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1. OPREDELITEV PROJEKTNIH PARTNERJEV, INVESTITORJA, UPORABNIKA
TER DOLOČITEV STROKOVNIH DELAVCEV OZ. SLUŽB ODGOVORNIH ZA
IZDELAVO INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1.1. Opredelitev projektnih partnerjev (investitorja)
Tabela 1: Podatki o prijavitelju / upravičencu (nosilec operacije)
Naziv:

Čebelarska zveza Slovenije

Naslov:

Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica

Odgovorna oseba:

Boštjan Noč, predsednik

Žig in podpis:

Telefon:

01 729 61 00

E-poštni naslov:

info@czs.si

Matična številka:

5141729000

Davčna številka:

SI81079435

Kontaktna oseba za izvajanje
projekta (skrbnik)

Barbara Dimc

Telefon:

01 729 61 02

E-poštni naslov:

barbara.dimc@czs.si

Tabela 2: Podatki o upravičencu (partner št. 1)
Naziv:

Občina Dol pri Ljubljani

Naslov:

Dol pri Ljubljani 1, 1261 Dol pri Ljubljani

Odgovorna oseba:

Željko Savič, župan občine Dol pri Ljubljani

Žig in podpis:

Telefon:

01 530 32 40

E-poštni naslov:

obcina@dol.si

Matična številka:

5874173000

Davčna številka:

SI81226748
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Tabela 3: Podatki o upravičencu (partner št. 2)
Naziv:

Čebelarsko društvo Dolsko

Naslov:

Dolsko 55, 1261 Dol pri Ljubljani

Odgovorna in kontaktna oseba:

Peter Uršič, predsednik

Žig in podpis:

Telefon:

041 686 427

E-poštni naslov:

cddolsko@gmail.com

Matična številka:

1202294000

Davčna številka:

17073421

Tabela 4: Podatki o upravičencu (partner št. 3)
Naziv:

»Gostišče pri čebelici«
Gostinske storitve in turizem, Sabina Pirš s.p.

Naslov:

Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica

Odgovorna in kontaktna oseba:

Sabina Pirš, direktorica

Žig in podpis:

Telefon:

01 729 61 13

E-poštni naslov:

info@pricebelici.si

Matična številka:

7134533000

Davčna številka:

SI23120606
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Tabela 5: Investitor v gradbeno infrastrukturo
Naziv:

Občina Dol pri Ljubljani

Naslov:

Dol pri Ljubljani 1, 1261 Dol pri Ljubljani

Odgovorna oseba:

Željko Savič, župan občine Dol pri Ljubljani

Žig in podpis:

Telefon:

01 530 32 40

E-poštni naslov:

obcina@dol.si

Matična številka:

5874173000

Davčna številka:

SI81226748

1.2. Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta
Tabela 6: Izdelovalec investicijske dokumentacije
Naziv:

Občina Dol pri Ljubljani

Naslov:

Dol pri Ljubljani 1, 1261 Dol pri Ljubljani

Odgovorna oseba:

Eva Vovk, strokovna sodelavka za regionalno povezovanje in protokol

Žig in podpis:

Telefon:

01 530 32 51

E-poštni naslov:

eva.vovk@dol.si

Datum izdelave:

30.10.2020

2. OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU
Operacija je namenjena razvoju območja – tako lokalnega kot tudi posledično razvoju območja
LAS Srce Slovenije. V prvi vrsti se dotika slepih in slabovidnih in jim omogoča samostojno
»čebelarsko« turistično izkušnjo. Operacija naslavlja tudi najmlajše (otroke) in jim preko igre
(iskanjem zaklada, delavnicami) ponudi znanje o pomenu čebele za našo prihodnost. S
kulinaričnim pridihom krepimo pomen lokalne samooskrbe (podpiramo kmete in druge
pridelovalce lokalnih pridelkov). Glavni cilj operacije pa je oblikovanje inovativnega turističnega
programa, ki bo v naše okolje privabil tako slovenske kot tudi tuje goste, in bo posledično
vplival na zagotavljanje ohranjanja delovnih mest, ki so zaradi trenutne situacije vprašljiva.
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Povezovanje štirih partnerjev bo omogočilo oblikovanje in razvoj omenjenega inovativnega
turističnega produkta, ki bo povezal Čebelarski center na Brdu pri Lukovici in Rajhovo domačijo
v Dolu pri Ljubljani.
V Dolu pri Ljubljani se bo poleg programa izvedlo še dodatne delavnice in strokovno
predavanje, ter organiziralo medeni sejem za povezovanje in predstavitev lokalnih ponudnikov.

Tabela 7: Osnovni podatki o operaciji
Naziv operacije – celoten oz.
dolg naziv:

Vzpostavitev inovativnega partnerskega produkta o
čebelarski dediščini – izkustveni turistični program
»Čebelja pravljica povezuje« prilagojen za slepe in
slabovidne

Skrajšani naziv operacije:

Čebelja pravljica povezuje

Operacija je (označite):

Samostojna operacija prijavitelja
Operacija skupine upravičencev, katere nosilec je
vlagatelj

Lastniška struktura operacije,
kjer se uveljavljajo invest.
stroški:

Lastnik 2 elektronskih tablic prilagojenih slepim in
slabovidnim bo Čebelarska zveza Slovenije.
Lastnik 1 elektronske tablice prilagojene slepim in
slabovidnim bo Sabina Pirš s.p..
Lastnik in upravljalec prenovljenega pomožnega objekta
s sanitarijami in postavljenega učnega čebelnjaka z
opremo bo Občina Dol pri Ljubljani.

