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»Za vsebino je odgovoren upravljalec LAS »Od Pohorja do Bohorja« – Razvojna agencija Kozjansko. Organ upravljanja za Program razvoja pode-
želja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.«

V uvodniku predstavljam delovanje 
uspešne Lokalne akcijske skupine »Od 
Pohorja do Bohorja«. Deluje od leta 2008 
v okviru izvajanja osi LEADER na obmo-
čju občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slo-
venske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče, 
torej v objemu čudovite kulturne krajine, 
ohranjene narave, zelenih gozdov, go-
stoljubnih in delovnih ljudi.

Območje našega LAS je pretežno pode-
želsko, po določenih kazalnikih sodi med 
manj razvita območja Slovenije.

Pomembno je, da obstaja srčnost in plo-
dno delovno sodelovanje v skupnem 
trajnostnem razvoju podeželja. Naše 
okolje že dlje časa izvaja veliko spodbu-
dnih aktivnosti, katerih cilj je razvoj.

S pristopom Leader, ki je namenjen 
izboljšanju razvoja podeželja ob 
umnem gospodarjenju z domačimi 
viri in aktivno vlogo domačega prebi-
valstva, je območje pridobilo možnost, 
da samo prevzame odločitve in udeja-
njanje uravnoteženega razvoja.

LAS »Od Pohorja do Bohorja« povezu-
je nosilce razvoja in obenem s svojo 
odprtostjo ponuja priložnost vsem, da 
tudi sami prispevajo svoj delček k sku-
pnemu razvoju. Zainteresirani lokalni 
predstavniki, ki so se vključili v partner-
stvo z namenom aktivno sodelovati pri 
nadaljnjem razvoju območja, so iz vseh 
treh sektorjev (zasebnega, ekonomske-
ga in javnega), vključeni so predstavniki 
obeh spolov, zgledno sodelovanje v par-
tnerstvu je s strani mladih kot bodočih 
nosilcev razvoja. Pristopno izjavo lahko 
najdete na spletni strani LAS.

Ključne naloge našega LAS, ki jih izvaja-
mo razvojno, pripravljalno že od 2002 pa 
do danes, skozi različna plodna obdobja 
razvoja so:

 — s strokovno pripravljeno in sprejeto 
Lokalno razvojno strategijo zagotovi-
ti skupne, povezane razvojne usmeri-
tve območja skozi njeno udejanjanje,

 — skrbeti za izbor projektov, ki bodo 
prispevali k uresničevanju strategije 
in njenih ciljev,

 — zagotoviti implementacijo Leader 

pristopa k trajnostnemu razvoju po-
deželja, tako družbenemu in gospo-
darskemu kot okoljskemu,

 — zagotoviti spoštovanje javnega in-
teresa, človekovih pravic ter etičnih 
in strokovnih standardov pri svojem 
delu.

Na spletni strani LAS si lahko natančneje 
preberete vse o našem delovanju, orga-
niziranosti, organih LAS, o vseh posame-
znih že izvedenih projektih.

Strokovno in administrativno-tehnično 
podporo delovanju LAS nudi RA Kozjan-
sko, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje 
za kakovostno delo na področju razvoja 
podeželja in izvajanja nalog LAS.

Z veseljem in iskrenimi čestitkami lahko 
zapišem, da smo kot Lokalna akcijska 
skupina v okviru izvajanja pristopa Lea-
der pridobili sredstva za najrazličnejše 
akcije in projekte. Od leta 2008 do 2010 
smo uspešno pripravili 26 projektov, 
od tega je 15 projektov že izvedenih, 
njihove kratke opise najdete na nasle-
dnjih straneh.

Glavne aktivnosti izvedenih projektov 
zajemajo različna usposabljanja, izobra-
ževanja, ureditev tematskih poti, zbirk, 
tržnic, približevanje interneta širšemu 
prebivalstvu, ureditev vinoteke, obno-
vo železniške postaje, ohranjanje starih 
običajev in obrti, kulinarike, spodbujanje 
uporabe lokalnih virov, npr. razvoj Kne-
ippovih parkov, ohranjanje pestre na-
ravne in kulturne dediščine naših krajev, 
uspešno delo z mladimi.

Lokalna akcijska skupina ne bi udejanji-
la vseh aktivnosti brez srčnih ljudi, brez 
posameznikov, ki delajo z navdušenjem 
in znanjem, brez dragocenih članov raz-
ličnih društev, njihovih vodij, mladih, kra-
jevnih skupnosti, šolnikov, strokovnjakov 
z različnih področij, različnih zavodov in 
inštitutov, univerz, malih in velikih pod-
jetij, kmetij, lokalnih skupnosti in njiho-
vih posebej delovnih služb, županov, 
sposobne delovne ekipe RA Kozjansko. 
Kljub hudim izzivom recesije, odlogih pri 
izplačilih sofinanciranja, natančnih poro-
čilih, kontrolah izvedbe projektov v času 
vsesplošnih sprememb smo uspešni.

Za uspešno prihodnost iskreno vabljeni 
vsi pogumni in mladi po srcu. Povežimo 
voljo, znanje, etični odnos, izkoristimo 
možnosti za udejanjanje razvoja podeže-
lja od našega Pohorja do našega Bohor-
ja. Čaka nas, da postorimo, da pridelamo 
kakovostne proizvode po zgledu naših 
dedov, obogatene s sodobnim znanjem, 
ohranjeno naravo in okoljem, veselimi 
mladimi ljudmi, povezani v iskrenem 
gostoljubju za popotnike, obiskovalce 
in raziskovalce, da ne prezrejo naš bogat 
svet, nešteta razpotja in zavite poti od 
Pohorja do Bohorja.

Spoštovane, spoštovani!

Staška Buser
Predsednica LAS
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LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA »OD POHORJA DO BOHORJA«

S sprejetjem Programa razvoja podeželja 
(PRP) RS 2007–2013 je Slovenija vstopila v 
novo programsko obdobje, v katerem je 
upravičena do koriščenja sredstev iz Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP). S PRP Slovenija izvaja ukrepe, raz-
porejene v štiri osi, od katerih je novost t. i. 
os LEADER (4. os), ki spodbuja odločanje o 
razvoju posameznih zaokroženih podežel-
skih območij po pristopu »od spodaj nav-
zgor«. 

Četrta os Leader je namenjena vzpostavlje-
nim delujočim lokalnim akcijskim skupinam 
(LAS-ov je v Sloveniji 33), da same izberejo 
projekte, ki so zanje pomembni in bodo pri-
spevali k realizaciji ciljev, ki so si jih zastavile 
v lokalnih razvojnih strategijah (strateški do-
kument z opredeljenimi razvojnimi problemi, 
potenciali in cilji). Program Leader je name-
njen izboljšanju razvojnih možnostih pode-
želja ob izkoriščanju lokalnih virov in aktivni 
vlogi lokalnega prebivalstva.

Za izvedbo lokalne razvojne strategije skr-
bi upravljalec LAS »Od Pohorja do Bohorja« 
(LAS), to je Razvojna agencija Kozjansko, ki 
skrbi za delovanje LAS ter je kontaktna oseba 
za Leader pisarno na Ministrstvu za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). 

Temeljna načela pristopa LEADER

 — lokalne razvojne strategije izhajajo iz ob-
močja,

 — pristop od spodaj navzgor,

 — lokalne akcijske skupine – javno-zasebna 
partnerstva,

 — povezani in več sektorski ukrepi,

 — inovativnost,

 — mreženje,

 — sodelovanje pri projektih.

O programu LEADER

Program Leader je namenjen razvoju pode-
želja s ciljem ustvarjati pogoje za celovit ra-
zvoj podeželja preko lokalnih partnerstev s 
pristopom »od spodaj navzgor«. 

Osnovni cilj pristopa LEADER je izgradnja 
lokalnih zmogljivosti, izboljšanje zaposleno-
sti, diverzifikacija dejavnosti na podeželju, 

spodbujanje lokalnega endo-
genega razvoja, izboljšanje 
upravljanja na podeželskih 
območjih in širjenje inovati-
vnosti. 

Slovenija v preteklem pro-
gramskem obdobju ni izva-
jala Leader programa. Ima pa 
izkušnje z Leader pristopom, 
in sicer s pomočjo programa 
CRPOV in razvojni programi 
podeželja (RPP).

Leta 2008 je bilo območje 
Od Pohorja do Bohorja s 
strani Ministrstva za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano 
(MKGP) potrjeno za Leader 
območje, ki se imenuje LAS 
»Od Pohorja do Bohorja«.

Organiziranost LAS »Od 
Pohorja do Bohorja«

Lokalna akcijska skupina »Od 
Pohorja do Bohorja« ima po-
godbeno pravno organizacij-
sko obliko, za njeno delovanje 
se smiselno uporablja obliga-
cijsko pravo. Ustanovljena 
je bila kot lokalno razvojno 
partnerstvo neprofitnega 
značaja na podlagi zavezujo-
če Pogodbe o ustanovitvi in 
delovanju Lokalne akcijske 
skupine »Od Pohorja do Bo-
horja. Način organiziranosti 
in način delovanja je opredeljen s Pogodbo 
o ustanovitvi in delovanju LAS »Od Pohorja 
do Bohorja«. 

Izvajanje projektov Lokalne razvojne 
strategije LAS “Od Pohorja do Bohor-
ja”

V okviru izvajanja pristopa Leader je mo-
žno pridobiti sredstva za najrazličnejše ak-
cije in projekte, ki pa morajo prispevati k 
uresničevanju širše družbene koristnosti.

Na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja« 
smo skupaj pripravili in uspešno prijavili na 

MKGP že 26 projektov v obdobju med leti 
2008–2010. S strani MKGP čakamo na potrdi-
tev Letnega izvedbenega načrta (LIN) za leto 
2010, kjer je vključenih 10 projektov. Skupna 
vrednost vseh 10 projektov je 302.358,00 €. 
Leader sredstva znašajo do 149.989,90 €. 

Zaključenih je že 15 projektov, eden, iz LIN 
2009, je še v izvajanju. Skupna vrednost 16 
potrjenih projektov iz leta 2008 in 2009 znaša 
cca 406.721,00 €, od tega znaša znesek sofi-
nanciranja Leader sredstev do 218.689,00 €. 
Višina že izplačanih sredstev za projekte zna-
ša cca. 80.000,00 €.

