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Odgovorna urednica: Ana Zupanc
Uredniški odbor: Urška Vedenik, Irena Cehtl, Martina 
Ljubej, Mojca Repnik, Vesna Slemenšek, Milena 
Slatinek, Ana Zupanc, Rajko Antlej
Oblikovanje, postavitev in prelom: Ana Zupanc
Izdajatelj: Razvojna agencija Kozjansko za Lokalno 
akcijsko skupino »Od Pohorja do Bohorja«
Avtorji besedil: Razvojna agencija Kozjansko, Občine 
LAS »Od Pohorja do Bohorja«, upravičenci projektov 
LEADER/CLLD
Fotografije: arhiv Razvojne agencije Kozjansko, arhiv 
občin območja LAS »Od Pohorja do Bohorja, arhivi 
upravičencev projektov, Kulturno umetniško društvo 
Epik teater, Miha Matavž, Danijel Berden, Vid 
Ponikvar, Gregor Katič, Matej Nareks, Dan Briški, Ana 
Zupanc
Kontaktni podatki uredništva: Lokalna akcijska 
skupina »Od Pohorja do Bohorja«, Razvojna agencija 
Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur, 
telefon: (03) 747 13 02
e-pošta: info@las-pohorje-bohor.si

Brezplačni izvod prejmejo vsa gospodinjstva občin 
Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, 
Vitanje in Zreče.

Tisk: Papirna galanterija Ferlež
Naklada: 17.900 izvodov

Časopis POB je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu 
RS za kulturo pod zaporedno številko 1873.

Za vsebino je odgovoren vodilni partner LAS »Od 
Pohorja do Bohorja« – Razvojna agencija Kozjansko. 
Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa 
razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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Osnovne značilnosti LAS
»Od Pohorja do Bohorja«

Obsega območje 7 občin:
Dobje, Dobrna, Oplotnica, 
Slovenske Konjice, Šentjur,  
Vitanje, Zreče.

Velikost območja: 528,9 km2.

Število prebivalcev: 49.181.

Ustanovitelji LAS: javni (občine, 
javne institucije ...), ekonomski 
(podjetja, kmetije ...) in zasebni  
sektor (društva, posamezniki).

LAS ima svojo Strategijo lokal-
nega razvoja.

Članstvo v LAS je odprto.

Projekti LEADER/CLLD v letu 2022

Grčija 2022 – Dobre prakse in pristopi izvajanja pristopa LEADER/CLLD
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Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER/CLLD

CLLD
lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost

Ukrep LEADER je orodje, ki spodbuja skupni lokalni razvoj po pristopu »od spodaj navzgor«. Tak pristop omogoča lokalnemu prebivalstvu, 
da z oblikovanjem lokalnih partnerstev – lokalnih akcijskih skupin (LAS) aktivno odloča o prednostnih nalogah in razvoju lokalnega območja.

V programskem obdobju 2014–2020 se ukrep Leader izvaja kot del skupnega pristopa CLLD.

Podlago za pripravo in izvajanje SLR predstavlja Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 
(Uredba CLLD).

Sredstva za sofinanciranje se črpajo iz skladov:

•	 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP),
•	 Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR),
•	 Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR).

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, se izvaja skozi naslednje podukrepe: 

•	 pripravljalna podpora (19.1),
•	 podpora za izvajanje operacij v okviru SLR, ki ga vodi skupnost (19.2), 
•	 priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS (19.3), 
•	 podpora za tekoče stroške in stroške animacije (19.4). 

podukrep Podpora za tekoče stroške in 
stroške animacije

Podpora, namenjena sofinanciranju 
tekočih stroškov, nastalih pri upravljanju 
in delovanju LAS, vključno s spremljanjem 
in vrednotenjem LAS ter sofinanciranje 
stroškov animacije območja LAS.

podukrep Podpora za izvajanje operacij 
v okviru SLR, ki ga vodi skupnost

Podpora, namenjena stroškom, nastalih 
pri izvedbi operacij lokalnih akterjev in 
LAS.
Operacije morajo prispevati k 
uresničevanju ciljev, določenih v SLR.

podukrep Priprava in izvajanje 
dejavnosti sodelovanja LAS

Podpora, namenjena stroškom LAS, 
ki nastanejo pri izvajanju posameznih 
operacij sodelovanja med LAS-i.

podukrep Pripravljalna podpora 

Podpora namenjena oblikovanju lokalnih 
partnerstev in pripravi strategije lokalnega 
razvoja (SLR).
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Lokalna akcijska skupina »Od Pohorja do Bohorja«

vodilni partner LAS: Razvojna agencija 
Kozjansko

ustanovljena leta 2015

območja občin: Dobje, Dobrna, Oplotnica, 
Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Zreče

110 članov LAS (zasebni sektor 51, 
ekonomski sektor 41, javni sektor 18)

www.las-pohorje-bohor.si

število prebivalcev: 50.791

velikost območja: 528,9 km2

info@las-pohorje-bohor.si

črpanje sredstev iz skladov EKSRP in ESRR

uresničevanje ciljev Strategije lokalnega 
razvoja LAS 

oblikovana na območju s skupnimi potrebami 
in izzivi

FB/LASOdPohorjadoBohorja
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LAS »Od Pohorja do Bohorja« v letu 2022

Razvojna agencija Kozjansko –  
vodilni partner LAS »Od Pohorja do Bohorja« 

Naloge vodilnega partnerja LAS obsegajo:

•	 zagotavljanje administrativne tehnične 
podpore delovanju LAS,

•	 zagotavljanje učinkovite podpore 
upravičencem pri črpanju sredstev iz 
programa CLLD.

Razvojna agencija Kozjansko je tudi v letu 
2022 skrbela za nemoteno delovanje LAS 
»Od Pohorja do Bohorja«. Zagotavljala 
je strokovno-tehnično podporo organom 
LAS pri njihovem delovanju, hkrati 
pa skrbela tudi za animacijo območja, 
kar predstavlja pomoč in usmeritve 
potencialnim upravičencem projektov pri 

Žička pot (projekt: Žički zeleni turizem)

Razvojna agencija Kozjansko

snovanju ideje in pripravi dokumentacije, 
kot tudi upravičencem, ki svoje uspešno 
prijavljene in odobrene projekte že izvajajo. 
Vodilni partner jim nudi strokovno in 
administrativno pomoč pri pripravi vlog, 
pri izvajanju operacij, ter pri pripravi 
dokumentacije zahtevkov za izplačila, ki je 
zelo obsežna. Lahko bi rekli, da je vodilni 
partner prvostopenjska administrativna 
kontrola in kontrola na terenu pri izvajanju 
operacij, druga stopnja pa sta Agencija za 
kmetijske trge in razvoj podeželja (za črpanje 
sredstev sklada EKSRP), ter Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo (za črpanje 
sredstev iz sklada ESRR).

Letošnje leto je za Lokalno akcijsko 
skupino »Od Pohorja do Bohorja« izredno 
uspešno obdobje pridobivanja evropskih 
nepovratnih sredstev, namenjenih razvoju 
podeželja. Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo je odobrilo skupen projekt 
lokalnih skupnosti in projektnih partnerjev 
območja LAS »Od Pohorja do Bohorja« z 
nazivom LAS »Od Pohorja do Bohorja« za 
vse generacije. Cilj projekta je  vzpostavitev 
šestih medgeneracijskih točk na območju 
urbanih središč LAS »Od Pohorja do Bohorja« 
v občinah Dobrna, Oplotnica, Slovenskih 
Konjicah, Šentjur, Vitanje in Zreče, ter 
izvedba ostalih spremljevalnih projektnih 
aktivnosti, s katerimi bodo vzpostavljeni 
pogoji za trajne medgeneracijske povezave. 
LAS »Od Pohorja do Bohorja« je bila v vlogi 
prijavitelja projekta, projektno partnerstvo 
pa dopolnjuje še 15 partnerjev iz območja 
LAS (lokalne skupnosti, društva, javni 
zavodi, samostojni podjetniki, socialna 
podjetja …). Za pripravo projektne ideje, 
dokumentacije, koordinacijo projektnega 
partnerstva in izvajanja projektnih aktivnosti 

skrbi Razvojna agencija Kozjansko, vodilni 
partner LAS »Od Pohorja do Bohorja«.

Z dosego vseh ciljev in kazalnikov se je v 
letu 2022 zaključilo kar 16 projektov, ki so 
jih upravičenci uspešno prijavili na javne 
pozive LAS »Od Pohorja do Bohorja« za 
izbor operacij, ki prispevajo k uresničevanju 
Strategije LAS »Od Pohorja do Bohorja«. 
Upravičenci projektov izvajajo projektne 
aktivnosti in pripravljajo vso potrebno 
dokumentacijo ob strokovni podpori 
zaposlenih pri vodilnem partnerju LAS 
»Od Pohorja do Bohorja«, Razvojni agenciji 
Kozjansko. 

Uspešno zaključeni projekti LEADER/
CLLD v letu 2022:
•	 Apartmaji Cokla zero
•	 Ranljive skupine z dvigalom do mesta 

povezovanja
•	 Potujoča popravljalnica
•	 Dnevni center Vile Eksena
•	 Razvoj turistične infrastrukture na 

Zreškem Pohorju
•	 Ranljivim skupinam naproti s športno-

igralnimi kapacitetami
•	 Več-funkcijski medgeneracijski prostor 

z zelenimi parkirišči
•	 Inovativno preurejena avtobusna 

postajališča kot stičišča
•	 Prepoznavanje priložnosti na varovanih 

območjih narave –  Jezero priložnosti
•	 Ukrepi za varstvo okolja in ohranjanje 

narave zelene Dobrne
•	 Eko-umetniški festival Vile Eksena
•	 Korak nazaj, da gremo naprej
•	 Vzpostavitev kratke dobavne verige 

ekoloških produktov na območju LAS 
od Pohorja do Bohorja

•	 "Zdrava kuhinja na kolesih – domače je 
najboljše!"

•	 Žički zeleni turizem
•	 Nova učna okolja v mestu in na 

podeželju

Chefove skrivnosti: Zelišča v jedeh (projekt: 
Korak nazaj, da gremo naprej)

Preplastitev igrišča in urbana ureditev ob igrišču 
na Stranicah (projekt: Ranljivim skupinam 
naproti s športno-igralnimi kapacitetami)
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Spletna stran LAS:

 

Eko gajbico, prosim!

 

Ko zadišijo zeli …

Eko veriga Pohorje Bohor.si

V letošnjem letu je bila – po nenačrtovanem 
premoru zaradi situacije s koronavirusom 
– izvedena tudi strokovna ekskurzija LAS 
»Od Pohorja do Bohorja«. Odpravili smo 
se v Posočje, kjer so nam gostitelji, ekipa 
LAS Dolina Soče, predstavili delovanje 
njihovega LAS, z zanimanjem smo si ogledali 
tudi primere dobrih praks, sofinanciranih 
v okviru mehanizma LEADER/CLLD. 
Pester celodnevni program nas je popeljal 
po starem mestnem jedru Tolmina, ki 
ga uspešno oživljajo v sklopu projekta za 
oživljanje starega mestnega jedra, si ogledali 
pisarne Coworking baze, kjer najdejo prostor 
za svoje delo različni profili podjetnikov, 
rezultate projekta Vrtičkanje in hortikultura, 
ki ga je izvedel VDC Tolmin. Dopoldanski 
del smo zaključili na vodenem sprehodu po 
novi pešpoti ob reki Tolminki in ogledom 
ribogojnice Faronika. Popoldan smo preživeli 
v Kanalu, kjer nam je podpredsednik LAS 
Dolina Soče predstavil prenovo in oživljanje 
trga Kontrada, izvedeli pa smo tudi 
zanimivosti ribištva na Kanalskem.

Predstavniki LAS »Od Pohorja do Bohorja« 
in vodilnega partnerja vedno skrbimo za 
povezovanje deležnikov na ravni celotne 
države, zato se redno udeležujemo  posvetov 
in ekskurzij lokalnih akcijskih skupin, ki 
jih organizira Društvo za razvoj slovenskega 
podeželja, ki povezuje lokalne akcijske 
skupine celotne Slovenije. Tako smo se v 
juliju udeležili posveta LAS v Bohinju, v 
oktobru mednarodne strokovne ekskurzije v 
Grčiji, ter strokovnega posveta ob 20- letnici 
Društva za razvoj slovenskega podeželja. 
V sklopu posveta je bila predstavljena 
tudi Monografija LEADER, strokovna 
publikacija o izvajanju pristopa LEADER/
CLLD, v sklopu katere je bila podrobno 
predstavljena in preučevana tudi naša LAS 
»Od Pohorja do Bohorja«.

V mesecu avgustu se je v Gornji Radgoni 
odvil jubilejni 60. Mednarodni kmetijsko-
živilski sejem, v sklopu katerega so bili 
predstavljeni finalisti evropskega natečaja 
»Rural Inspiration Awards 2022: The 
Future is Youth! Med 8 najboljših projektov 
iz Slovenije je bil uvrščen tudi projekt, 
izbran na javnem pozivu LAS »Od Pohorja 
do Bohorja« z nazivom Nova učna okolja v 
mestu in na podeželju. Uspešni projekti so 
odlična promocija našega LAS »Od Pohorja 
do Bohorja« tako v Sloveniji, kot tudi širše. 

