
 

 

MED-O-VITA 

Partnerji v projektu: LAS s CILjem, LAS loškega pogorja, LAS Mežiške doline in LAG 

Istočna Istra 

Vrednost celotnega projekta: 327.584,72 EUR 

Vrednost projekta LAS s CILjem: 91. 684,54 EUR 

Sofinanciranje iz sredstev CLLD za LAS s CILjem:  72.556,02 EUR 

Trajanje projekta: 1. december 2017 – 31. oktober 2019 

Povzetek: 

V okviru projekta Enjoy Tour (program SLO-ITA), se je v preteklem programskem obdobju 

intenzivno obravnavalo čebelarske vsebine. Izdelalo se je raziskavo o čebelarstvu na Idrijskem 

in Cerkljanskem, raziskavo o meščanskem čebelnjaku, promocijske materiale in obnovilo 

meščanski čebelnjak v Idriji. S čebelami v meščanskem čebelnjaku gospodari ČD Idrija, ki 

predstavlja čebelnjak tudi v turistične in izobraževalne namene. S prijavljeno operacijo se 

namerava nadgraditi čebelarske vsebine, vzpostaviti nov turistični produkt, vzpostaviti skupno 

trženje medu ter sodelovanje z ranljivimi skupinami. 

 

 

Aktivnosti LAS s CILjem: 

  

      Faza 1 traja od 1. 12. 2017 – 30. 9. 2018: 

• Ureditev infrastrukture za razvoj  in uporabo novih praks in znanj.  

(Obnova 2 opuščenih čebelnjakov, nakup čebelarske opreme in tehničnih pripomočkov, 

nabava tehtnice za spremljanje donosa). 

• Biodiverziteta čebeljih paš.  

(Pilotna zasaditev medovitih rastlin na neobdelanih površinah). 

• Vodenje in koordinacija projekta. 

 

     Faza 1 traja od 1. 12. 2017 – 31. 10.2019: 

 

• Izmenjava izkušenj in znanj ter implementacija na območju LAS. 

 (Sodelovanje in skupno trženje čebelarjev na lokalnih prireditvah, vključevanje ranljivih 

skupin).  

 



 

  

 

• Razvoj in trženje storitev in proizvodov.  

 (Izvedba aktivnosti za uporabo medu v lokalni kulinariki, izvedba aktivnosti izdelave 

spominkov, izvedba aktivnosti za promocijo čebelarstva, medu, čebeljih pridelkov in 

izdelkov, izdelava puzzel (sestavljanke) na temo čebelarstva). 

• Biodiverziteta čebeljih paš.  

   (Popis čebeljih paš, ureditev vrta medovitih rastlin v okolici preseljenih obnovljenih  

čebelnjakov). 

• Vodenje in koordinacija projekta. 

 

Rezultati projekta: 

• Postavitev dveh starejših obnovljenih čebelnjakov, ki bosta služila v izobraževalno 

turistične namene. 

• Nov turistični produkt (spominek iz medu). 

• Ureditev nasada medovitih rastlin.  

• Vzpostavitev sodelovanja s čebelarji iz območij partnerskih LAS. 

Cilji: 

• Ohraniti in oživiti dediščino območja. 

• Razviti in oblikovati nove turistične produkte oz. storitve. 

• Aktivirati potenciale ranljivih skupin. 

• Ohraniti, varovati in primerno rabiti naravne vire. 

• Izboljšati kakovost življenja na podeželju. 

 

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP 

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl  

 

Povezava na spletno stran PRP https://www.program-podezelja.si/sl/  

 

 

 

Za vsebino spletne strani je odgovorna LAS s CILjem. Organ upravljanja za izvajanje Programa 

razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano. 

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
https://www.program-podezelja.si/sl/