Projekti iz Letnega izvedbenega načrta za leto 
2008

(v oklepaju nosilec projekta)

 — Na poti z Guzajem (Krajevna skupnost Prevorje)
 — Ureditev pohodnih poti (Planinsko društvo Dobrna)
 — Dobrote podeželja oživljajo Stari trg (Občina Slovenske 
Konjice)

 — Tržnica Vitanje (Društvo kmetic Lipa Vitanje)
 — Vodovnikova zbirka (Krajevna skupnost Skomarje)
 — Izboljšaj svojo lokalno skupnost (RA Kozjansko) 
 — Razvijanje sposobnosti podeželskega prebivalstva za ak-
tivno uporabo interneta (RA Kozjansko)      

Projekti iz Letnega izvedbenega načrta za leto 
2009 

(v oklepaju nosilec projekta)

 — Mobilna lokalna tržnica (Okoljsko raziskovalni zavod)
 — Vinogradnikova učna klet (Vinogradniško društvo Šentjur)
 — Učne poti po Ponikvi (Turistično olepševalno društvo Pon-
ikva)

 — Ureditev tematsko-učne poti “Oplotniški vintgar” 
(Turistično društvo Oplotnica)

 — Obnova železniške postaje v Zrečah (Kulturno umetniško 
društvo Vladko Mohorič)

Projekti, vključeni v Letni izvedbeni načrt za leto 
2010 (v oklepaju nosilec projekta)
(Letni izvedbeni načrt za leto 2010 še ni potrjen s strani MKGP)

 — Do znanja preko izobraževanja – marketing, trženje, pr, 
računalništvo (Ljudska univerza Šentjur)

 — Gozdna učna pot Dobrna (Občina Dobrna)
 — Vsaka vas seže v deveto mesto (Mavrica, Šentjur)
 — Dodajanje vrednosti travniškim sadovnjakom (KGZS CE, Iz-
postava Šentjur in Slovenske Konjice)

 — Z objektivom na lov (LD Handil, Dobje)
 — Srčkova učna pot (PD Zreče)
 — Najdi svojo pot (RA Kozjansko, Mladinski center Šentjur)
 — Živi muzej na Konjiškem gradu – poletje 2010 (Knjižnica 
Slovenske Konjice – TIC)

 — Od Rifnika do Rifnika (KS Šentjur – Rifnik)

 — Ohranjanje etnoloških predmetov (KUD Oplotnica)

 — Teden starih obrti in običajev v Dobju (Razvojni zavod Grča 
Dobje) 

 — Prepletanje niti preteklosti v sedanjosti (Zavod Etno-Eko) 
 — Učeče se podeželje: Iz preteklosti v sedanjost za prihod-
nost (Šolski center Slovenske Konjice – Zreče)

 — Kneippovi parki podeželja od Pohorja do Bohorja (RA Koz-
jansko)

www.ra-kozjansko.si/las
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Na poti z Guzajem

Lokalna skupnost tradicionalno organizira 
pohod, ki vključuje kraje, povezane z Guza-
jevim življenjem. Odločili so se za razširitev 
poti in njeno promocijo, ki bo omogočala ve-
čjo prepoznavnost lokalnega okolja in njeno 
predstavitev širšemu krogu ljudi.

Rezultat je urejena in označena Guzajeva po-
hodna pot, ki poteka po Prevorju, Planini in 
Dobju.

Ureditev pohodnih poti 

Urejena in označena je krožna planinska pot 
po obronkih Dobrne »Od Miklavža do Miklav-
ža«. Štirje vrhovi: na Zavrhu, Vinskem vrhu, 
Aleksandrovem vrhu in Visokem so označeni 

s skrinjicami, v katerih so štampiljke in vpisne 
knjige. Postavljene so klopi za počitek in iz-
delan zemljevid pohodnih poti z opisi. 

Tržnica Vitanje 

Tržnica Vitanje je bila prvi uspešno izveden 
Leader projekt našega LAS. Vzpostavljena 
je bila kmečka tržnica, na kateri se s svojimi 
pridelki in izdelki predstavljajo tudi članice 
Društva kmečkih žena Lipa Vitanje. 

 

Dobrote podeželja 
oživljajo Stari trg

Za krepitev specifične podeželske identitete 
ter prepoznavnosti kmetijskih pridelkov in 
izdelkov je želja približati podeželje mestu 
skozi ureditev ustreznega prostora in vzpo-
stavitev tržnice. Preuredil se je del starega 
mestnega jedra Slovenskih Konjic v prostor 
za prodajo in druženje – v prostor, kjer si po-
deželje in mesto podata roki.

Prepletanje niti preteklosti v seda-
njosti

Namen projekta je bil bogato kulturno dedi-
ščino ohraniti in prenesti predvsem na mlade 
generacije. Izveden je bil etnološki tabor in 
delavnice, kjer so se mladi seznanili z bogato 
kulturno dediščino, s tradicionalnimi znanji, z 
navadami, s kulinariko, z oblačilno in duhov-
no kulturo območja.

Vodovnikova zbirka 

V okviru projekta se je uredila Vodovnikova 
zbirka v nekdanjem župnišču v Skomarju, 

izdelalo se je promocijsko gradivo, izvedle 
so se delavnice, ob zaključku projekta pa je 
bilo odprtje s kulturnim dogodkom. Stalna 
razstava del Jurija Vodovnika v Skomarju 
pomembno prispeva k ohranjanju kulturne 
dediščine, osvešča o pomenu njenega ohra-
njanja ter krepi pripadnost in identiteto slo-
venski tradiciji.

Mobilna lokalna tržnica

Namen projekta Mobilna lokalna tržnica je 
bil na inovativen način v praksi vzpostaviti te-
stno lokalno samooskrbo z živili. Na ta način 
se ponudnikom omogoča prodaja njihovih 
pridelkov/izdelkov, poveča konkurenčnost, 
hkrati pa se spodbudi razvoj podeželja.

PREDSTAVITEV ZAKLJUČENIH PROJEKTOV NA OBMOČJU 
LAS »OD POHORJA DO BOHORJA«

Učne poti po Ponikvi

Ureditev kraško vodne učne poti in geograf-
sko zgodovinske učne poti na območju KS 
Ponikva s poučnimi informativnimi tablami 
in izdelanimi zloženkami prispeva k ohranitvi 
pestre naravne in kulturne dediščine kraja.

Obnova železniške 
postaje v Zrečah 

V okviru projekta sta bila izvedena peskanje 
in antikorozijska zaščita obstoječe vlakovne 
kompozicije, obnovljen je bil peronski del in 

čakalnica, vse z ustrezno muzejsko opremo, 
izdelano pa je bilo tudi promocijsko gradi-
vo. Z realizacijo vseh projektnih aktivnosti je 
ohranjena bogata kulturna dediščina kraja, ki 
je vključena v turistično ponudbo območja.

Vinogradnikova učna klet

Namen projekta, ki je še v izvajanju, je uredi-
tev skupnega prostora, t. j. posodobitev ob-
stoječe kleti pod prostori Muzeja Južne žele-
znice v Vinogradnikovo učno klet za potrebe 

izobraževanja in za pridobitev društvenega 
prostora za Vinogradniško društvo Šentjur in 
društvo Old timer Šentjur.

Teden starih obrti in običajev v 
Dobju

V okviru projekta je bil uspešno izveden Te-
den starih obrti in običajev v Dobju, izdelan 
je bil register mojstrov starih obrti in običajev 
v Dobju z evidentiranimi še ohranjenimi sta-
rimi znanji, obrtmi, opravili in običaji.

Učeče se podeželje: Iz preteklosti v 
sedanjost za prihodnost 

V okviru tega projekta so bili izvedeni številni 
programi usposabljanj z različnimi temami: 
ohranjanje podeželja, iskanje tržnih poti na 
kmetijah, okoljske delavnice, kulinarika ne-
koč in danes, komunikacija z gosti, tečaji v tu-
jem jeziku, računovodstvo, restavriranje, roč-
no kovanje, ročno in strojno šivanje. Osnovni 
namen projekta je tako usmerjen v izvedbo 
programov usposabljanj, z namenom dvi-
gniti raven usposobljenosti ter spodbujati 
izobraževanje in vseživljenjsko učenje na ob-
močju LAS.

Guzaj jih je še v prevorskem gozdičku okrog prinesel Vitanjske domače dobrote naprodaj

Vodovnikova zbirka v nekdanjem župnišču

Ponkovške učne poti vodijo mimo idilične cerkve sv. Ožbolta

Otvoritev prenovljene železniške postaje v Zrečah

Kosca na delu

Kamšakova planina

Prodaja domačih izdelkov na mobilni tržnici

Recepti naših babic so vedno bolj iskani
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Ureditev tematsko-učne 
poti “Oplotniški vintgar”

Urejena in domiselno označena tematsko-
učna pot ob potoku Oplotnica, ki je bil v pre-
teklosti zelo pomemben za lokalno prebival-
stvo, saj mu je predstavljal pomemben vir 
dohodka, prispeva k ohranjanju naravnega 
območja Oplotniškega vintgarja.

Kneippovi parki podeželja 
od Pohorja do Bohorja

Cilj projekta je bil spodbujanje uporabe lo-
kalnih virov na inovativen način z razvojem 
in promocijo kneippovih aktivnih parkov, ki 
omogočajo izkoristek neokrnjene narave in 
bogate kulturne dediščine tega območja. Iz-
delale so se tipske idejne zasnove za ureditev 
kneippovih aktivnih parkov, ki so na voljo po-
tencialnim investitorjem.

SODELOVANJE LAS “OD POHORJA DO BOHORJA” Z 
LOKALNIMI AKCIJSKIMI SKUPINAMI IZ VSE EVROPE
V zadnjem letu je zelo zaživelo sodelovanje 
Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do 
Bohorja« z lokalnimi akcijskimi skupinami iz 
drugih evropskih držav. Območje je gostilo 
delegacije iz Estonije, Švedske, Bolgarije ter 
Bosne in Hercegovine, predstavnice LAS »Od 
Pohorja do Bohorja« pa so obiskale podežel-
ski parlament na Švedskem.