Ana Zupanc, svetovalka za razvoj podeželja

Vabljeni, da obiščete spletno stran LAS 
»Od Pohorja do Bohorja«,  kjer si lahko 
preberete več o projektih, aktualnih novicah 
in zanimivih informacijah. Vabljeni tudi k 
všečkanju FB/LASOdPohorjadoBohorja

Predstavitev finalistov natečaja Rural Inspiration 
awards na sejmu AGRA

Utrinki strokovne ekskurzije LAS »Od Pohorja do Bohorja« v Posočje

Strokovni posvet ob 20. obletnici delovanja 
Društva za razvoj slovenskega podeželja in 
predstavitev Monografije o izvajanju pristopa 
LEADER/CLLD

LAS »Od Pohorja do Bohorja« v Tolminu
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5. evropski podeželski parlament Kielce 2022
PRISLUHNIMO PODEŽELJU

V dneh od 12. do 15. septembra 2022 
je v mestu Kielce na Poljskem potekal 5. 
evropski podeželski parlament, ki je združil 
udeležencev iz 39 evropskih držav - ljudi 
podeželja, strokovnjake, predstavnike 
organizacij in institucij evropske unije, ki tako 
ali drugače prispevajo k razvoju evropskega 
podeželja. Parlamenta se je udeležila tudi 
osemčlanska slovenska delegacija, med 
katerimi smo bili predstavnica Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
predstavniki Društva za razvoj slovenskega 
podeželja, predstavnica Zveze slovenske 
podeželske mladine in predstavnika dveh 
lokalnih akcijskih skupin. Raznolike 
teme strokovnih predavanj, okroglih miz, 
delavnic in študijskih ogledov dobrih praks 
na podeželju so naslavljale aktualne teme, 
s katerimi se trenutno sooča Evropa in 
evropsko podeželje, kot so vojna, inflacija, 
energetska kriza, klimatske spremembe, 
poplave, požari, prehrambna samooskrba, 
spremembe, ki jih je povzročila pandemija 
COVID-19 … Med govorci okrogle mize 
je bil tudi koordinator evropske mreže za 
podeželje PREPARE, g. Goran Šoster.

Začetki evropskega podeželskega parlamenta 
segajo v leto 1989, na Švedsko, kjer se je 
ustvarila iniciativa za boljšo vključenost 
lokalne skupnosti v razvoj podeželja. 
Iniciativa se je trudila za boljši dialog med 
lokalno skupnostjo in odločevalci, kar bi 
doprineslo k razvoju podeželja, k zaznavanju 
potreb lokalnega prebivalstva na podeželju.

V okviru ogleda dobrih praks gostujočega 
LAS smo si ogledali rezultate projektov, 
ki naslavljajo reševanje problematike 
onesnaženosti zraka in podnebne spremembe  
ter trajnostni razvoj. Sprehodili smo se 
skozi revitaliziran zdraviliški kompleks 
Busko-Zdroj, poseben zaradi stolpa, ki z 
izhlapevanjem soli ustvarja mikroklimo 
obmorskega kraja, in blagodejno vpliva na 
dihala. Ob reki Nida je bil v okviru projekta 
LEADER urejen obrečni prostor, zgrajen 
je bil tudi pomol, z namenom popestriti 
ponudbo za aktivno preživljanje prostega 
časa tamkajšnjih prebivalcev. Posebnost 
ureditve je umeščenost v zavarovano 
območje NATURA 2000. Kraj Stopnica 
je bil predstavljen kot primer dobre prakse 
revitalizacije, modernizacije kraja v duhu 
trajnostnega razvoja in spoštovanja naravnih 
in okoljskih virov.

Ob zaključku podeželskega parlamenta 
je bila podpisana tudi deklaracija »Rural 
People's Declaration of Kielce«. Zaključki 
nagovarjajo evropske prebivalce in 
odločevalce k ustvarjanju skupnosti, odporne 
na krize in izzive, ki nas pestijo v sedanjosti 
in prihodnosti.

Na poti proti domu smo se ustavili še na 
Češkem, ter se v mestu Štramberk srečali s 
predstavniki tamkajšnjega LAS, si ogledali 
rezultate projektov, sofinanciranih s sredstvi 
LEADER, ter izmenjali dragocene izkušnje 
za nadaljnje uspešno delo pri izvajanju 
strategije lokalnega razvoja.

Ana Zupanc, svetovalka za razvoj podeželja

Slovenski predstavniki na ERP 2022

Kongresna dvorana, kjer se je odvijal strokovni 
program evropskega podeželskega parlamenta

Razgledni stolp v mestu Busko-Zdroj ki ustvarja mikroklimo obmorskega kraja Krajinska ureditev ob reki Nida v območju Natura 2000

Prizorišče podeželskega parlamenta
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PRISLUHNIMO PODEŽELJU
Dobre prakse in pristopi izvajanja pristopa LEADER/CLLD

GRČIJA 2022

Predstavitev implementacije pristopa LEADER 
v Grčiji

Samooskrbna kmetija Oria guest house & farm

Utrinek preteklosti - Atenska akropola

V začetku meseca oktobra smo se 
predstavniki LAS »Od Pohorja do Bohorja« 
in vodilnega partnerja LAS, Razvojne 
agencije Kozjansko, udeležili mednarodne 
strokovne ekskurzije LAS po Grčiji, ki jo je 
organiziralo Društvo za razvoj slovenskega 
podeželja. Slednje povezuje posameznike 
in institucije, ki soustvarjajo podeželje, ter  
deluje kot mreža lokalnih akcijskih skupin. 
Poudarek tokratne strokovne ekskurzije 
so bile vsebine, povezane z morjem in 
akvakulturo. Ogledali smo si številne 
primere dobrih praks, povezanih s pristopom 
LEADER/CLLD, se srečali z grškimi organi 
upravljanja, lokalnimi akcijskimi skupinami 
in nosilci projektov, s katerimi smo izmenjali 
dragocene izkušnje v zvezi z izvajanjem 
LEADER/CLLD. Strokovni del ekskurzije 
je bil prepleten z izkušnjami življenja na 
podeželju, grškimi običaji, ter ogledi naravne 
in kulturne dediščine.

Popotovanje smo pričeli v Atenah, kjer smo 
se srečali s predstavniki Organa upravljanja 
(operativni program za ribištvo in morje 
2014 – 2020), si na otočju Salamina 
ogledali rezultate projektov LEADER, 
ter se srečali s predstavniki LAS Attica. 
Z zobato železnico smo se iz obmorskega 
mesta Diakopto popeljali skozi krajinsko 
pestro dolino v osrčje polotoka Peloponez, 
do mesta Kalavryta. Tam smo si ogledali 
primer dobre prakse samooskrbne kmetije 
Oria guest house & farm, ki leži na 
nadmorski višini 1000 m, kjer poskrbijo 
za razvajanje brbončic s tradicionalno 
grško kulinariko. Sledilo je srečanje z LAS 
Achaia in predstavitev delovanja tamkajšnje 
razvojne agencije ter implementacija 
LEADER pristopa na njihovem območju. 
Organizatorji so nam omogočili tudi ogled 
predelovalnega obrata grškega feta sira, 
ki se nahaja v Kalavryti, ter nas popeljali 
v magični jamski svet Cave of lakes. Imeli 
smo tudi privilegij - kot prvi obiskovalci 
smo si ogledali nov interpretacijski muzej, 
financiran s sredstvi LEADER. Oglede 
dobrih praks smo 3. dan zaključili na 

ribji farmi s tradicionalnim kosilom in 
predstavitvijo ribogojstva na kmetiji. 
Četrtek pa smo pričeli z ogledom samostana 
Mega Spileo, ki je poseben zaradi lege in 
vklesanosti v živo skalo. Med povratkom 
proti Atenam smo se srečali še s predstavniki 
Zahodne grške regije, ter v zavarovanem 
mokrišču Alyki opazovali biotsko pestrost 
območja, še posebej flaminge. Seveda pa 
smo morali pred odhodom domov doživeti 
še čar antične Atenske akropole, ki kraljuje 
nad mestom Atene. 

Doživeli smo čudovito strokovno 
popotovanje in se v Slovenijo vrnili polni 
vtisov ter idej za izvajanje strategije lokalnega 
razvoja za naš LAS, LAS »Od Pohorja do 
Bohorja«. Z vami pa delimo nekaj foto 
utrinkov …

Ana Zupanc, svetovalka za razvoj podeželja

Pridelovalni obrat feta sira v Kalavryti

Tradicionalna narodna noša otočja Salamina

Vlak »zobate železnice« na poti v Kalavryto
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Eko gajbico, prosim!

Ko zadišijo zeli …

Pričakovana višina sofinanciranja iz 
sklada EKSRP: 99.869,19 EUR

Pričakovana višina sofinanciranja iz 
sklada EKSRP: 95.968,27 EUR

Spletna stran LAS:

 

Eko gajbico, prosim!

 

Ko zadišijo zeli …

Eko veriga Pohorje Bohor.si

Spletna stran LAS:

 

Eko gajbico, prosim!

 

Ko zadišijo zeli …

Eko veriga Pohorje Bohor.si

Nadaljujemo uspešne zgodbe LAS »Od Pohorja do Bohorja« 
PROJEKTI SODELOVANJA LAS

V juniju je Agencija Republike Slovenije 
za kmetijske trge in razvoj podeželja z 
odločbami  o pravici do sredstev odobrila kar 
2 projekta LAS »Od Pohorja do Bohorja«, 
ki jih je LAS v partnerstvu z drugimi LAS 
iz Slovenije in Bolgarije prijavil na 6. javni 
razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje 
dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske 
skupine. Razpis je v mesecu februarju 
2022 objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. V hudi konkurenci 
je bilo odobrenih zgolj 12 projektov 
sodelovanja, med njimi tudi projekta LAS 
»Od Pohorja do Bohorja« Eko gajbico, 
prosim! ter Ko zadišijo zeli …., na kar smo 
lahko upravičeno ponosni.

Ključen poudarek razpisa je bilo merilo 
Prispevek k doseganju strategije »Od 
vil do vilic« za pravičen, zdrav in okolju 
prijazen okoljski sistem, dobrodošlo pa je 
bilo vključevanje deležnikov s področja 
ekološkega kmetovanja. Raznoliko projektno 
partnerstvo LAS »Od Pohorja do Bohorja« je 
zasnovalo projektne aktivnosti, ki naslavljajo 
tematike spodbujanja pridelave in predelave 
ekološke hrane, ozaveščanje o podnebnih 
spremembah in prilagajanju nanje, okoljske 
trajnosti ter vključevanja ranljivih skupin. S 
partnerji drugih LAS pa so bile zasnovane 
skupne projektne vsebine s prenosi praks na 
druga območja.

Kratek opis obeh projektov vam razkrijemo 
v članku, podroben opis pa najdete na 
spletni strani LAS (dostop preko QR kod). 
Vabljeni k branju! 

Nabiranje in pridelava zelišč imata v Sloveniji 
že dolgoletno tradicijo. Obe dejavnosti sta se 
v preteklosti razvijali in ohranjali predvsem 
v samostanih, predvsem na področju 
zdravilstva. Za tem se je razvilo tudi nabiranje 
zelišč, sušenje le-teh in zbiranje posušenih 
zelišč v odkupnih centrih za potrebe živilske 
in farmacevtske industrije. 

5 slovenskih in 2 bolgarska LASa se srečuje 
z enotnim izzivom, kako neizkoriščene 
potenciale izjemne biotske raznovrstnosti in 
tradicionalnih znanj s področja zeliščarstva in 
divjih zeli spremeniti v razvojno priložnost. 
Zelišča in divje zeli imajo posebno mesto v 
tradiciji obeh držav.

Z operacijo se rešujejo specifične potrebe 
po krepitvi kvalitetne pridelave in predelave 
zeli z investicijami v ekološko pridelavo in 
predelavo zeli, promociji ekoloških zelišč in 
divjih, prosto rastočih zeli, izobraževanju in 
spodbujanju ekološke pridelave in predelave 
ter njihova uporaba, prenašajo se dobre 
prakse med LAS-i, iščejo povezave in nova 
znanja, krepijo se zmogljivosti lokalnega 
razvoja, ki se bodo implementirala na 
območju vključenih LAS.

Partnerji LAS »Od Pohorja do Bohorja«

•	 Milan Kalan

•	 Razvojna agencija Kozjansko

Aktivnosti LAS »Od Pohorja do Bohorja«

•	 Nakup nove opreme za predelavo zelišč 
(sušilnica za zelišča, rotavapor, destilator 
eteričnih olj, stroj za pakiranje filter 
vrečk, tiskalnik nalepk in etiketirka).

•	 Nakup stojnic za trženjske prireditve.

•	 Delavnice na temo »divje kulinarike«.

•	 Izvedba prireditve Bučn'ce.

•	 Priprava skupnega promocijskega 
kataloga zeliščarske ponudbe vseh 
sodelujočih LAS.

•	 Promocija projekta.

•	 Vodenje in koordinacija projekta.

V projekt so vključeni 4 slovenski LAS in 
3   LAS iz Bolgarije. Glavni namen operacije 
sodelovanja ˝Eko gajbico, prosim!˝, ki se bo 
izvajala na območju Slovenije in Bolgarije, 
je zasledovanje oziroma prispevanje k 
doseganju strategije ˝Od vil do vilic˝, ki 
stremi k razvoju pravičnega, zdravega in 
okolju prijaznega prehranskega sistema. Prav 
s tem namenom je v operacijo vključenih 
kar 12 partnerjev z ekološkim certifikatom, 
ki si prizadevajo za pridelavo, predelavo in 
uporabo zdrave, lokalne  ekološke hrane. 
Operacija preko naložb na kmetijah ali 
zadrugah prispeva k trajnostni ekološki 
proizvodnji hrane in predelavi ekološke 
hrane, ter posredno k prehodu na zdrav in 
trajnostni način prehranjevanja.

Partnerji LAS »Od Pohorja do Bohorja«

•	 Občina	Zreče

•	 Jože	Brodej

•	 Karl	Čadej

•	 Urška Topolšek Planinšek (NDDK)

•	 LTO	Rogla-Zreče	GIZ

•	 Razvojna agencija Kozjansko

Aktivnosti LAS »Od Pohorja do Bohorja«

•	 Naložba na Zreški kmečki tržnici v 
Zrečah. 

