREDNOSTI SLABOSTI 

P
R

IL
O

Ž
N

O
S

T
I 

- Bogata in ohranjena naravna in kulturna dediščina ter 

pestra kulturna krajina primerna za povezovanje in 

dodajanje vrednosti trajnostnega razvoja območja. 

- Bogata kulturna dediščina in identiteta krajine. 

- Urejena izobraževalna infrastruktura. 

- Živa tradicionalna znanja. 

- Obstoj podpornega okolja in javnih služb za svetovanje, 

prenos znanj. 

- Visoka stopnja registrirane brezposelnosti, še posebej 

med mladimi in starejšimi nad petdeset let. 

- Šibko povezovanje med kulturno in naravno dediščino in 

turistično dejavnostjo. 

- Upravljanje naravne in kulturne dediščine. 

N
E

V
A

R
N

O
S

T
I 
/ 

O
V

IR
E

 

- Bogata ljubiteljska dejavnost, ki pa nima primernih 

prostorov. 

- Neizkoriščeni endogeni potenciali podeželja in urbanih 

območij v obliki naravne in kulturne dediščine ter 

človeškega in socialnega kapitala. 

- Ni novih delovnih mest in zaposlitvenih možnosti. 

- Prebivalstvo ostaja neaktivno in se ne želi vključevati v 

razvojne projekte in procese. 

- Število in gostota prebivalstva pada - praznjenje 

podeželja. 

- Povprečna starost se zvišuje. 

- Naraščanje negativnih vplivov podnebnih sprememb 

(upad biodiverzitete). 

- Izguba kulturne krajine in identitete. 

- Pritiski globalizacije, nezmožnost prilagajanja. 

 

 

2.3 Razlogi za investicijsko namero 

 

Projekt »ČEBELA BERE MED« je projekt sodelovanja petih Lokalnih akcijskih skupin z območja 

Slovenije in sicer:  

 

Nosilni partner: LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, Foršt 51, 3333 Ljubno ob Savinji 

 

Partnerji:    LAS Spodnje Savinjske doline, Ulica Heroja Staneta 3, 33310 Žalec 

                           LAS Mislinjske in Dravske doline, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec 

    LAS Raznolikost podeželja, Teharska cesta 49, 3000 Celje 

  LAS Mežiške doline, Prežihova ulica 17, 2390 Ravne na Koroškem 

 

Prijavitelj projekta za območje Mislinjske in Dravske doline je LAS Mislinjske in Dravske doline (LAS 

MDD p.p.), katerega vodilni partner je Mestna občina Slovenj Gradec. Partnerji v projektu so: Knjižnica 

Radlje ob Dravi, Občina Radlje ob Dravi in Občina Vuzenica. 

Projekt je v skladu s cilji Strategije lokalnega razvoja za LAS Mežiške doline za obdobje 2014 – 2020 

in se bo izvajal v okviru podukrepa 19.3., PRP 2014 – 2020: »Priprava in izvajanje dejavnosti 

sodelovanja lokalne akcijske skupine« . 

Partnerstvo petih Lokalnih akcijskih skupin bo s projektom »Čebela BERE med« kandidiralo na 5. Javni 

razpis za podukrep 19.3., ki ga je razpisalo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.  
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Predvidena stopnja sofinanciranja aktivnosti projekta iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 

podeželja je 85% upravičenih stroškov projekta, oz. neto vrednosti projekta. 

 

S projektom ČEBELA BERE MED bodo investitorji / partnerji v projektu kandidirali na Javni razpis 

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sofinanciranje projektov sodelovanja LAS. Z 

uspešno kandidaturo bi pridobili sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 

(EKSRP) v višini 85% upravičenih stroškov, to je neto stroškov projekta.  

 

Operacija sodelovanja z naslovom ˝Čebela BERE med!˝ za vse sodelujoče LAS-e, LAS Zgornje 

Savinjske in Šaleške doline, LAS Raznolikost podeželja, LAS Mežiške doline, LAS Mislinjske in 

Dravske doline, LAS Spodnje Savinjske doline, predstavlja doprinos k razvoju lokalnih knjižnic, k 

povečanju njihovih vsebin, ter prenosu inovativnih znanj in dobrih praks. Obenem bodo aktivnosti 

operacije sodelovanja majhne otroke in njihove starše izobraževale o pomenu čebel za okolje in našo 

prihodnost.   

 

Pomen knjižnice: 

Knjižnica je ustanova, ki pridobiva, obdeluje in hrani raznovrstno gradivo, ter ga daje na voljo 

uporabnikom v lokalni skupnosti. Z leti se digitalni mediji razvijajo, čemur se morajo prilagoditi tudi 

knjižnice, ki iščejo prilagoditve sodobnim trendom, ter ob tem nove načine vključevanja v lokalno 

skupnost oziroma nova področja delovanja knjižnic.   

 

V Radljah ob Dravi deluje osrednja knjižnica Radlje, ki je tudi največja enota Knjižnice Radlje ob Dravi, 

kjer se vrši večina strokovnega dela in je sedež uprave. Krajevne knjižnice (kk) so organizirane v mreži 

knjižnic kot manjše enote, ki so dostopne prebivalcem posameznih lokalnih okolij: kk Muta,  Vuzenica, 

Podvelka, Ribnica na Pohorju in premična zbirka na Kapli. V kk se poleg izvajanja osnovne knjižnične 

dejavnosti: dostop do gradiva in informacij ter izposoja gradiva na dom, izvajajo tudi razne dejavnosti in 

prireditve za spodbujanje branja, obiskovanja knjižnice, kvalitetno preživljanje prostega časa in 

izboljšanja kvalitete življenja (16. člen Zakona o knjižničarstvu, Ur. l. RS. 87/01 in spremembe). Te 

dejavnosti se izvajajo v knjižnicah, kjer je to prostorsko omogočeno, so pa zelo pomembne z vidika 

spodbujanja uporabnikov in potencialnih uporabnikov k obiskovanju in uporabi knjižničnih storitev. 

Predvsem v sodobnem času se morajo knjižnice bolj angažirati na področju promocije branja in pri tem 

razviti premišljene dejavnosti za posebej kritične ciljne skupine, kjer je upad bralnih navad najmočnejši. 

Kljub temu, da knjižnice v skladu s sodobnimi trendi in digitalizacijo postopkov gredo v korak s časom s 

ponudbo, težko konkurirajo s ponudniki »manj napornih« in zato »zabavnejših« prostočasnih delavnosti. 

Dobro razvita knjižnična dejavnost, ki se povezuje z drugimi deležniki v okolju in tako soustvarja pestro 

ponudbo dogajanj in možnosti za vključevanje vseh prebivalcev, je cilj vseh občin ustanoviteljic 

knjižnice. Zaradi tega sta se občini Radlje ob Dravi in Vuzenica odločili za sodelovanje v operaciji 

»Čebela BERE med«, saj imata obe občini načrtovano investicijo v zagotavljanje ustreznih pogojev za 

izboljšanje izvajanja knjižnične dejavnosti. 
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Cilji dejavnosti so zastavljeni zelo široko, v skladu s ponudbo in delovanjem splošne knjižnice: poglavitna 

sta izmenjava izkušenj, znanj, prenos znanj in implementacija v širšem okolju ter cilj povečanja ali 

izboljšanja socialne vključenosti prebivalstva.  

V skladu s tema ciljema se želi v pripravljenih aktivnostih osredotočiti na najaktualnejše teme sodobnega 

časa in sodobnega človeka: 

 - varovanje naravne in kulturne dediščine,  

- varstvo okolja in trajnostno ravnanje z naravnimi viri,  

- 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. 

 

Pomen čebel: 

Čebela je ena najpomembnejših živali na tem svetu, saj zagotavlja visoko kakovostno hrano (med, 

matični mleček, cvetni prah), izdelke, ki se uporabljajo v zdravstvu in drugih panogah (čebelji vosek, 

propolis, čebelji strup). Obenem imajo čebele ključno vlogo pri obsegu kmetijske proizvodnje, saj preko 

njenega opraševanja proizvedemo skoraj 90% svetovne hrane. Torej ne le da opraševanje povečuje 

količino kmetijskih pridelkov, izboljšuje kakovost ter povečuje odpornost rastlin proti škodljivcem. 

Kulturne rastline, ki so odvisne od opraševanja so obenem pomemben vir prihodkov kmetij, obenem pa 

tudi ohranjajo in vzpostavljajo nova delovna mesta. Poleg vsega naštetega pa imajo čebele pomembno 

vlogo pri ohranjanju ekološkega ravnovesja in biotske raznovrstnosti v naravi. Na podlagi nedavnih 

poročil svetovno priznanih organizacij, so v zadnjem času čebele vse bolj ogrožene, kar se je ponekod 

poimenovalo ˝kriza opraševalcev˝. Množično izginjanje čebel se je prvotno pojavilo v ZDA, kasneje pa 

tudi v Evropi. Glavni vzroki za odmrtje čebel so raznorazne bolezni, izginjanje medovitih območij, 

množična uporaba fitofarmacevtskih sredstev, novih škodljivcev, urbanizacija, podnebne spremembe 

ter globalni promet z manj kakovostnim medom. V pomoč čebelam želimo preko operacije 

sodelovanja združiti knjižničarsko dejavnost ter poslanstvo čebelarskih društev. Preko aktivnosti, 

želimo ozaveščati otroke o pomenu čebel za lokalno in svetovno okolje, o stvareh, ki jih lahko vsak 

posameznik naredi v pomoč čebelam. V ta namen bodo preko operacije vsi sodelujoči LAS-i s 

pomočjo zunanjega izvajalca oblikovali in izdelali inovativen čebelarski kotiček, izobraževalno-

didaktični pripomoček za izobraževanje otrok. Kotiček bo izdelan iz lokalnih materialov, lesa, 

pobarvan z okolju in otrokom prijaznimi barvami. Izdelan bo v velikosti 2x1,5 m, primeren za otroke od 

5. do 10. leta starosti, kjer se bo z višino kotička vsebina prilagajala starosti otrok. Vsebina bo otrokom 

posredovana na različne interaktivne načine, obenem pa bodo zaposleni knjižničarji v sam kotiček 

vključili že obstoječe otroške knjige na temo čebel. Čebelarski kotiček bo v 2. fazi operacije sodelovanja 

potoval med vsemi vključenimi knjižnicami, v uporabi pa bo tudi po zaključku operacije, kot izobraževalni 

pripomoček za knjižnice, osnovne šole in čebelarska društva.   
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Kot promocijski material bodo sodelujoči LAS-i pripravili tudi slikanico s čebelarsko tematiko, ki bo 

poleg vključitve vseh sodelujočih LAS-ov in predstavitve operacije, na zabaven način otrokom 

predstavila pomen čebel za naše okolje in kako lahko le-ti sami prispevajo k ohranitvi čebel. Slikanica 

bo podarjena otrokom, ki bodo obiskali knjižnico, bodisi na dogodku ob prihodu čebelarskega kotička 

ali kasneje. Pri obeh aktivnostih, čebelarskem kotičku in slikanici, bodo podporo nudila lokalna 

čebelarska društva, ki bodo s svojim znanjem o čebelah pomagali pri izvedbi obeh aktivnosti. Obenem 

bo tako prišlo do prenosa znanj tudi med čebelarji, saj ima vsako območje svoje posebnosti in znanja, 

tudi na področju čebelarstva.   

 

2.5.1 Utemeljitev operacije na ravni prispevka k doseganju ciljev SLR 

 

Cilji SLR LAS Mislinjske in Dravske doline 
 
Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Mislinjske in Dravske doline (LAS MDD) 2014-

2020 (SLR) določa vizijo razvoja LAS MDD se glasi: ''Upoštevajoč kakovost življenja ljudi in okolja, 

socialno pravičnost ter družbeno odgovornost za krepitev konkurenčnosti, prepoznavnosti in 

privlačnosti, bo območje LAS MDD doseglo skladen in vzdržen razvoj''.  