Obisk Lokalne akcijske 
skupine iz Estonije

V juliju 2009 je območje LAS »Od Pohorja do 
Bohorja« gostilo približno 30 predstavnikov 
Lokalne akcijske skupine Pandivere iz Esto-
nije. Osnovni namen srečanja je bil predsta-
viti delovanje LAS »Od Pohorja do Bohorja«, 
predstaviti aktivnosti na projektih, ki se iz-
vajajo v okviru programa Leader in poiskati 
možna področja skupnega sodelovanja 
oziroma mednarodnega povezovanja 
obeh LAS.

LAS Pandivere povezuje štiri občine v vzho-
dnem delu Estonije, skupne površine 1.248 
km2 in 13.704 prebivalcev. Redko naseljeno 
območje, prepoznavno pod sloganom »De-

žela apnenca, izvirov in tisočerih jezer«, kjer 
je povprečna nadmorska višina 160 m.n.v., 
gradi svoj razvoj predvsem na povezovanju 
tradicije in novodobnih turističnih trendov.

Gostje so bili navdušeni nad slikovitostjo 
naše pokrajine in pestrostjo turistične po-
nudbe. Še posebej so bili navdušeni nad na-
šimi vini, saj v Estoniji praktično nimajo doma 
pridelanih vin in si želijo tovrstnega povezo-
vanja.

Švedske predstavnice na 
obisku v Sloveniji

V prvih septembrskih dneh lanskega leta 
je LAS »Od Pohorja do Bohorja« gostil obi-
skovalke iz Švedske. Camilla Carlsson, Pia 
Tingvall, Inez Abrahamsson, Britt Marie 
Torstensson in Siv Lindén delujejo v okviru 
nacionalne nevladne organizacije, ki se 
ukvarja z ženskim podjetništvom. Prihaja-
jo iz različnih strokovnih služb, od razvojnih 
agencij do zavodov.

Ponujen jim je bil pester program, nad ka-
terim so bile navdušene, predvsem pa jih je 

navdušila gostoljubnost naših ponudnikov in 
čudovita podeželska pokrajina. V okviru obi-
ska so si ogledale velik del območja LAS »Od 
Pohorja do Bohorja«, spoznavale so kulturno 
dediščino območja, kulinarično ponudbo in 
primere podjetniških dobrih praks, zelo pa jih 
je zanimalo tudi delo z mladimi.

Ogledale so si muzejski zbirki Muzej Zakladi 
Rifnika in Ipavčevo hišo v Šentjurju, Kozjan-
sko domačijo v Dobju, V Slovenskih Konjicah 
so se sprehodile po Starem trgu, si ogledale 
dvorec Trebnik in skrivnostno Žičko Kartuzi-
jo ter imele pogostitev v najstarejši gostilni 
na Slovenskem, v Gastužu. V wellness centru 
Aspara in zdravilišču Dobrna so si napolnile 
moči za naslednje dni, ko so se odpravile še 
na Primorsko, kjer so uživale v drugačni kuli-
nariki in pokrajini.

Ob odhodu so zagotovile, da se vrnejo v Slo-
venijo na ponovno raziskovanje naših mno-
goštevilnih lepot, okušanje dobrot in spro-
ščanje ter razvajanje v termalnih oz. wellness 
centrih.

Prenos dobrih praks v Bosno in 
Hercegovino

Delegacijo iz SV dela BIH s predstavniki Re-
gionalne razvojne agencije Nerda in javnega 
ter gospodarskega sektorja te regijeje je ob-
močje LAS »Od Pohorja do Bohorja« gostilo v 
začetku aprila 2010.

Nerda, z glavnim sedežem v Tuzli, je vodilna 
organizacija za socialno-ekonomski razvoj 
severovzhodne Bosne z vizijo vzpodbu-
janja trajnostnega in skladnega razvoja ce-
lotne regije, ustvarjanja boljših delovnih in 
življenjskih pogojev ter možnosti za vse.

Razvijanje sposobnosti 
podeželskega prebivalstva za 
aktivno uporabo interneta

V okviru projekta se je vzpodbujalo razvija-
nje računalniških veščin podeželskega pre-
bivalstva z uporabo internetnega portala 
www.podezelje.com. Nadgrajen je bil tudi 
spletni portal Podezelje.com, kjer imajo mo-
žnost svoje predstavitve podeželski ponu-
dniki z območja LAS.

Izboljšaj svojo lokalno skupnost

Cilj projekta je bil na podeželskem obmo-
čju občine Šentjur, v posameznih krajevnih 
skupnostih, prebuditi mladostniški ustvar-
jalni potencial ter mladim omogočiti aktivno 
udeležbo pri soustvarjanju življenja v lokalni 
skupnosti, da začutijo pripadnost domače-
mu kraju.

V okviru projekta se je vzpostavila mreža 
sodelovanja mladinskih in drugih društev 
v občini Šentjur ter mladinska spletna stran 
www.mladi-sentjur.si.  

Kneipanje z mrzlo vodo Estonci so se na obisku zabavali navkljub nevajenosti hribovitosti našega območja

Urejene pohodne poti po Oplotniškem vintgarju

Spletno mesto www.podezelje.com

Švedske predstavnice raziskujejo Slovenske Konjice

Informacijska stojala z gradivi na OŠ Blaža Kocena
Ponikva
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Gostje so se sestali z našimi predstavniki z 
namenom izmenjave izkušenj in možnega 
prihodnjega sodelovanja. Predvsem so jih 
zanimale naše izkušnje v zvezi s črpanjem 
evropskih sredstev, delovanja občin in ra-
zvojnih agencij ter možnosti pridobivanja 
sredstev za razvoj njihovega območja.

Predstavniki Bolgarije na 
ogledu dobrih praks

V januarju 2010 so LAS obiskali predstavniki 
regije Šumen s severa Bolgarije, z nekdanje 
zgodovinsko znane prestolnice Veliki Preslav, 
bogate s kulturno dediščino.

Prišli so na pobudo Ministrstva za kmetijstvo 
na ogled primerov dobre prakse povezo-
vanja turistične destinacije in povezovanja 
Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do 
Bohorja«.

V petnajstčlanski delegaciji so bili župan ob-
čine Veliki Preslav, strokovni sodelavci s po-
dročja šolstva, kulture, turizma, predstavniki 
malih uspešnih podjetnikov, predstavniki 
društvenega življenja, pripravljalci in snovalci 
strategije razvoja podeželja in turizma.

Zanimal  jih je  način organiziranja LAS – or-
ganov upravljanja in delovanja,  način pripra-
ve razvojne strategije podeželja, turizma,  iz-

vajanje aktivnosti, možnosti medsektorskega 
sodelovanja, projekti pridobivanja EU sred-
stev, turistična izmenjava, sodelovanje na 
področju kulture, izobraževanja in razvoja 
podeželja.

Med dvodnevnim bivanjem na našem ob-
močju so jim bili predstavljeni že realizirani 
projekti, ki so se financirali iz programa Lea-
der, srečali so se z župani občin Šentjur, Do-
bje, Vitanje in Zreče, s predstavniki Razvojne 
agencije Kozjansko ter drugimi izvajalci Lea-
der projektov.

Obiskali so podjetniški inkubator v Šentjurju, 
muzejske zbirke v Šentjurju, Kozjansko do-
mačijo v Dobju, Noordungovo zbirko v Vita-
nju, Vodovnikovo zbirko v Skomarju in RTC 

Rogla.

Navdušeni so bili nad načinom ohranjanja 
naše kulturne dediščine in njeno vključitvijo 
v turistično ponudbo in promocijo območja. 
Izrazili so interes za nadgradnjo sodelovanja 
z LAS »Od Pohorja do Bohorja« ter željo po 
skupni izpeljavi kakšnega projekta po vzpo-
stavitvi njihove LAS »Veliki Preslav«.

Sodelovanje na Podeželskem 
parlamentu na Švedskem

Predstavnice upravljalca LAS »Od Pohorja do 
Bohorja« so se udeležile Podeželskega par-
lamenta na Švedskem. Potekal je od 6. do 9. 
maja v kraju Sunne.

Letošnji Podeželski parlament, ki je bil že 11. 
zapored, se je odvijal v gozdnati in z jezeri 
prepredeni pokrajini Värmland, kjer je glavna 
gospodarska dejavnost gozdarstvo. Na Šved-
skem organizirajo Podeželski parlament vsaki 
dve leti v različnih delih države. Glavni orga-
nizator Parlamenta je nacionalna organizaci-
ja All Sweden Shall Live!, ki ga organizira že 
od leta 1989. Pri izvedbi letošnjega dogodka 
so poleg glavnega organizatorja sodelovali 
Švedska mreža za razvoj podeželja, Občina 
Sunne in ostali partnerji. Udeležilo se ga je 
okoli 1.000 prebivalcev Švedske in okoli 100 
udeležencev iz tujine, letos iz 22 držav EU.

Podeželski parlament je orodje za učinko-
vit razvoj podeželja na Švedskem. Letošnji 
moto Parlamenta je bil: »Kjer se srečata mla-
da in starejša generacija, tam je razvoj«, saj 
le-ta sloni na izkušnjah odraslih in prodor-
nosti mladih. Pri tem pa je pomembno, da 
se vsak posameznik zaveda odgovornosti za 
svoja dejanja, saj vsak in vsi prispevamo k ra-
zvoju podeželja z odgovornim razmišljanjem 
in delovanjem.

RAZVOJ TURIZMA NA OBMOČJU LAS “OD POHORJA DO 
BOHORJA”
Vizija razvoja turizma na območju LAS »Od 
Pohorja do Bohorja« temelji na prepoznav-
nosti, konkurenčnosti ponudbe, urejenosti 
okolja, naravni in kulturni dediščini ter ra-
zvoju okolju  prijaznega trajnostnega tu-
rizma. 

To vizijo podpirajo tudi vsi partnerski projekti 
na območju.

Poleg masovnega turizma na območju pote-
kajo številne aktivnosti v smeri razvoja turi-
stične ponudbe prepoznavne po individual-
nem pristopu do gosta, ki želi občudovati in 
spoznavati okolje, aktivno uživati v ohranjeni 
naravi, spoznavati preteklost skozi zgodbe 
bogate kulturne dediščine, okušati avtohto-
ne pridelke območja in tradicionalno kulina-
riko. Cilji so usmerjeni k razvoju trajnostnega 
turizma, k odgovornemu ravnanju z okoljem 
tudi za naše zanamce, ter k prepoznavanju 
novih trajnostno naravnanih oblik podjetni-
štva.