Začetek izvajanja aktivnosti:

01.01.2021

Zaključek izvajanja aktivnosti:

31.10.2022

Območje/lokacija izvajanja
operacije:

Občina Lukovica, Čebelarski center Slovenije.

Vrednost celotne operacije:

70.111,06 EUR

Občina Dol pri Ljubljani, Rajhova domačija.

Tabela 8: Osnovni podatki o investiciji 1 – nakup opreme
Investitor:

Čebelarska zveza Slovenije

Oprema:

Nakup 2 elektronskih tablic prilagojenih slepim in
slabovidnim

Lokacija projekta/naložbe:

Čebelarski center Slovenije / Učna medena pot

Naslov:

Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica

Občina:

Lukovica

Izvajanje naložbe:

01.01.2021 -

Konec izvajanja naložbe:

31.10.2021
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Namen:

Nadgradnja čebelarske učne poti pri Čebelarskem centru
Slovenije za slepe in slabovidne bo slednjim omogočila
samostojen sprehod po čebelarski učni poti.

Vrednost investicije:

11.797,40 EUR

Tabela 9: Osnovni podatki o investiciji 2 – nakup opreme
Investitor:

Sabina Pirš s.p.

Oprema:

Nakup 1 elektronske tablice prilagojene slepim in
slabovidnim.

Lokacija projekta/naložbe:

Čebelarski center Slovenije / Gostišče pri čebelici

Naslov:

Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica

Občina:

Lukovica

Začetek izvajanja naložbe:

01.01.2021

Konec izvajanja naložbe:

31.10.2021

Namen:

Nadgradnja menija za slepe in slabovidne bo slednjim
omogočila samostojno izbiro in naročanje ponudbe.

Vrednost investicije:

5.160,60 EUR

Tabela 10: Osnovni podatki o investiciji 3 – renovacija objekta
Investitor:

Občina Dol pri Ljubljani

Objekt:

Pomožni objekt – sanitarije

Lokacija projekta/naložbe:

Rajhova domačija

Naslov:

Dol pri Ljubljani 18, 1262 Dol pri Ljubljani

Občina:

Dol pri Ljubljani

Katastrska občina:

1761 – Dol pri Ljubljani

Številka parcele:

218/1

Začetek izvajanja naložbe:

01.01.2021

Konec izvajanja naložbe:

31.10.2021

Gradbeno dovoljenje:

Št. 351-401/2020-5 z dne 21.02.2020, UE Ljubljana

Investicijska dokumentacija:

DGD, št. 1/2020, Januar 2020, Občina Dol pri Ljubljani

Druga izdelana
dokumentacija:

Lokacijska informacija, št. 3501-0264/2020 z dne
15.10.2020;
Kulturno-varstveno mnenje, št. 35102-0137/2020-2, z dne
20.02.2020, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
– OE Ljubljana.
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Namen:

Obnovitev propadajočega objekta (drvarnice, kokošnjaka)
in delno preureditev v sanitarije (33 m2) bo služila kot
podpora za izvajanje vseh nadaljnjih aktivnosti na domačiji,
vključno s krepitvijo čebelarske kulturne dediščine in
čebelarskega turizma.

Vrednost investicije:

25.362,58 EUR

Tabela 11: Osnovni podatki o investiciji 4 – postavitev enostavnega objekta
Investitor:

Občina Dol pri Ljubljani

Objekt:

Tipični slovenski čebelnjak z opremo

Lokacija projekta/naložbe:

Rajhova domačija

Naslov:

Dol pri Ljubljani 18, 1262 Dol pri Ljubljani

Občina:

Dol pri Ljubljani

Katastrska občina:

1761 - Dol pri Ljubljani

Številka parcele:

218/2

Začetek izvajanja naložbe:

01.01.2021

Konec izvajanja naložbe:

31.10.2021

Gradbeno dovoljenje:

Ni potrebno. Skladno s klasifikacijo objektov, ki je bila
objavljena v Uredbi o razvrščanju objektov (Uradni list RS,
št. 37/2018) gre za enostavni objekt v sklopu
nestanovanjske kmetijske stavbe – stavba za rejo živali, ki
ne presega površino 20 m2 in višino 4 m.

Namen:

Čebelnjak bo služil kot učno-turistični objekt za prikaz dela
s čebelami, pridobivanja medu, možnost vdihavanja
aerosola iz panjev in osveščanja o pomenu čebel. S tem
bo projekt prispeval k oživitvi vaškega jedra in krepitvi
medgeneracijskih odnosov lokalnega prebivalstva preko
različnih aktivnosti ohranjanja, razvoja in krepitve kulturne
dediščine.

Vrednost investicije:

9.889,00 EUR

3. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA
INVESTICIJSKO NAMERO
3.1. Predstavitev vodilnega partnerja projekta – Čebelarska zveza Slovenije
Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) je društvena neprofitna strokovna organizacija, ki so jo
ustanovila čebelarska društva. ČZS povezuje čebelarska društva in območne čebelarske
zveze v vsestransko učinkovito organizacijo. Na ČZS je v povprečju zaposlenih 16 ljudi.
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Pomembnejši projekti ČZS:
− Vzpostavitev sistema usposabljanj za čebelarje invalide, vzpostavitvi čebelnjakov v VDC
in učbenika za čebelarjenje prilagojenega za osebe s posebnimi potrebami itd.
− Sodelovanje v Programskem odboru Slovenske čebelarske akademije,
− Koncesija za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu, ki deluje v skladu s
Programom javne svetovalne službe v čebelarstvu v okviru katere se vodi in izvaja številne
odmevne projekte (medeni zajtrk v okviru Tradicionalnega slovenskega zajtrka, dan
apitereapije, dan slovenske hrane, dan čebelarskega turizma, čebelarski krožki in
tekmovanje mladih čebelarjev,…).
− V marcu 2017 je ČZS pričela s triletnim izvajanjem projekta promoviranja evropskih shem
kakovosti »Enjoy it's from Europe«. Projekt je bil namenjen promociji zaščitene geografske
označbe, ki jo nosi Slovenski med in zaščitene označbe porekla, ki ga nosita Kočevski
gozdni med in Kraški med. Promocija se je izvajala 3 leta (zaključek februarja 2020).
− Konec leta 2019 se je ČZS prijavila na mednarodni javni razpis za sofinanciranje projektov
NVO v okviru projekta Bridge 47 projekt za izdelavo šestih 360 stopinjskih (3D) filmov, ki bi
otrokom in tistim, ki pričnejo čebelariti ter širši javnosti, približal čebelarska opravila. Projekt,
sofinanciran s sredstvi Evropske unije in Bridge 47, se osredotoča na projekte globalnega
učenja. Poimenovan je »Za kratek čas postani čebelar« in je bil marca 2020 odobren.

3.2. Predstavitev partnerja projekta - Občina Dol pri Ljubljani
Občina Dol pri Ljubljani je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 33,3 km2. Po površini
se med slovenskimi občinami uvršča na 167. mesto. Skupno število prebivalcev je 6.310.
Občina leži na skrajnem vzhodu Ljubljanske kotline med Savo in vzpetinami severno od ceste
Ljubljana – Litija. Del občine leži tudi na desnem bregu Save. Na pobočjih in vznožjih so
razkropljene vasi s slikovitimi imeni, skupaj ima občina kar 19 naselij.
Občina Dol pri Ljubljani je v zadnjem obdobju sodelovala na projektu izvedbe rolkarske steze,
ki je bila sofinancirana s strani Fundacije za šport. Projekt se je uspešno zaključil v letu 2018.
Leta 2019 je uspela s prijavo na razpis Evropske komisije Wi-Fi4EU, s katerim želi Komisija
spodbuditi vzpostavitev brezplačnih hitrih internetnih povezav v središčih javnega življenja v
lokalnih skupnostih v vsej EU. V ta namen je občina prejela bon v znesku 15 tisoč evrov, ki bo
pokril stroške opreme in namestitve omrežja na izbranih središčih javnega življenja, kjer še ni
podobnih storitev brezplačnega brezžičnega dostopa. Projekt je v izvajanju.
Leta 2019 so bila na LAS razpise oddane ter na sejah Razvojnega sveta potrjene 3 operacije:
−

Gibanje za zdrave možgane (EKSRP) – septembra 2020 prejeta odločba Agencije
RS za kmetijske trge o celotni odobritvi stroškov, operacija je v izvajanju;

−

Po Vegovi poti (EKSRP);

−

Gibanje nas druži (ESRR) – operacija je v izvajanju.
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3.3. Predstavitev partnerja projekta - Čebelarsko društvo Dolsko
Čebelarsko društvo Dolsko je lansko leto obeležilo 100 let organiziranega delovanja. Leta
1919, leto po veliki vojni čebelarji zbrali v želji po organiziranem čebelarjenju. Čebelarji iz
dolske doline, soustanovitelji skupne čebelarske podružnice v Krtini, so se leta 1921 odločili
za odcepitev od brdske podružnice Krtina. Organizirali so svojo čebelarsko podružnico v Dolu,
kasneje pa sedež premestili v Dolsko. Čebelarsko društvo Dolsko šteje čez 70 članov.
Čebelarsko društvo je postavljeno na trdih temeljih in vseskozi z roko v roki sodeluje s šolo in
lokalno skupnostjo. Plod tega je leta 2018 odprt šolski čebelnjak pri OŠ Janka Modra in
čebelarski krožek, za katerega je veliko zanimanje. Mladi čebelarji na čebelarskih tekmovanjih
dosegajo odlične rezultate.

3.4. Predstavitev partnerja projekta - Občina Dol pri Ljubljani
V Gostišču pri čebelici se zavedajo, da je izredno pomembno je sodelovanje z različnimi
društvi, energija do gostov in različnih projektov pa predstavlja ključ do uspeha, ki ga dosegajo.
Imajo bogate izkušnje z organizacijo večjih in pomembnih dogodkov. Nekaj odmevnejših: dan
slovenske hrane (v sodelovanju s ČZS in s kuharskim mojstrom Urošem Štefelinom),
sodelovanje pri izvedbi dobrodelnega dogodka Pohod za ‘’Sladkorčke’’, gostitev konference
za CFC5 za najboljšo Slovensko boksarsko in svetovno prvakinjo Emo Kozin, v sodelovanju s
ČZS in revijo 5 zvezdic organizirajo kuharski natečaj ‘’Izvirni Slovenski medeni meni’’...