 
Skupni splošni  cilj LAS MDD je: ''Zelena delovna mesta in skladen vzdržen razvoj podeželja in urbanih 

območij, ki temelji na razvoju endogenih potencialov podeželja in urbanih območij za boljšo gospodarsko 

in socialno vključenost.'' Štiri tematska področja ukrepanja so opredeljena kot sledi: 

 
TP1-ustvarjanje delovnih mest, 

TP2-razvoj osnovnih storitev, 

TP3-varstvo okolja in ohranjanje narave ter 

TP4- večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. 

 
Strategija celovito obravnava problematiko območja, kar pomeni, da so v strategiji izbrana in utemeljena 

štiri tematska področja, ki predstavljajo tri smotre obravnave trajnostnega razvoja (okolje, 

gospodarstvo, sociala). SLR obravnava razvojne izzive na celosten način, zato lahko učinke politike-

strategije (učinke, rezultate, vplive) razdelimo v tri smotre obravnave. Skupaj z njihovimi sinergijami 

spodbujamo endogeni razvoj, skladen z lokalnimi dejavniki, kar zahteva čim višjo stopnjo preseka med 

sektorskimi in teritorialnimi interesi razvoja. Tako lahko pri strategiji računamo na multiplikacijske oz. 

sinergijske učinke, socialne ekonomije, socialno okoljskih vsebin ter zelenega gospodarstva, ki 

predstavljajo preseke smotrov obravnave (okolje, gospodarstvo, sociala). 

 
Operacija »ČEBELA BERE MED » prispeva k doseganju naslednjih ciljev, opredeljenih v SLR Mislinjske 

in Dravske doline: 

 
TP1 Ustvarjanje novih delovnih mest 

1.A Spodbujanje aktivacije endogenih potencialov za dodajanje vrednosti trajnostnemu 

turizmu in inovativnemu krožnemu gospodarstvu. 
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Operacija pomembno prispeva k Spodbujanju podjetništva in z njim povezanimi aktivnostmi (tehnološke 

krepitve starih obrti, lokalnih proizvodov in storitev), spodbujanje trajnostnega turizma in njim 

povezanimi aktivnostmi (izpostavljanja lokalnega načina življenje, lokalne kulture, hrane, proizvodov, 

narave…) ter spodbujanje mreženja turističnih ponudnikov in z njimi povezanimi aktivnostmi 

(prenočitvene kapacitete, …). Prav tako se spodbujajo aktivnosti v turizmu, ki gradijo na prepletanju 

naravnih in kulturnih vrednot (Drava, les, domače obrti in znanja, dodajanje vrednosti lokalnih izdelkov 

na oblikovanju, uporabnosti…,). 

 

Tematsko področje 1 A: Ustvarjanje delovnih mest (*glej SLR hierarhija kazalnikov) 

Oznaka Kazalnik in enota 

Izhodiščno 
stanje ob 

začetku projekta 
/enota 

Ciljna vrednost ob 
zaključku projekta / 

enota 

Rezultati 

3.R Število zaključenih operacij za 
ustvarjanje delovnih mest 

0 0 

Učinki 

2.U Število informiranih/doseženih ljudi 0 2.800 (aktivni člani 
Knjižnice Radlje ob 

Dravi) 

4.U Število sodelujočih ljudi pri 
izobraževanju 

0 20 

5.U Število prenešenih dobrih praks 0 1 

6.U Število novih turističnih aktivnosti 0 1 

7.U Število inovacijskih povezav 0 1 

 

Mejnik 31.12.2023 

 

TP2 Razvoj osnovnih storitev 

2.A Ohranjanje, izboljšanje kulturne in naravne dediščine za mreženje ter dodajanje vrednosti 

upravljanja prostora. 

Da bi izboljšali kvaliteto življenja in s tem povezane negativne trende gospodarskih in družbenih 

kazalnikov ter stopnje odseljevanja območja, je potrebno zagotoviti podporo za ohranjanje kulturne 

dediščine in naravnih vrednot. Na ta način vplivamo na kakovost življenja in tudi gospodarsko privlačnost 

podeželskega okolja. V okviru ukrepa se v ospredje postavlja reaktivacija naravne in kulturne 

dediščine. 

Z operacijo se Spodbujajo aktivnosti povezane z obnavljanjem in ohranjanjem kulturne in naravne 

dediščine, kjer se na trajnosten način pristopa k obnovi infrastrukture ter dodajajo novi nameni uporabe, 

kot tudi turistična prepoznavnost. 

 

Tematsko področje 2: Razvoj osnovnih storitev (*glej SLR hierarhija kazalnikov) 

Oznaka Kazalnik in enota 

Izhodiščno stanje ob 

začetku projekta 

/enota 

Ciljna vrednost ob 

zaključku projekta / 

enota 

Rezultati 
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7.R Število zaključenih operacij za  razvoj 

osnovnih storitev 

0 0 

Učinki 

8.U Število podprtih vasi 0 2 

9.U Število podprtih operacij ohranjanja 

kulturne dediščine 

0 1 

10.U Število podprtih operacij ohranjanja 

naravne dediščine 

0 1 

11.U Število infrastrukturnih operacij   

 

Mejnik 31.12.2023 

 

TP3 Varstvo okolja in ohranjanje narave 

3.A Prilagajanje podnebnim spremembam in krepitev inovativnih ekosistemskih rešitev. 

Povečane koncentracije emisij toplogrednih plinov so glavni razlog za spreminjanje podnebja. Učinki 

podnebnih sprememb so interdisciplinarni in zajemajo širšo ekonomsko-družbeno življenje. V okviru 

ukrepa se v ospredje postavlja  nove ekosistemske rešitve, ki prispevajo k blaženju podnebnih 

sprememb in prilagajanju nanje. 

 

Tematsko področje 3: Varstvo okolja in narave (*glej SLR hierarhija kazalnikov) 

Oznaka Kazalnik in enota 

Izhodiščno stanje ob 

začetku projekta 

/enota 

Ciljna vrednost ob 

zaključku projekta / 

enota 

Rezultati 

11.R Število zaključenih operacij, ki 

varujejo okolje in ohranjajo naravo na 

podeželju 

0 1 

Učinki 

12.U Število inovativnih ekosistemskih 

rešitev 

0 0 

14.U Število modelov za ohranjanje narave 

in okolja 

0 1 

16.U Število operacij na področju 

OVE,URE 

  

 

Mejnik 31.12.2023 
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TP4 Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin 

4.C Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, aktivno staranje in zdravje. 

Posebna pozornost bo namenjena ranljivim skupinam, katere so zaradi deprivacij zašle v proces 

socialne izključenosti. V okviru ukrepa se v ospredje postavlja krepitev aktivnosti za razvoj zaposlitvenih 

možnosti na podeželju in urbanih območjih na temelju socialnega podjetništva in vključevanju v 

programe aktivnega staranja za dolgotrajno ohranjanja zdravja. Spodbujati aktivnosti povezane z 

oblikami socialnega podjetništva, ki uporablja endogene potenciale in krepi zeleno gospodarstvo (reurse 

- ponovna uporaba izdelkov, predelava odpadkov, socialno-varstvene storitve, mreže aktivnega staranja 

(delavnice, obdelava kmetijskih površin…)),aktivnim preživljanjem prostega časa ter športno-

rekreativnimi aktivnostmi za ohranjanje zdravja.  

 

Tematsko področje 4: Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin (*glej SLR 

hierarhija kazalnikov) 

Oznaka Kazalnik in enota 

Izhodiščno stanje ob 

začetku projekta 

/enota 

Ciljna vrednost ob 

zaključku projekta / 

enota 

Rezultati 

13.R Število  prebivalstva   vključenih v 

socialne programe 

0 20 

14.R Delež dodeljenih sredstev v odločitvi 

o potrditvi operacij v primerjavi z 

določenim finančnim okvirjem 

0 100 % 

Učinki    

17.U Število operacij povezanih s 

prilagajanjem kompetenc 

  

18.U Število trenerjev, ki bodo vključeni v 

usposabljanje, vodenje programov 

0  

19.U Število podprtih integralnih rešitev 

medgeneracijske vključenosti 

0 1 

20.U Število operacij za aktivno preživljanje 

prostega časa in aktivnega staranja 

0  

 

Mejnik 31.12.2023 
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2.5.2 Utemeljitev operacije na ravni prispevka k doseganju horizontalnih ciljev 

Tabela 2: Horizontalni cilji 

Horizontalni cilj Prispevek operacije 

Inovacije Operacija je inovativna na ravni LAS, saj so pripravljene teme, ki  bodo 

nekaj novega v okolju. Rezultati projekta se lahko prenese v vse knjižnice 

na območju Slovenije. Knjižnica bo s svojimi inovativnimi idejami 

doprinesle k razvoju skupnosti in k povečanju socialne vključenosti. Preko 

ponudbe novih vsebin, ter povezovanja le-teh s storitvami, se bo poudaril 

pomen branja, druženja, razmišljanja in igre, kar bo prispevalo k novemu 

načinu obravnavanja vprašanj v lokalnem kontekstu.  

Blaženje podnebnih 

sprememb in 

prilagajanje nanje  

Operacija ima posreden pozitiven vpliv na doseganje horizontalnega cilja, 

predvsem preko ozaveščanja prebivalstva o podnebnih spremembah in 

prilagajanju nanje.  

Vsebine dejavnosti, ki prispevajo k blaženju podnebnih sprememb in 

prilagajanje nanje: 

- ozaveščanje o problematiki odpadkov in njihovi ponovni rabi (izdelava 

embalaže za med s ponovno rabo rabljene embalaže); 

- izobraževanje na temo čebelarjenja, vrtnarjenja in domačih zdravilnih 

pripravki; 

- pomen čebel in zdravega ter čistega okolja  (ohranjanje biodiverzitete). 

Okolje in okoljska 

trajnost  

Operacija izkazuje posreden prispevek k okoljski trajnosti, vsaj vključuje 

vsebine o ozaveščanju okoljske trajnosti. 

V pripravljenih aktivnostih se bo osredotočilo na najaktualnejše teme 

sodobnega časa in sodobnega človeka: 

 - varovanje naravne in kulturne dediščine,  

- varstvo okolja in trajnostno ravnanje z naravnimi viri,  

- 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. 

Enakost med spoloma 

in nediskriminacija 

 

Aktivnosti so namenjene vsem, ne glede na spol, vero ali spolno 

usmerjenost.  Projektne aktivnosti vzpodbujajo večjo vključenost ranljivih 

skupin. 

 

 

2.5.3  Utemeljitev operacije na ravni prispevka k socialni vzdržnosti 

 

Na območju LAS MDD obstajajo ranljive skupine (mladi do 30. leta starosti, starejši brezposelni, ženske, 

invalidi in upokojenci), katere doživljajo resno deprivacijo pri različnih pomembnih virih in/ali na področju 

socialnih vezi s širšo skupnostjo oz. družbo. Gre za slabo vpetost ranljivih skupin v družbeno življenje, 

priložnosti in možnosti, ki so sicer v družbi splošno na voljo. 

 

Operacija vključuje 5 ranljive skupine z območja LAS MDD, opredeljenih v SLR: 

 Mladi do 30 leta starosti 

 Starejši brezposelni 

 Ženske  

 Invalidi  

 Upokojenci 
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Tabela 3: Ranljive skupine (vir: SLR LAS MDD, 2019) 

Ranljiva skupina Problemi s katerimi se srečujejo 

Mladi do 30 leta starosti 

Višja stopnja brezposelnosti, 

Malo zaposlitvenih možnosti z višjo dodano vrednostjo, 

Težave pri osamosvajanju in ustvarjanju družin - ni primernih stanovanj, komunalno 

urejenih gradbenih parcel za primerno ceno, slaba urbana ureditev… 

Težave osipnikov pri vključevanju v družbeno dogajanje, 

Slabša državljanska participacija, 

Težave pri iskanju prve zaposlitve - pomanjkanje delovnih izkušenj, 

Vrednotenje znanja in nizka samoiniciativnost, 

Nezaupanje v institut pravne države, 

Starejši brezposelni 

Nižja stopnja izobrazbe, 

Slaba funkcionalna pismenost, 

Slaba računalniška pismenost in uporaba sodobnih tehnoloških pripomočkov, 

Težave pri komuniciranju, 

Malo razpoložljivih zaposlitvenih možnosti, 

Slaba vpetost v socialna omrežja - izoliranost, 

Nezaupanje v institut pravne države, 

Slaba psihološka pomoč, 

Ženske 

Višja stopnja brezposelnosti, 

Pomanjkanje organizacij - družini prijazno podjetje, 

Stanovanjska problematika - še posebej mater samohranilk, 

Slabši ekonomski položaj, za isto delo so slabše plačane…, 

Slabša državljanska participacija, 

Prisotna patriarhalna ideologija, 

Zapostavljenost žensk v družbeno političnem življenju ter slabše poklicne možnosti, 

Okolje premalo spodbuja materinstvo - zapostavljenost pomena družine. 