Številne aktivnosti so usmerjene k osvešča-
nju, promociji in gradnji prepoznavnosti 
območja. K vsemu temu je pripomogla tudi 
uvrstitev med finaliste destinacije odličnosti, 
dobro obiskan posvet podeželskih turistič-
nih društev na temo trajnostnega turizma 
in kulturne dediščine, številne tradicionalne 
prireditve na območju, aktivno delovanje tu-
kajšnjih društev in turistično informacijskih 
centrov na območju.

V okviru projekta Wellness 3 plus na obmo-
čju spodbujamo 3 sklope turistične ponudbe: 
doživetje kulture, doživetje gastronomije in 
aktivne počitnice. Osrednja nit je wellness 
ponudba,  ki pomeni način življenja in do-
bro počutje telesa in duha v kar najširšem 
smislu, ter tako vključuje naravo, šport, ku-
linariko in kulturo skozi številne atraktivne 
prireditve, dogodke, izlete. Želja je gostom 
ponuditi celovito storitev, ki bo prilagojena 
njihovim željam in jih prepričati, da se na ob-
močje še večkrat vračajo. 

Projekt Marijine romarske poti, ki se izvaja 
na območju sodelujočih občin, pospešuje ra-
zvoj duhovnega, kulturnega in pohodniške-
ga turizma.

Oba projekta se izvajata v okviru Operativne-
ga prorama IPA Slovenija–Hrvaška 2007–2013

Območje je maja gostilo Posvet slovenskih 
turističnih društev s podeželja o zelenem 

turizmu in kulturni dediščini. Na posvetu, 
ki se ga je udeležilo okoli 100 predstavnikov 
turističnih društev s podeželja in nekaterih 
drugih zainteresiranih javnosti in institucij, 
je bila predstavljena pestra in atraktivna tu-
ristična ponudba občine Šentjur in njenih 
partnerskih občin.

Občine z območja LAS so v letošnjem letu so-
delovale tudi v prijavi na razpis za Evropsko 
destinacijo odličnosti (EDEN) s projektom 
»Vode dveh svetov«. Prijava, katere nosilec 
je bila Razvojna agencija Kozjansko, se je uvr-
stila v izbor petih finalistov iz vse Slovenije, 
kar je veliko priznanje za vse sodelujoče obči-
ne, društva in turistične delavce na območju 
in dokaz, da gre razvoj turizma na območju v 
pravo smer.

Dan turizma v Slovenskih Konjicah

V okviru Konjiških dni je v sredo, 23. 6. 2010, 
med 10.00 in 17.00 uro potekal Dan turizma. 
Osrednje dogajanje je bilo postavljeno 
na Mestni trg, kjer so se predstavili razni 
ustvarjalci turističnega utripa občine, obe-
nem pa je bilo na območju celotne občine 
mogoče obiskati številne zgodovinske in 
kulturne znamenitosti.

Trg so v turistične barve najprej odeli naj-
mlajši ustvarjalci – otroci iz konjiških vrtcev, 
ki so na ploščadi pred Domom kulture izde-
lovali konjičke, sončnice ter podstavke za ko-
zarce v barvah konjiške občine. Predstavniki 
TD Jurijeva Konjenica so nekatere otroke po-
peljali na kratko panoramsko vožnjo po trgu 
s konjičkoma. Na stojnicah so se predstavile 
tudi turistične agencije, ki delujejo v občini, 
Vinogradniško vinarsko društvo Slovenske 
Konjice ter TIC Slovenske Konjice. 18 lokalnih 

turističnih vodnikov, ki so v letošnjem letu 
bodisi obnovili, bodisi na novo pridobili naziv 
lokalni turistični vodnik v občini Slovenske 
Konjice, pa je prejelo licence.

V okviru bogatega spremljevalnega doga-
janja ob Dnevu turizma so si obiskovalci in 
občani lahko brezplačno ogledali Galerijo 
Riemer, Žičko kartuzijo, Hišo dediščine na 
Mlačah, Pletarstvo Kalšek, z odprtimi vrati pa 
so jih pričakali tudi v novi vinski kleti podje-
tja Zlati grič ter jim postregli s kozarcem hla-
dnega Konjičana. V Gastužu, pred vstopom 
v Žičko kartuzijo, so obiskovalcem ponudili 
brezplačen eliksir za dolgo življenje, v Ota-
karjevi peninski kleti Žičke kartuzije pa ste za 
1€ ceneje lahko okušali živahna konjiška vina. 
Dan odprtih vrat sta pripravila tudi Zeliščarica 
iz Žičke kartuzije ter Dvorec Trebnik – oba s 
svojimi zeliščnimi izdelki. Dnevi odprtih vrat 
so se odvili tudi na okoliških izletniških kme-
tijah.

Dan turizma je bil uspešno izveden. Spozna-
vati je bilo mogoče bogato kulturno, kulina-
rično in turistično dediščino naših krajev.

Slovenske Konjice odete v barve 
sveta

Trg Bellecour v Lyonu, eden največjih fran-
coskih mestnih trgov, se je v začetku meseca 
junija odel v številne barve sveta in zaživel v 
duhu bogate svetovne kulturne dediščine. 
Letos se je na enajstih Konzularnih praznikih 
predstavilo 53 držav, med njimi že (šestič) 
tudi Slovenija. Potekali so od 4. do 6. junija 
2010, barve Slovenije pa je zastopala Obči-
na Slovenske Konjice s partnerji.

Predstavitev LAS bolgarskim predstavnikom

Dan turizma na Mestnem trgu

Predstavniki iz Tuzle na obisku RA Kozjansko

Srednjeveški dan na konjiškem gradu

Iznajdljivost na švedski način
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Na pobudo Konjičanke Nade Kuk, je v mese-
cu oktobru 2009 občino Slovenske Konjice 
obiskala častna konzulka Republike Slovenije 
v Franciji Tatiana Dumas - Rodica ter občino 
Slovenske Konjice povabila k sodelovanju 
na Konzularnih praznikih 2010 v francoskem 
Lyonu. Župan Miran Gorinšek je povabilo k 
sodelovanju z veseljem sprejel, saj je tovrstna 
predstavitev na francoskih tleh edinstvena 
priložnost za promocijo bogate kulturne de-
diščine občine s poudarkom na francoskem 
redu žičkih kartuzijanov. Le slabih 100 km od 
Lyona se namreč nahaja Grande Chartreuse, 
t. i. Velika kartuzija, od koder so natanko 
pred 850 leti kartuzijani prišli v dolino sve-
tega Janeza Krstnika in tam zgradili mo-
gočno Žičko kartuzijo.

Na že enajstih Konzularnih praznikih sta so-
delovali tudi podjetji Unitur in Zlati grič, tu-
ristični organizaciji TIC Slovenske Konjice in 
LTO Rogla – Zreče, GIZ ter Mladinski center 
Dravinjske doline. Za kulinarični del in pred-
stavitev življenja skrivnostnih kartuzijanov so 
poskrbeli člani družine Iršič s svojimi Zelišči 
iz Žičke kartuzije, za animacijski program 
na prireditvenem podiju pa so skrbeli člani 
Kulturnega društva Svoboda osvobaja ter 
narodnozabavni ansambel Original Pohorci. 
Promocijsko akcijo je podprla tudi Slovenska 
turistična organizacija.

Slovenski predstavitveni prostor je bil letos 
med najbolj obiskanimi, zato je zagotovo 
mogoče trditi, da so bile barve Slovenije 
odlično zastopane. Tovrstna predstavitev na 
francoskem trgu je bila izjemna turistična 
priložnost za naše kraje, s katero so bile pre-
bivalcem Francije in ostalim predstavnikom 
držav približane lepote Slovenije ter jih z ne-
posredno predstavitvijo turističnih, kulinarič-
nih in kulturnih posebnosti so bili prepričani, 
da nas je vredno obiskati.

Tradicionalna prireditev »Po-
kaži kaj znaš« v Dobju

Glasbeno tekmovalna prireditev »Pokaži kaj 
znaš« je bila prvič organizirana leta 1972 in 
je najstarejša tovrstna prireditev v Slove-
niji. V letu 2011 bo organizirana že 40. leto 
zapored. Takratna pobudnika in organiza-

torja sta bila in sta še danes Jožica in Franc 
Salobir, ki prireditev organizirata v okviru Kul-
turnega društva Dobje.

Prireditev je vedno organizirana na zadnjo 
nedeljo v juliju. Prvotno število nastopajočih 
je bilo 25, sedaj pa je iz leta v leto več prijav, 
tako da vseh ni mogoče sprejeti. V ožji izbor 
pridejo skupine ali posamezniki, ki želijo na-
stopiti in se predstaviti širši publiki. Nastopa-
joči so začetniki in že uveljavljene skupine. 
Ocenjevanje nastopajočih je že od samega 
začetka enotno, kar pomeni, da ocenjevanje 
posameznikov in skupin poteka skupaj. Ko-
misija za ocenjevanje je sestavljena iz članov 
publike in iz strokovne komisije, osnovno 
pravilo pa je, da nihče od članov komisije ne 
sme biti v sorodu z nastopajočimi.

Dobra uvrstitev na prireditvi »Pokaži kaj znaš« 
prinese glasbenikom pokale in praktične na-
grade, največja nagrada pa je povečanje nji-
hove prepoznavnosti med občinstvom.

V juliju 2010 je bila izvedena že 39. prireditev 
»Pokaži kaj znaš«. Prijavili so se številni debi-
tanti iz cele Slovenije, na koncu se je zmage 
veselil Ansambel Zakrajšek iz Ribnice. Po revi-
jalnem delu in razglasitvi rezultatov so se šte-
vilni obiskovalci ob zvokih ansambla Robija 
Zupana vrteli še pozno v noč. Omeniti velja, 
da je bilo na prireditvi mogoče opaziti kar 
nekaj znanih obrazov naše narodnozabavne 
glasbe.

»Z objektivom na lov« –
ujemite živali v svoj objektiv

Lovska družina Handil iz Dobja bo v okviru 
LAS »Od Pohorja do Bohorja« in s finančno 
podporo Občine Dobje izvajala v naših krajih 
še dokaj nepoznan, pa vendar vreden ogle-
da in zanimiv način lovskega turizma. Gre za 
okolju in živalim prijazen in zanimiv način 
lova, pri katerem je obiskovalec »oboro-
žen« s fotoaparatom in namesto trofeje 
odnese domov v fotografski objektiv ujete 
trenutke srečanja z raznolikim živalskim 
in rastlinskim svetom. Fotolov je namenjen 
tako posameznikom kot skupinam, ki radi za-
hajajo v naravo in želijo domov odnesti trajne 
spomine, s katerimi pa v naravi ne povzročijo 
nobenega osiromašenja.