3.5. Analiza stanja z opisom razlogov za investicijsko namero
Slovenija je v svetu znana kot čebelarska dežela, ki je dala svetovnemu čebelarstvu izjemen
prispevek. Slovensko čebelarstvo je v marsičem posebno – imamo kranjsko čebelo (izvorna
dežela je Slovenija), imamo »svojevrsten« AŽ panj, čebelnjake in panjske končnice, pečemo
medenjake, izdelujemo izdelke iz lecta… Zato ni presenetljivo, da čebelarski turizem postaja
ena pomembnejših panog zelenega turizma!
Operacija je zasnovana tako, da predvideva razvoj inovativnega turističnega produkta v
osrednjeslovenski regiji s povezovanjem različnih panog: gospodarsko, nevladne organizacije
in javni sektor. Z operacijo se odpirajo nove možnosti izkustvenega doživetja, ki bodo privabile
obiskovalce v osrednjeslovensko regijo, tako posledično nagovarjamo tudi problematiko
majhnega števila zabeleženih nočitev na našem območju.
Z vključevanjem večjega števila partnerjev in pridruženih organizacij bodo združeni različni
predlogi. Za dobro upravljanje je nujno potrebno tudi vključevanje ciljnih skupin, ki bodo
neposredno uporabljale rezultate iz projekta (slepi in slabovidni, otroci, družine) in preko
evalvacijskih aktivnosti zagotoviti ustrezno spremljanje in vrednotenje rezultatov projekta.
Projekt predvideva nadgradnjo čebelarske učne poti Čebelarske zveze Slovenije pri
Čebelarskem centru Slovenije za slepe in slabovidne s pomočjo elektronskih tablic in hkrati
inovativen pristop Gostišča pri čebelici, ki bo s pomočjo posebne aplikacije na elektronski
tablici slepim in slabovidnim omogočil samostojno naročanje hrane in pijače iz ponudbe.
Tablica oz. aplikacija bo omogočala samostojno gibanje slepih in slabovidnih po učni poti.
Investicija v elektronske tablice in aplikacije za slepe in slabovidne predstavlja inovativnost na
območju Srca Slovenije, na področju čebelarstva pa tovrstni pristop v Sloveniji še ne obstaja.
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V Dolu pri Ljubljani pa bo Občina Dol pri Ljubljani na Rajhovi domačiji obnovila propadajoči
objekt in ga delno preuredila v sanitarije, delno pa v letno kuhinjo oz. prostor, ki bo omogočal
izvedbo različnih delavnic in drugih aktivnosti. Sočasno bo na posestvu omenjene domačije
postavljen tipični slovenski čebelnjak s prostorom za počitek (po principu apiterapije).
Čebelnjak bo služil kot učno-turistični objekt za prikaz dela s čebelami, pridobivanja medu,
možnost vdihavanja aerosola iz panjev in osveščanja o pomenu čebel. S tem bo projekt
prispeval k oživitvi vaškega jedra in krepitvi medgeneracijskih odnosov lokalnega prebivalstva
preko različnih aktivnosti ohranjanja, razvoja in krepitve kulturne dediščine. Postavitev
čebelnjaka bo omogočala temelje za nadaljnje projekte, preko katerih se bo krepilo delo v
čebelnjaku in razvijalo nove turistične ter promocijske ideje.
Z operacijo se odpirajo nove možnosti izkustvenega doživetja, ki bodo privabile obiskovalce v
osrednjeslovensko regijo, tako posledično nagovarjamo tudi problematiko majhnega števila
zabeleženih nočitev na našem območju. Namenjena je razvoju območja – tako lokalnega kot
tudi posledično razvoju območja LAS Srce Slovenije. Kot že omenjeno se v prvi vrsti dotika
slepih in slabovidnih in jim omogoča samostojno »čebelarsko« turistično izkušnjo. S
kulinaričnim pridihom krepi pomen lokalne samooskrbe (podpira kmete in druge pridelovalce
lokalnih pridelkov). Glavni cilj pa je oblikovanje turističnega programa, ki bo v okolje partnerjev
operacije privabil tako slovenske kot tudi tuje goste, in bo posledično vplival na zagotavljanje
ohranjanja delovnih mest, ki so zaradi trenutne situacije vprašljiva.

3.6. Predstavitev investicijskih posegov
Investicija v opremo v Lukovici naslavlja nakup 3 elektronskih tablic in pripravo aplikacije za
slepe in slabovidne, ki bo slednjim omogočila samostojen sprehod po čebelarski učni poti pri
Čebelarskem učnem centru na Brdu pri Lukovici. Omenjena aplikacija za slepe in slabovidne
bo nadgrajena z opcijo za izbiro menija v Gostišču pri čebelici.
Predvidena gradbena investicija v Dolu pri Ljubljani naslavlja rekonstrukcijo obstoječega
gospodarskega objekta (kokošnjak, drvarnica) in delno preureditev v sanitarije, delno pa v
kuhinjo oz. prostor, ki bo omogočal izvedbo različnih delavnic in drugih aktivnosti. Predvidena
so rušilna dela, elektro-inštalacijska dela, nakup in vgradnja male komunalne čistilne naprave
in nakup potrebne opreme.
Za postavitev učnega čebelnjaka je potrebna izdelava točkovnih temeljev. Učni čebelnjak bo
postavljen po naročilu in skladno z navodili ČZS, ki opisujejo tipični slovenki čebelnjak.