Invalidi 

Dostopnost do javnih storitev in ovirana uporaba le teh, 

Dostopnost do izobraževanja in informacij, 

Zaposlitvenih možnosti praktično ne obstajajo, 

Slaba socialna vključenost - izključenost, 

Arhitektonske ovire - urbana dostopnost, 

Osebno razvrednotenje, 

Oblikovanje novih inovativnih modelov iz socialnih in medicinskih služb. 

Upokojenci 

Socialno varstvo temelji pretežno na načelu skrbi za ljudi, ki potrebujejo pomoč, 

Slabši ekonomski položaj, 

Odsotnost izbire izvajalcev socialnih storitev - želja po deinstituciaonalizaciji, 

Odsotnost varstvenih programov,  

Oteženo gibanje - arhitektonske ovire, 

Skromna samopodoba in samozavest - doživljanje izključenosti, 

Socialna izolacija in dolgotrajna osamljenost, 

Nizka ponudba aktivnega vključevanja prostočasnih aktivnosti, 

Ekonomska in stanovanjska stiska, 

Nizka stopnja zavedanja za ohranjanje in spodbujanje človekove vitalnosti, 

Ponovno vključevanje starih ljudi v običajno življenje. 

Dostopnost do zdravstvenih in socialnih storitev in preventivna dejavnost. 

 

Za doseganje socialne vzdržnosti so predvideni vsebinski dogodki, ki bodo prilagojeni posameznim 

ranljivim skupinam.  V operacijo bodo vključene različne ranljive skupine, za njih so predvidene posebne 



Dokument identifikacije investicijskega projekta 

31 

 

aktivnosti, s katerimi se bo vzpostavilo neposredno sodelovanje ter jim omogočilo višjo socialno 

vključenost (tudi z medgeneracijskim povezovanjem).  

 

 

2.5.4 Utemeljitev operacije na ravni vključenosti partnerjev  

 

Projekt »ČEBELA BERE MED« je projekt sodelovanja petih Lokalnih akcijskih skupin z območja 

Slovenije in sicer:  

 

LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline 

LAS Spodnje Savinjske doline 

LAS Mislinjske in Dravske doline 

LAS Raznolikost podeželja 

LAS Mežiške doline 

 

Znotraj LAS MDD p.p. so v operacijo »Čebela BERE med« vključeni naslednji partnerji: 

1. Občina Radlje ob Dravi 

2. Občina Vuzenica 

3. Knjižnica Radlje ob Dravi in Vuzenica 

 

PRISPEVEK PARTNERJEV ZNOTRAJ LAS MDD K PROJEKTU 

Naziv glavne aktivnosti 

Seznam partnerjev, ki 

sodelujejo pri glavni 

aktivnosti 

Kratek opis nalog po posameznem partnerju 

Nakup opreme za Knjižnico 

Radlje ob Dravi in Vuzenica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izobraževalna vsebine 

 

Promocijska aktivnost 

Občina Radlje ob Dravi 

 

1.)Nakup primerne pohištvene opreme za 

izvedbo vseh dejavnosti projekta za knjižnico 

Radlje ob Dravi. 

2.) Nakup računalniške in optične opreme za 

knjižnico Radlje ob Dravi: 7 prenosnih 

računalnikov za uporabnike s primerno 

programsko opremo za izvedbo projekta. 

Projekcijsko platno za predstavitve in 

predavanja. Elektronska lupa in dva 

predvajalnika zvočnih knjig - oprema za kotiček 

za lahko branje, oziroma "čitalnico po moji meri" 

za slabovidne uporabnike. 

3.) Sofinanciranje čebelarskega kotička (2/3 

zneska). 

4.) Sofinanciranje Slikanice Čebela BERE med 

(2/3 zneska). 
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Nakup opreme za Knjižnico 

Radlje ob Dravi in Vuzenica 

 

 

 

 

 

 

Izobraževalna vsebine 

 

Promocijska aktivnost 

 

Občina Vuzenica 

1.) Nakup primerne pohištvene opreme za 

izvedbo vseh dejavnosti projekta za knjižnico 

Vuzenica. 

2.) Nakup računalniške opreme, 4 prenosni 

računalniki za uporabnike s primerno 

programsko opremo za izvedbo projekta za 

knjižnico Vuzenica. 

3.) Sofinanciranje čebelarskega kotička (1/3 

zneska). 

4.) Sofinanciranje Slikanice Čebela BERE med 

(1/3 zneska). 

Organizacija in izvedba 

delavnic, izobraževanj in 

drugih dogodkov 

Knjižnica Radlje ob 

Dravi 

Predavanje na temo čebelarjenja in otvoritev 

dejavnosti projekta Čebela bere med, 

Fotografska delavnica, Literarni natečaj, 

kreativne delavnice, Izobraževalna predavanja 

za odrasle, Izobraževalne oblike za otroke, 

Digitalno opismenjevanje, Ureditev 

informacijskega kotička za lahko branje - 

Čitalnica po moji meri, Predstavitev skupne 

vsebine, ki kroži po vseh knjižnicah, ki sodelujejo 

v projektu, Zaključna prireditev, Promocija 

projekta in nagrade udeležencem posameznih 

sklopov. 

Vodenje in koordinacija LAS MDD p.p. 
LAS MDD p.p. bo k projektu prispeval z 

vodenjem in koordinacijo, strošek dela. 

     
 

2.5.5 Utemeljitev operacije na ravni vpliva na območje LAS 

 

Kraj izvedbe je v glavnem lokalna krajevna knjižnica, saj se predvideva, da bodo za izvedbo vsake od 

dejavnosti tudi izpolnjeni prostorski pogoji. V skladu z željami, vsebino in načinom izvedbe, se bo del 

dejavnosti izvedli tudi drugje na terenu. 
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Zmogljivost Prispevek 

Vpliv operacije na gospodarsko rast 

območja LAS 

Pričakujemo, da bomo z izvajanjem aktivnosti v okviru 

operacije pozitivno vplivali na gospodarsko rast območja. Cilj 

operacije je izmenjava izkušenj, znanj, prenos znanj in 

implementacija v širšem okolju ter cilj povečanja ali izboljšanja 

socialne vključenosti prebivalstva. Znanje je eden izmed 

temeljnih dejavnikov, ki determinira položaj posameznika v 

družbi, tako posameznik predstavlja pomemben faktor pri 

(gospodarsko in socialno) napredni družbi. 

Vpliv na promocijo in 

prepoznavnost LAS 

Operacija bo imela pozitiven vpliv na promocijo in 

prepoznavnost LAS MDD. Prednost knjižnice Radlje ob Dravi 

je, da se v lokalnem okolju zelo dobro povezuje ter se  vključuje 

na različne dogodke. Knjižnica bo organizirala zaključno 

prireditev z odprtjem fotografske razstave, literarnim 

večerom in predstavitvijo zbornika s prispevki, ki so bili izbrani 

na literarnem natečaju.  

LAS MDD bo sodelovali na aktivnostih preostalih LAS-ov, kar 

bo pripomoglo k prepoznavnosti LAS-ov tudi izven lokalnega 

okolja.  

Skupni nastop proizvajalcev na trgu 

 

Preko operacije sodelovanja bo omogočen poenoten nastop 

knjižnice, strokovnih sodelavcev in vseh ljubiteljev knjig in 

čebelarstva. Z njim bo tudi vpliv na območju LAS bolj zanimiv 

in trajen. 

Povezovanje ponudnikov Ponudba znotraj aktivnosti projekta »Čebela BERE med« bo 

na območju LAS MDD izjemno pestra, zanimiva in poučna. 

Hkrati pa se bo preko mreženja prenašalo tudi primere dobrih 

praks.  

Trajnostno upravljanje naravne in 

kulturne dediščine 

Ozaveščanje prebivalstva o pomenu čebelarjev, čebelarstva in  

čebel  v naravnem okolju je izjemnega pomena, saj je čebela 

nepogrešljiva živalska vrsta za ravnovesje ekosistema, za 

ohranjanje biotske raznovrstnosti, za  preprečevanje svetovne 

lakote in za spodbujanje gospodarstva. Vendar vsi pokazatelji 

stanja dokazujejo, da postaja vse bolj ogrožena vrsta. 

Knjiga oziroma zgodbe na splošno so del naše kulturne 

dediščine. Za zavedanjem o pomembnosti pisane besede ter 

naukov, ki iz nje izhajajo, na najbolj osnoven način izkazujemo 

svoje globoko spoštovanje do knjige in njene moči, da 

spreminja svet.  
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3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE  

3.1. Razvojne možnosti in cilji operacije 

 

LAS Mislinjske in Dravske doline kot nosilec projekta in partnerji v projektu Knjižnica Radlje ob Dravi, 

Občina Radlje ob Dravi ter Občina Vuzenica so si postavili skupni cilj, ki je spodbujanje socialne 

vključenosti, zmanjševanja revščine in gospodarskega razvoja podeželskih območij. Cilji 

aktivnosti so zastavljeni zelo široko, v skladu s ponudbo in delovanjem splošne knjižnice: poglavitna sta 

izmenjava izkušenj, znanj, prenos znanj in implementacija v širšem okolju ter cilj povečanja ali 

izboljšanja socialne vključenosti prebivalstva. V skladu s tema ciljema se želi v pripravljenih aktivnostih 

osredotočiti na najaktualnejše teme sodobnega časa in sodobnega človeka: 

 - varovanje naravne in kulturne dediščine,  

- varstvo okolja in trajnostno ravnanje z naravnimi viri,  

- 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. 

 

Knjižnica ima pomembno vlogo pri informiranju, izobraževanju in ozaveščanju prebivalcev o pomenu 

zaščite in ohranjanja narave. Ker prebivalci postajajo okoljsko vedno bolj zavedni, imamo v knjižnici 

priložnost, da postanemo v domačem okolju vzoren primer okolju prijazne prakse in pomemben 

ponudnik okoljskega izobraževanja in ozaveščanja. 

 

Operacija sodelovanja z naslovom ˝Čebela BERE med!˝ za vse sodelujoče LAS-e, LAS Zgornje 

Savinjske in Šaleške doline, LAS Raznolikost podeželja, LAS Mežiške doline, LAS Mislinjske in 

Dravske doline, LAS Spodnje Savinjske doline, predstavlja doprinos k razvoju lokalnih knjižnic, k 

povečanju njihovih vsebin, ter prenosu inovativnih znanj in dobrih 

praks. Aktivnosti operacije sodelovanja bodo ozaveščale prebivalstvo 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.  
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3.1.1 Načrtovane aktivnosti operacije po sklopih 

 

Vsebinski sklop 1: Prenova, obnova in posodobitev lokalnih knjižnic  

 Ureditvena dela  

 Nakup opreme  

  

Vsebinski sklop 2: Socialna vključenost ranljivih skupin  

 Organizacija in izvedba delavnic ter izobraževanj za ranljive skupine  

 Aktivnosti za večjo socialno vključenost lokalnega prebivalstva  

  

Vsebinski sklop 3: Kultura in kulturna dediščina  

 Prireditve, dogodki in delavnice s predstavitvijo lokalne kulturne dediščine  

 Spodbujanje bralne kulture pri različnih ciljnih skupinah  

  

Vsebinski sklop 4: Izobraževalne vsebine  

 Izdelava čebelarskega kotička – izobraževalno-didaktični pripomoček  

 Digitalno opismenjevanje lokalnega prebivalstva  

 Ozaveščanje lokalnega prebivalstva o okoljevarstvenih vsebinah  

  

Vsebinski sklop 5: Promocijske aktivnosti  

 Izdelava promocijske slikanice operacije   

 Promocijski materiali in dogodki  

  

Vsebinski sklop 6: vodenje in koordinacija  

 Delovna srečanja  

 Vodenje in koordinacija aktivnosti operacije  

 
 
LAS Mislinjske in Dravske doline 

 

Knjižnica Radlje ob Dravi je splošna knjižnica, ki izvaja knjižnično dejavnost na območju občin Radlje 

ob Dravi, Vuzenica, Muta, Podvelka in Ribnica na Pohorju. Delovanje in upravljanje knjižnice je urejeno 

z Odlokom o ustanovitvi Knjižnice Radlje ob Dravi (MUV 21/2003). Vse navedene občine so 

soustanoviteljice Knjižnice Radlje ob Dravi. 