Teden starih obrti in običajev 
na Kozjanski domačiji v Dobju

Občina Dobje se ponaša z eno najlepših koz-
janskih domačij v okolici. Pravzaprav gre za 
dve hiši, od katerih je tista, ki leži v Ravnem 
obnovljena in prirejena turistični dejavnosti, 
zgornja, manjša, v vasi Repuš, pa je avtentič-
na. Gre za značilno leseno stavbo zahodnega 
dela kozjanskega, ki jo sestavljajo predpro-
stor, dnevno-bivalni prostor in črna kuhinja. 
Na južni strani ima manjšo klet, na severni 
strani pa se je sprva nadaljevala v kozolec, 
ki so ga kasneje spremenili v manjšo sobo. 
Ob hiši je bil zgrajen še hlev – kar vse skupaj 
predstavlja tipično kozjansko domačijo, ki jo 
je lastnik s pomočjo Ministrstva za kulturo v 
letih 1998–2000 v celoti obnovil.

Za dolgoletni trud in realizacijo projekta ter 

vodenje Kozjanske domačije, ki postaja pre-
poznavni znak Dobja ter izvedbe Tedna sta-
rih obrti in običajev, je lastnik Bojan Guček v 
letu 2010 prejel  »Priznanje Občine Dobje«.

Zadnji teden v avgustu se bo na Kozjan-
ski domačiji že drugič odvijal teden starih 
obrti in običajev, na katerem bodo vaški 
mojstri pokazali, kaj vse (še) znajo »po 
starem narediti«. Eden od večerov bo na-
menjen gospodinjam, ki bodo na kozjanski 
domačiji pripravljale tradicionalne jedi, obi-
skovalci pa si bodo lahko ogledali celoten 
postopek njihove priprave. Svoje popoldne 
in večer bodo imeli tudi otroci, ki si bodo lah-
ko izdelali svoje igrače in se naučili iger, ki so 
se jih igrale prababice.

Začetek urejanja Kneippovega 
aktivnega parka v Oplotnici

V središču Oplotnice se nahaja park, ki je bil 
urejen že leta 1924 na zemljišču takratnega 
graščaka Windischgraetza. V parku je bilo 
urejeno perišče z uto, kamor so žene hodile 
prat perilo in kjer je bil center dogajanja v 
kraju.  Park je poseben zaradi velikega števila 
redkih in eksotičnih drevesnih vrst, ki obisko-
valcu omogočajo, da se s sprehodom med 
njimi naužije miru in čistega zraka, medtem 
ko v ozadju žubori potok Oplotniščica, ki je 
speljan skozi park. V takšno okolje bo posta-
vljen Kneippov aktivni park.

Kneippov aktivni park bo izdelan na osno-
vi idejnih zasnov, ki so nastale v okviru 
projekta Kneippovi parki podeželja, ki ga je 
izvajala Razvojna agencija Kozjansko v okviru 
LAS »Od Pohorja do Bohorja«. Obiskovalcem 
bo omogočal, da se sprostijo po nekaterih 
metodah zdravljenja, ki jih je vzpostavil znani 
zdravnik Sebastian Kneipp. Kneippove pre-
ventivne metode zdravljenja so v tujini že 
uveljavljene in pomenijo način zdravega na-
čina življenja, ki ga uvajajo že v najzgodnejših 
letih otroka v vrtcu.

V parku bodo predvidoma postavljene klo-
pi, bazen za vodno terapijo, pot, tlakovana s 
kamni za terapijo bosih nog, mahovne poti, 
zeliščni vrt, peščene poti, korita za izvajanje 
terapije namakanja rok in nadstrešnica, v ka-
teri se bodo izvajale masaže stopal ter preda-
vanja in delavnice.

Kneippov aktivni park v Oplotnici bo velika 
popestritev turistične ponudbe Oplotnice, 

prav tako pa bo omogočil kakovostno preži-
vljanje časa domačinom.

Šentjursko poletje

Letošnje jubilejno deseto Šentjursko poletje 
je obiskovalcem ponudilo 25 glasbenih, gle-
daliških, družabnih in turističnih dogodkov. 
Letno prizorišče Ipavčevega vrta v Zgornjem 
trgu Šentjurja se je izkazalo kot izjemno pri-
meren prostor za poletne kulturne prireditve. 
Raznolikost, kakovostne izvedbe in atraktivni 
izvajalci so  poskrbeli, da so bile vse priredi-
tve do sedaj zelo dobro obiskane. Šentjursko 
poletje se končuje prvi vikend v septembru s 
koncertom kvinteta Gamma v Zgornjem trgu, 
gledališko igro na Blagovni in s tradicionalno 
turistično prireditvijo Angelska nedelja na 
Planini. 

Angelska nedelja na Planini 
pri Sevnici

Vsako leto na prvo nedeljo v septembru je na 
Planini pri Sevnici kmečka povorka s prika-
zom starih kmečkih običajev, ki so bili vsak-
danjik pri opravljanju kmečkega dela na tem 
delu Slovenije, a žal odhajajo v pozabo. Letos 
bo prireditev, ki je že 32. po vrsti, 6. sep-
tembra.

Možno si bo ogledati tudi peko planinske 
pršjače, razstavo gob in čebelarskih izdelkov, 
razstavo lovskih trofej in lovskega orožja, tra-
dicionalno vlečenje vrvi, podiranje drevesa 
na balon in sestavljanje furmanskega voza, 
na kmečki tržnici pa bodo na voljo čebelji 
izdelki in izdelki domačih obrti ter izdelki s 
planinskih kmetij.

Na poti z Guzajem

Razbojnik Guzaj postaja eden izmed najbolj 
prepoznavnih likov v turistični ponudbi Šen-
tjurja. Legendarni rokovnjač, ki je po ljudski 
legendi jemal bogatim in dajal revnim je 
kljub izpričani krutosti do svojih sovražnikov 
dobro zapisan v srcih domačinov. Da bi tega 
zanimivega rojaka predstavili tudi obiskoval-
cem, se na šentjurskem dogaja vedno več 
strokovnih srečanj in prireditev na temo raz-
bojnika Guzaja. V nedeljo, 29. avgusta, bo 
v okviru Šentjurskega poletja na Šentvidu 
pri Planini tradicionalni kulturni program na 
temo razbojnika Guzaja.

Ipavčevi kulturni dnevi

V spomin na šentjurske rojake skladatelje 
Ipavce pripravljajo v Šentjurju tradicionalno 
v mesecu oktobru in novembru Ipavčeve kul-
turne dneve. Osrednji dogodek letošnjih dne-
vov bo odprtje novih galerijskih prostorov v 
Zgornjem trgu in razstave likovnih del slikarja 
Jožija Ipavca. Deset let je od njegove smrti, 
zato mu bo posvečen še en spominski  večer, 
pripravljajo ga šentjurski šahisti v  nekdanji 

pivnici. Glasbeni del programa Ipavčevih dni 
vsebuje izvedbo originalne partiture skladbe 
za godalni orkester Serenada dr. Benjamina 
Ipavca  ter tradicionalni koncert  učencev in 
profesorjev domače glasbene šole.  V knjižni-
ci pa bodo predstavili prvo otroško slikanico 
o družini skladateljev Ipavcev, avtoric Zvez-
dane Majhen in Mojce Cerjak.

Martinovi dnevi na Ponikvi

Tridnevna prireditev, ki letos že 18 let zapo-
red povezuje naravno in kulturno dediščino 
Ponikve, bo potekala od 12. do 14. novem-
bra. Namenjena je predvsem počastitvi far-
nega zaščitnika, sv. Martina, martinovanju in 
pokušnji mošta vinogradnikov. Na ogled bo 
tudi razstava likovnih del šolarjev in domačih 
likovnih ustvarjalcev. 

V župnijski cerkvi sv. Martina, ki obiskovalce 
preseneča s svojo velikostjo, v notranjosti pa 
navdušuje z bogato baročno opremo, mo-
numentalno prižnico slovite rezbarske dru-
žine Mersijev ter čudovitimi freskami Jakoba 
Brolla, bo koncert, medtem ko bo na ploščadi 
pred cerkvijo možno obiskati sejem ter uživa-
ti v pestrem kulturnem dogajanju.

Pohod po Slomškovi romarski poti

25. junija je v počastitev dneva državnosti in 
210. obletnice Slomškovega rojstva potekal 
pohod po Slomškovi romarski poti. Pohod se 
je pričel istočasno pri Slomškovi rojstni hiši 
na Slomu pri Ponikvi in v Novi Cerkvi, zaklju-
ček pohoda pa je bil v Žički kartuziji.

Hiška pod Goro na Rifniku

Vrh Rifnika je eden največjih in najlepše 
urejenih zgodovinskih parkov v Sloveniji, ki 
izpričuje poseljenost vse od kamene dobe 
do pozne antike, ko so si rimski staroselci na 
južnem pobočju postavili enostavne kamnite 
hiše.

Ob vhodu v arheološki park je postavlje-
na nova brunarica, imenovana Hiška pod 
Goro, ki služi kot turistična pisarna. Njena 
zunanjost izžareva skladnost z okoljem, v njej 
pa je razstavljeno turistično gradivo zname-
nitosti občine Šentjur. Poudarek je na kopijah 

Kozjanska domačija 

Konjiška delagacija na predstavitvenem prostoru v Ly-
onu

Ureditveni načrt Kneipovega parka v Oplotnici

Pokaži kaj znaš

Turistična hiška pod Arheološkim parkom Rifnik
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Mini sejem v Zrečah  – Kako 
lahko zmanjšam stroške 
za energijo in energente

Občina Zreče je lansko leto sprejela 
Lokalni energetski koncept, v katerem 
so začrtane smernice za učinkovito rabo 
energije in povečano izrabo obnovljivih 
virov energije ter zadane različne naloge 
v okviru 5-letnega načrta aktivnosti. En-
ergetsko upravljanje je bilo najprej vz-
postavljeno v javnih stavbah Občine 
Zreče s pomočjo programskega paketa 
Daljinski energetski manager, s katerim 
se spremlja rabo energije in stroški ter 
analizira vzroke za veliko porabo ener-
gije, načrtuje ukrepe za energetsko san-
acijo ipd.