•	 Postavitev Multimata pred poslovalnico 
KGZ Zreče. 

•	 Naložba na ekološki kmetiji Čadej. 

•	 Naložba na ekološki kmetiji Brodej. 

•	 Nadgradnja Etnološkega muzeja Brodej.

•	 Vzpostavitev spletne trgovine za 
prodajo ekoloških pridelkov in izdelkov 
ter oblikovanje tiskovin Eko turistične 
kmetije Urška.

•	 Promocija lokalne hrane, ekološkega 
kmetijstva in strategije od vil do vilic, 
delavnice, predavanja in izobraževanja 
na področju podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje. 

•	 Ogledi dobrih praks in implementacija.  

•	 Vodenje in koordinacija projekta. 
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Uresničevanje ciljev in kazalnikov Strategije lokalnega 
razvoja LAS »Od Pohorja do Bohorja«

PROJEKTI LEADER/CLLD V LETU 2022
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vlagatelj 

Okoljsko raziskovalni zavod

partnerji 

Skrinja, kulturno umetniško 
društvo

Turistično	društvo	Dobrna

višina	sofinanciranja 

23.814,91 EUR

sklad 

EKSRP

faza projekta

zaključen

i

Potujoča popravljalnica

Potujoča popravljalnica in prikaz tehnike 
popravil 

Namen projekta je bil, da v okviru 
konzorcija z izvajanjem načrtovanih 
aktivnosti dosežemo glavni cilj SLR za TP 
»Večja vključenost mladih, žensk in drugih 
ranljivih skupin«. Predmet operacije, 
ki se še danes ohranja v trajnosti, je bil 
vzpostavitev mobilne popravljalnice in 
izvajanje praktičnih aktivnosti, pri čemer  
smo izboljšali pogoje za večjo vključenost 
prepoznanih ranljivih skupin, zlasti 
mladih in žensk, ter s tem prispevali k 
izboljšanju položaja teh dveh skupin, saj 
jim bo omogočeno aktivno sodelovanje 
v aktivnostih in s tem večja vključenost v 
družbo. Mlade smo usmerjali v podjetniško 
razmišljanje, ki ga družba potrebuje v  prid 
večje samooskrbe tudi na področju lokalne 
izdelave in popravila izdelkov in odločitvi za 
obrtni poklic, ki je na območju LAS vedno 
bolj iskan. Ženske, ki imajo na območju 
LAS premalo podjetniških priložnosti ali 
sploh poznavanja le – teh, poleg tega jih pesti 
velika brezposelnost, smo vključili na aktiven 
način, da so pridobile znanja in veščine in 
tako postale bolj opolnomočene za zaposlitev 
in bolj kakovostno življenje tako na področju 
trajnostnega turizma kot zelenih delovnih 
mest. S praktičnimi prikazi, možnostjo 
aktivne vključitve, zagotovitvijo boljše 
dostopnosti informacij in možnosti učenja 
z mobilno popravljalnico smo prispevali k 
ustvarjanju ustreznega podpornega okolja 
za razvijanje podjetniških idej in posledično 
novih delovnih mest – eden izmed razlogov 
pomanjkanja le – teh je nezadostna 
informiranost, pomanjkanje podpore, ki bi 
zainteresiranim omogočila razvijanje njihove 

ideje, še zlasti idej, ki niso dovolj prepoznane, 
še posebej ne z vidika »klasičnega« poklica. 
S potujočo popravljalnico smo prispevali 
k uresničevanju cilja SLR, primerni in 
zadovoljivi infrastrukturi, ki je potrebna 
za zagotovitev ustrezne kakovosti bivanja 
in osnovnih pogojev za življenje, še zlasti 
na podeželskem območju, ki je od urbanih 
središč, kjer so večinoma vse storitve 
skoncentrirane, precej oddaljeno.

Potujoča popravljalnica še vedno reagira 
na potrebe iz okolja. Konkretno je velik 
razkorak med ponudbo storitev na področju 
učinkovite rabe virov, kot so izdelki za 
ponovno uporabo, ki se še vedno odlagajo 
med kosovne odpadke, in na drugi 
strani potrebo po možnosti vključevanja 
ranljivih skupin v dejavnosti, ki potekajo v 
razvijajajočem sektorju, kakor tudi potrebe 
za trajnostni turizem. Mnogi, zlasti starejši 
in invalidi, potrebujejo prilagojene izdelke 
za premagovanje oviranosti. Vsled tega 
smo sestavili konzorcij, ki je  sposoben 
uresničevati dolgoročno strategijo, ki je 
skupna vsem nam in sicer, da v izvajanje 
aktivnosti varčne rabe virov s ponovno 
uporabo vključimo lokalno skupnost in 
posebej ranljive skupine. Prijavitelj ORZ 
kot okoljski zavod s področja razvoja novih 
pristopov varčevanja virov in izdelkov, partner 
2 Društvo Skrinja s področja ohranjanja 
obrti in promocije lokalnih izdelkov, obnove 
lokalnih in zavrženih izdelkov, oblikovanja 
umetnosti odpadkov za razumevanje lepot 
narave v smislu varovanja virov, partner 3 
Turistično društvo pa z aktivnostmi prispeva 
k oblikovanju splošne družbene zavesti v 
prid družbene odgovornosti. 

V skladu z zasledovanjem Ukrepa 6: 
Ustvarjanje in zagotavljanje priložnosti za 
širšo udeležbo ranljivih skupin v družbi smo 
izvedli:

tri oblike tečajnih prikazov  z mojstrom 
popravil v potujoči popravljalnici za snovne 
tokove: 

1. TEKSTIL 

Udeleženci tečajnih prikazov popravil s 
potujočo popravljalnico za tekstilni snovni 
tok so prejeli nova znanja, veščine oz. 
nadgradili svoje predznanje s področja 
osnovnih šiviljskih popravil in sicer: paranje 
šivov, vpeljevanje trakov in elastik, krajšanje 
oblačil, popravilo in zamenjava zadrge, 
krpanje oblačil, šivanje gumbov. 

Prav tako jih je mojster popravil poučil o 
novih trendih v modi ter predstavil nekaj 
tehnik, kako lahko svoja stara oblačila 
spremenijo, jim povrnejo svež, mlad 
videz. Oblačila nadgradimo z raznimi 
dekorativnimi gumbi, perlami, kristali, 
čipkami, trakovi ali pa vezemo cvetje. 

2. POHIŠTVENI SNOVNI TOK

Udeleženci tečajnih prikazov popravil s 
potujočo popravljalnico za pohištveni 
snovni tok so prejeli nova znanja, veščine 
oz. so nagradili svoje predznanje s področja: 
prenove/obnove kosa pohištva (stol, nočna 
omarica), tapeciranja in »upcycling« pohištva 
(klubska mizica iz lesenega kovčka). 

3. GOSPODINJSKO DEKORATIVNI 
SNOVNI TOK 

Udeleženci tečajne oblike popravil s potujočo 
popravljalnico za gospodinjsko dekorativni 
snovni tok so prejeli nova znanja, veščine, 
predloge idej, kaj vse lahko naredijo iz 
gospodinjskih in dekorativnih predmetov, 
preden jih odvržejo med odpadke. Z 
mojstrom popravil so izdelovali: sveče iz 
odpadnega olja (uporabimo skodelice, 
kozarce v katere nalijemo odpadno olje), 
tabla ne pozabi (uporabimo leseno desko 
za rezanje, uporabimo podstavke iz plute), 
lončki za shranjevanje (uporabimo kozarce, 
skodelice, kozarce za vlaganje), lončki za 
rože malo drugače (rože, zelenjavo posadimo 
v skodelice za kavo), pladenj za pecivo 
(uporabimo krožnike, skodelice, svečnike, 
kozarce), stojalo za nakit (uporabimo 
krožnike, skodelice, svečnike, kozarce), 
cvetlični lončki (cvetličnemu lončku 
spremenimo namembnost, postane lonček 
za shranjevanje), stenske ure (prenova stare 
ure), okvirji za slike (okvirju spremenimo 
namembnost, postane tabla, pladenj). 

Tudi po zaključku projekta prepoznavamo 
enake potrebe, ki so lahko tudi izzivi: 
starajoča družba, osamljenost, potrebe po 
manjših popravilih izdelkov, ki so dostopni 
in uporabni za premagovanje ovir.

Dr. Marinka Vovk, ORZ, Vodja projekta 
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vlagatelj 

Gričnik	Jožica

partnerji 

Občina	Zreče

Društvo	kmetic	Zarja	
Slovenske	Konjice	-	Zreče

višina odobrenega 
sofinanciranja 

29.070,76 EUR 

sklad 

EKSRP

faza projekta

zaključen

i

»EKOPRODUKTI 2020«
Vzpostavitev kratke dobavne verige ekoloških produktov na 

območju  LAS »Od Pohorja do Bohorja«

Spletna stran LAS:

 

Eko gajbico, prosim!

 

Ko zadišijo zeli …

Eko veriga Pohorje Bohor.si

V Sloveniji narašča zanimanje za ekološko 
kmetijstvo, vendar je sodelovanje med 
velikimi in malimi ponudniki še precej 
nerazvito, zato je potrebno povezovanje 
še naprej spodbujati in krepiti. Tu smo 
videli partnerji v projektu naš doprinos k 
lokalnemu okolju na območju LAS »Od 
Pohorja do Bohorja« in se v okviru projekta 
povezali v inovativno partnerstvo, ki lahko v 
okolju doprinese k učinkovitejšemu prenosu 
informacij med ponudniki lokalne hrane in 
odjemalci ter s tem omogoči učinkovitejšo 
oskrbo lokalnega prebivalstva z lokalno 
hrano.

Kratkoročni cilj projekta je bil s pomočjo 
partnerjev informirati lokalno prebivalstvo o 
pomembnosti lokalne oskrbe in vzpostaviti 
kratko dobavno verigo ekoloških produktov 
na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja«, 
kar predstavlja zasnovo inovativnega 
poslovnega modela med kmeti in ostalimi 
deležniki. Dolgoročni cilj projekta: na 
podlagi zasnove modela pozitivno vplivati 
na zagotavljanje novih zelenih delovnih mest 
na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja«.

V okviru projekta smo izvedli naslednje 
aktivnosti: 

•	 vodilna partnerica projekta Jožica 
Gričnik je kupila kombinirano 
vozilo, ki omogoča hlajenje, saj se 
je zaradi povečanega povpraševanja 
in z namenom dodane vrednosti na 
kmetiji pojavila potreba po nakupu 
kombiniranega vozila, ki omogoča 
širjenje dejavnosti. Vozilo je namenjeno 
dostavljanju ekološke hrane končnim 
uporabnikom.

Kombinirano vozilo za uresničevanje kratke 
dobavne verige na območju LAS »Od Pohorja 
do Bohorja«

•	 Ustvarili spletno stran www.
ekoverigapohorjebohor.si, kjer so na 
voljo informacije o projektu, vključno 
s predstavitvijo ponudbe lokalnih 
ekoloških ponudnikov.

Izobraževanje o lokalni samoosrkbi in možno-
stih razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji 
ter pogostitev v izvedbi Društva kmetic Zarja 
Slovenske Konjice–Zreče

•	 Izvedli analizo stanja ekološke ponudbe 
lokalne hrane in izdelali strategijo 
vzpostavitve kratke dobavne verige 
ekoloških ponudnikov, ki je dostopna 
na spletni strani.

•	 Društvo kmetic Zarja je pod 
mentorstvom strokovnjakinje iz 
Šolskega centra Slovenske Konjice-
Zreče izvedlo kulinarično delavnico. 
Glavna tema je bila nadgradnja sedanjih 
receptov v modernejšo obliko. Recepti 
so na voljo na spletni strani. 

•	 Občina Zreče je izvedla izobraževanje 
na temo lokalne oskrbe. Predavateljica, 
gospa Andreja Žolnir iz  KGZ Celje, 
je med drugim predavala o možnostih 
trženja kmetijskih pridelkov in 
poslovnih priložnosti na kmetiji v 
okviru dopolnilne dejavnosti. 

•	 Eden od ciljev projekta je bil tudi 
vključitev ranljivih skupin. Z namenom 
pridobivanja novih znanj je bila 
organizirana ekskurzija kjer so si članice 
Društva kmetic Zarja Slovenske Konjice 
Zreče ogledale primere dobre prakse 
ekološkega kmetovanja. 

Lena Lavre, koordinatorka projekta

Izvedba kuharskega tečaja

Strokovna ekskurzija ogledov dobrih praks 
ekološkega kmetovanja
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vlagatelj 

Občina	Šentjur

partnerji 

Razvojna agencija Kozjansko

KUD Epik teater

360PESKOVNIK,	Vid	Slana	s.p.

višina	sofinanciranja 

do 50.000,00 EUR

sklad 

EKSRP

faza projekta

v izvajanju

i

Ureditev kletne etaže v objektu št. 26 in 27 v Zgornjem trgu v 
Šentjurju

»IPAVČEVA 26«

PROTOKOLARNI OBJEKT S 
PRENOVO KLETI DO NOVIH VSEBIN

V poletnem času so se pričela obnovitvena 
dela kletnih prostorov v stavbah Ulica 
skladateljev Ipavcev 26-27. 

Občina Šentjur se je s projektno idejo uspešno 
prijavila na Javni poziv LAS »od Pohorja do 
Bohorja« in pridobila sofinanciranje v višini 
50.000 evrov. 

S projektnimi vsebinami želimo vzpostaviti 
pogoje za oblikovanje dodatne turistične 
ponudbe, ki bo omogočala inovativen 
pristop k interpretaciji kulturne in naravne 
dediščine območja. Z vzpostavitvijo prostora 
in oblikovanjem novih turističnih produktov 
bodo ustvarjeni pogoji za ustvarjanje novega 
delovnega mesta, hkrati pa bo tako prostor 
kot turistični produkti prilagojen različnim 
ciljnim skupinam – mladim, starejšim in 
invalidom.