V Radljah ob Dravi deluje osrednja knjižnica Radlje, ki je tudi največja enota Knjižnice Radlje ob Dravi, 

kjer se vrši večina strokovnega dela in je sedež uprave. Krajevne knjižnice (kk) so organizirane v mreži 

knjižnic kot manjše enote, ki so dostopne prebivalcem posameznih lokalnih okolij: kk Muta,  Vuzenica, 

Podvelka, Ribnica na Pohorju in premična zbirka na Kapli. V kk se poleg izvajanja osnovne knjižnične 

dejavnosti: dostop do gradiva in informacij ter izposoja gradiva na dom, izvajajo tudi razne dejavnosti in 

prireditve za spodbujanje branja in obiskovanja knjižnice, informacijsko opismenjevanje prebivalcev, 

kulturne prireditve za vse ciljne skupine, spodbujanje k vseživljenjskemu učenju,  kvalitetno preživljanje 
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prostega časa in nasploh dejavnosti za izboljšanja kvalitete življenja (16. člen Zakona o knjižničarstvu, 

Ur. l. RS. 87/01 in spremembe).  

Posamezne dejavnosti se izvajajo v knjižnicah, kjer je to prostorsko omogočeno, so pa zelo pomembne 

z vidika spodbujanja uporabnikov in potencialnih uporabnikov k obiskovanju in uporabi knjižničnih 

storitev. Predvsem v sodobnem času se morajo knjižnice bolj angažirati na področju promocije branja 

in pri tem razviti premišljene dejavnosti za posebej kritične ciljne skupine, kjer je upad bralnih navad 

najmočnejši. Kljub temu, da knjižnice v skladu s sodobnimi trendi in digitalizacijo postopkov gredo v 

korak s časom s ponudbo, težko konkurirajo s ponudniki »manj napornih« in zato »zabavnejših« 

prostočasnih delavnosti.  

Dobro razvita knjižnična dejavnost, ki se povezuje z drugimi deležniki v okolju in tako soustvarja pestro 

ponudbo dogajanj in možnosti za vključevanje vseh prebivalcev, je cilj vseh občin ustanoviteljic 

knjižnice. Zaradi tega sta se občini Radlje ob Dravi in Vuzenica odločili za sodelovanje pri projektu 

»Čebela BERE med«, saj imata obe občini potrebe po izboljšanju osnovnih pogojev, torej opreme 

knjižnic za izboljšanje izvajanja knjižnične dejavnosti. 

Vsebinski sklop 1: Prenova, obnova in posodobitev lokalnih knjižnic 

Osrednja knjižnica Radlje ob Dravi se je v letu 2018 preselila iz prejšnjih prostorov na obrobju kraja v 

središče Radelj, kjer je locirana v 1. nadstropju stavbe Center Radlje in so prostori dostopni z dvigalom. 

Tudi sicer so knjižnični prostori in prehodi načrtovani tako, da je dostop gibalno oviranim povsem 

omogočen. Ob preselitvi je bilo preseljeno tudi vso pohištvo, ki se je v nove prostorske razmere in 

razporeditve umestilo bolj ali manj posrečeno in je za optimalno funkcionalnost in izrabo prostorov v 

točno določene namene pohištvo potrebno dokupiti. Pri načrtovanju nakupa ustrezne opreme je občina 

pozvala knjižnico, da opredeli najpotrebnejšo opremo, ki bo zagotavljala funkcionalnost prostorov in 

omogočala izvedbo dejavnosti, ki so v kratkoročnih in dolgoročnih načrtih knjižnice. Knjižnico je potrebno 

opremiti z ustreznim pohištvom predvsem v predelu, ki se uporablja za prireditve za odrasle, razna 

predavanja, literarne večere in druženja. Dopolniti je potrebno prostor za izvedbo raznih tečajev, 

delavnic, digitalnega opismenjevanja. Dopolnitve pohištva in delna zamenjava dotrajanega pohištva je 

nujna v čitalnici za odrasle, ki je združena s časopisno čitalnico in je hkrati prostor za srečavanja in 

druženja. Prav tako je dopolnitev in zamenjavo neustreznega pohištva nujno izvesti v oddelku za otroke 

in mlade, kjer je locirano strokovno gradivo za mladino – torej knjige in priročniki z različnih področij in 

periodični tisk za otroke in mlade. Ta prostor je hkrati prostor za druženja otrok in je povezan s 

prostorom, ki je namenjen kreativnim delavnicam in nasploh ustvarjanju. Knjižnični prostori so na 625 

m2 neto površine organizirani tako, da se knjižnica loči na mirnejši predel za odrasle obiskovalce in na 

nekoliko živahnejši del za otroke in mlade. Ta osnovna razporeditev se ohranja pri načrtovanju novega 

pohištva, oziroma se še poudari, da se dejavnosti v različnih predelih knjižnice lahko odvijajo tudi hkrati. 

Z nakupom prenosnih računalnikov bo knjižnica izboljšala izrabo IKT opreme v smislu premičnosti in 

fleksibilnosti, ker bo lahko določene aktivnosti izvajala na lokaciji, ki bo trenutno najustreznejša večini 

udeležencev, ki se bodo v dejavnosti želeli vključiti. Hkrati bo združila prenosne računalnike obeh 

knjižnic in lahko dejavnost izvedla za več udeležencev hkrati. Nakup projekcijskega platna je nujen 

zaradi boljše izkoriščenosti prireditvenega prostora, saj bo nameščen pred knjižne police in se bo 

uporabljal samo v primerih, ko bo projekcija potrebno. Oprema za slabovidne uporabnike se bo 
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namestila v čitalnici za odrasle, kjer se bo uredil kotiček Lahko branje, da se bo ustrezno informiralo 

najširše prebivalstvo o možnostih dostopa do lahkega branja v lokalni skupnosti in se bo uporabnikom 

omogočil lažji dostop do le-tega.  

Krajevna knjižnica Vuzenica je enota Knjižnice Radlje ob Dravi in je locirana v pritličju osnovne šole v 

Vuzenici ter ima v skladu s predpisi ločen vhod in s tem zagotovljeno delovanje neodvisno od delovanja 

šole. V preteklih letih je občina več vlagala v posodabljanje knjižnične zbirke in manj v opremo in prostor. 

Sedanja opremljenost knjižnice je slaba, sestavljena iz več vrst pohištva in polic, ki so bile pridobljene 

iz odpisanih zalog drugih ustanov. Knjižnica postaja zaradi dotrajanosti že nevarna, saj se stabilnost 

pohištva zmanjšuje. Zaradi tega se v knjižnici izvaja zgolj izposoja gradiva, ne pa tudi dejavnosti, ki bi 

se ob boljših pogojih lahko izvajale in so v tem lokalnem okolju zelo zaželene. V občini je namreč zelo 

dobro podprta in aktivna društvena dejavnost in dejavnost posameznih občanov. Zaradi želje po 

učinkovitejšem delovanju knjižnice v občini Vuzenica, občina želi izboljšati osnovne pogoje krajevne 

knjižnice z nakupom nove pohištvene in računalniške opreme. Načrtovano pohištvo je ustrezneje 

umeščeno v prostor in zagotavlja pogoje za izvedbo dejavnosti, v kolikor pa se potrebuje večji prostor, 

je dogovorjeno z vodstvom šole, da se lahko uporabijo sosednji prostori in avla šole za izvedbo 

dejavnosti. Nova oprema je načrtovana smiselno in v skladu s sodobnimi potrebami knjižnice: regali za 

različne vrste gradiva, konstruirani za potrebe knjižnic (nosilnost, prilagodljivost, možnosti dokupa 

kompatibilne opreme in podobno), manjše mize, ki se lahko prestavljajo, uporabijo v različne namene 

(za čitalnico, uporabo računalnika, izvedbo ustvarjalnih delavnic, predavanj,…) in ustrezen pult za 

izposojo. Z nakupom prenosnih računalnikov bo knjižnica izboljšala izrabo IKT opreme v smislu 

premičnosti in fleksibilnosti, ker bo lahko določene aktivnosti izvajala na lokaciji, ki bo trenutno 

najustreznejša večini udeležencev, ki se bodo v dejavnosti želeli vključiti. Hkrati bo združila prenosne 

računalnike obeh knjižnic in lahko dejavnost izvedla za več udeležencev hkrati. Z novo opremo in 

izboljšanimi pogoji za izvajanje dejavnosti bo zagotovljen dolgoročnejši učinek pri nadaljnjem 

izboljševanju pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti.  

Vsebinski sklop 2: Socialna vključenost ranljivih skupin 

Knjižnica bo praviloma v vsako od aktivnosti, izvajane v okviru projekta Čebela BERE med, vključila 

vsaj katero od ranljivih skupin. Poseben poudarek na vključenosti ranljivih skupin bo pri izvedbi 

literarnega natečaja, kjer bodo načrtno vključeni tudi mladi do 30. leta, osebe s posebnimi potrebami in 

starejši. Poseben napredek bo knjižnica naredila z uvedbo kotička Lahko branje v čitalnici za odrasle v 

osrednji knjižnici, kjer bo neposreden učinek za osebe, ki lahko branje potrebujejo in za širšo javnost, ki 

se bo s tem problemom mogoče srečala v prihodnosti. Opremljenost kotička za lahko branje z 

elektronsko lupo in predvajalnikoma zvočnih knjig bo uporabo gradiva omogočil slabovidnim 

uporabnikom. Prav tako bo za ranljive skupine primerno prilagojeno digitalno opismenjevanje, kreativne 

delavnice in izobraževalne oblike za odrasle in otroke.  

Vsebinski sklop 3: Kultura in kulturna dediščina 

Knjižnica bo organizirala in izvedla literarni natečaj s ciljem spodbuditi najširšo populacijo k pisanju na 

določeno temo, oziroma na določen naslov. Naslov »Čebela BERE med« bo dopolnjen s tremi 

podnaslovi, ki bodo omogočali različne zvrsti pisanja: kot spomine, kot domišljijsko literaturo in kot 

družbeno in okoljevarstveno kritično literaturo. Začetek natečaja bo objavljen na predstavitvi knjige 
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priznanega slovenskega čebelarja Franca Šivica: Moje življenje s čebelami, v kateri opisuje zgode in 

prigode iz svojega dolgoletnega čebelarjenja. Predstavitev knjige bo spodbuda drugim, da napišejo 

svoje zgodbe ali zapišejo zgodbe, ki so jim jih pripovedovali. Pod strokovnim vodenjem natečaja s strani 

literarnega kritika bo knjižnica dobila prve koristne izkušnje na področju izvajanja literarnih natečajev, ki 

jih želi izvajati tudi v bodoče predvsem z željo, da se zapisujejo zgodbe iz preteklosti. V sklopu natečaja 

je predvidena tudi izdaja zbornika, v katerem bodo zbrani najboljši prispevki. Za ustrezno promoviranje 

vsebine je predviden tudi literarni večer s predstavitvijo zbornika in avtorjev. 