3.7. Predstavitev aktivnosti projekta
Operacija predvideva 22 mesecev dela in je razdeljena na dve fazi
V prvi fazi se osredotoča na vzpostavitev osnovnih nalog, ki bodo omogočale nemoteno delo
in izvedbo vsebinskih aktivnosti. ČZS bo poskrbela za nadgradnjo čebelarske učne poti pri
Čebelarskem centru Slovenije. Predviden je nakup elektronske tablice in priprava aplikacije za
slepe in slabovidne, ki bo slednjim omogočila samostojen sprehod po čebelarski učni poti.
Gostišče pri Čebelici, ki se nahaja na isti lokaciji, bo omenjeno aplikacijo za slepe in slabovidne
nadgradilo z opcijo za izbiro menija.
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V Dolu pri Ljubljani bo na Rajhovi domačiji obnovljen propadajoči objekt – v okviru
predlaganega projekta se ureja del objekta namenjen sanitarijam. Sočasno bo na posestvu
omenjene domačije postavljen tipični slovenski čebelnjak s prostorom za počitek in vanj
naseljenih 8 čebeljih družin.
V prvi fazi se bodo povezali vsi partnerji projekta in skupaj razvili idejo o skupnem turističnem
programu, ki bo povezal obe lokaciji – program bo primeren za vse turiste, imel pa bo
prilagojene vsebine za skupine otrok (vrtci, šole) in posameznike, ki so slepi in slabovidni.
V drugi fazi se bodo partnerji lotili izvedbe pripravljenega programa in ga testirali na 3
skupinah otrok (skupina 15 do 20 otrok) in 3 skupinah slepih in slabovidnih (skupina 6-8 oseb).
Namen je ugotoviti in odpraviti pomanjkljivosti programa in ga razviti v atraktivno turistično
ponudbo, ki bo v prihodnosti privabila tudi goste iz tujine.
V drugi fazi bodo partnerji tudi aktivno delali na promociji programa, in sicer z organizacijo
manjšega sejma ponudnikov lokalne prehrane (na temo medenih jedi), ki bo podprt s
strokovnim predavanjem o pomenu čebele in ozaveščanju obiskovalcev o kulturnem pomenu
čebelarske tradicije. Na Rajhovi domačiji bodo izvedene tudi 3 delavnice prikaza dela v
čebelnjaku (primerne in 3 delavnice pridobivanja medu, ki bodo dostopne širši javnosti
(posamezna delavnica je primerna za 10 – 12 oseb).

4. OPREDELITEV CILJEV PROJEKTA
Cilj operacije je vzpostaviti in promovirati nov turistični program, ki bo po zaključku operacije
prinesel dovolj tržnih sredstev za nadaljevanje aktivnosti. Prav tako se lahko vse aktivnosti, ki
bodo med trajanjem operacije za obiskovalce brezplačne, v prihodnosti tržijo.

4.1. Cilji operacije, vezani na horizontalne cilje EU
−

Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje: Operacija predvideva oživitev
podeželskih jeder za izboljšanje kakovosti bivanja, vpeljuje nove tehnologije za ranljive
skupine, učinkovito rabo prostora in nova partnerstva.

−

Okolje: Operacija spodbuja ohranjanje in izboljšanje kulturne dediščine preko
komunikacije z deležniki (delavnice, sejem). S predvidenimi dogodki spodbuja
vseživljenjsko izobraževanje in civilno participacijo: mreženje, aktivno sodelovanje pri
razvoju lokalne skupnosti.

−

Inovacije: Operacija z aplikacijo za slepe in slabovidne na območje vpeljuje novost – nov
pristop, ki tej ranljivi skupini omogoči samostojen ogled čebelarske učne poti (inovativnost
vpliva na izboljšanje trženja turistične destinacije).

−

Spodbujanje enakosti moških in žensk in nediskriminacijo: Operacija spodbuja
vseživljenjsko izobraževanje in civilno participacijo, medgeneracijskega sodelovanje in
razvoj inovativnih storitev za ranljive ciljne skupine. V načrtovanje in izvajanje akcij bodo
povabljeni tako moški kot ženske, pri izvajanju akcij ne bo diskriminacije oz. različnega
obravnavanja zaradi spola, rase, verskega, političnega ali drugega prepričanja do nobene
skupine, pri izvajanju akcij ne bo krateno dostojanstvo nikomur.
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4.2. Cilji operacije, ki prispevajo k doseganju zastavljenih ciljev Strategije lokalnega
razvoja
−

Izboljšanje podjetniške kulture: Operacija spodbuja razvoj znanja, kreativnosti in
inovativnosti, predstavlja podporno razvojno okolje za spodbujanje različnih dejavnosti
s poudarkom na lokalni samooskrbi, učinkoviti rabi virov in čebelarstvu.

−

Povečanje inovativnosti in kreativnosti: Operacija krepi konkurenčno sposobnost
turističnega gospodarstva. Spodbuja razvoj znanja, kreativnosti in inovativnosti.

−

Povečanje družbene moči deležnikov: Operacija omogoča pogoje za vsebinsko
bogato družbeno življenje na območju. Vzpostavlja pogoje za enakopravno
vključevanje slepih in slabovidnih v okolje. Izobražuje in osvešča prebivalce in jih
vključuje v življenje in delo občine.

−

Izboljšanje urejenosti podeželskega okolja in urbanih območij: Operacija prispeva
k prostorski ureditvi posestva v Dolu pri Ljubljani. Omogoča obnovitev in izgradnjo
podpornega večnamenskega objekta (sanitarije, prostor za delavnice), zagotavlja
prostor za družbene dejavnosti, skrbi za razvoj kulturne dediščine čebelarstva.

−

Okrepitev lokalne identitete: Operacija omogoča pogoje za vsebinsko bogato
družbeno življenje v dveh občinah. Skrbi za razvoj kulturne dediščine čebelarstva ter
ustvarja pogoje za enakomeren razvoj občin. Operacija naslavlja turistično promocijo
območja s poudarkom na aktivnem in doživljajskem turizmu.

−

Izboljšanje trženja turistične destinacije in povečanje diverzifikacije turistične
dejavnosti: Operacija vpliva in doprinaša k razvoju turizma s poudarkom na aktivnem
in doživljajskem turizmu.

−

Povečanje lokalne samooskrbe s hrano: Operacija spodbuja razvoj znanja,
kreativnosti in inovativnosti na področju čebelarstva in lokalne samooskrbe s hrano
(razvoj tematskih menijev v kulinarični ponudbi).