V kletni etaži objekta Ipavčeva 26 se bodo 
uredili multimedijski prostor in sanitarije, 
izvedel se bo dvigalni jašek, v kletnih 
prostorih se bo v celoti izvedel nov talni 
sestav ter nove betonske stopnice. S tem bodo 
omogočeni izkoristek prej neuporabnega 
prostora in nove turistične vsebine. 

V okviru projekta se bodo poleg ureditve 
samega prostora, pripravili inovativni 

turistični produkti, ki bodo prilagojeni 
različnim ciljnim skupinam, organizirana 
bosta dva različna dogodka za ciljne skupine, 
na katerih bomo prikazali vse možnosti, ki 
jih nudijo sodobni pristopi k interpretaciji 
kulturne in naravne dediščine. S sodobnimi 
pristopi k promociji z uporabo predvsem 
inovativnih oglaševalskih akcij na različnih 
družbenih omrežjih (FB, Instagram, TikTok 
…), bomo projekt in njegove rezultate na 
sodoben način razširjali tudi izven meja 
občine Šentjur.

Prenovljen vrt Ipavčeve hiše - zunanji 
protokolarni prostor

zunanji prireditveni prostor, imenujemo ga 
kar »šentjurske Križanke«. Zgodbo Zgornjega 
trga nadaljujemo vse do vznožja, kjer skrbimo 
za vzdrževanje verjetno najbolj markantne 
zgradbe v občini  – OŠ Franja Malgaja 
Šentjur, kjer smo na poti v trg uredili učilnico 
na prostem v naravi. Čisto zraven najdete tudi 
pred nekaj leti obnovljen nekdanji kulturni 
dom, sedaj sodoben Ipavčev kulturni center. 
Zgodbe preteklosti tako dobivajo nov lesk in 
živahen kulturni ter mladostni utrip. 

ČAROBNOST ZGORNJEGA TRGA 

Zgornji trg v Šentjurju predstavlja zgodovinsko 
trško jedro, zaradi katerega je Občina Šentjur 
ponosna članica Združenja zgodovinskih 
mest Slovenije in veliko naporov vlaga v 
njegovo ohranitev. Vse stavbe se prenavljajo 
v skladu s priporočili stroke; v eno od njih, 
Ul. Skladateljev Ipavcev 17, smo pred leti 
umestili Razvojno agencijo Kozjansko, več 
muzejskih zbirk in TIC. Poleg cerkve sv. 
Jurija v trgu kraljuje nekdanje domovanje 
znamenitih zdravnikov in skladateljev 
Ipavcev, to je obenem občinski protokolarni 
objekt ter muzej. Vrt pod hišo s stoletno lipo 
in Plečnikovim vodnjakom smo pred kratkim 
prenovili in pridobili nov zunanji prostor za 
protokolarne in druge prireditve, dostopen 
tudi invalidom. Tik ob Ipavčevi hiši smo 
življenje s prenovo vdahnili mogočni stavbi, 
povsem dotrajani, ki je po temeljiti sanaciji 
postala prostor za mlade glasbenike – glasbena 
šola (Ul. Skl. Ipavcev 30), med njima pa je 

Prenova prostorov na Ipavčevi 26 in 27
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Prenovljena mansarda

KAKO NA RESEVNO?

Na pot se lahko odpravimo z javnim prevozom ali osebnim 
avtomobilom. Na Železniški postaji Šentjur si lahko po predhodni 
najavi ogledamo Muzej Južne železnice. 
Štajersko AC zapustimo na izvozu Dramlje, se zapeljemo skozi 
Šentjur, nadaljujemo skozi naselje Hruševec do podnožja Resevne, 
do parkirnega prostora pri spomeniku padlim borcem NOB (iz 
Šentjurja 6 km). Tam parkiramo, do stolpa je še 10 minut hoje. 

Če pustimo avto v Šentjurju, na Resevno vodi več označenih 
planinskih poti (1 ura in 30 min). Na njo se lahko podamo skozi 
naselje Hruševec mimo Krajnčice – pot nas bo večino časa vodila 
po njeni severni strani. Lahko se odpravimo iz Šibenika ali Jakoba 
pri Šentjurju – hodili bomo po južnem pobočju Resevne. 

Mogoč je dostop tudi gibalno oviranim po predhodnem dogovoru 
z domom.

PLANINSKI DOM NA RESEVNI JE PRILJUBLJENA 
POSTOJANKA ŽE VEČ KOT POL STOLETJA.

Dom je bil zgrajen leta 1963, v letu 2022 pa celovito obnovljen in 
energetsko saniran. Za turiste in pohodnike je na voljo 35 ležišč 
v dveh apartmajih in skupnih ležiščih. Prenovljen dom omogoča 
izvedbo naravoslovnih taborov za otroke in mladino, izobraževanj 
in seminarjev ter je primeren za bivanje družin.

KDAJ SE LAHKO 
OKREPČAMO IN 
OSVEŽIMO V 
PLANINSKEM DOMU?

Dom nudi hrano in pijačo. 
Odprt je od srede do petka 
od 8. do 20. ure (poleti do 21. 
ure), ob sobotah, nedeljah 
in praznikih od 7. do 20. 
ure (poleti do 21. ure). Ob 
ponedeljkih in torkih je dom 
zaprt. Po predhodnem 
dogovoru je za večje 
skupine dom odprt tudi izven 
odpiralnega časa.

RESEVNA

KAM VIDIMO, KO SE POVZPNEMO 
20 METROV VIŠJE?

Z vrha stolpa je lep razgled v vse smeri. Na 
vzhodu in jugu vidimo Kozjansko hribovje, 
na severovzhodu Boč, Plešivec, Donačko 
goro, pa vse do Slemena pri Zagrebu. Na 
jugozahodni strani so Svetina, za njo Tolsti 
vrh in v smeri proti Savinji in Savi vrhovi 
Posavskega hribovja. Proti severozahodu se 
širi Celjska kotlina s Štorami in Celjem, vidi 
se do Kamniško-Savinjskih Alp, ob lepem 
vremenu v tej smeri vidimo Triglav. Na severu 
se razteza šentjurska dolina, v ozadju se 
vidi Konjiška gora, levo Paški Kozjak, za njim 
Plešivec (Uršlja gora), desno pa vidimo vso 
južno stran Pohorja z Roglo.

Višina: 20 m
Nadmorska višina: 650 m
Leto izgradnje: 1996

Vsebine letaka, oblikovanega v okviru projekta

vlagatelj 

Planinsko	društvo	Šentjur	pri	
Celju

partnerji 

Občina	Šentjur

360Peskovnik, Vid Slana s.p.

višina odobrenega 
sofinanciranja 

do 50.000,00 EUR 

sklad 

EKSRP

faza projekta

v izvajanju

i

»DOM NA RESEVNI«
Planinski dom na Resevni

Planinski dom na Resevni stoji na južni strani 
hriba Resevna (650m n.v.), tik pod vrhom 
hriba, na severnem obrobju Kozjanskega. 
Lokacija je sončna in izjemna, saj ponuja 
z bližnjega razglednega stolpa čudovite 
razglede po Kozjanskem, proti Pohorju, 
Kamniško-Savinjskim Alpam, Posavskemu 
hribovju in Savinjski dolini. Dom se nahaja 
sredi gozda in je idealen prostor za izvajanje 
raznih naravoslovnih aktivnosti za otroke 
in mladino, kot tudi za rekreacijo vseh 
generacij. 

Prostori in infrastruktura v letu 1963 
zgrajenega doma so bili povsem dotrajani. 
Zato je Planinsko društvo Šentjur pristopilo 
k fazni celostni investicijski obnovi doma, ki 
se je izvedla v 3 fazah. 1. Faza je predmet 
projekta Planinski dom na Resevni. 
Obnovljene so bile sanitarije v pritličju in 
nadstropju, v mansardo so se umestile nove 
sanitarije. V mansardi so se uredila tudi 
skupna ležišča, ki bodo na voljo predvsem 
skupinam otrok in mladih za organizacijo 
naravoslovnih taborov. V ostalih fazah 

prenove so se uredile še sobe in dva družinska 
apartmaja, tako da bo dom nudil 35 ležišč.

Novo urejena apartmaja in prenovljene 
sobe s skupinskimi ležišči bodo omogočale 
nočitve sredi neokrnjene narave. Dom bo 
lahko sprejel večje skupine, kar je še posebej 
zanimivo za šolske skupine, planince, 
tabornike, skavte, mladinska društva in 
druge skupine, ki poleg nočitev s prehrano 
potrebujejo še večnamenske prostore za 
izvajanje različnih aktivnosti.

Ilustracije: Kvirina Martina Zupanc
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LAS »Od Pohorja do Bohorja« za vse generacije
»POB ZA VSE GENERACIJE«

vlagatelj 

LAS »Od Pohorja do Bohorja«

partnerji 

Občina	Dobrna

Društvo	vseživljenjskega	
učenja	Dobrna

Občina	Oplotnica

Knjižnica	Josipa	Vošnjaka	
Slovenska Bistrica

Občina	Slovenske	Konjice

Šolski	center	Slovenske	
Konjice	–	Zreče

Mladinski center Dravinjske 
doline,	Zavod	za	razvoj	
kreativnosti, inovativnosti 
in socialnega podjetništva 
Slovenske Konjice so.p.

Občina	Šentjur

Društvo	upokojencev	Šentjur

Topstar,	Jure	Godler	s.p.

Občina	Vitanje

Center Noordung

Občina	Zreče

LTO	Rogla	–	Zreče,	
gospodarsko interesno 
združenje	za	pospeševanje	
turizma

Razvojna agencija Kozjansko

višina	sofinanciranja 

do 264.623,45 EUR 

sklad 

ESRR

faza projekta

v izvajanju

i
Operacija LAS »Od Pohorja do Bohorja« 
za vse generacije se osredotoča zagotoviti 
šest medgeneracijskih povezav na 
območju urbanih središč Lokalne 
akcijske skupine Od Pohorja do Bohorja. 
Operacija zajema šest investicijskih posegov 
na območju urbanih središč, in sicer na 
Dobrni, Oplotnici, Slovenskih Konjicah, 
Šentjurju, Vitanju in Zrečah in uresničuje 
cilje Strategije lokalnega razvoja LAS »Od 
Pohorja do Bohorja«. Gre za skupen projekt 
celotnega območja Lokalne akcijske skupine 
»Od Pohorja do Bohorja«, kjer bodo lokalne 
skupnosti na svojih območjih izvajale 
investicije v javno infrastrukturo z namenom 
zagotovitve infrastrukturnih pogojev za 
oblikovanje medgeneracijskih povezav na 
svojih območjih. Ostali partnerji v projektu 
pa so zadolženi za izvajanje spremljevalnih 
aktivnosti z namenom vzpostavitve 
medgeneracijskih povezav. Vodilni partner 
projekta je LAS »Od Pohorja do Bohorja«, 
ki koordinira izvajanje celotnega projekta in 
skrbi za promocijo. 

Operacija LAS »Od Pohorja do Bohorja« 
za vse generacije je razdeljena v šest 
investicijskih podprojektov, ki se izvajajo 
istočasno na različnih lokacijah, v urbanih 
središčih LAS, in sicer:
•	 ureditev površin za večjo vključenost 

ranljivih skupin na podeželju – Občina 
Dobrna.

•	 Poligon Pumptrack Oplotnica – Občina 
Oplotnica.

•	 Vzpostavitev podjetniškega inkubatorja 
v Slovenskih Konjicah – Občina 
Slovenske Konjice.

•	 Ureditev parkirišča za avtodome 
in otroškega igrišča v Šentjurju za 
medgeneracijsko druženje – Občina 
Šentjur.

•	 Investicijsko vzdrževalna dela na objektu 
KSEVT Vitanje – Občina Vitanje.

•	 Preureditev prostorov stare železniške 
postaje Zreče – Občina Zreče.

Ureditev površin za večjo vključenost 
ranljivih skupin na podeželju – Občina 
Dobrna

V Občini Dobrna je bila zaznana potreba 
oz. s strani občanov in društev pridobljena 
pobudo po večjemu vključevanju ranljivih 
skupin, aktivnemu preživljanju prostega 
časa, spodbujanju medgeneracijskega 
povezovanja, druženju vseh generacij. Podana 
je bila pobuda k aktivnostim v urbanem 
naselju Dobrna, ki bodo namenjene aktivni 
udeležbi ranljivih skupin, medsebojnemu 
povezovanju in sodelovanju. Na območju 
občine je sicer urejen prostor, ki je namenjen 
medgeneracijskemu povezovanju, vendar se 
je izkazalo, da so potrebe po vključevanju 
ranljivih skupin še dosti večje, za kar je bilo 
potrebno urediti dodatne površine. V ta 
namen je občina, v sodelovanju s partnerjem 
Društvom vseživljenjskega učenja Dobrna, 
v urbanem naselju Dobrna uredila površine 
za večjo vključenost ranljivih skupin, kjer 
je mogoče aktivno preživeti prosti čas, 
omogočeno je medgeneracijsko povezovanje, 
druženje, doživetje in zdravo gibanje v 
naravi vseh starostnih in ranljivih skupin 
prebivalcev. Površine so urejene v bližini 
šolskega in vrtčevskega kompleksa, ob 
sprehajalni poti, ki jo vsakodnevno koristijo 
domačini in turisti.