Poudarek na kulturni dediščini neposredno iz čebelarske dejavnosti, ki ima v slovenskem prostoru 

posebne razsežnosti in pomen, so kreativne dejavnosti, ki se bodo izvedle tako za otroke kot odrasle. 

K sodelovanju bo povabljen Muzej, ki ima oblikovano delavnico poslikave panjskih končnic in ob tem 

krajšo predstavitev te kulturne dediščine. Na drugi delavnici bodo udeleženci pri izdelavi uporabljali 

čebelji vosek in na tretji delavnici bodo udeleženci s ponovno rabo embalaže izdelali s čipko okrašene 

posode in embalaže za med in medene izdelke. Vse tri delavnice bodo izvedene na način, da bosta 

hkrati potekali ločeni delavnici za odrasle in za otroke. Vsaka delavnica s svojim mentorjem. Po končanih 

delavnicah se v knjižnici pripravi tudi razstava nastalih izdelkov in se delavnice ustrezno predstavijo. 

Vsebinski sklop 4: Izobraževalne vsebine 

Splošne knjižnice imajo močno izobraževalno vlogo in vlogo v spodbujanju vseživljenjskega 

izobraževanja. To vlogo izražajo ne samo s ponudbo vsakovrstnega izobraževalnega, znanstvenega in 

poljudnega gradiva pač pa tudi z raznimi predavanji, predstavitvami strokovnih knjig, izobraževanji.  

V sklopu projekta bosta poleg predstavitve knjige Franca Šivica Moje življenje s čebelami, izvedeni dve 

predavanji na temo čebel in čebelarjenja, po eno v vsaki knjižnici. Vsebina bo izbrana v sodelovanju z 

lokalnimi društvi čebelarjev, vendar ne bo preveč ozko strokovna, temveč takšna, da bo zanimiva tudi 

za širšo javnost, na primer: o čebelarskem turizmu in o apiterapiji.  

Delavnice digitalnega opismenjevanja so izobraževalne oblike, v katere bo vključena vsa populacija, saj 

se bosta izvedli vsaj dve delavnici za otroke in mlade do 15. leta starosti in vsaj štiri delavnice za odrasle 

udeležence. Delavnice se bodo izvajale v obeh knjižnicah – odvisno od interesa udeležencev, saj 

prenosna računalniška oprema to omogoča. V obeh knjižnicah je namreč urejen tudi brezžični internet. 

Na delavnicah za otroke bo poudarek na usposabljanju za samostojno uporabo elektronsko dostopnih 

baz podatkov in portala COBISS+, pri odraslih udeležencih pa se bo vsebina prilagodila pričakovanjem 

uporabnikov, saj je nabor znanj zelo širok: od uporabe socialnih omrežij, elektronske pošte, urejevalnika 

besedil, urejanje in shranjevanje fotografij, do nakupovanja po spletu , opravljanja raznih rezervacij in 

podobno. 

Izobraževalne oblike za otroke pod naslovom Čebela BERE med bodo v naši knjižnici zelo ustrezna 

dopolnitev obstoječih pravljičnih ur in predstav, ki jih organiziramo za to ciljno populacijo: od 3 do 10 let. 

Praviloma so zelo dobro obiskane in željene. Preko 3 pravljičnih ur v vsaki od knjižnic na temo čebel in 

treh pravljičnih predstav, izvedenih prav tako v obeh knjižnicah, bodo otroci utrdili svoje znanje o čebelah 

in zagotovo pridobili novo. 

Čebelarski kotiček, ki bo po knjižnicah potoval predvidoma od jeseni 2021 do jeseni 2022, se bo 

predstavil tudi v obeh knjižnicah. V obeh knjižnicah bomo organizirali dogodek, na katerega bomo 

povabili predvsem otroke iz vrtca in osnovne šole. Šole bomo povabili, da pripravijo krajši program s 
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pevskim zborom in glasbo, povabili bomo predstavnike lokalne skupnosti in predstavili vsebino projekta 

publiki primerno. Hkrati bo predstavljena tudi slikanica, ki nekako dopolnjuje vsebino. Kotiček bo 

opremljen s knjigami, slikanicami, igračami na temo čebelarjenja in seveda na razpolago vsaj mesec 

dni v vsaki od knjižnic, da se uporablja in da se ob njem izvedejo še druge dejavnosti. 

Vsebinski sklop 5: promocijske aktivnosti 

Za promocijo dejavnosti Čebela BERE med bomo z uporabo fotografij, nastalih na fotografski delavnici 

naročili potiskane promocijske skodelice, bombažne vrečke in puzzle sestavljanke. Od lokalnih 

čebelarjev bomo kupili med v darilni embalaži in našteti promocijski material delili kot nagrade za 

sodelovanje pri projektu. Nagrade bodo res simbolične, vendar je takšno nagrajevanje že nekako 

stalnica pri izvajanju odmevnejših in dolgotrajnejših dejavnosti v knjižnici.  

Odmevna promocija projekta bo zagotovljena s sodelovanjem pri izdaji skupne promocijske slikanice, 

ki jo bomo prav tako uporabili kot nagrado za sodelovanje pri projektu ter poskrbeli za ustrezno 

predstavitev ob posameznih dogodkih za otroke. Slikanica je trajna promocija, saj bo trajno hranjena v 

knjižnični zbirki knjižnice. 

Vsebinski sklop 6: vodenje in koordinacija 

Vodenje in koordinacijo aktivnosti operacije bo izvedel LAS MDD. 

 

Skupne aktivnosti LAS-ov  

 

1.) Inovativen čebelarski kotiček 

S pomočjo zunanjega izvajalca se bo oblikoval in izdelal inovativen čebelarski kotiček, 

izobraževalno-didaktični pripomoček za izobraževanje otrok. Kotiček bo izdelan iz lokalnih materialov, 

lesa, pobarvan z okolju in otrokom prijaznimi barvami. Izdelan bo v velikosti 2x1,5 m, primeren za otroke 

od 5. do 10. leta starosti, kjer se bo z višino kotička vsebina prilagajala starosti otrok. Vsebina bo 

otrokom posredovana na različne interaktivne načine, obenem pa bodo zaposleni knjižničarji v sam 

kotiček vključili že obstoječe otroške knjige na temo čebel. Čebelarski kotiček bo v 2. fazi operacije 

sodelovanja potoval med vsemi vključenimi knjižnicami, v uporabi pa bo tudi po zaključku operacije, kot 

izobraževalni pripomoček za knjižnice, osnovne šole in čebelarska društva.   

LAS MDD (Občina Vuzenica in Občina Radlje ob Dravi) sofinancira sorazmerni delež, t.p. 1/5 vrednosti 

čebelarskega kotička. 

 

2.) Slikanica s čebelarsko tematiko 

Kot promocijski material bodo sodelujoči LAS-i pripravili tudi slikanico s čebelarsko tematiko, ki bo 

poleg vključitve vseh sodelujočih LAS-ov in predstavitve operacije, na zabaven način otrokom 

predstavila pomen čebel za naše okolje in kako lahko le-ti sami prispevajo k ohranitvi čebel. Slikanica 

bo podarjena otrokom, ki bodo obiskali knjižnico, bodisi na dogodku ob prihodu čebelarskega kotička 

ali kasneje. Pri obeh aktivnostih, čebelarskem kotičku in slikanici, bodo podporo nudila lokalna 

čebelarska društva, ki bodo s svojim znanjem o čebelah pomagali pri izvedbi obeh aktivnosti. Obenem 

bo tako prišlo do prenosa znanj tudi med čebelarji, saj ima vsako območje svoje posebnosti in znanja, 

tudi na področju čebelarstva.   
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LAS MDD (Občina Vuzenica in Občina Radlje ob Dravi) sofinancira sorazmerni delež, t.p. 1/5 vrednosti 

slikanice. 

 

 

Aktivnost 1: Ureditev knjižnice, oziroma posameznih prostorov knjižnice 

- ureditev knjižnice oziroma posameznih prostorov osrednje Knjižnice Radlje ob Dravi, kar bo 

omogočilo učinkovito izvedbo dejavnosti za različne ciljne skupine: nakup pohištva, nakup 

projekcijskega platna, nakup računalniške opreme za uporabnike, nakup elektronske lupe in 

predvajalnikov zvočnih knjig za slabovidne uporabnike, 

- ureditev krajevne Knjižnice Vuzenica, kar bo omogočilo učinkovito izvedbo dejavnosti za 

različne ciljne skupine: nakup pohištva in nakup računalniške opreme za uporabnike; 

- izvedba: 1. faza 

- upravičenec: Občina Radlje ob Dravi, Občina Vuzenica 

- predviden dosežek: urejeni in ustrezno opremljeni posamezni prostori v osrednji Knjižnici 

Radlje, urejen in ustrezno opremljen prostor krajevne Knjižnice Vuzenica. 

 

Aktivnost 2: Literarni natečaj in otvoritvena ter zaključna prireditev 

- izvedba literarnega natečaja Čebela BERE med. K sodelovanju je povabljena celotna 

populacija. Pravila natečaja so oblikovana glede na ciljno publiko: otroci, mladi in odrasli. 

Ključno je sodelovanje z osnovnima šolama, vrtci, društvi upokojencev, invalidov, drugih društev 

v lokalni skupnosti in ustanov. K sodelovanju se povabi tudi organizacije, ki skrbijo za ranljive 

skupine in osebe s posebnimi potrebami: varstveno delovni center, dom za starejše občane in 

dnevni center ŠENT. Naloga natečaja je zapisati daljši ali krajši sestavek pod naslovom Čebela 

BERE med in dodanim podnaslovom: »Kako je čebela brala včasih?«, »Kako bi čebela rajši 

brala?« in »Kako čebela ob branju preživi svoj dan?«  

- na otvoritveni prireditvi predstavitev knjige Franca Šivica: Moje življenje s čebelami kot 

spodbuda k zapisovanju lastnih zgodb in razmišljanj o čebelah, 

- obveščanje o poteku projekta in povabilo k udeležbi na aktivnostih s plakatom, ki se izpostavi 

na otvoritveni prireditvi in deljenjem zloženk, 

- sodelovanje zunanjega mentorja – literarnega kritika pri oblikovanju pravil natečaja in pri 

ocenjevanju prispelih del, 

- sodelovanje študentov pri zapisovanju zgodb ali prepisovanju rokopisov, ki so jih poslali starejši 

udeleženci natečaja, 

- lektoriranje izbranih prispevkov, oblikovanje ovitka in naslovnice ter izdaja zbornika z izbranimi 

15 najboljšimi literarnimi prispevki, 
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- predstavitev zbornika in avtorjev na slavnostni zaključni prireditvi v jeseni 2022, ki jo bo vodil 

zunanji moderator in na katero se povabi vidnejšega koroškega glasbenika ali glasbenico ter se 

udeležence po zaključku uradnega dela pogosti, 

- sodelovanje predstavnikov lokalne skupnosti in predstavnikov LAS na obeh prireditvah, 

- izvedba: 2. faza 

- upravičenec: Knjižnica Radlje ob Dravi 

- predvideni dosežek: uspešno izvedena otvoritvena prireditev, uspešno organiziran in izveden 

literarni natečaj in izdan zbornik najboljših del natečaja ter uspešno izvedena zaključna 

prireditev.  

 

Aktivnost 3: Fotografska delavnica 

- izvedba fotografske delavnice, v okviru katere bodo udeleženci (otroci in mladi 10-25 let) pod 

vodstvom fotografa spremljali delo čebelarja in življenjski cikel čebel v enem aktivnem 

čebelarskem letu. Udeleženci bodo spoznali reportažno fotografijo, bližinsko fotografijo, osnove 

urejanja fotografij, pridobili izkušnje ob pripravi razstave. 