Občina Zreče je, v sodelovanju s pod-
jetjem Adesco d. o. o., organizirala mini 
sejem Kako lahko zmanjšam stroške za 
energijo in energente?, ki je potekal 15. 
maja v okviru mestne tržnice. Občanom 
in podjetjem so bile prikazane vse teh-
nologije, ki jih potrebujejo za svoj dom 
ali podjetje, za doseganje energetske 

učinkovitosti in iz-
rabo obnovljivih 
virov energije. 
Razstavljavci iz 
12 različnih pod-
jetij so predstavili 
naslednje teme: 
izkoriščanje ob-
novljivih virov 
energije (sončne 
elektrarne in so-
larni kolektorji), 
ogrevanje (kotli na 
biomaso, soproiz-
vodnja toplotne 
in električne energije, toplotne črpalke, 
nizkotemperaturno ogrevanje, ogrevalni 
sistemi, itd.), izkoriščanje deževnice, kli-
matizacija in prezračevanje, ovoj stavbe 
(sodobna okna, vrata in strehe), ener-
getsko učinkovita razsvetljava ter ostale 
energetsko učinkovite naprave, produkti 
in storitve. V okviru sejma je bilo zago-
tovljeno tudi brezplačno svetovanje en-
ergetskih svetovalcev, med drugim tudi 
o ugodnih EKO kreditih in nepovratnih 
sredstvih.

Učinkovita raba energije in izraba ob-
novljivih virov energije je zelo pomem-
bna v naši občini, zato bomo aktivnosti 
na teh področjih izvajali tudi v bodoče.

Gradnja rastlinske čistilne 
naprave v Dobju

Občina Dobje je na podlagi Opera-
tivnega programa odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode pristopila h 
gradnji rastlinske čistilne naprave. Na 
podlagi strokovnih usmeritev  je bila za 
izgradnjo čistilne naprave prednostno 
določena lokacija v Dobju. V bližini  se 
nahaja manjši potok, nizvodno leži tudi 
zajetje pitne vode za gospodinjstvo. 

Aktivnosti za rastlinsko čistilno napra-
vo so pričele teči leta 2008 z odkupom 
potrebnega dela zemljišča zanjo V letu 
2009 je Občina Dobje  pristopila h grad-
nji čistilne naprave. Trenutno je v fazi 
priprava projektne dokumentacije za 
izgradnjo kanalizacijskega sistema. Po 
prejemu le-te, bo občina pristopila k iz-
boru izvajalca. Dokončanje projekta je 
predvideno v letu 2011.

najdb, ki so bile odkrite pri arheoloških razi-
skavah  na območju celotnega Rifnika. V času 
odprtja je na voljo strokovno vodenje po 
parku, obiskovalci pa si na tem mestu lahko 
za spomin vtisnejo tudi pečat arheološkega 
parka Rifnik in pošljejo pozdrav z razgledni-
co, saj je na hiški nameščen tudi poštni na-
biralnik. 

Šentjurjevo že dvajsetič zapored

Šentjurjevo je največja turistična prireditev v 
občini Šentjur, ki se je v letu 2010 izvedla že 
dvajsetič. Že od vsega začetka je vsebovala 
tako kulturni kot turistično-predstavitveni 
del, ki je v svojem bistvu ostal enak do danes.

Prva dogodka letošnjega Jurjevanja sta bila 
povezana z vinom, saj sta Vinogradniško 
društvo Šentjur in Šolski center Šentjur or-
ganizirala ocenjevanje vin letnika 2009, 
mestni viničar Aci Urbajs pa je obrezal poto-
mko stare trte – modre kavčine, najstarejše 
vinske trte na svetu, ki jo je Občina Šentjur 
pred 11 leti prejela v dar od Mestne občine 
Maribor.

Osrednji del prireditev Šentjurjevega 2010 
se je zgodil od srede, 21. aprila, do torka, 
27. aprila. Obiskovalci so lahko uživali na 
koncertu sopranistke Urške Arlič Gololičič 
in citrarke Irene Zdolšek ter v fotografski 
razstavi Šentjurjevo 2000-2009. Od četrtka 
do nedelje je bila odprta razstava Naravno je 
zdravo, na kateri se predstavljajo prideloval-
ci ekoloških izdelkov, zelišč in čebelarskih 
izdelkov, društva s kulinarično in vinsko po-
nudbo ter etnološko dejavnostjo, ribiči, gob-
arji ter različna druga sorodna društva, ustan-
ove in posamezniki.

Na svoj račun so prišli najmlajši, saj so jih na 
Jurčkovanju zabavali Čuki, uživali pa so lahko 
tudi v predstavi Razbojnik Cefizelj in butal-
ska pamet. V soboto se je v Zgornjem trgu 
v Šentjurju že zjutraj začel Šentjurjev se-
jem, na katerem so bili predstavljeni izdelki 
domače in umetne obrti, domače dobrote in 
ostali izdelki, ki izvirajo ali so povezani s slov-
enskim podeželjem. Športniki so se lahko 

Izobraževanje območnih 
turističnih vodnikov

V okviru projekta Wellness 3 plus 
bomo v mesecu novembru in decem-
bru 2010 organizirali intenzivno izo-
braževanje za območne turistične vo-
dnike za destinacijo Wellness 3 plus.

Na usposabljanje vabimo vse zain-
teresirane dosedanje lokalne in ob-
močne turistične vodnike kot tudi 
vse ostale zainteresirane kandida-
te, ki jih zanima tovrstno delo.

Vsebinski sklopi usposabljanja bodo:

 — naravna dediščina,
 — kulturna dediščina,
 — gastronomija,
 — turistični spominki,
 — doživetja v destinaciji Wellness 3 

plus,
 — komunikacija,
 — kolesarstvo,
 — pohodništvo.

Ob koncu predavanj bo sledil pisni in 
ustni izpit.

Več informacij o izobraževanju, natan-
čen datum in program izobraževanja 
spremljajte na spletni strani RA Koz-
jansko www.ra-kozjansko.si ali na tel. 
03 747 13 04 v mesecu oktobru.

udeležili Šentjurjevega pohoda, turnirja v 
balinanju in tekmovanja v vlečenju vrvi za 
pokal Šentjurjevega, politične stranke so 
se pomerile v kuhanju »kisle župe«. Veliko 
radovednežev je privabila Jurjeva povorka 
konjskih vpreg in konjenikov, sledila je še 
10. Revija narodno-zabavnih ansamblov in 
pevcev občin Šentjur in Dobje, večerni del 
pa je ponudil Šentjurjevo veselico za ljubi-
telje narodno zabavne glasbe in ŠentRock za 
mlade po letih in po srcu.

Zaključek vikenda je minil ob 14. Jurjevem 
srečanju pihalnih orkestrov, v ponedeljek so 
ljubitelji glasbe lahko uživali v 20. Jurjevi revi-
ji odraslih pevskih zborov in vokalnih skupin, 
v torek pa je v Šentjurju zahrumelo, saj se je 
na razstavi starodobnih avtomobilov in mo-
torjev zbralo lepo število starodobnikov.

Noč pod kostanji na Dobrni

Tudi v letošnjem letu Dobrčani nestrpno 
pričakujemo tradicionalno prireditev Noč 
pod kostanji. Vabljeni tudi obiskovalci od 
drugod, da se je udeležijo.

Ljubitelji elektronske glasbe so vabljeni v 
petek, 20. avgusta, na noro zabavo z več 
priznanimi DJ-ji, GO GO plesalkami in body 
painting performansom v živo. V soboto, 
21. avgusta, pa so popoldne najprej na za-
bavo z otroškim živ žav programom vabljeni 
najmlajši obiskovalci, ki bodo uživali tudi v 
luna parku. Glasbeni del v soboto prinaša 
nastope skupine Tramontana in pevke Tanje 
Žagar, zvečer pa bodo Dobrno in obiskovalce 
stresli rockerji MI2. Več informacij na www.
nocpodkostanji.si.

Gozdnatost tudi na območju LAS “Od Pohorja do Bohorja” omogoča lažji in cenejši dostop do lesne biomase

Glavno prizorišče Šentjurjevega v Zgornjem trgu

Pekovske dobrote z razstave “Naravno je zdravo”  z letošnjega Šentjurjevega

Noč pod kostanji

Gradnja rastlinske čistilne naprave v Dobju
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del dejavnosti, s katero se inkubator ukvarja. 
V prihodnje se inkubator želi oblikovati v 
referenčno točko za razvoj celotnega male-
ga gospodarstva v šentjurski občini, pred-
vsem z nudenjem vseh vrst pomoči, ki jih 
podjetja potrebujejo za konkurenčen nastop 
na trgu. Razvoj celotnega sistema podpore 
malemu gospodarstvu bo vključeval sodelo-
vanje različnih partnerjev, tako javnih kot za-
sebnih, s čimer bo vzpostavljena mreža kvali-
tetnih svetovalcev, ki bodo podjetjem nudili 
širok spekter specialističnih znanj z različnih 
področij.

Spodbujanje podjetniškega 
sodelovanja med Slovenijo in 
Avstrijo s projektom Regiolab

Projekt Regiolab je namenjen spodbujanju 
čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in 
Avstrijo na področju podjetništva, izmenjave 
znanja in sodelovanja raziskovalnih institucij 
s podjetji. V okviru projekta bo vzpostavi-
ljena platforma, ki bo omogočala podje-
tjem in institucijam znanja lažjo vzposta-
vitev sodelovanja v čezmejnem območju. 
Projekt v Sloveniji poteka v Gorenjski, Ko-
roški in Savinjski regiji ter v Podravju in Po-
murju, Razvojna agencija Kozjansko v okviru 
projekta pokriva Savinjsko regijo.

Mala in srednja podjetja ter raziskovalne 
institucije, ki bi želele biti udeležene v pro-
jektu, vabimo k sodelovanju. Pišite nam na 
rajko.antlej@ra-kozjansko.si ali pokličite na 
03 747 13 08.