−

Izboljšanje kakovosti bivanja: Operacija omogoča pogoje za kvalitetno življenje vseh
občanov, zagotavlja boljše pogoje za delo čebelarjev, vpliva na kakovost izkušnje
slepih in slabovidnih.

−

Izboljšanje kakovosti in števila lokalnih storitev: Operacija omogoča pogoje za
vsebinsko bogato družbeno življenje v Dolu pri Ljubljani, saj dolgoročno zagotavlja
prostor za družbene dejavnosti. Spodbuja razvoj znanja, kreativnosti in inovativnosti.

−

Izboljšanje okoljske ozaveščenosti in stanja okolja: Operacija naslavlja pomen
uporabe naravnih in lokalnih surovin in pomen čebelarstva za ohranjanje biotske
raznovrstnosti in lokalno pridelavo hrane.

−

Izboljšanje socialnega kapitala: Operacija omogoča pogoje za vsebinsko bogato
družbeno življenje v občini, povezuje dve občini in postavlja temelje za nadaljnje
možnosti pridobivanja dodatnih finančnih sredstev za delovanje deležnikov.

−

Izboljšanje pogojev za delo prebivalcev, posebej ranljivih ciljnih skupin:
Operacija zagotavlja ustrezne pogoje za izvajanje sekundarnega izobraževanja otrok
in zagotavlja pogoje za kvalitetno življenje vseh občanov. Vzpostavlja pogoje za
enakopravno vključevanje invalidov (slepih in slabovidnih) v okolje.
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4.3. Ciljne skupine
Operacija neposredno nagovarja dve ranljivi skupini z oblikovanjem prilagojenega turističnega
izkustvenega programa – slepe in slabovidne (skupina oseb s posebnimi potrebami) ter
otroke (vrtci, osnovne šole). Operacija predvideva v času izvajanja projekta izvedbo 6 obiskov
programa, v katere se bo vključilo 20 oseb s posebnimi potrebami in 50 otrok.
Posredno operacija vključuje tudi druge ranljive ciljne skupine (starejše, ženske po 50. letu –
možnost sodelovanja v aktivnostih čebelarskega društva oz. udeležba na delavnicah
predvidenih v operaciji, obisk sejma).
Poleg ranljivih ciljnih skupin bodo v operacijo povabljeni tudi drugi deležniki, kot na primer
lokalni kmetje in pridelovalci lokalnih pridelkov oz. prehranskih izdelkov (sodelovanje na sejmu,
nakup surovin za meni Gostišča pri čebelici), domači in tuji turisti, lokalna društva... Projekt pa
bo posledično dosegel tudi širšo javnost.

5. UGOTOVITEV VARIANTNIH REŠITEV INVESTICIJE
5.1. Varianta »brez« investicije
Varianta »brez« investicije je varianta, ki ne vključuje nobenih investicijskih izdatkov za
izboljšanje trenutnega stanja, kar pomeni, da so stroški investicije v tem primeru enaki nič in
se ohranja obstoječe stanje, ki ne daje možnosti izboljšanja pogojev. To bi pomenilo, da nebi
dosegali namena in ciljev navedenih v prejšnjem poglavju. Zaradi tega varianta ''brez''
investicije ni sprejemljiva.

5.2. Varianta »z« investicijo
Varianta »z« investicijo pomeni zagotavljanje potrebne opreme in prostorskih pogojev za
izvajanje aktivnosti predvidenih v operaciji in vključitev ranljivih ciljnih skupin. Ureditev
infrastrukture pomeni pomembno pridobitev, ki omogoča dvig kvalitete izvajanja aktivnosti in
krepitve turistične ponudbe. Z izvedbo investicije bodo doseženi nameni in cilji predstavljeni
v prejšnjih poglavjih.

5.3. Izbor optimalne variante
Po primerjavi variant se lahko zaključi, da le izpeljava variante »z« investicijo omogoča
doseganje zastavljenih ciljev, ki so navedeni v poglavju 4. Primerjava variant pokaže, da je
varianta »z« investicijo razvojno bolj smiselna, saj v širše okolje prinese pomembne
izobraževalne, zdravstvene in družbene koristi na področju tako občine Lukovica kot občine
Dol pri Ljubljani, kar upravičuje vlaganja zasebnih in javnih sredstev.
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6. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA VREDNOSTI PROJEKTNIH
AKTIVNOSTI IN INVESTICIJE TER POTREBNA INVESTICIJSKA
DOKUMENTACIJA

6.1. Vrsta investicije
Tabela 12: vrsta investicije
X

Investicija v nakup opreme in druga
opredmetena osnovna sredstva

Prodaja ali opustitev rabe osnovnih
sredstev

X

Rekonstrukcija

Investicijsko vzdrževanje

Adaptacija, sanacija

X

Novogradnja
Rušitev obstoječega objekta

Zunanja ureditev

6.2. Osnova za določitev vrednosti projekta in investicije
Predračunska vrednost projekta (vključno z investicijskim delom) je ocenjena na podlagi
predhodnih informativnih ponudb potencialnih:
−
−
−
−
−

izvajalcev zemeljsko-gradbenih del,
ponudnikov obrtniških del,
ponudnikov IT opreme,
ponudnikov čebelarske opreme in materiala,
predavateljev oz. strokovnjakov na področju čebelarstva.

Ponudbe so bile zbrane v fazi priprave projekta med septembrom in oktobrom 2020.