Ureditev zajema: fitnes naprave (9 kom), večje 
kompleksno igralo in plezalno igralo iz vrvi. 
Fitnes naprave so namenjene kakovostnemu 
razgibavanju oseb vseh ranljivih skupin, 
nekaj naprav je namenjenih tudi za invalide, 
eno pa za hkratno uporabo več oseb. Večje 
kompleksno igralo je namenjeno starostni 
skupini otrok od 3–2 let, sočasno se lahko 
igra skupina od 25 do 30 otrok. Plezalno 
igralo je namenjeno starejši starostni skupini 
otrok, od 7. leta naprej. Do urejenih površin 
je mogoče dostopati peš, s kolesom, z 
invalidskim vozičkom. S tem so izboljšani 
pogoji za večjo vključenost ranljivih skupin. 
S postavitvijo igral in naprav so omogočeni 

Urejene površine za večjo vključenost ranljivih skupin na Dobrni 
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Poligon Pumptrack Oplotnica – Občina 
Oplotnica

V občini Oplotnica je plod skupnega projekta 
za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja 
Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do 
Bohorja« izgradnja grbinastega poligona z 
razgibano grbinasto asfaltno stezo s posebej 
oblikovanimi valovi in nagnjenimi zavoji – 
»pumptrack poligon«. 

Grbinasti poligoni so prostor za rekreativno 
vožnjo z različnimi športnimi rekviziti, 
izvajanje  trikov in profesionalne treninge 
naprednejših uporabnikov, kot tudi za 
dogodke in tekmovanja. Nudijo varno mesto 
za druženje, sprostitev in vadbo ter izvajanje 
urbanih športov. Nov grbinasti poligon v 
Oplotnici se razteza na približno 1.000 m2. 
Uporabniki lahko izvajajo športno dejavnost 
in trike na 300 m2 asfaltirane vozne površine.  
Najvišja točka je 1,3 metra nad tlemi, poligon 
je sestavljen iz zaobljenih grbin in zavojev, 
ki so med seboj ritmično povezani v krožno 
celoto.  Namenjen je različnim ciljnim 
skupinam, tako otrokom kot mladini, saj 
je primeren za vse velikosti koles, rolke, 
rolerje in skiroje. Umeščen je na zelenico ob 
obstoječem velikem nogometnem igrišču pri 
športni dvorani Milenij. 

Grbinasti poligon - »Pumptrack Oplotnica«

Na zelenici ob poligonu sta umeščeni dve 
»solarni polnilni klopi« in »knjigobežnica, 
ki nudi prostor za raznoliko branje različnim 
generacijam, dostopen tudi izven knjižnice.

Občina Oplotnica je poskrbela za mlajše 
kolesarje, ki se spretnosti vožnje s kolesi še 
učijo, in tudi tiste, ki bi radi utrdili svoje 
gibalne sposobnosti. Grbinasti poligoni 
imajo izredno pomembno vlogo v prvih 
fazah razvoja kolesarjenja, saj mlade kolesarje 
uspešno aktivirajo in povezujejo. Na zabaven 
in družaben način razvijajo in krepijo vseh 
šest temeljnih gibalnih sposobnosti – moč, 
hitrost, gibljivost, ravnotežje, koordinacijo in 
preciznost. S tem ustvarjamo pomembne in 
zdrave temelje za bodoči razvoj kolesarjenja.

Irena Cehtl, Občina Oplotnica

Knjigobežnica - Kjer so knjige doma!

Solarne klopi in knjigobežnica

Vzpostavitev podjetniškega inkubatorja v 
Slovenskih Konjicah – Občina Slovenske 
Konjice

Občina Slovenske Konjice je v okviru 
projekta trajnostno uredila prostore v objektu 
na Starem trgu v Slovenskih Konjicah, 
z namenom vzpostavitve podjetniškega 
inkubatorja, kar bo omogočalo sodoben 
način dela, občasno ali stalno delitev 
delovnega okolja, ustvarjalno sodelovanje in 
mreženje med različnimi uporabniki.

Temeljni razlog za nameravano investicijo 
izhaja iz potrebe po vzpostavitvi in ureditvi 
ustreznega podpornega okolja za razvoj 
podjetništva. Z ureditvijo prostorov v skupen 
coworking prostor ter hkrati z razvojem in 
izvedbo potrebnih vsebin, bo zainteresiranim 
na razpolago ustvarjalno podporno okolje, ki 
bo spodbujalo medgeneracijsko sodelovanje 
in izmenjavo idej ter izkušenj, kar bo 
omogočalo razvoj in realizacijo podjetniških 
idej v lokalnem okolju. Ustrezno urejeni 
prostori, razvite vsebine ter spodbujeno in 
vzpostavljeno medgeneracijsko sodelovanje 
predstavlja trdno podlago za nadaljevanje 

pogoji za medgeneracijsko druženje, vadbo, 
igro … za vse uporabnike. S tem se prispeva 
k večji socialni vključenosti ranljivih skupin, 
večji dostopnosti do storitev v urbanem 
naselju, hkrati pa se je s spodbujanjem 
zdravega in aktivnega življenjskega sloga 
povečala kakovost življenja v urbanem 
naselju. Z izvedbo ureditve je ustvarjena in 
zagotovljena priložnost za širšo udeležbo 
ranljivih skupin v družbi, izboljšani so pogoji 
za večjo vključenost prepoznanih ranljivih 
skupin in medgeneracijsko sodelovanje ter 
povezovanje (organizirana vadba, druženje, 
medgeneracijsko povezovanje …).

Urška Vedenik, Občina Dobrna
Investicijsko vzdrževalna dela na objektu 
KSEVT Vitanje – Občina Vitanje

Občina Vitanje je v okviru projekta zaščitila 
obstoječi kulturni objekt KSEVT ter s 
tem omogočila njegovo varno uporabo 
in vključevanje v razvoj kulturnih vsebin, 
ki bodo spodbujale medgeneracijsko 
povezovanje.  Izvedla so se nujno potrebna 
investicijsko vzdrževalna dela na strehi 
centra, ki so zajemala demontažo dotrajanega 
lesenega zunanjega poda, montažo novega 
poda, demontažo in ponovno montažo 
pocinkane konstrukcije z alu lamelami 
za senčenje, ter izolacijske zasteklitve 
svetlobnikov. 

Center Noordung je pripravil in izvedel 
medgeneracijski dogodek, namenjen stalni 
vzpostavitvi rednega medgeneracijskega 
druženja na temo povezovanja kulturnih 
vsebin, umetnosti, turizma in vesolja –
Vitanjski frauštik. 

Prenovljen leseni pod

Medgeneracijski dogodek - Vitanjski frauštik
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z vzpostavljenimi vsebinami in ohranitev 
medgeneracijskih povezav tudi po zaključku 
operacije.

Ustrezno podjetniško okolje bo povečalo 
pripadnost lokalnemu okolju, okrepilo 
občutek koristnosti, ohranjalo »živahno« 
urbano območje, vzpostavljeno celovito 
podporno okolje bo spodbujalo učinkovitejši 
podjetniški razvoj in ustvarjanje delovnih 
mest v domačem okolju. Potencialni 
podjetniki bodo v vzpostavljenem 
inkubatorju ter možnostih, ki jim bodo 
dane, prepoznali priložnost za razvijanje 
njihovih idej, dodatno spodbudo, da se bodo 
odločali za realizacijo svojih idej »doma«, s 
čimer bodo prispevali h krepitvi podjetniške 
klime in nadaljnji razvoj gospodarstva.

Mojca Repnik, Občina Slovenske Konjice

Karirerni dan - senčenje poklicev

»Od izziva do podjetniške ideje«

Mladinski center Dravinjske doline je  v 
sklopu projekta izvedel delavnice »Od 
izziva do podjetniške ideje«. V razvijanje 
podjetniških idej je bilo vključenih 6 
mladih, v medgeneracijski karierni dan 

Tematske podjetniške delavnice

pa 17 osnovnošolskih otrok, 4 podjetja/
institucije iz Slovenskih Konjic in več 
tamkajšnjih zaposlenih. Na delavnicah 
razvoja podjetniških idej, ki so potekale 
v mesecu septembru 2022, so nastale 
zanimive podjetniške ideje vključenih. 
Medgeneracijski karierni dan, ki je bil 
predlagan s strani mladih tekom projekta, 
je bil izveden z namenom vzpostavitve 
metodologij medgeneracijske izmenjave 
znanj s področja podjetnosti oziroma 
poklicnega usmerjanja. Izveden je bil v enem 
dnevu v mesecu juliju. Vključeni otroci so v 
sklopu dneva senčili 4 delovna mesta oziroma 
poklice – zobna higieničar/ka (Adridental 
d.o.o.), knjižničar/ka (Splošna knjižnica 
Slovenske Konjice), čebelar/ka (Čebelarstvo 
Žvikart) in zdravstven/i-a reševalec/
ka - nudenje nujne medicinske pomoči 
(Zdravstveni dom Slovenske Konjice). Naša 
misel: »Ko o problemu začneš razmišljati 
kot o izzivu, rešitve postanejo vidne,« nas je 
spremljala na vseh aktivnosti. 

Neža Pavlič Brečko, Mladinski center 
Dravinjske doline

Podjetniške aktivnosti na Šolskem centru 
Slovenske Konjice–Zreče

Aktivnosti projekta na Šolskem centru 
Slovenske Konjice–Zreče so bile usmerjene 
na različne ciljne skupine: potencialne 
podjetnike, podjetnike, mlade, starejše, 
zaposlene in brezposelne.

Za potencialne podjetnike in podjetnike 
v začetni fazi poslovanja smo izvedli štiri 
tematske delavnice z aktualno tematiko s 
področja ustanovitve podjetja, računovodstva 
in trženja. V izobraževanje je bilo vključenih 
38 udeležencev. Udeležencem delavnic in 
drugim zainteresiranim smo zagotavljali 
tudi individualno svetovanje v povezavi z 
dilemami pred in na samostojni podjetniški 
poti – v svetovanje je bilo vključenih 30 
oseb. 

Novi prostori podjetniškega inkubatorja v 
Slovenskih Konjicah

V Učnem izdelovalnem laboratoriju 
(U-LAB), ki je vzpostavljen na Šolskem 
centru Slovenske Konjice–Zreče, smo 
izvedli 10 tematskih praktičnih delavnic. 
Udeleženci so na praktičnih delavnicah 
spoznali sodobno opremo in se jo učili 
uporabljati. Na delavnicah so uporabljali 

3D skener, s pomočjo računalniške opreme 
modelirali, tiskali izdelke na 3D tiskalnikih, 
tiskali vezja s PCB tiskalnikom, uporabljali 
CNC rezkalni stroj, laserski gravirni stroj 
ter izdelali različne unikatne izdelke iz gline. 
V tematske delavnice je bilo vključenih 85 
udeležencev. 

V U-LAB smo zainteresiranim za uporabo 
sodobne tehnologije zagotavljali tudi 
mentorstvo za samostojno uporabo 
opreme. Posamezniki so lahko preizkusili 
različno opremo in samostojno izdelali 
uporabne izdelke oz. udejanili svoje ideje 
v prototipih.  Zagotovili smo svetovanje in 
podporo pri uporabi sodobne tehnologije 
ter za pridobivanje podjetniških znanj in 
informacij. V mentoriranje je bilo vključenih 
83 udeležencev.

Uporaba sodobne tehnologije za spodbujanje 
podjetništva
Projekt je omogočil številnim občanom 
spoznati in preizkusiti uporabo sodobne 
tehnologije in pridobiti znanja za samostojno 
podjetniško pot.

mag. Brigita Kukovič, koordinatorka projekta 
na ŠC Slovenske Konjice–Zreče
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LAS »Od Pohorja 
do Bohorja« za vse 

generacije

Preureditev prostorov stare železniške 
postaje Zreče – Občina Zreče

Občina Zreče je v okviru projekta preuredila 
prostore čakalnice na železniški postaji, 
ter jim s tem povrnila nekdanji namen in 
funkcionalnost. Na ta način je s pomočjo še 
ohranjene industrijske dediščine spodbudila 
obujanje spominov, prenos znanj in krepila 
osveščenost med mladimi in starejšimi.

Prenova prostorov se je začela udejanjati 
v letu 2020, ko je ekipa železničarjev 
pričela s čiščenjem prostorov čakalnice. Na 

osnovi idej in načrtov je projektant Gregor 
Furman pripravil celovit načrt obnove, ki 
se je udejanila v okviru projekta LAS »Od 
Pohorja do Bohorja« za vse generacije. 
Prenovo je kvalitetno izvedlo podjetje HIP 
d.o.o. V čakalnico je bilo umeščeno novo 
pohištvo s pridihom takratnega časa.

Prenovljena čakalnica je bila slavnostno 

odprta v mesecu oktobru. Na odprtju so 
sodelovali Zreški godbeniki, ansambel 
Zreški kovači, na harmoniko sta zagirala 
Miha Mrzdovnik in Anže Hren. Prisluhnili  
smo čudovitemu petju Jana Ravničana, 
Katje Korošec in Sofije Mrzdovnik. 
Blagoslov obnovljenih prostorov je opravil 
zreški župnik Peter Leskovar. Popoldansko 
dogajanje je bilo namenjeno otrokom, saj 
jih je razveseljeval napihljiv grad, gledališka 
igra Pikina velika pustolovščina, poslikava 
obraza in barvanje lokomotiv. Posebna 
atrakcija je bila vožnja s parno lokomotivo 
ter z lokomobilo, ki jo je posodil g. Miha 
Omerza. 

Aleksandra Vidmar Korošec, Občina Zreče

Prenovljena čakalnica Stare železniške postaje

Slavnostna otvoritev prenovljenih prostorov

Program otvoritve, namenjen najmajšim 
obiskovalcem

Ureditev parkirišča za avtodome 
in otroškega igrišča v Šentjurju za 
medgeneracijsko druženje – Občina 
Šentjur

Ob Domu starejših Šentjur je Občina Šentjur 
uredila parkirišče za avtodome. Ureditev 
dopolnjujejo otroško igrišče in urbana 
oprema. V povezavi z Domom starejših, 
kjer se nahaja tudi Kneippov park, je tako 
vzpostavljeno območje za druženje različnih 
generacij in medgeneracijsko povezovanje. 
Parkirišče obsega štiri parkirišča za avtodome 
dimenzije 10m x 6m in oskrbovalni otok za 
avtodome s pripadajočo opremo.