- 3 fotografske delavnice na terenu: april, junij in september, ob sodelovanju lokalnih čebelarskih 

društev, 

- 4 fotografske delavnice v knjižnici pri obdelavi fotografskega materiala z računalniškim 

programom in priprava fotografskega materiala za razstavo. Delavnice se lahko izvedejo v obeh 

knjižnicah – odvisno od želje udeležencev, saj bo delo potekalo na prenosnih računalnikih, 

- 1 delavnica priprave besedil in urejanje končne podobe razstave, 

- predstavitev delavnice in odprtje razstave na zaključni prireditvi v jeseni 2022, 

- izvedba: 2. faza 

- upravičenec: Knjižnica Radlje ob Dravi 

- predvideni dosežek: uspešno izvedena celoletna delavnica in usvojitev veščin fotografiranja ter 

predstavljanja fotografij z razstavo. Obveščanje javnosti o poteku delavnice z vmesnimi 

razstavami nastalih fotografij ob posameznem terenskem delu. Uporabnost fotografij v 

promocijske namene: za tisk na bombažne vrečke, skodelice, puzzle sestavljanke. Usvojeno 

znanje in obveščanje javnosti o življenju čebel v enem aktivnem čebelarskem letu. Izkušnja 

knjižnice za nadaljnje objavljanje letnih fotografskih natečajev na posamezne aktualne teme ali 

literarna dela. 

 

Aktivnost 4: Izobraževalne oblike za odrasle 

- izvedba enega predavanj na temo čebelarjenja v osrednji knjižnici Radlje, 
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- izvedba enega predavanja na temo čebelarjenja v krajevni knjižnici Vuzenica, 

- k sodelovanju in udeležbi so povabljeni lokalni čebelarji in vsa zainteresirana javnost, saj so 

predavanja sicer strokovna, vendar se izberejo teme, ki so zanimive tudi nasploh, kot na primer: 

čebelarski turizem in apiterapija, 

- ob posameznem predavanju se izpostavi knjižnično gradivo na temo čebelarjenja in se 

udeležence povabi k uporabi knjižničnih gradiv in informacijskih gradiv čebelarskih društev, 

- izvedba: 2. faza 

- upravičenec: Knjižnica Radlje ob Dravi 

- predvideni dosežek: uspešno organizirana in izvedena predavanja. 

 

Aktivnost 5: Izobraževalne oblike za otroke 

- izvedba 3 pravljičnih ur za predšolske otroke v krajevni knjižnici Vuzenica,  

- izvedba 3 pravljičnih ur za predšolske otroke v osrednji knjižnici Radlje, 

- izvedba 3 izobraževalnih predstav za otroke do 10. leta starosti v osrednji knjižnici Radlje. 

- Vsebine vseh izvedenih oblik so vezane na temo čebel in čebelarjenja.  

- k sodelovanju se povabi člane lokalnih čebelarskih društev in druge ponudnike dejavnosti za 

otroke, 

- izvedba: 2. faza, 

- upravičenec: Knjižnica Radlje ob Dravi, 

- predvideni dosežek: uspešno organizirane in izvedene dejavnosti za otroke. 

 

Aktivnost 6: Kreativne delavnice 

- izvedba 2 kreativnih delavnic v krajevni knjižnici Vuzenica, 

- izvedba 4 kreativnih delavnic v osrednji knjižnici Radlje,  

- sočasno potekata po dve delavnici: ena za otroke, druga za odrasle, na katerih je tako tematika 

kot tehnika enaka, le da se razlikujejo stopnje zahtevnosti ter motivika, 

- vsebine delavnic so vezane na temo čebel in čebelarjenja s poudarkom na kulturni dediščini. 

Predlagane so: izdelava panjskih končnic, ponovna uporaba embalaže, okrašene s čipko in 

izdelava izdelkov iz čebeljega voska, 

- delavnice vodijo in izvajajo usposobljene knjižničarke, dodatno se k sodelovanju povabi člane 

lokalnih čebelarskih društev in druge ustanove, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo ustrezne 

delavnice (muzej), 
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- izvedba: 2. faza 

- upravičenec: Knjižnica Radlje ob Dravi 

- predvideni dosežek: uspešno organizirane in izvedene kreativne delavnice za otroke in za 

odrasle. 

 

Aktivnost 7: Digitalno opismenjevanje 

- izvedba dveh delavnic digitalnega opismenjevanja za otroke do 15. leta: v vsaki knjižnici po ena 

delavnica. Odvisno od interesa se izvedejo ponovitve, oziroma dodatne delavnice. Pri otrocih 

in mladih je poudarek na usposabljanju za samostojno uporabo elektronsko dostopnih baz 

podatkov in portala COBISS+.  

- izvedba štirih delavnic za odrasle udeležence, vključi se ranljive skupine. Delavnice se izvedejo 

v obeh knjižnicah. Vsebine se prilagodijo potrebam in pričakovanjem udeležencev. Odvisno od 

interesa in potreb v posameznem lokalnem okolju bodo organizirane tudi ponovitve delavnic, 

oziroma dodatne delavnice.   

- delavnice izvedejo usposobljeni knjižničarji, je pa dodatno predvideno sodelovanje študentov 

pri individualnem delu, da se na posamezno delavnico lahko vključi več udeležencev, 

- izvedba: 2. faza 

- upravičenec: Knjižnica Radlje ob Dravi 

- predvideni dosežek: uspešno organizirane in izvedene delavnice digitalnega opismenjevanja v 

krajevni knjižnici Vuzenica in v osrednji knjižnici Radlje.  

 

Aktivnost 8: Odprtje kotička Lahko branje 

- ureditev dela čitalnice za odrasle v osrednji knjižnici Radlje za uporabnike knjižnice z omejenimi 

sposobnostmi razumevanja besedil ali z drugimi omejitvami pri branju (slabovidnost), 

- informiranje z raznimi gradivi, informacijami, letaki, članki. Urejanje gradiva, posodabljanje, 

spodbujanje za uporabo in spremljanje ter vrednotenje povratnih informacij od uporabnikov. 

- izdelava trajnega plakata, ki označuje in predstavlja vsebino kotička, 

- otvoritev kotička Lahko branje na dan invalidov, 3. december 2021, na katerega so povabljeni 

ključni deležniki: predstavniki lokalne skupnosti, Zavod Risa, organizacije VDC, ŠENT in drugi. 

Otvoritev vodi zunanji moderator in se udeležence po uradnem programu pogosti, 

- izvedba: 2. faza 

- upravičenec: Knjižnica Radlje ob Dravi 
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- Predvideni dosežek: ustrezno opremljen in z informacijami ter gradivi založen kotiček Lahko 

branje v čitalnici za odrasle. 

 

Aktivnost 9: Čebela BERE med! 

- priprava čebelarskega kotička, izobraževalno-didaktičnega pripomočka, predstavljenega v 

obeh knjižnicah 

- priprava gradiva za čebelarski kotiček in predstavitev promocijske slikanice,  

- vključitev lokalnih društev v srečanja, delavnice in dogodke knjižnic (čebelarji, zeliščarji,…) 

- otvoritev čebelarskega kotička s pogostitvijo udeležencev, 

- izvedba: 1. in 2. faza 

- upravičenec: Občina Radlje, Občina Vuzenica in Knjižnica Radlje ob Dravi 

- predvideni dosežek: uspešno oblikovan in izdelan čebelarski kotiček, predstavljen javnosti v 

obeh knjižnicah ter predlogi za različne dejavnosti ob kotičku 

 

Aktivnost 10: Promocijsko gradivo 

- Priprava in nakup promocijskega materiala in gradiva: skodelice, bombažne vrečke, puzzle 

sestavljanke in med v darilni embalaži 

- Oblikovanje in tisk promocijske slikanice 

- Širjenje rezultatov operacije 

- Izvedba: 1. faza in 2. faza 

- Upravičenec: Občina Radlje, Občina Vuzenica in Knjižnica Radlje ob Dravi 

 

Aktivnost 11: Sodelovanje s knjižnicami na območjih partnerskih LAS 

- Organiziranih bo 5 delovnih srečanj strokovnih ekip sodelujočih LAS-ov, ki bodo namenjena 

obravnavi tem, ki jih pripravlja posamezen LAS. V vsakem LAS-u bo po eno srečanje in sicer:  

o oktober 2018, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline 

o marec 2019, LAS Mežiške doline 

o september 2019, LAS Spodnje Savinjske doline 

o januar 2020, LAS Mislinjske in Dravske doline 

o maj 2020, LAS Raznolikost podeželja 
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- Predstavitve programov, ki jih bodo v okviru operacije pripravile posamezne knjižnice in 

sodelovanje pri vključevanju novih vsebin na  območjih sodelujočih LAS in njihovih knjižnic 

- Sodelovanje udeležencev z območij sodelujočih LAS na dogodkih/prireditvah, ki jih v okviru 

operacije pripravljajo sodelujoče knjižnice – organiziranih bo vsaj 5 dogodkov sodelovanja na 

katerih se bodo srečevali prebivalci vključenih območij, kot na primer: srečanje na prireditvah 

MOST (Modrovanje ob stari trti) in Trške zgodbe, sodelovanje na festivalu ČIČI – zmeraj prinesi 

si koco! Na Ravnah, …. 

- Izvedba: 1. faza in 2. faza 

- Upravičenec: LAS MDD (strošek je del stroška vodenja in koordinacije) 

- Predviden dosežek: izvedenih 5 srečanj strokovne ekipe 

 

Aktivnost 12: Vodenje in koordinacija 

- Vodenje in koordinacija operacije 

- Izvedba: 1. In 2. Faza 

- Upravičenec: LAS MDD 

- Predviden dosežek: uspešno vodena in zaključena operacija  

- Vodenje in koordinacijo projekta bo izvajal nosilec projekta in sicer LAS Mislinjske in Dravske 

doline. Poleg vodenja in koordiniranja bo organizirano tudi srečanje projektnih partnerjev pri 

LAS Mislinjske in Dravske doline in sodelovanje na srečanjih v drugih sodelujočih krajih in 

sodelovanje udeležencev iz Mislinjske in Dravske doline na dogodkih pri partnerskih knjižnicah. 

 

Kraj izvedbe aktivnosti operacije »Čebela BERE med« je v glavnem lokalna krajevna knjižnica, saj se 

predvideva, da bodo za izvedbo vsake od dejavnosti tudi izpolnjeni prostorski pogoji. V skladu z željami, 

vsebino in načinom izvedbe se bo del dejavnosti izvedli tudi drugje na terenu.  

  
 

3.1.2 Cilji operacije 

 

Cilji investicije izvedbe projekta zasledujejo cilje  opredeljene v Strategiji lokalnega razvoja Mislinjske in 

Dravske doline. 

 

Splošni cilji operacije so:  

Zelena delovna mesta, skladen vzdržen razvoj podeželja in urbanih območij, ki temelji na razvoju 

endogenih potencialov podeželja in urbanih območij za boljšo gospodarsko in socialno vključenost. 

 

Posebni cilji operacije so: 
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 Izboljšati možnost dostopa podeželskega prebivalstva za do osnovnih storitev, infrastrukture. 

 Spodbujati finančna vlaganja v operacije, ki omogočajo nove oz. izboljšujejo 

storitve/infrastrukturo. 

 Podpreti operacije, ki vključujejo izgradnjo in obnovo storitev in infrastrukture na podeželju. 

 Spodbujati finančna vlaganja v operacije, ki varujejo okolje in ohranjajo naravo na podeželju. 

 Podpreti operacije, ki vplivajo na varstvo okolja in ohranjanja narave na podeželju. Uspešno 

izvajanje operacij varstva okolja in narave. 

 Spodbujati podeželsko in urbano prebivalstvo (ranljive skupine) v programe socialne 

vključenosti. 

 Spodbujati finančna vlaganja v operacije, ki vplivajo na večjo vključenost ranljivih skupin. 

 Podpreti operacije, ki vplivajo na večjo vključenost ranljivih skupin. 

 Podpreti operacije, ki vplivajo na večjo vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. 
 

 

Specifični cilji: 

Kratkoročni neposredni cilj operacije je opremiti prostore knjižnice Radlje ob Dravi in Vuzenica z 

ustreznim pohištvom in računalniško opremo, s čimer se bo uresničeval javni interes na področju kulture, 

varovanja okolja in izobraževanja. Cilj je izvedba niza aktivnosti z namenom informirati, spodbuditi 

prebivalstvo k aktivnemu sodelovanju pri dejavnostih knjižnice in spodbujati razvoj občine Radlje ob 

Dravi in občine Vuzenica. 