6.3. Ocena vrednosti projektnih stroškov in finančna konstrukcija
Tabela 13: Finančna konstrukcija celotne operacije po fazah izvajanja
FAZA 1

FAZA 2

EUR

%

EUR

SKUPAJ
%

%

Celotna vrednost operacije

59.587,95

100

10.523,11

100

70.111,06

100

Upravičeni stroški operacije

51.612,38

/

9.926,07

/

61.538,45

/

Zaprošen %

/

65

/

65

/

65

Zaprošena sredstva CLLD

33.548,05

/

6.451,95

/

39.999,99

/

Predvidena lastna sredstva

26.039,90

35

4.071,16

35

30.111,06

35

500,00

0,8

2.970,00

28,2

3.470,00

4,9

Prispevek v naravi
Predvidena dinamika
vlaganja zahtevka

30.11.2021
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Tabela 14: Finančna konstrukcija operacije po fazah izvajanja in virih financiranja v EUR
Vir financiranja

1. faza

Čebelarska zveza Slovenije

2. faza

Skupaj

7.176,10

1.978,65

9.154,75

16.193,70

990,01

17.183,72

175,00

1.039,50

1.214,50

2.495,10

63,00

2.558,10

ESKRP

33.548,05

6.451,95

39.999,99

Skupaj

59.587,95

10.523,11

70.111,06

Občina Dol pri Ljubljani
Čebelarsko društvo Dolsko*
Sabina Pirš s.p

* prispevek v naravi

6.4. Potrebna projektna in investicijska dokumentacija
Glede na ugotovljeno vrednost investicije je skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo
in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06,
54/10 in 27/16) potrebno izdelati naslednjo (investicijsko) dokumentacijo:
Tabela 15: Vrsta investicijske dokumentacije
Št.

Vrsta dokumentacije

DA/NE

Že pridobljeno

1

Dokument identifikacije investicijskega projekta

DA

NE

2

Investicijski program

NE

/

3

Predinvesticijska zasnova

NE

/

DA/NE

Že pridobljeno

Tabela 16: Vrsta projektne dokumentacije
Št.

Vrsta dokumentacije

1

Idejna zasnova

DA

DA

2

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja

DA

DA

3

Projekt za izvedbo – izvedbeni načrt

NE

/

4

Popis del

DA

DA

DA/NE

Že pridobljeno

Tabela 17: Upravna dovoljenja za poseg v prostor
Št.

Vrsta dokumentacije

1

Lokacijska informacija

DA

DA

2

Gradbeno dovoljenje

DA

DA

3

Uporabno dovoljenje

DA

NE

4

Soglasje ARSO

NE

/

5

Kulturno varstveno soglasje

DA

DA

6

Druga soglasja

NE

/
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7. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO GRADBENO
INVESTICIJO
7.1. Projektna rešitev gradbene investicije
Preureditev pomožnega objekta v sanitarije in kuhinjo s prostorom za delavnice bo izvedena
na podlagi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD).

7.2. Lokacija
Predvideni poseg bo izveden v Dolu pri Ljubljani, na območju posestva Rajhove domačije (Dol
pri Ljubljani 18, 1262 Dol pri Ljubljani), na zemljiščih s parcelno št. 218/1 in 218/2, k.o. Dol pri
Ljubljani. Parcela je v lasti Občine Dol pri Ljubljani. Skupna površina območja urejanja je 53
m2 (objekt – del s sanitarijami 33 m2, čebelnjak 20 m2). Na orto-foto posnetku in shemi ureditve
je z rdečo označeno območje izvajanje aktivnosti, z rumeno pomožni objekt (sanitarije, kuhinja)
in z modro predvidena umestitev čebelnjaka.
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7.3. Varstvo okolja
Pri načrtovanju, izvedbi in uporabi površin, ki so predmet investicijskih posegov, bodo
upoštevani vsi veljavni predpisi, ki urejajo varstvo okolja. Načrtovana investicija ne bo imela
negativnih vplivov, ki bi obremenjevali ljudi ali okolje.
Operacija prispeva k ohranjanju narave in trajnostni rabi naravnih danosti območja (čebele,
čebelji pridelki, avtohtone medovite rastline). V območju se predvideva ohranjanje tradicije
čebelarstva na naraven in za naravo nemoteč ter nevsiljiv način. Operacija v okolje ne vpeljuje
mehanizacije z izpušnimi plini, ki bi bremenili okolje, ampak ponuja enostavno elektronsko
rešitev tabličnih računalnikov, ki omogoča tudi vnose sprememb in nadgradenj ter tako
omogoča dolgoročnost produkta .
Operacija podpira in stimulira sonaravno rabo endogenih resursov območja – namen
oblikovanja novih medenih menijev je vzpostavitev partnerstva med lokalnimi ponudniki
lokalno pridelane hrane in gostiščem. Za degustacije medu se bo izbralo različne vrste medu
lokalnih čebelarjev.
Predvidene akcije krepijo okoljsko ozaveščenost in informiranost (pomen čebele za prihodnost
človeštva). Nova pridobljena znanja bodo omogočila, da je več ranljivih skupin tudi okoljsko
odgovornih in da lokalno okolje prepoznavajo kot vredno in pomembno za življenje in delo.
Projekt pozitivno vpliva tudi na zdravje ljudi, saj bo v čebelnjaku tudi prostor za počitek (po
principu apiterapije).