Postajališče se nahaja na območju opuščene 
čistilne naprave, tik pod zgodovinskim 
Zgornjim trgom, ki nudi številne muzejske 
vsebine ter Ipavčevo hišo. 

Z zagotovitvijo primerne infrastrukture je 
postajališče za avtodome dopolnilo ponudbo 
za vse bolj priljubljeno avtodomarsko 
dopustovanje in raziskovanje naših krajev 
ter tovrstnega turizma. 

V okviru projekta je bil izveden tudi 
medgeneracijski dogodek, na katerem je 
bilo predstavljeno novo postajališče za 
avtodome.

Novo postajališče za avtodome v Šentjurju

Urbana ureditev in igrala za najmlajše

Zaključni dogodek in predstavitev PZA Šentjur
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Utrip območja LAS »Od Pohorja do Bohorja« v letu 2022
Občina Dobrna 

Leto 2022 je bilo v Občini Dobrna močno 
investicijsko naravnano. Na terenu so 
bila odprta številna gradbišča s področja 
prometne, komunalne in turistične 
infrastrukture ter odprave posledic škode po 
naravnih nesrečah ter turizma.

Med projekti prometne infrastrukture velja 
izpostaviti izvedbo dveh večjih parkirišč, s 
skupno več kot 160 urejenimi parkirnimi 
mesti. Eno parkirišče je bilo izvedeno v 
neposredni bližini osnovne šole in kulturnega 
doma, drugo pa nad pokopališčem.

Rekonstruiranih in obnovljenih je bilo 
več kot 8 km cest. V sklop teh del spada 
asfaltiranje cest, širitev cest za potrebe 
današnjega prometa, priprava cest z 
ustrezno tamponsko podlago in ureditev 
odvodnjavanja.

V okviru odprave posledic škode po naravnih 
nesrečah se je izvedla sanacija štirih odsekov 
cest, in sicer:
- sanacija plazu na javni poti JP 965651 
Švent–Oprčkal–Golčer (izvedene 64 
m kamnite betonske zložbe ter celovita 
rekonstrukcija ceste),
- odsek lokalne ceste Dobrna–Hudičev 
graben–Krištaje, v dolžini okoli 5 km,
- odsek javne poti Brdce nad Dobrno, v 
dolžini okoli 1 km,
- odsek lokalne ceste Paka–Loke–Ramšak 
– Dobrna (odsek Zabukovnik–Ramšak), v 
dolžini okoli 500 m.

Istočasno s sanacijo plazu se je izvedla 
tudi obnova javnega vodovoda in hišnih 
priključkov na odseku Felicijan–Golčer na 
Klancu.

S področja komunalne infrastrukture velja 
izpostaviti, da je bila Občina s projektom 
»Oskrba s pitno vodo v Občini Dobrna« 
uspešna na javnem razpisu NOO. 
Celotna vrednost projekta je ocenjena na 
2.122.985,75 EUR, znesek sofinanciranja 
pa znaša do 1.000.000 EUR upravičenih 
stroškov. Projekt je predviden za izvajanje 
v letih 2022–2024. Projekt »Financira 
Evropska unija – NextGenerationEU«.

Projekt vključuje izgradnjo vodovodnega 
omrežja, ki obsega: 

- izgradnjo 8.133,54 m vodovodnega 
omrežja, 
- izgradnjo 2 črpališč,
- izgradnjo servisnega objekta za pripravo 
pitne vode na ČN Dobrna,
- izgradnjo 3 vodohranov.

Ker je javna razsvetljava na Dobrni starejše 
izvedbe in je s tem energetsko potratna, 
povzroča svetlobno onesnaževanje ter 
obremenjuje okolje, Občina vsako leto 
po posameznih odsekih prenovi javno 
razsvetljavo z varčnimi LED svetilkami, 
mestoma pa tudi z novimi kandelabri. V 
letošnjem letu se je tako obnovila javna 
razsvetljava na relaciji odcep pokopališče–
vežica–župnišče–zdravilišče. 

Občina je v bližini šolskega kompleksa in 
sprehajalne poti ob Dobrnici uredila površine 
za večjo vključenost ranljivih skupin, kjer 
je mogoče aktivno preživeti prosti čas, 
omogočeno je medgeneracijsko povezovanje, 
druženje, doživetje in zdravo gibanje v naravi 
oseb vseh starostnih in ranljivih skupin. 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija 
in Evropska unija iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. Ureditev zajema: 9 fitnes 
naprav, večje kompleksno igralo in plezalno 
igralo iz vrvi. 

Dobrna, kot turistična občina, posveča 
veliko pozornosti projektom, vezanih na 
urejanje sprehajalnih in pohodnih poti. Tako 
je Občina tudi letos pristopila k izvedbi še 
ene sprehajalne poti, vključno z brvjo za 
pešce, in sicer od odcepa za Zavrh (pri križu) 
do križišča pri graščini Gutenek. Z izvedbo 
poti je vzpostavljena varna šolska pot za 
otroke, ki iz naselij tega območja hodijo v 
šolo na Dobrno.

Ob sprehajalni poti ob Dobrnici, katere 
struga je bila v letošnjem letu urejena, smo 
zasadili nov drevored s 75 drevesi. Zasadili 
smo medovite rastline, in sicer vrbe žalujke 
in potem izmenično še lipe in kostanje. Na 
sredini drevoreda krasijo drevored srebrne 
lipe. 

Dotrajanost strehe gasilskega doma Dobrna 
je botrovala k odločitvi, da se pristopi k 
obnovi ostrešja. Stara kritina se je odstranila, 
izvedlo se je deskanje in letvanje ostrešja, 
položila se je paroprepustna folija in izdelal 
zračni most. Sledilo je prekrivanje strehe z 
novo kritino ter izvedba ostalih krovskih del. 

Občina Dobrna je pristopila v projekt 
Prostofer in za ta namen kupila električno 
vozilo, ki je namenjeno za brezplačne 
prevoze starejših občanov, ko jih ti nujno 
potrebujejo. 

Na področju turizma je bil v letošnjem letu 
zaključen projekt Digitalizacija kulturne 
dediščine v Občini Dobrna. V okviru 
projekta je bila med drugim izdelana mobilna 
aplikacija Visit Dobrna, ki na eni strani 
omogoča prikaz celotne turistične ponudbe 
Dobrne in drugih pomembnih podatkov, 

na drugi strani pa vas virtualno doživetje 
Dobrna v parku popelje tudi v navidezni 
izkustveni center. S pomočjo skeniranja 
VR kod, ki so nameščene po celotnem 
zdraviliškem parku, namreč med sprehodom 
od točke do točke spoznate celotno naravno 
in kulturno dediščino destinacije Dobrna. V 
turistično informacijskem centru pa si je na 
virtualni mizi in s pomočjo virtualnih očal 
možno ogledati še digitalizirano notranjost 
Vovkovega mlina, Črne kuhinje pri Šumej in 
Zdraviliškega doma Dobrna.  

Občina Dobrna se je v okviru projekta »Moja 
dežela lepa in gostoljubna 2022« v kategoriji 
zdraviliški kraji uvrstila na 3. mesto.

Ob dnevu turizma, ki je potekal 26. 
novembra 2022 v Hiši kranjske čebele v 
Višnji Gori, je Občina Dobrna prejela 
priznanje za 2. mesto za čebelam najbolj 
prijazno občino v letu 2022.

Veliko napora je bilo vloženega v izdelavo 
projektnih dokumentacij, pridobivanju 
notarsko overjenih služnostnih pogodb od 
lastnikov zemljišč in pridobivanju gradbenih 
dovoljenj. Izpostaviti velja naslednje večje 
projekte:

- regijska kolesarska povezava Celje –Vojnik–
Dobrna (izdelana projektna dokumentacija, 
pridobljeno gradbeno dovoljenje, objavljeno 
javno naročilo za izbor izvajalca),
- varstvo starejših, varovana stanovanja in 
stanovanjska gradnja na območju LN Novi 
grad (izdelana idejna zasnova in projektno 
programska naloga),
- ureditev športne dvorane s prizidkom šole 
in dvorane kulturnega doma (v izdelavi 
idejna zasnova),
- zamenjava energenta v OŠ Dobrna s 
prizidki (v izdelavi idejna zasnova),
- dograditev energetsko varčnega vrtca 
Dobrna (v izdelavi idejna zasnova).

Urška Vedenik, Občina Dobrna

Priznanje za 3. mesto v kategoriji zdraviliški 
kraji »Moja dežela, lepa in gostoljubna 2022«
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Nadgraditev interpretacijskih vsebin na 
Lovrenških jezerih 

Občina Zreče kot partner v projektu VIZIJA 
POHORJE 2030 – Izboljšanje stanja 
traviščnih, vodnih in manjšinskih gozdnih 
habitatov ter zagotavljanje mirnih con 
na Pohorju, z akronimom »POHORKA« 
skupaj z Zavodom Republike Slovenije za 
varstvo narave sodeluje pri izvedbi ukrepa 
»U 2.2.1 Interpretacija Lovrenška barja«.

V sklopu ukrepa smo nadgradili 
interpretacijske vsebine na območju 
Lovrenška barja (novelacija vsebin in 
zamenjava poškodovanih obstoječih 
informacijskih tabel).

Strokovno podlago za vsebino interpretacije 

je izdelal Zavod RS za varstvo narave 
v avgustu 2021. Januarja 2022 smo na 
Občini Zreče na podlagi zbiranja ponudb za 
izdelavo interpretacijskega načrta in izvedbo 
interpretacije izbrali ponudnika podjetje 
GEAart d.o.o. iz Nazarij. Interpretacijski 
načrt je izbrani izvajalec v usklajevanju z 
Zavodom RS za varstvo narave, Planinskim 
društvom Lovrenc na Pohorju, Občino 
Lovrenc na Pohorju in Občino Zreče kot 
naročnikom zaključil meseca junija 2022. 
Izvedbena dela izdelave in zamenjave 
dotrajanih obstoječih tabel in nadgraditev 
interpretacije na terenu na območju 
Lovrenških jezer pa so bila zaključena v 
začetku meseca oktobra 2022. 

Skupna vrednost izvedbe ukrepa znaša 
10.670,00 EUR brez DDV.

Katjuša Črešnar, Občina Zreče

Občina Zreče

Pred enim letom je stekla gradnja novega šest-
stanovanjskega objekta na Mladinski ulici v 
Zrečah. V soinvestitorstvu s Stanovanjskim 
skladom RS in Stanovanjskim podjetjem 
Konjice smo pridobili šest najemnih 
stanovanj, od tega so tri v lasti Stanovanjskega 
sklada RS, dve v lasti Občine Zreče in eno 
v lasti Stanovanjskega podjetja Konjice. 
Stanovanja so velikosti med 56 m2 in 67 m2. 
Pri gradnji so bili uporabljeni kakovostni 
materiali, zato so stanovanja energetsko 
nepotratna. Poleg ogrevanja na plin imajo 
stanovalci možnost alternativnega ogrevanja 
s klimatskimi napravami. 

Dokončanje objekta smo 27. oktobra 
obeležili s svečano otvoritvijo, na kateri so 
bili novim najemnikom predani simbolični 
ključi. Povabljene sta poleg župana 
Borisa Podvršnika nagovorila še direktor 
Stanovanjskega podjetja Konjice (investitor) 
Tomaž Rihtaršič in direktor Stanovanjskega 
sklada RS Črtomir Remec. Moderatorka 
prireditve je bila Ana Hren, s svojim plesnim 
in pevskim nastopom pa so jo popestrili 
otroci iz Vrtca Zreče.

Novi najemniki so si lahko prvič ogledali 
stanovanja, nekateri so že opravili prve 
izmere za nakup pohištva. 

Milena Slatinek, Občina Zreče Nova najemna stanovanja v Občini Zreče

Aktivno v poletje in jesen

V petek, 23. septembra 2022, smo pred OŠ 
Zreče soorganizirali prireditev Aktivno v 
jesen, ki je nadaljevanje prireditve Aktivno v 
poletje (2. 6. 2022). Skupaj z Zdravstvenim 
domom Slovenske Konjice, Osnovno šolo 
Zreče in Vrtcem Zreče si prizadevamo, da bi 
v naši občini vsi, tudi tisti najmlajši, šport in 
zdrav način življenja sprejeli kot vrednoto. V 
ta namen so se na začetku poletnih počitnic 
in v začetku šolskega leta širši množici 
obiskovalcev predstavili Odbojkarski klub 
Weiler Volley Zreče, Košarkarski klub in 
Ženski košarkarski klub Konjice, Nogometni 
klub Zreče, Twirling klub Zreče, Konjiška 
atletska šola, Tekaški smučarski klub Rogla, 
Kolesarski klub Rogla, Planinsko društvo 
Zreče, Taekwon-do klub Unior Zreče in 
taborniki iz Rodu Zelena Rogla Zreče. 

Sestavni del športa je tudi zdrava prehrana. 
Njen velik pomen so na svojih stojnicah 
predstavili predstavniki Društva prijateljev 
mladine Zreče, Smetlika Zreče, Srednja 
poklicna in strokovna šola Zreče in Center 
za krepitev zdravja Sl. Konjice. 

Povezovalec programa, hkrati tudi učitelj 
domače osnovne šole, David Voh pa je 
poskrbel, da so predvsem starši pridobili 
vse potrebne športne informacije društev 
za njihove otroke, obenem pa so mu otroci 
zaupali tudi svoje poglede, ter male skrivnosti 
o športu, ki so ga že izbrali za svojega. 