 

3.1.3 Kazalniki rezultata in učinki operacije 

 

Poglavje 2.5.1 
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4. UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE 
OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO 

4.1 Varianta 0: varianta »brez investicije« 

Varianta 0 je v primeru, da ni investicije. Na lokaciji ne bo prišlo do izvedbe operacije, ki bi omogočila 

nadaljnji razvoj občin Radlje ob Dravi in Vuzenica in izboljšala kakovost življenja ter zagotovila 

enakovrednejše bivalne pogoje na podeželskem območju v primerjavi z mestnim. 

V kolikor se operacija ne izvede, lahko z zagotovostjo trdimo, da se zastavljeni cilji ne bodo dosegli. 

Glede procesov vključevanja socialno ranljivejših skupin na območju ne bo prišlo do nadaljnjega razvoja. 

Preskrba prebivalstva s tovrstnimi storitvami in pospeševanjem socialne vključenosti bi ostal problem 

občin in širše statistične regije Koroška, območja sodelujočih LAS-ov, kakor tudi države. To bo še naprej 

negativno vplivalo na zdravje ljudi in njihov nivo življenjskega standarda. Prav tako ne bodo zagotovljene 

možnosti za razvoj procesov socialne vključenosti. Prebivalstvo bo prikrajšano ozaveščanja o pomenu 

okoljske trajnosti. 

 

4.2 Varianta 1: »z investicijo« 

Varianta »z investicijo« predvideva izvedbo projekta. Z izvedbo operacije se bodo opremili prostori 

knjižnice Radlje ob Dravi in Vuzenica z: 

- ustreznim pohištvom,  

- računalniško opremo 

- projekcijskim platnom, elektronsko lupo in dvema predvajalnikoma zvočnih knjig 

 

Z investicijo se bo uresničeval javni interes na področju kulture, varovanja okolja in izobraževanja. Cilj 

je izvedba niza aktivnosti z namenom informirati, spodbuditi prebivalstvo k aktivnemu sodelovanju pri 

dejavnostih knjižnice in spodbujati razvoj občine Radlje ob Dravi in občine Vuzenica. 

 

4.3 Izbor optimalne variante 

Primerjava variante »brez« s predlagano varianto »z« investicijo nedvomno kaže, da je doseganje 

zastavljenih ciljev možno edino z investicijo. 

Na osnovi navedenega lahko zaključimo, da varianta brez investicije z razvojnega vidika ni sprejemljiva. 
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Razmislek o varianti »brez« investicije in varianti »z« investicijo: 

VARIANTA BREZ INVESTICIJE VARIANTA Z INVESTICIJO 

1. Knjižnica Radlje ob Dravi in Vuzenica  ter občini 

tvegajo, da se ne približajo cilju spodbujanja 

socialne vključenosti, zmanjševanja revščine in 

gospodarskega razvoja podeželskih območij.   

2. Prebivalstvo bo prikrajšano ozaveščanja o pomenu 

okoljske trajnosti. 

3. Knjižnica Radlje ob Dravi in Vuzenica tvegata, da 

ne gre v nakup pohištva in računalniške opreme za 

knjižnico. 

4. Knjižnica Radlje ob Dravi in Vuzenica ter občini 

tvegajo, da se ne izvedejo dejavnosti v okviru 

celoletnega projekta Čebela BERE med. 

1. Spodbujanje socialne vključenosti, 

zmanjševanja revščine in 

gospodarskega razvoja podeželskih 

območij. 

2. Realizacija  projekta bo s svojimi 

zastavljenimi vsebinami prispevala  k 

varovanju naravne in kulturne dediščine, 

k varstvu okolja in trajnostno ravnanje z 

naravnimi viri, k ozaveščanju o 

problematiki odpadkov in njihovi ponovni 

rabi, k pomenu zdravega načina 

življenja, ki vključuje gibanje, zdravo 

prehrano ter splošno skrb za telesno in 

mentalno zdravje, k pomenu branja in 

bralni pismenosti, k nujnosti osnovne 

digitalne usposobljenosti. 

3. Zagotovitev osnovnih pogojev za 

izvedbo dejavnosti: nakup pohištva in 

računalniške opreme za knjižnico. 

 

 

 

Na osnovi navedenega lahko zaključimo, da varianta brez investicije z razvojnega vidika ni 

sprejemljiva. 
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5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO 
STALNIH IN TEKOČIH CENAH 

5.1 Opredelitev vrste investicije skladno z uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 

obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 

a.) Določitev vrste investicijskega naročila (ukrepa): 

 
Investicija pomeni naložbo v nakup pohištva in računalniške opreme za knjižnico Radlje ob Dravi in 

knjižnico Vuzenica. V projektu, katerega del je investicija v nakup pohištva in računalniške opreme, pa 

so predvidene še t.i. mehke vsebine. 

 

b.) Metodologija za določitev vrste vsebine investicijske dokumentacije: 
 

Skladno s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 

na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) izhaja, da je potrebno pripraviti sledečo 

investicijsko dokumentacijo: 

 

 Kriteriji za določitev vrste potrebne investicijske dokumentacije. 

Kriteriji (mejne vrednosti investicijskega 

projekta) za določitev vrste dokumenta 

Identifikacija 

investicijskega 

projekta 

Predinvesticijska 

zasnova 

Investicijski 

program 

Manj od 300.000 EUR ne, razen 

ne ne 

Če je objekt tehnološko zahteven da 

Če bodo nastale pomembne finančne posledice 

v času obratovanja 
da 

Če se bo projekt (so)financiral s proračunskimi 

sredstvi 
da 

Več od 300.000 in manj od 500.000 EUR da ne ne 

Več od 500.000 in manj 2.500.000 EUR da ne da 

Več od 2.500.000 EUR da da da 

 

Glede na vrsto investicije in kriterijev je potrebno izdelati: 

 

X Dokument identifikacije investicijskega projekta 

 

Osnove za ocene 

Pri pripravi gradiva so bile kot zanesljiv prikaz investicije upoštevane določbe Uredbe o enotni 

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ki določa 

pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije za vse investicijske projekte in druge ukrepe, ki se 

financirajo po predpisih, ki urejajo javne finance. Uredba se uporablja za ugotavljanje prednosti in 

slabosti posameznih predlogov projektov oz. pri odločanju o izbiri izvedljivih projektov, katerih rezultati 
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bodo prispevali k trajnostnemu razvoju družbe in jih bo mogoče nadzirati v vseh fazah projektnega cikla. 

Na podlagi izsledkov analiz vrednotenja učinkov teh projektov bo omogočila oblikovanje politike za 

koristno, gospodarno in učinkovito uporabo javnih sredstev. 

Analiza vrednosti je bila izdelana na podlagi izkušenj pri že izvedenih investicijah in na podlagi 

pridobljenih informativnih ponudb. 

 

Upravičeni stroški  

Pri upravičenih stroških investicije se upoštevajo:  

- stroški nakupa, dobave in vgradnje opreme (pohištvo in računalniška oprema), ki je upravičena v okviru 

namena vsebine operacije,  

- stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki se nanašajo neposredno na vsebino projekta, 

- stroški vodenja in koordinacije operacije. 

 

Neupravičeni stroški  

Davek na dodano vrednost (DDV) in stroški nastali pred vložitvijo prijave projekta na Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano niso upravičeni strošek. Neupravičene stroške operacije zagotavlja 

prijavitelj oz. upravičenec iz lastnih sredstev. 

 

5.2 Ocena stroškov investicije po letih 

 

V skladu z zgornjo opredelitvijo predmeta investiranja znaša celotna ocenjena investicijska vrednost po 

stalnih cenah 113.773,70 z DDV. Stalne cene so na nivoju januar 2020.  

Tabela 1: Vrednotenje investicije, z DDV 

ZAP. 

ŠT. 

VIRI FINANCIRANJA – 

TEKOČE CENE 
EUR v 2020 EUR v 2021 EUR v 2022 Skupaj v EUR 

  UPRAVIČENI STROŠKI     

1. EKSRP   4.795,30 76.904,15 81.699,45 

 2. Lastna sredstva  719,30 13.698,25 14.417,55 

  NEUPRAVIČENI STROŠKI     

2. Lastna sredstva  0 17.656,69 17.656,69  

  SKUPAJ     

1. Celotna vrednost projekta (€)  4.795,30 108.978,40 113.773,70  

2. Upravičeni stroški projekta (€)  4.795,30 91.321,70 96.117,00  

3. Zaprošena CLLD sredstva (€)  4.076,005 77.623,445 81.699,45 

4. 
Predvidena lastna sredstva (€) 

z DDV 
 719,30 31.354,95 32.074,25 
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V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ so »upravičeni stroški« tisti del stroškov, ki so osnova za izračun (so) 

financerskega deleža udeležbe javnih sredstev v projektu ali programu. Skladno z razpisnimi pogoji so 

upravičeni stroški vsi, razen DDV. 

 

V nadaljevanju prikazujemo vrednost investicije po tekočih cenah, po posameznih vrstah stroška in po 

letih za vse občine skupaj, januar 2020. 

 

5.2.1 LAS MDD p.p. 

Tabela 2: Struktura stroškov po posameznih letih za LAS MDD p.p., po stalnih cenah 

Aktivnost/Leto  
Delež v 

% 
Skupaj  v EUR EUR v 2021 EUR v 2022 

Nakup opreme   0 0 0 

Priprava in 

organizacija vsebin  
 0 0 0 

Promocijske aktivnosti  0 0 0 

Vodenje in 

koordinacija – 

strošek dela 

100 9.590,60 4.795,30 4.795,30 

Skupaj brez DDV v €  9.590,60  4.795,30 4.795,30  

DDV (22%)v €  0 0 0 

Skupaj z DDV v €  9.590,60 4.795,30 4.795,30 

 

Stroški za namen koordinacije in vodenje operacije zajemajo 9,98 % upravičenih stroškov za zadevno 

operacijo. Stroški koordinacije in vodenja zajemajo stroške dela (15,80 EUR/uro). 

 

Tabela: Viri in dinamika investiranja po stalnih cenah v EUR za LAS MDD 

Viri financiranja  Delež v %  Skupaj v EUR  EUR v 2021  EUR v 2022 

Evropski kmetijski sklad 

za razvoj podeželja - 

EKSRP  

85 8.152,01  4.076,01  4.076,01  

LAS MDD - Lastna 

sredstva  
15 1.438,59  719,30  719,30  

SKUPAJ   9.590,60 4.795,30 4.795,30 

 

5.2.2 Občina Radlje ob Dravi 

Tabela 3: Struktura stroškov po posameznih letih za Občino Radlje ob Dravi, po stalnih cenah 
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Aktivnost/Leto  
Delež v 

% 
Skupaj  v EUR EUR v 2020 EUR v 2021 EUR v 2022 

Nakup opreme 

(pohištvo, 

računalniška in 

optična oprema) 

97,18 51.183,00 0 51.183,00  0 

Čebela BERE med 

(čebelarski kotiček) 
1,44 756,00 0 756,00  0 

Promocijske 

aktivnosti (slikanica) 
1,38 726,60 0 726,60 0 

Vodenje in 

koordinacija 
0 0 0 0 0 

Skupaj brez DDV v € 100 52.665,60 0 52.665,60 0 

DDV (22%)v €  11.509,43  0 11.509,43  0 

Skupaj z DDV v €  64.175,03 0 64.175,03 0 

 

Tabela: Viri in dinamika investiranja po stalnih cenah v EUR za Občino Radlje ob Dravi 

Viri financiranja - tekoče 

cene  
Delež v %  Skupaj v EUR  EUR v 2021  EUR v 2022 

Evropski kmetijski sklad 

za razvoj podeželja - 

EKSRP  

69,76 
 

44.765,76 
 

44.765,76 
 

0 

Občina Radlje ob Dravi - 

Lastna sredstva  
30,24 

 