Projekt Regiolab se izvaja v okviru Opera-
tivnega programa Slovenija–Avstrija 2007–
2013.

objektov. Objekti se lahko uporabljajo kot va-
rovana stanovanja ali pa se namenijo za po-
trebe zdravstva oziroma turizma. Predvidena 
je tudi gradnja prizidka k obstoječi graščini 
Novi grad, ki bo namenjen za potrebe zdra-
vstva. Pri vhodu v obravnavano območje je 
predvidena gradnja samostojnega paviljon-
skega objekta ali prenova že obstoječega. 
Nameni se lahko za potrebe zdravstva, varo-
vanih stanovanj ali ostalih dopolnilnih dejav-
nosti. 

Pomemben za razvoj turizma na Dobrni je 
tudi sprejet Lokacijski načrt za ureditev 
Zdraviliškega kompleksa Dobrna, kjer že 
stoletja deluje najstarejše zdravilišče v tem 
delu Evrope. Na celotnem območju, velikem 
8 ha, je predvidena gradnja petih objektov: 
dveh apartmajskih prostostoječih hotelov, 
nadomestna gradnja za potrebe turističnih 
dejavnosti, vključno z nastanitvami, gradnja 
prizidka in gradnja manjšega hotela. 

S sprejetjem lokacijskih načrtov je Dobrna 
odprla prostor za hitrejši razvoj, za katerega 
se že kaže interes domačih in tudi drugih in-
vestitorjev.

Podjetniški inkubator – osrednje
mesto za razvoj malega 
gospodarstva

Z odprtjem Mrežnega podjetniškega inkuba-
torja Vrelec, d. o. o., Poslovna enota Šentjur 
septembra lani je na območju občine priče-
la delovati nova podporna institucija za go-
spodarstvo, katere namen je, poleg izvajanja 
aktivnosti subjekta inovativnega okolja, po-
speševanje razvoja celotnega malega gospo-
darstva v občini Šentjur.

Omogočanje prostorskih pogojev in nude-
nje pomoči inkubiranim podjetjem je samo 

Dobrna odprla prostor za hitrejši
razvoj

Občina Dobrna je turistično usmerjena obči-
na. V tem smislu so pripravljene prostorske 
možnosti izgradnje turistične infrastrukture 
in sprejeti trije lokacijski načrti, in sicer: LN 
Športni kompleks, LN Novi Grad in Spre-
membe in dopolnitve ZN za del Zdraviliškega 
kompleksa. 

Ureditveno območje Lokacijskega načrta 
Novi Grad sega na vzhodu do regionalne 
ceste Dobrna–Celje, na jugu ter na zahodu 
predstavljajo rob obdelave trije ribniki, ki so 
še vključeni v samo območje, na severu pa 
območje omejuje gozd. 

Na območju graščine Novi grad v velikosti 
13 ha je predvidena gradnja enaindvaj-
setih objektov. Na severnem delu je pred-
videna gradnja osemnajstih paviljonskih 

RAZVOJ PODEŽELJA IN PODJETNIŠTVO Z ROKO V ROKI MLADINSKO DELOVANJE NA OBMOČJU LAS »OD POHORJA 
DO BOHORJA«
Na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja« 
delujejo mladinski centri in mladinski klubi, 
ki mladim ponujajo različne možnosti ustvar-
jalnega preživljanja prostega časa, dodatne-
ga izobraževanja, druženja in zabave. 

Mladinski center Šentjur

V prostorih mladinskega inkubatorja (Mestni 
trg 2, Šentjur) se od oktobra 2009 izvaja pro-
gram Mladinskega centra Šentjur (v nadalje-
vanju MCŠ), za katerega realizacijo skrbi Ra-
zvojna agencija Kozjansko.

MCŠ nudi podporno okolje mladim in mla-
dinskim društvom pri njihovem delovanju, 
informiranju o priložnostih in različnih 
razpisih zanje, povezovanju in koordinira-
nju mladinskih aktivnosti ter povezovanju 
akterjev na področju razvoja mladinskega 
dela v občini. 

Mladim in društvom je vsak dan na voljo in 
v pomoč informacijska pisarna, kjer dobijo 
strokovno pomoč pri pripravi projektov, rea-
lizaciji lastnih idej, nasvete o vrsti neformal-
nih izobraževanj in usposabljanj, v katere se 
lahko vključijo v okviru različnih lokalnih in 
mednarodnih mladinskih programov. 

Ob petkih je, glede na najavo, odprta brez-
plačna mladinska svetovalna pisarna, ki nudi 
mladim coaching (coach s certifikatom IN-
LPTA), podporo pri načrtovanju in realizaciji 
življenjskih ter poklicnih ciljev, svetovanje, 
kako lastne potenciale, sposobnosti in inte-
rese spremeniti v življenjske priložnosti, kako 
spretno uporabiti lastne vire moči in prema-
gati omejitve, prepričanja in čustvene bloka-
de, ki preprečujejo postavljanje in doseganje 
lastnih ciljev. 

MCŠ ima status orga-
nizacije, ki omogoča 
mladim, da v okviru 
EU programa Evrop-
ska prostovoljna 
služba, za 2 do 12 
mesecev, odidejo v 
želeno EU državo ali 
izven ter kot prosto-
voljci sodelujejo pri 

izvajanju aktivnosti njihove gostiteljske or-
ganizacije, ki si jo predhodno skupaj z MCŠ 
izberejo sami. Mladi imajo kritih 90 % potnih 
stroškov, zavarovanje, žepnino za čas bivanja 
v drugi državi in mentorja, ki skrbi zanj in mu 
stoji ob strani v času njegovega bivanja v tu-
jini. 

Nekaj utrinkov aktivnosti Mladinskega centra 
Šentjur:

Teden mode v Šentjurju
Mladinski center je med sabo povezal 9 lo-
kalnih modnih oblikovalcev oblek, nakita, 
obutve in drugih modnih dodatkov. V mese-
cu juniju so pripravili modno revijo ter izdali 
skupen modni katalog.

Ustvarjalno poletje
V mesecu juliju in avgustu so animatorji mla-
dinskega centra vsak teden v drugi krajevni 
skupnosti. V šestih krajevnih skupnosti po tri 
dni skupaj zabavajo otroke in zanje pripra-
vljajo različne ustvarjalne, plesne in družab-
ne delavnice. 

Večeri z uspešnimi posamezniki
V juniju so pričeli s serijo večernih pogovo-
rov, katerih gostje so uspešni in podjetni lju-
dje, ki lahko mlade spodbudijo in motivirajo 
na njihovi osebni, predvsem pa na poklicni 
poti. Prva gosta sta bila Hugo Bosio, direktor 
podjetja Bosio, d. o. o. in Iztok Špano, direktor 
podjetja Tajfun Planina, d. o. o.

Lokacijski načrt Novi Grad – krajinska ureditev

Sodobno opremljeni prostori za mlada podjetja

Mladi modni oblikovalci na zaključni prireditvi Tedna mode

Delavnice šivanjaIzdelovanja nakita na šentjurskem bazenu
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Javni natečaj »Mladi lokalni aktivisti«

Razpisovalec
Natečaj se razpisuje v okviru projekta Aktivendržavljan.si, v katerega je vključenih 19 mla-
dinskih organizacij iz cele Slovenije, izvaja pa ga Mladinski center Šentjur (Razvojna agen-
cija Kozjansko).

Predmet razpisa
Mlade, aktivne in tiste, ki to želite postati, pozivamo, da na razpis Mladi lokalni aktivisti, pri-
javite vaše ideje in predloge, kako spremeniti ali kako drugače izboljšati okolje v katerem 
živite. 

Zbiramo inovativne in ustvarjalne ideje iz vseh koncev Slovenije, ki bodo reševale različne 
izzive in problematiko lokalnega okolja (od sociale, gospodarstva, razvoja, infrastrukture, 
mladinskega dela, kulture, okolja …). 

Namen razpisa – tema
Spodbuditi mlade, da razmišljate, kaj v vašem okolju je potrebno spremeniti, to področje 
raziščete in rešitve oz. vaše predloge prijavite na razpis. 

Kdo lahko sodeluje 
Sodelujete lahko mladi do 29. leta starosti. 

Rok in način sodelovanja
Predlogi in ideje morajo biti predloženi oz. poslani do torka, 24. 12. 2010, na predpisanih 
prijavnicah,  na naslov RA Kozjansko (Mladinski center Šentjur), Ul. skladateljev Ipav-
cev 17, 3230 Šentjur, s pripisom »Natečaj Mladi lokalni aktivisti«. Šteje se, da je vloga 
pravočasno prispela, če je oddana zadnji dan roka na pošti kot priporočena pošiljka. Na 
hrbtni strani pošiljke mora biti ime in naslov pošiljatelja. 

Izbor in nagrada
Natečaju bo sledil izbor najboljših idej in predlaganih rešitev. Ocenjevala se bo iznajdlji-
vost mladih pri iskanju novih načinov vplivanja in sodelovanja v družbenih procesih ter 
pozitiven učinek morebitne realizacije njihovih idej na lokalno skupnost oz. širše. 

Prispele predloge bo ocenila strokovna komisija, sestavljena iz predstavnikov partnerjev 
sodelujočih na projektu: predstavnik Mladinskega centra Šentjur ter trije predstavniki par-
tnerjev mreže aktivendržavljan.si. Odpiranje prispelih predlogov ne bo javno.

Izmed vseh prispelih idej bo komisija izbrala 5 najboljših, čigar avtorji bodo nagrajeni s 
strokovno ekskurzijo v Bruselj. 

Podelitev priznanj, nagrad ter predstavitev idej bo izvedena v petek, 15. aprila 2011, na 
prireditvi Svetovni dan mladih prostovoljcev.

Komisija bo o izboru predlogov odločila najkasneje do ponedeljka, 28. 02. 2011. Avtorji 
izbranih predlogov bodo pisno obveščeni o rezultatu natečaja.

Rezultati bodo objavljeni tudi na spletni strani mreže www.aktivendrzavljan.si ter na sple-
tni strani www.mladi-sentjur.si. 

Dodatne informacije:
Celoten natečaj in prijavnico najdete na spletnih straneh www.aktivendrzavljan.si oziroma  
www.mladi-sentjur.si ali e-naslovu mladi@ra-kozjansko.si. Kontaktna oseba: Lara Žmaher, 
telefon 03 747 18 01, e-naslov lara.zmaher@ra-kozjansko.si ali mladi@ra-kozjansko.si.  