Aleksandra Vidmar Korošec, Občina Zreče

Razigranost na prireditvah Aktivno v poletje 
in jesen

Nove interpretacijske vsebine v stolpu na 
Lovrenških jezerih V obstoječo konstrukcijo table se je namestila 

vsebina karte območja in označitev naravne 
vrednote - Lovrenško barje
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Občina Slovenske Konjice - 
Varne poti, živ utrip mesta in 
končani projekti

V Slovenskih Konjicah se na mnogih javnih 
poteh pelje varneje in hitreje. Na novih 
mestih za rekreacijo se lahko srečujejo vsi 
občanke in občani Konjic. Bogat pa je tudi 
kulturni dobrinos v naši občini. Obudimo 
spomin na pomembne pridobitve. 

Letos smo zaključili prenovo cerkve Sv. 
Janeza Krstnika v Žički kartuziji. Danes se 

lahko obiskovalci povzpnejo na razgledno 
pot nad cerkvenim prezbiterijem, od koder 
se odpirajo lepi pogledi na severni kompleks 
nekdanjega samostana.

V letošnjem letu je bil velik projekt 
izgradnja fekalne kanalizacije v sklopu 
projekta “Odvajanje in čiščenje odpadne 
vode v porečju Dravinje – Občina Slovenske 
Konjice”. Prenovili smo zadrževalnik Jamna, 
ki je povečal zadrževanje vode za približno 
2000 m3, sedaj zadrži približno 4500 m3.

Na prvi likovni koloniji na Trebniku smo 
gostili predstavnike generacije mlajših 
slovenskih umetnikov, kar pomeni podporo 
kulturi in mladim ustvarjalcem, ki se 
uveljavljajo v kulturnem prostoru.

Veliko pozornosti smo namenili obnovi 
lokalnih cest in javnih poti. Na avtobusnih 
postajališčih smo letos postavili sedem 
novih nadstrešnic. Pomembni obnovi sta 
doživeli tudi podružnični osnovni šoli Jernej 
in Tepanje. Končuje se gradnja novega 
večstanovanjskega bloka Spodnje Preloge, v 
katerem bo na voljo 11 javnih neprofitnih 
najemnih stanovanj.

Zdravstveni dom je v Ločah opremil novo 
zobozdravstveno ambulanto za odrasle. 
Občina Slovenske Konjice je že lani odkupila 
prostore za zdravstveno postajo v Ločah, s 
čimer smo poskrbeli, da bo na enem mestu 
zagotovljena zadostna prostorska kapaciteta 
za zdravstvene storitve tudi v Ločah.

Občini Slovenske Konjice pa smo 
navsezadnje letos poklonili posebno darilo – 
kip konja Borisa Kalina, ki stoji na Starem 
trgu.

Obiščite nas tudi v decembru. Na Mestnem 
trgu bo drsališče, praznične sprehode pa 
bodo v dnevih po božiču nadomestile vožnje 
z vlakcem Konjičanom.

Mojca Repnik, Občina Slovenske Konjice

Veličastna Žička kartuzija

Idilična terasa Kozjanske domačije

Občina Dobje

Dogajanje v letu 2022 je bilo v občini Dobje 
pestro. V mesecu juniju je občina obeležila 
svoj praznik s  slavnostno sejo Občinskega 
sveta in praznovanje ob 30-letnici Osnovne 
šole Dobje s podelitvijo priznanj in kratkim 
kulturnim programom. V sklopu občinskega 
praznika so bili v mesecu juniju spremljevalni 
dogodki, in sicer otvoritev obrtne cone 
Zg. Brezje, otvoritev igrišča za odbojko na 
mivki in Turnir v odbojki na mivki Občine 
Dobje, kjer so se med sabo pomerile ekipe 
iz vasi občine Dobje. Prostovoljno gasilsko 
društvo Dobje je izvedlo Horuk vajo, katere 
se udeležujejo gasilske ekipe od blizu in 
daleč. Konec julija je potekala Tradicionalna 
prireditev Pokaži kaj znaš v Dobju, ki je bila 
letos že 49. zapovrstjo.

V letu 2022 je Občina Dobje izvedla eno 
izmed večjih investicij v proračunskem letu, 
in sicer energetsko sanacijo Kulturnega 
doma Dobje. Objekt je s fasado dobil novo 
zunanjo podobo, menjalo se je tudi stavbno 

pohištvo. Notranjost Kulturnega doma pa 
je od otvoritve leta 1984 nedotaknjena, 
načel jo je zob časa, v prihajajočem letu  se 
načrtuje prenova. 

Pohvaliti se moramo še z eno pridobitvijo, 
in sicer je Kozjanska domačija postala 
ponosna nosilka oznake »UNESCO MAB«, 
kjer nudijo nepozabna petzvezdnična 
doživetja. Na domačiji so na voljo štiri 
edinstveno urejene sobe za do 15 gostov, v 
kletnih prostorih navdušuje lično urejena 
»Kozjanska krčma«, kjer vas postrežejo 
izključno z domačo, lokalno pridelano 
hrano in pijačo.

Tudi decembra nam ne bo dolgčas. Po 
dolgem času bodo spet zaživeli Dobjanski 
večeri. Prvi bo v nedeljo, 11. 12. 2022, in bo 
ljudsko obarvan. Nastopali bodo Ansambel 
Pik in Klobasekov Pepi (Miro Klinc). V času 
Božiča pa bomo izvedli gledališko predstavo 
za otroke in prihod Božička.

Lidija Čadej, Občina Dobje

Kulturni dom Dobje po energetski sanaciji
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S kolesom kmalu po novi trasi proti Celju 
in Kozjanskemu ter Obsotelju

V sklopu gradnje kolesarske povezave Celje–
Štore–Šentjur, katere slavnostno odprtje 
je bilo sredi maja, so že izvedena številna 
dela v vseh treh občinah in na vseh odsekih 
povezave. 

Naj spomnimo, da je Občina Šentjur v 
okviru gradnje kolesarske povezave za 
namen ureditve lastniške pravice sklenila 28 
služnostnih pogodb s fizičnimi in pravnimi 
osebami in hkrati zagotovila tudi svojo zemljo 
za potrebe izgradnje državne kolesarske 
povezave. Občina Šentjur je v sklopu 
projekta zagotovila 780.000 € nepovratnih 
sredstev, ki ji pripadajo glede na Dogovor za 
razvoj regij. Trenutno je zgrajenih cca. 600 
metrov trase do naselja Vrbno. V septembru 
pa se je začela še gradnja odseka kolesarske 
povezave Šentjur–Šmarje pri Jelšah–Rogaška 
Slatina–Rogatec.  

V naši občini je zgrajeno 1,3 kilometra 
trase od Alposa proti Stopčam. Tako bomo 
preko kolesarskih povezav kmalu povezani 
s celotno regijo. Dela potekajo po planu 
in tako so stroji že nekaj časa tudi v naši 
občini, zatem, ko je bilo z lastniki zemljišč 
dogovorjeno, da se počaka na spravilo 

pridelka. V Mestni občini Celje je trenutno 
v izvedbi konstrukcija premostitvenega 
objekta (brvi) Hudinja 1, v decembru naj 
si se pričelo asfaltiranje trase. V Občini 
Štore je na štirih odsekih že pripravljena 
večina trase za asfaltiranje. Makadamski 
del trase, do Vrbnega, je pripravljen tudi 
že v Občini Šentjur, kjer je od januarja do 
marca prihodnjega leta načrtovana gradnja 
zadnjega, 12. odseka kolesarske povezave. 
Industijska cona Šentjur zaokrožuje 
podobo  
Pospešeno se izvajajo dela za zaključek 
urejanja industrijske cone v Šentjurju, za 
kar je evropska sredstva Občina Šentjur 
uspešno pridobila preko Dogovora za razvoj 
regij. Občina bo tako uredila prometno, 
komunalno in energetsko infrastrukturo ter 
zagotovila protipoplavne ukrepe na območju 
Industrijske cone Šentjur jug – 3.  V sklopu 
del se izvaja rekonstrukcija ceste v cono, 
dograjujeta se kolesarska steza in pešpot. 
Na novo se je zgradilo krožišče na mestu 
obstoječega nesemaforiziranega križišča, kjer 
se križata cesti Šentjur–Črnolica in Podgora–
Nova vas. Večja prometna pretočnost, boljša 
logistika in urejena podoba industrijske 
cone, ki smo jo nadgrajevali več kot 
desetletje, vse to so nedvomno pridobitve 
tako za gospodarski kot poselitveni del tega 
območja. 

Atrakcija na prenovljenem bazenu - nov 
tobogan!

Občina Šentjur ves čas prenavlja 
infrastrukturo v Športnem parku Šentjur, 
lani je tako prenovila celotni bazenski 
kompleks, v letošnji sezoni pa je za 
popestritev ponudbe kupila tudi tobogan. 
Tobogan dolžine 41,50 in višine 5 metrov 
je bil nameščen konec avgusta, ob sončnem 
vremenu ga je bilo možno tudi brezplačno 
preizkusiti.

Občina Šentjur
Zaživela bo nova Aurea, sodobni 
podjetniški inkubator

S pomočjo na razpisih pridobljenih 
evropskih in državnih sredstev je v središču 
Gorice pri Slivnici zaživela prenovljena 
Aurea, novi podjetniški inkubator. 

Naš cilj je, da Aurea postane stičišče novih 
poslovnih priložnosti, kontaktov, idej in 
znanj.

Prenovljeni prostori Auree - sodobni 
podjetniški inkubator

Krožišče, ki povezuje zgodovinski in novi 
del mesta Šentjur

Zaključena je prenova krožišča skozi mesto 
Šentjur, kjer je urejen tudi podhod za pešce. 
Tako smo ponovno povezali  zgodovinski 
Zgornji trg in novi, upravno-stanovanjski 
del mesta. Občina Šentjur je investicijo 
sofinancirala ter pripravila dokumentacijo, 
izvedla pa jo je Direkcija RS za infrastrukturo. 
Gre za velik doprinos k pretočnosti prometa 
ter večji prometni varnosti, še posebej za 
vsakodnevne šolske poti. Zgrajenega je 
bilo tudi 700 metrov pločnika od KEE do 
križišča s pomožnim nogometnim igriščem. 
Nadaljujejo pa se postopki za izgradnjo 
krožišča pri Resevni, za kar je Občina prav 
tako pripravila in financirala dokumentacijo, 
razpis pa pripravlja Direkcija. 

Zaključna dela v industrijski coni Šentjur

S kolesom kmalu do Celja!

Še nekaj prednosti: 

- možnost kratkotrajnega najema dela 
pisarne – coworking, ki vključenim 
posameznikom oz. podjetjem omogoča, 
da si občasno ali stalno delijo coworking 
prostor z drugimi kreativnimi posamezniki 
iz svoje ali sorodnih panog.  

- Zagotovljena brezplačna parkirna mesta. 

- Odlična lokacija, neposredno na stičišču 
cest proti Prevorju in Loki pri Žusmu v 
centru kraja.

- Od uvoza za avtocesto Dramlje samo 15 
minut vožnje. 
Objavo razpisa za pridobitev najemnih 
prostorov spremljajte na spletni strani 
Občine Šentjur: www.sentjur.si
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Namig za izlet - vabljeni k pitniku 
termalne vode v zdraviliškem parku 
na Dobrni

Ob 619. obletnici začetka uporabe dobrnske 
termalne vode smo na svetovni dan turizma, 
27. 9. 2022, odprli pitnik termalne vode v 
nekdanjem fotografskem paviljonu iz leta 
1934. Pitnik termalne vode so s slavnostnim 
prerezom traku otvorili direktor Term 
Dobrna, g. Leon Tomašić, minister za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, g. Matjaž 
Han in župan Občine Dobrna, g. Martin 
Brecl. Pitnik termalne vode se nahaja v 
zgodovinskem Zdraviliškem parku Dobrna, 
ki ga je leta 1820 zasnoval grof Franc K.K. 
Dienersberški po zgledu zdraviliških parkov 
drugje v Evropi. V paviljonu, nekoč ateljeju 
fotografov Kvasa in Pelikana, se nahaja pitnik 
dobrnske termalne vode. »SALUS PER 
AQUAM« ali ZDRAVJE SKOZI VODO. 
Pitje dobrnske termalne vode blagodejno 
vpliva na naše telo in pripomore k boljšemu 
razpoloženju. Zaradi kalcijevih ionov lahko 
deluje protivnetno in protialergično pri vseh 
kroničnih vnetjih prebavil in sečil. Pospešuje 
prebavo in odvajanje vode iz telesa ter 
deluje blago odvajalno. Blagodejno vpliva 
na zdravje srca in ožilja, krepi organizem ter 
pripomore k izboljšanju celotne psihofizične 
kondicije. V pitniku termalne vode so na 
voljo 4 pipe, skozi katere priteče: 1. naravna 
termalna voda, 2. ohlajena termalna voda, 
3. rahlo gazirana ohlajena termalna voda, 
4. gazirana ohlajena termalna voda. Pred 
pitnikom je postavljen avtomat s čipiranimi 
spominskimi kozarci; cena enega kozarca je 
7 eur, z njim pa je možno dobiti 4 polnjenja 
pitne termalne vode po izbiri. Vabljeni k 
termalnemu pitniku vsak dan od 10. do 18. 
ure. 