19.409,27 19.409,27 0 

SKUPAJ  100 64.175,03 64.175,03 0 
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5.2.3 Občina Vuzenica 

Tabela 3: Struktura stroškov po posameznih letih za Občino Vuzenica, po stalnih cenah 

Aktivnost/Leto  
Delež v 

% 
Skupaj  v EUR EUR v 2020 EUR v 2021 EUR v 2022 

Nakup opreme 

(pohištvo, 

računalniška in 

optična oprema) 

97,37 23.489,46 0 23.489,46 0 

Čebela BERE med 

(čebelarski kotiček) 
13,43 

324,00  
 

0 
324,00  

 
0 

Promocijske 

aktivnosti (slikanica) 
1,29 

311,40 
 

0 
311,40 

 
0 

Vodenje in 

koordinacija 
0 0 0 0 0 

Skupaj brez DDV v € 100 24.125,16 0 24.125,16 0 

DDV (22%)v €  5.274,52 0 5.274,52 0 

Skupaj z DDV v €  29.399,68 0 29.399,68 0 

 

Tabela: Viri in dinamika investiranja po stalnih cenah v EUR za Občino Vuzenica 

Viri financiranja - tekoče 

cene  
Delež v %  Skupaj v EUR  EUR v 2021  EUR v 2022 

Evropski kmetijski sklad 

za razvoj podeželja - 

EKSRP 

69,75 20.506,39 20.506,39 0 

Občina Vuzenica - 

Lastna sredstva 
30,25 8.893,29 

8.893,25 
 

0 

SKUPAJ 100 29.399,68 29.399,68 0 
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5.2.4 Knjižnica Radlje ob Dravi 

Tabela : Struktura stroškov po posameznih letih za Knjižnici Radlje ob Dravi, po stalnih cenah 

Aktivnost/Leto 
Delež v 

% 
Skupaj  v EUR EUR v 2020 EUR v 2021 EUR v 2022 

Nakup opreme 

(pohištvo, 

računalniška in 

optična oprema) 

0 0 0 0 0 

Čebela BERE med 

vsebine 
100 9.735,64 0 0 9.735,64 

Promocijske 

aktivnosti (slikanica) 
0 0 0 0 0 

Vodenje in 

koordinacija 
0 

0 0 0 0 

Skupaj brez DDV v € 100 9.735,64 0 0 9.735,64 

DDV (22%)v €  872,74 0 0 872,74 

Skupaj z DDV v €  10.608,38 0 0 10.608,38 

 

 

Tabela: Viri in dinamika investiranja po stalnih cenah v EUR za Knjižnico Radlje ob Dravi 

Viri financiranja - tekoče 

cene  
Delež v %  Skupaj v EUR  EUR v 2021  EUR v 2022 

Evropski kmetijski sklad 

za razvoj podeželja - 

EKSRP  

78 
8.275,29 

 
0 

8.275,29 
 

Knjižnica Radlje ob Dravi 

- Lastna sredstva  
22 2.333,09 0 2.333,09 

SKUPAJ  100 10.608,38 0 10.608,38 
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5.3. Prikaz (ne)upravičenih stroškov 

 

V nadaljevanju prikazujemo še tabelo stroškov glede na (ne)upravičen namen: 

Tabela : (Ne)upravičeni stroški skupaj 

VIRI SOFINANCIRANJA LAS MDD p.p. 
Občina Radlje ob 

Dravi 
Občina Vuzenica Knjižnica Radlje EKSRP (EUR) 

 
Skupaj (EUR) 

Upravičeni stroški 
investicije 

1.438,59 7.899,84 3.618,77 1.460,35 81.699,45 96.117,00 

Neupravičeni stroški (DDV) 0 11.509,43 5.274,52 872,74 0     17.656,70 

 
SKUPAJ 

1.438,59 19.409,27 8.893,29 2.333,09 81.699,45 113.773,70 
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6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO  

6.1. Predhodna dokumentacija 

 

Ocena stroškov je bila pripravljena na podlagi  prejetih tržnih ponudb na podlagi  povpraševanja. 

 

Pripraviti bo potrebno Vlogo z vso dokumentacijo za predložitev projekta v potrditev na MKGP. Vloga z 

vso dokumentacijo se  predloži v potrditev preko elektronskega sistema z vlaganje prijav eMA. 

 

6.2. Lokacija 

 

Lokacija investicije: 

- Občina Radlje ob Dravi, naselje Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 6, 2360 Radlje ob Dravi, parc. št. 

629/3 k.o. Radlje ob Dravi, Knjižnica Radlje ob Dravi. 

 

 

 

- Občina Vuzenica, naselje Vuzenica, Mladinska ulica 3, 2367 Vuzenica, parc. št. 227/15, k.o. Vuzenica, 

Knjižnica Vuzenica. 
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6.3. Vpliv investicije na okolje 

 

Pri izvedbi investicijskih nalog vplivov na okolje ne pričakujemo. Okolje ne bo poškodovano ali moteno 

v nobenem pogledu. Dostava vsebine projekta ne bo predstavljala odstopanja od ostalih okoljskih 

zvočnih aktivnosti. Izvedba vsebin ne bo imela negativnega vpliva na okolje. 

 

6.4. Kadrovsko organizacijska shema  

 

Projektna skupina bo odgovorna za naslednje naloge: 

- Priprava in koordinacija projektnih aktivnosti. 

- Spremljanje izvedbe projekta. 

- Spremljanje doseženih rezultatov projekta glede na zastavljene cilje. 

- Poročanje o poteku investicije. 

- Oddaja zahtevka za črpanje sredstev in priprava končnega  poročila. 

 

6.5. Dinamika izvajanja projekta s finančnim načrtom  

 
Operacija se bo izvajala od  1.9.2020 do 30.10.2022.  
 

V spodnji tabeli je prikazana dinamika izvajanja projekta, ki bo izveden v dveh fazah in sicer: 

 
 

 Obdobje izvajanja Oddaja zahtevka 

1. faza 1.9.2020 – 30.9.2021 15.10.2021 

2. faza 1.9.2021 – 30.10.2022 15.11.2022 

 
 

6.6 Predvideni viri financiranja in drugi viri 

 

Celotna investicija bo predvidoma financirana iz dveh virov: 

 EKSRP 

 Proračun Občine Radlje ob Dravi, Občine Vuzenica, Knjižnice Radlje ob Dravi, LAS MDD p.p. 

 

Znesek s strani EKSRP predstavlja 85 % upravičenih stroškov in je enak maksimalnemu deležu 

subvencije upravičenih stroškov v višini 85 %. 15 % upravičenih stroškov in DDV predstavlja lastna 

sredstva Občine Radlje ob Dravi, občine Vuzenica in Knjižnice Radlje ob Dravi.  
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7  UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, 
PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM 

Investitorji na osnovi, do tega trenutka pridobljenih informacij, zaključujejo: 

 Da so vlaganja v projekt sodelovanja nujna; 

 Da obstajajo strokovni in širši družbeni interesi za realizacijo projekta; 

 Da je informacijska baza projekta zadovoljiva in transparentna in da so predpostavke 

utemeljene in verodostojne; 

 Da so atributi projekta, kot tehnologija, obseg, roki, organiziranost za realizacijo, finančna 

pokritja in finančno ekonomske koristi ocenjeni realno. 

 Da tveganja glede realizacije še obstajajo, vendar so v obsegu, ko jih je možno z večjo 

angažiranostjo menedžiranja projekta še zmanjšati. 

 

Na osnovi tega se investitor odloča, da s projektom nadaljuje. 

 

Potrebna investicijska dokumentacija 

 

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 

financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) v 4. členu določa mejne vrednosti za pripravo in obravnavo 

posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost 

in sicer: 

1. za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 evrov najmanj 

dokument identifikacije investicijskega projekta; 

2. za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 evrov dokument identifikacije investicijskega 

projekta in investicijski program; 

3. za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 evrov dokument identifikacije investicijskega 

projekta, pred investicijska zasnova in investicijski program; 

4. za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 eurov je treba zagotoviti dokument identifikacije 

investicijskega projekta, in sicer: 

a) pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih; 

b) pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na primer 

visoki stroški vzdrževanja); 

c) kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi. 

 

Pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 evrov se vsebina investicijske dokumentacije lahko 

ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o 

investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov. 

Če gre za več podobnih investicij ali druge smiselno povezane posamične ukrepe manjših vrednosti, se 

lahko skupina projektov združi v program (načrt investicijskega vzdrževanja, načrt nabav z 

obrazložitvami, in podobno), za katerega veljajo isti postopki in merila kot za posamičen investicijski 

projekt. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3041
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1079
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Če je bila izdelana in potrjena pred investicijska zasnova za celovit projekt in so cilji in ključne 

predpostavke iz celovitega projekta ostali nespremenjeni, ni treba ponovno izdelovati pred investicijske 

zasnove za posamezne investicijske projekte, čeprav njihova ocenjena vrednost presega 2.500.000 

evrov. 

 

 

 

 

Priloga DIIP: stroškovnik 
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aktivnost program in opis nosilec vrednost neto DDV vrednost bruto 

1 pohištvo za knjižnico Vuzenica Občina Vuzenica 19.990,30 € 4.397,85 € 24.388,15 € 

1 
računalniška oprema za 
knjižnico Vuzenica Občina Vuzenica 3.499,46 € 769,88 € 4.269,34 € 

1 pohištvo za knjižnico Radlje Občina Radlje 40.846,40 € 8.986,20 € 49.832,60 € 

1 
računalniška oprema in optična 
oprema za knjižnico Radlje Občina Radlje 10.336,60 € 2.274,06 € 12.610,67 € 

2 
Literarni natečaj in otvoritvena 
ter zaključna prireditev Knjižnica Radlje 3.666,77 € 294,09 € 3.960,86 € 

3 Fotografska delavnica Knjižnica Radlje 1.998,81 € 310,01 € 2.308,82 € 

4 Izobraževalne oblike za odrasle Knjižnica Radlje 240,00 € 0,00 € 240,00 € 

5 Izobraževalne oblike za otroke Knjižnica Radlje 1.050,00 € 0,00 € 1.050,00 € 

6 kreativne delavnice Knjižnica Radlje 426,91 € 77,42 € 504,33 € 

7 Digitalno opismenjevanje Knjižnica Radlje 187,23 € 10,39 € 197,62 € 

8 Odprtje kotička Lahko branje Knjižnica Radlje 543,54 € 11,78 € 555,32 € 

9 
Čebela bere med-čebelarski 
kotiček         

9   Knjižnica Radlje 240,00 € 0,00 € 240,00 € 

9   Občina Radlje 756,00 € 166,32 € 922,32 € 

9   Občina Vuzenica 324,00 € 71,28 € 395,28 € 

10 
Promocijsko gradivo in 
promocijska slikanica         

10   Knjižnica Radlje 1.382,38 € 169,05 € 1.551,43 € 

10   Občina Radlje 726,60 € 82,85 € 809,45 € 

10   Občina Vuzenica 311,40 € 35,51 € 346,91 € 
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11 
Sodelovanje s knjižnicami na 
območjih partnerskih LAS  LAS MDD       

12 Vodenje in koordinacija LAS MDD 9.590,60 € 0,00 € 9.590,60 € 

            

   SKUPAJ   96.117,00 € 17.656,69 € 113.773,70 € 
 



 

 

                      PREDLOG SKLEPA 

 

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju financ (Ur. L. RS, št 60/2006, 54/2010 in 27/16) in 16. člena 

Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/16, 35/17 in 11/19) je Občinski svet Občine 

Radlje ob Dravi na svoji ____. ________seji, dne __________ sprejel naslednji  

 

 

S K L E P  

 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije investicijskega 

projekta (DIIP) »ČEBELA BERE MED« v predloženem besedilu. 

 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v 

zvezi z investicijo.  

 

 

Številka: 4110-0006/2020-14 

Datum: ___________ 

 

         

            mag. Alan BUKOVNIK 

                ŽUPAN 

 

 

 

 

 

 

 

Sklep prejmejo: 

 Zadeva, tu 3x 

 Evidenca, tu 

 

 