7.4. Terminski plan izvedbe projekta in investicije
Operacija je razdeljena na dve fazi
−
−

1. faza bo potekala od 1. januarja 2021 do 31. oktobra 2021
2. faza bo potekala od 1. novembra 2021 do 31. oktobra 2022

Faze operacije predstavljajo dinamiko vlaganja zahtevkov. Partnerji operacije zahtevek za
sofinanciranje izvedbe operacije vložijo po zaključku operacije ali po zaključku posamezne
faze operacije, če je tako opredeljeno v terminskem planu za izvedbo operacije.
Tabela 18: Dinamika črpanja sredstev
FAZA

Datum zahtevka

Vrednost zahtevka v EUR

I. faza

30.11.2021

33.548,05

II. faza

30.11.2022

6.451,95

SKUPAJ

39.999,99

Partnerji projekta morajo zaradi zaključevanja programskega obdobja izvesti operacijo
najkasneje do 31.12.2022. Obdobje trajanja operacije mora vključevati čas za izvedbo glavnih
aktivnosti ter čas za administrativni zaključek operacije.
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Tabela 19: Ocena poteka izvedbe predvidenih aktivnosti
Zap.

Aktivnost

1. faza

2. faza
X

1

Vodenje in koordinacija projekta

X

2

Idejna zasnova povezovalnega turističnega programa za
slepe in slabovidne ter otroke (investicija v opremo)

X

3

Delna adaptacija podpornega objekta na Rajhovi domačiji –
sanitarije (gradbena investicija)

X

4

Postavitev učnega čebelnjaka na Rajhovi domačiji s
prostorom za oddih (investicija v enostavni objekt)

X

5

Promocija programa

X

6

Izvedba programa za slepe in slabovidne – 3 skupine

X

7

Izvedba programa za otroke – 3 skupine

X

8

Izvedba predavanj in delavnic na Rajhovi domačiji za občane
– delo s čebelami, pridobivanje medu

X

X

Izvedbena investicijska dela se bodo predvidoma zaključila do konca oktobra 2021, projektne
aktivnosti pa do konca oktobra 2022.

7.5. Viri in dinamika financiranja
ČZS je skupaj s partnerji prijavila projekt Čebelja pravljica povezuje na 1. javni poziv za izbor
operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani,
Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2020 za sklad EKSRP. Javni poziv
se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v
okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga
vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije znaša do 65%.

Sredstva za izvedbo operacije partnerji zagotovijo iz lastnih sredstev.
Občina Dol pri Ljubljani je ob sprejemu rebalansa proračuna za leto 2020 v Načrtu razvojnih
programov 2020-2023 predvidela sredstva pod št. projekta OB022-20-0012 (Ohranjanje
čebelarske dediščine, LAS), ki v letih 2021 in 2022 zagotavlja potrebna sredstva za izvedbo
projekta.
Čebelarsko društvo Dolsko v projektu sodeluje z lastnim delom, ki ga obračuna kot prispevek
v naravi. Zunanjih stroškov nima predvidenih.

Viri in dinamika financiranja po stalnih cenah je prikazana v poglavju 6.3 (Ocena vrednosti
projektnih stroškov in finančna konstrukcija).
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8. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE
INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S
ČASOVNIM NAČRTOM
Investicija je nujna in smiselna predvsem z vidika zagotavljanja prostorskih pogojev za
nadaljnje aktivnosti in razvoj območja – tako lokalnega kot tudi posledično razvoju območja
LAS Srce Slovenije, v okviru katerega se pričakuje sofinancerska sredstva. S kulinaričnim
pridihom krepimo pomen lokalne samooskrbe (podpiramo kmete in druge pridelovalce lokalnih
pridelkov). Glavni cilj operacije pa je oblikovanje turističnega programa, ki bo v okolje
partnerjev projekta privabil tako slovenske kot tudi tuje goste, in bo posledično vplival na
zagotavljanje ohranjanja delovnih mest, ki so zaradi trenutne situacije vprašljiva.

Izvedba projekta (investicija) je neprofitne narave. Ekonomska upravičenost projekta se
kaže v zagotavljanju nedenarnih koristi, ki jih bo naložba imela za uporabnike in je
upravičena s širšega družbenega, razvojnega in turističnega vidika.
Korist, ki ji izvedba projekta prinaša na družbenem področju, je tudi pozitiven učinek na
povečanje kvalitete življenja prebivalcev. Operacija oživlja vaško jedro v Dolu pri Ljubljani na
način, ki vključuje lokalne deležnike in njihove vsebine (ČD Dolsko). Koristi, ki jih izvedba
projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju, je vzpostavitev ugodnih pogojev za
razvoj čebelarske stroke in turizma. Operacija ustvarja novo večsektorsko partnerstvo, ki
spodbuja podjetniško inovativnost in kreativnost.
Skladno s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16), je za
investicijske projekte, ki ne presegajo vrednosti 100.000,00 EUR potrebno pripraviti
dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki se ga lahko ustrezno prilagodi,
vendar pa vsebuje vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje
spremljanja učinkov. Z vidika investicijske dokumentacije in glede na vrednost investicije
zadošča poenostavljena verzija dokumenta identifikacije investicijskega projekta.
Iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta je razviden namen in upravičenost
investicije, zato je smiselno, da se sprejme sklep o potrditvi izvedbe investicije.

9. IZBOR OPTIMALNE VARIANTE
Investicija je ekonomsko upravičena, saj predlagana investicija pomeni doseganje zastavljenih
ciljev, ki so navedeni v poglavju 4. V širše okolje prinese pomembne izobraževalne,
zdravstvene in družbene koristi na področju tako občine Lukovica kot občine Dol pri Ljubljani,
kar upravičuje vlaganja zasebnih in javnih sredstev.
Območje urejanja je javno dostopno. K sodelovanju v projektnih aktivnostih bodo vabljeni vsi
prebivalci območja LAS Srce Slovenije.
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