Žužana Šeruga, Terme Dobrna 

Pitnik termalne vode v Zdraviliškem parku 
Dobrna

Občina Oplotnica

Občina Oplotnica že od leta 2016 na 
področju turizma sodeluje še s tremi 
sosednjimi občinami (Slovenske Konjice, 
Vitanje in Zreče) in na turističnem trgu 
nastopa v sklopu Turistične destinacije 
Rogla-Pohorje. V občini Oplotnica smo zelo 
ponosni na Turistično informacijski center 
(TIC) Oplotnica, ki smo ga vzpostavili letos. 
Z odprtjem TIC Oplotnica je Turistična 
destinacija Rogla-Pohorje (TDRP) 
zaokrožila mrežo TIC-ev v destinaciji, 
saj se TIC-i zdaj nahajajo v vseh občinah 
TDRP. TIC je odprt od torka do sobote, 
v dopoldanskem času, zaposleni v TIC pa 
turistom in dnevnim obiskovalcem nudijo 
informacije o Oplotnici, njeni okolici in 
o celotni destinaciji Rogla-Pohorje. TIC 
pa ni namenjen le turistom, ampak tudi 
domačinom, saj zaposleni v TIC turistično 
ponudbo, z roko v roki, sooblikujejo z 
lokalnimi društvi, krajani in Občino.

Občina Oplotnica je letos prvič pristopila 
k projektu Evropski teden mobilnosti 2022 
(ETM 2022), v sklopu katerega je pripravila 
in izvedla paleto dogodkov, za vse generacije, 
vezane na slogan ETM 2022: "Izstopimo 
iz avta in stopimo skupaj". V sklopu ETM 
2022 pa je občina Oplotnica kupila tudi dve 
E-kolesi, ki sta na voljo vsem občankam in 
občanom občine Oplotnica ter zaposlenim na 
občinski upravi. Rezervacije za najem E–koles 
sprejemajo v TIC Oplotnica. Kolesi si lahko 
izposodite v delovnem času TIC Oplotnica, 
od torka do sobote, v dopoldanskem času. 
Občanke in občane spodbujamo k trajnostni 
mobilnosti. Z odprtjem TIC Oplotnica ter 
sodelovanjem v podobnih projektih, želimo, 
ne le nadgraditi turistično ponudbo, ampak 
predvsem zagotoviti višjo kvaliteto bivanja 
Oplotničanom. Vabljeni v TIC Oplotnica, 
ki ni namenjen le turistom ampak tudi Vam 
domačinom.

Arina Pušnik, TIC Oplotnica

Evropski teden mobilnosti v Oplotnici
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Od ideje, do uspešno izvedenega projekta

PREGLED IZVEDBE POSTOPKA 
JAVNEGA POZIVA LAS

IDEJA PROJEKTA

PRIPRAVA PROJEKTNE 
DOKUMENTACIJE

OCENJEVANJE POPOLNIH VLOG

POTRJEVANJE PROJEKTOV

ODDAJA VLOGE NA ARSKTRP1 ALI MGRT2

ADMINISTRATIVNI PREGLED 
POPOLNOSTI IN USTREZNOSTI VLOG

ODDAJA VLOGE NA JAVNI POZIV

OBJAVA JAVNEGA POZIVA LAS

NAJAVA JAVNEGA POZIVA LAS ZA 
IZBOR PROJEKTOV

•	 uresničevanje ciljev SLR »Od Pohorja do 
Bohorja«

•	 izhajanje iz razvojnih potreb lokalnega 
okolja

•	 povezava partnerjev z enako vizijo
•	 upravičenci: fizične ali pravne osebe (javni, 

ekonomski, zasebni sektor)

•	 spletna stran LAS
•	 FB LAS
•	 lokalni mediji in občila

usmeritve ter podpora 
vodilnega partnerja 
p o t e n c i a l n i m 
upravičencem

1 - Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja
2 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

ODLOČBA O PRAVICI DO SREDSTEV/
POGODBA O SOFINANCIRANJU OPERACIJE

IZVAJANJE PROJEKTA IN ZAHTEVEK ZA 
IZPLAČILO - ZAKLJUČEK PROJEKTA

usmeritve ter podpora 
vodilnega partnerja 
upravičencem

•	 vsebinski del operacije
•	 priprava finančnega načrta
•	 obvezne priloge
•	 ustrezna dovoljenja in soglasja za izvedbo 

projekta

•	 administrativni pregled v skladu z 
zahtevami JP in uredbe CLLD

•	 morebitni pozivi na dopolnitve vlog 
upravičencem

•	 pregled ustreznosti dopolnitev

•	 ocenjevanje projekta na podlagi 
določenih kriterijev in meril

•	 administrativna kontrola vloge, 
morebitne dopolnitve vloge

izvede vodilni partner LAS 
po pooblastilu ocenjevalne 
komisije

izvede Ocenjevalna komisija 
LAS

izvede Organ upravljanja LAS

izvede Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano (sklad EKSRP) ali 
Ministrstvo za gospodarstvo, 
tehnologijo in razvoj (sklad 
ESRR)

Odločbo izda ARSKTRP, 
pogodbo MGRT

usmeritve ter podpora 
vodilnega partnerja 
upravičencem

usmeritve ter podpora 
vodilnega partnerja 
p o t e n c i a l n i m 
upravičencem



stran 26 | december 2022

 1

2

4

5

6

7

3

December nas vabi k doživetju Šentjurja v njegovi praznični preobleki. 
Lahko se bomo izgubili v Božičkovem gozdu na Mestnem trgu          , se 
sprehodili ob praznični poti ob Pešnici,          ki nas bo vodila mimo stadiona 
in učilnice na prostem           v Zgornji trg do smreke velikanke           in po 
Ulici skladateljev Ipavcev  do ploščadi pred Ipavčevim kulturnim centrom 
Šentjur,          kjer nas bodo pogreli topli napitki in kulturno praznično 
dogajanje. Pot nas bo zanesla skozi novo pobarvani podhod           do 
razsvetljenega vrta pred Centrom kulture Gustav,           kjer bo na ogled 
razstava Klobuki v deželi Klobučarija učencev osnovnih šol občin Šentjur 
in Dobje in razstava dežnikov, ki so jih naslikale likovnice z Ljudske univerze 
Šentjur. Ne pozabite pogledati, kdo bo letos okrasil najlepšo smrečico v 
mestu, ne samo na Mestnem trgu in ob Pešnici, temveč tudi na ploščadi 
pred IKC Šentjur. December in novo leto pa naj - kot pripoveduje pot ob 
Pešnici - spremljajo zdravje, prijateljstvo, družina, sreča in ljubezen.
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PR
AVLJIČNI DECEMBER

V M
ESTU GLASBE

Čarobne Slovenske Konjice vabijo v praznične dni ...
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Turistična destinacija Rogla-Pohorje. 
Odeta v praznične luči. 
Polna glasbe in otroškega smeha. 
Čarobna in gostoljubna. Tvoja. Moja. Naša. 

OPLOTNICA SLOVENSKE KONJICE VITANJE ZREČE

Spremljajte nas na www.rogla-pohorje.si,   @RoglaPohorje in   @roglapohorje.

Praznujte 
z nami.

1. 12.
17:00

OTROŠKA PREDSTAVA: POD PRAZNIČNIM DEŽNIKOM
Dvorana Rudija Žnidariča Oplotnica

2. 12.
6:00 - 16:00

TRADICIONALNI FRANČIŠKOV SEJEM
Mestni trg Slovenske Konjice

2. 12.
Dopoldan

SREČNA PLOŠČAD: KRAŠENJE SMREČIC
Tržnica Zreče

3. 12.
10:00

OTROŠKA PREDSTAVA: JELKIN ČUDEŽ (GLEDALIŠČE KU-KUC)
Dom kulture Loče

4. 12.
16:00 - 20:00

SREČNA PLOŠČAD: MIKLAVŽEV BAZAR
Tržnica Zreče

4. 12.
17:00

ADVENTNI KONCERT: OTROCI POJEJO BOŽIČNE PESMI
Grajski kompleks Oplotnica

5. 12.
17:00 in 18:00

MIKLAVŽEVANJE IN PRIŽIG PRAZNIČNE RAZSVETLJAVE
Dom kulture Slovenske Konjice in mestno jedro

5. 12.
18:00

DRSAJMO BREZPLAČNO: OTVORITEV DRSALIŠČA
Mestni trg Slovenske Konjice

8. 12.
20:00

MONOKOMEDIJA O NEUMNOSTI: ZDRAVA PAMET
Dom kulture Slovenske Konjice

9. 12.
18:00

8. LITERARNI FESTIVAL SPIRALA: PREDSTAVITEV LITERARNE 
REVIJE SPIRALA IN LITERARNO-GLASBENI VEČER Z MILANOM 
DEKLEVO IN DITKO
Dom kulture Slovenske Konjice

9. 12.
20:00

KONCERT: NOVI FOSILI
Športna dvorana Slovenske Konjice

10. 12.
10:00

OTROŠKA PREDSTAVA: MAJHNO TEŽAVO IMAM 
(LUTKOVNO GLEDALIŠČE FRU-FRU)
Dom kulture Slovenske Konjice

10. 12.
17:00 - 22:00

SREČNA PLOŠČAD: GLASBENI VEČER Z NASTOPOM MLADIH 
ZREŠKIH GLASBENIH TALENTOV & KARAOKE
Tržnica Zreče

10. 12.
18:00

ČAS NIČ - PROLOG O PREOBRAZBI ČLOVEKA V KOZMIČNO BIT 
(KONCERTNA UPRIZORITEV)
Center Noordung Vitanje

11. 12.
17:00

TRADICIONALNI JAY DANCE STUDIO BOŽIČNI SHOW
Športna dvorana Slovenske Konjice

17. 12.
17:00

SREČNA PLOŠČAD: NASTOP GLASBENIH IZVAJALCEV 
IN VOKALNIH SKUPIN
Tržnica Zreče

17. 12.
20:00

KONCERT: UROŠ PERIĆ with BLUENOTE TRIO
Tržnica Zreče

17. 12.
18:00

30. BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT GODBE NA PIHALA 
SLOVENSKE KONJICE
Dom kulture Slovenske Konjice

18. 12.
16:00

KOMEDIJA: MOŠKA VODA
Dvorana Rudija Žnidariča Oplotnica

18. 12.
18:00

30. BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT GODBE NA PIHALA 
SLOVENSKE KONJICE
Dom kulture Slovenske Konjice

20. 12.
18:00

TRADICIONALNI BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT GLASBENE 
ŠOLE SLOVENSKE KONJICE
Dom kulture Slovenske Konjice

22. 12.
18:00

BALETNA PREDSTAVA PLESNEGA ODDELKA GLASBENE ŠOLE 
SLOVENSKE KONJICE
Dom kulture Slovenske Konjice

23. 12.
16:30

PRIHOD BOŽIČKA IN ANIMACIJA ZA OTROKE
Grajsko dvorišče Oplotnica

23. 12.
20:00

KONCERT: ALYA Z BENDOM
Parkirišče pred Občino Zreče

24. 12.
22:00

PRIŽIG SVEČK OB KONJIŠKEM POTOČKU
Stari trg Slovenske Konjice

25. 12.
15:00

16. BOŽIČNI KONCERT DRUŠTVA GODBENIKOV ZREČE 
Z GOSTI - ANSAMBEL GLAS IN KLARA VETERŠEK
Športna dvorana Zreče

25. 12.
16:00

POHOD Z BAKLAMI: BRINJEVA GORA
Grajsko dvorišče Oplotnica

26. 12.
16:00

KONCERT OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI
Dvorana Rudija Žnidariča Oplotnica

26. 12.
17:00 - 21:00

JAY DANCE STUDIO, ČAROVNIK GREGOR & 
KONCERT: MAJA ZALOŽNIK
Mestni trg Slovenske Konjice

27. 12.
17:00

CELOVEČERNI DRUŽINSKI FILM 4+: 
MEDVED BAMSI IN MESTO TATOV
Dom kulture Slovenske Konjice

28. 12.
17:00 in 19:00

CELOVEČERNI DRUŽINSKI FILM 4+: 
LOTI IN IZGUBLJENI ZMAJI TER KONCERT: NEISHA
Dom kulture Slovenske Konjice in Mestni trg Slovenjske Konjice

29. 12.
17:00

CELOVEČERNI DRUŽINSKI FILM 4+: 
PIKICA, KOKO IN DIVJI NOSOROG
Dom kulture Slovenske Konjice

29. 12.
20:00

KONCERT: MODRIJANI
Parkirišče pred Občino Zreče

30. 12.
16:00

OTROŠKO SILVESTROVANJE Z DEDKOM MRAZOM IN DJ-em
TIC Oplotnica in Grajsko dvorišče Oplotnica

30. 12.
17:00 - 21:00

OTROŠKO SILVESTROVANJE Z DEDKOM MRAZOM: 
ARTISTIČNA PREDSTAVA LEDENA KRALJICA, NASTOP PLESNE 
ŠOLE PIKA & KONCERT MARKO VOZELJ & MOJSTRI
Mestni trg Slovenske Konjice

31. 12.
11:00 - 13:00

SREČNA PLOŠČAD: OTROŠKO SILVESTROVANJE (PREDSTAVA 
ZA OTROKE: JELKIN ČUDEŽ IN PRIHOD DEDKA MRAZA)
Tržnica Zreče

31. 12.
22:00 - 3:00

TRADICIONALNO SILVESTROVANJE NA PROSTEM: ANSAMBEL 
ORIGINAL POHORCI
Mestni trg Slovenske Konjice

26. - 31. 12.
17:00 - 20:00

PO SLOVENSKIH KONJICAH SE BOSTE LAHKO ZAPELJALI 
S PRAZNIČNIM VLAKCEM KONJIČANOM
Mestni trg Slovenske Konjice

27. 11. - 31. 12. 
16:00 - 20:00

BOŽIČNI SEJEM V OPLOTNICI - petek, sobota, nedelja
Grajsko dvorišče Oplotnica



Lokalna akcijska skupina »Od Pohorja do Bohorja«
Razvojna agencija Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur
e-pošta: info@las-pohorje-bohor.si