Poslanstvo Zavoda za mladino Zreče je omo-
gočiti mladim različne dejavnosti in prostore, 
kjer lahko sodelujejo ob druženju sovrstnikov 
in aktivno ter inovativno preživljajo svoj pro-
sti čas. Vizija zavoda pa temelji na tem, da 
z načrtovanimi programi spodbuja aktivno 
participacijo mladih in dosega pozitiven 
vpliv učnih izkušenj na osebni in socialni 
ravni vsakega posameznika.

Mladinski klub Dobrna

Mladinski klub Dobr-
na je bil ustanovljen 
v drugi polovici leta 
2002. Želja ustanovi-
teljev je bila vključi-
tev mladih v različne 
interesne dejavnosti 
in na ta način kva-
litetno preživljanje 

svojega prostega časa. Klub tako združuje 
mlade med 15. in 30. letom iz občine Do-
brna in njene širše okolice. Trenutno ima 
preko 130 članov. 

MK Dobrna deluje v več sekcijah. Trenutno 
uspešno delujejo košarkaška, odbojkarska, 
nogometna, kolesarska, kulturna sekcija in 
sekcija za razvoj. 

Med letom klub organizira športne, kulturne 
in zabavne prireditve z namenom druženja 
mladih iz širše okolice občine Dobrna. Naj-
odmevnejši projekti so nedvomno krst novo-
pečenih študentov – brucov, Veter v laseh in 
Noč pod kostanji. Sicer pa MK Dobrna sode-
luje tudi na ostalih prireditvah v kraju, pred-
vsem z delavnicami za otroke.

Brucovanje vsako leto ponudi s svojo izvir-
nostjo nepozabno doživetje za vse, ki so 
prisotni. Veter v laseh, ki poteka v  okviru 
vseslovenske prireditve, vsako leto privabi v 
Dobrno več obiskovalcev in prijavljenih ekip 
v različnih športnih disciplinah. Noč pod ko-
stanji pa je zabava za mlade in stare. V leto-
šnjem letu bo potekala 20. in 21. avgusta na 
igrišču za Osnovno šolo Dobrna.

Šolski center Šentjur 
praznuje 100 let

Leta 1910 se je pričel pouk na prvi kmetijski 
šoli s slovenskim jezikom v habsburški mo-
narhiji. Največ zaslug za ustanovitev ima ta-
kratni župan trga Sveti Jurij dr. Gustav Ipavec,  
slavni slovenski skladatelj in rodoljub. 

Osrednja slovesnost ob častitljivi obletnici bo 
oktobra 2010.

Javni interes ali interes posameznika
V okviru nacionalnega mladinskega projekta 
Aktivendržavljan.si na srečanjih z mag. Zla-
to Ploštajner mladi spoznavajo, kako deluje 
državna in javna uprava, kaj je pomen in po-
slanstvo politike, etike v politiki in javni službi 
ter kako se vključiti v javne razprave in vpliva-
ti na javne politike.

Po samozavest na Pohorje
V sodelovanju z lokalnimi osnovnimi šolami 
je MCŠ v mesecu juliju na Slivniškem Pohorju 
organiziral tridnevne delavnice osebnostne 
rasti »Pumpam si samozavest«, ki se jih je 
udeležilo 15 osnovnošolcev. 

Mednarodni certifikat NLP praktik
Jeseni 2009 je Mladinski center pričel z brez-
plačnim 17-dnevnim usposabljanjem nevro-
lingvističnega programiranja praktik za mla-
de. V mesecu avgustu bo skupina 14 mladih 
pridobila mednarodni certfikat NLP praktik, 
katerega znanje jim omogoča upravljanje z 
lastnimi stanji ter hitro in učinkovito dosega-
nje želenih sprememb na zasebnem in po-
slovnem področju. 

Več informacij o aktivnostih Mladinskega 
centra Šentjur dobite na na telefon: 747 18 
01, www.mladi-sentjur.si,  e-naslov: mladi@ra- 
kozjansko.si. 

Zavod za mladino Zreče

Zavod za mladino Zreče se nahaja na naslovu 
Cesta na Roglo 11j v Zrečah in bo v mesecu 
septembru praznoval svoj sedmi rojstni dan. 
Uprava zavoda se nahaja v eni izmed pisarn 
v kompleksu Tržnice Zreče. K zavodu spada 
tudi Mladinski center interesnih dejavnosti, ki 
se nahaja le nekaj metrov stran, in sicer v pro-
storih pod zreškim vrtcem. V času počitnic je 
odprt vsak dan od 17.00 do 22.00 ure. Zavod 
nudi možnosti zbiranja in druženja vseh mla-
dih. Organizira različne aktivnosti, katerih 
cilj je spodbuditi aktivno udeležbo mladih 
v družbenih dogajanjih lokalne skupnosti 
in širše. Tako zavod opravlja različne dejav-
nosti.

Vsak drug mesec izdajajo glasilo O’Mladinec, 
ki ga prejme vsako gospodinjstvo. Mlade mo-
tivirajo, da sami pišejo prispevke o dogodkih, 
sami pa tudi obveščajo, kakšne aktivnosti 
bodo prirejali. Pri mladih je zelo pomemben 
proces socializacije, zato želijo mlade spod-
bujati, da bi bili ustvarjalni in da bi koristno 
preživljali prosti čas. Tako organizirajo zani-
miva potopisna predavanja, literarne večere, 
ustvarjalne delavnice, športne turnirje, glas-
bene koncerte, likovne razstave mladih ume-
tnikov in športne tabore. Vse tisto, kar mladi 
radi počnejo in kar jim je blizu. V prostorih 
mladinskega centra je na voljo nekaj računal-
nikov, mladi lahko igrajo biljard, namizni te-
nis ali pa se pomerijo v namiznem nogometu. 

Prav tako sami organizirajo tudi dve večji pri-
reditvi, in sicer Rock čevapčič in vseslovensko 
akcijo Veter v laseh s športom proti drogi.

Poskrbljeno je tudi za najmlajše. Letos po-
teka že tretja sezona organizirane rekreacije 
za najmlajše v sodelovanju z Športnim dru-
štvom Svizec. Vadba poteka dvakrat na teden 
po eno uro. V času počitnic in praznikov re-
kreacija odpade. Cilj športnih aktivnostih je 
seznaniti otroke z atletiko in jih naučiti nje-
nih osnov. To zajema skok v daljino in višino, 
šprint, vzdržljivostni tek, met žogice, štafeto, 
tek čez ovire. 

Ker vadba poteka z otroki iz prve triade se te 
aktivnosti popestrijo tudi z različnimi igrami,  
med katerimi se otroci sprostijo, veselijo in 
porabijo odvečno energijo. Poleg tega, da 
otroci uživajo se seveda učijo in pridobivajo 
nove gibalne izkušnje in utrjujejo svoje špor-
tno znanje, in sicet specifično atletsko kot 

tudi splošno športno. Otroci s tem izboljšajo 
svoje motorične (moč, hitrost, koordinacija 
...) in funkcionalne sposobnosti, se naučijo 
osnov atletskih disciplin, spoznajo pravila 
nekaterih iger in atletskih disciplin ter po-
men upoštevanja pravil, sodelovanja, med-
sebojne pomoči ... Najbolj idealno je, da je v 
skupini dvajset otrok in dva učitelja. Otroci 
radi prihajajo na vadbo in lepo sodelujejo pri 
urah. Tudi mladi (starejši od 14 let) imajo mo-
žnost rekreacije, in sicer ob sredah v Športni 
dvorani Zreče v času šolskega leta.

V prostorih Zavoda za mladino Zreče je 
sedež Lokalne televizije Zreče, ki jo sami 
upravljajo. Tako se ukvarjajo tudi s snema-
njem prireditev, ki jih   predvajajo na zreški 
televiziji. Prav tako tudi vodijo prireditve, zla-
sti za različna zreška društva, pridobili so tudi 
novo programsko opremo, ki je zelo olajšala 
delo, saj se televizijski program s pomočjo le- 
te samodejno predvaja. 

Člani Mladinskega kluba Dobrna

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo 
in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 
2007–2013, razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne 

usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja«.

Umetnost ličenja v prostorih Zavoda za mladino Zreče
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Društveno življenje na Dobrni

V občini Dobrna se lahko pohvalijo s pestrim 
številom aktivnih društev iz vseh področij. 
Omenjena so tista, ki v letošnjem letu pra-
znujejo svoje okrogle jubileje in so dobili tudi 
občinska priznanja v okviru praznika, ki ga 
občina praznuje vsako leto 15. junija. Nekaj 
vrstic pa bo namenjenih tudi Godbi Dobrna, 
ki ima za seboj poldrugo leto delovanja.

Folklorna skupina KUD Dobrna

Generacije plesalcev folklorne skupine Do-
brna so od ustanovitve leta 1950 pa vse do 
danes ohranjale bogato izročilo ljudskih 
plesov. To je bila prva organizirana folklorna 
skupina na Celjskem. Sestavljajo jo pretežno 
domačini, ki vztrajajo zaradi veselja do plesa 
in druženja.

S številnimi nastopi po Sloveniji in tujini pri-
spevajo k prepoznavnosti občine Dobrna in 
bogatijo njen kulturni utrip, posebno skrb 
pa namenjajo kvaliteti programa in izvirnosti 
narodnih noš. Folklorna skupina KUD Dobrna 
je letos prejela zlati grb Občine Dobrna.

Sekstet Vigred

V letošnjem letu Vokalna skupina Vigred pra-
znuje 20. obletnico delovanja. Od prvotnega 
kvarteta se je število članov postopoma po-
večevalo na današnjih 9 pevcev.

Glavnina njihovega programa je slovenska 
pesem, ljudska in umetna, posegajo pa tudi 
v zakladnico tujih skladateljev.

Doslej so izdali tri glasbene albume, dve av-
dio kaseti in eno CD zgoščenko, z drugo pa 
bodo zaokrožili jubilej ob 20. obletnici delo-
vanja na področju negovanja štiriglasnega 
petja, značilnega za slovensko pesem.

Svoje kulturno poslanstvo uresničujejo na 
koncertih, samostojnih ali v povezavi z dru-
gimi sekcijami KUD Dobrna. V letu 2010 so 
prejeli srebrni grb Občine Dobrna.

Ženska vokalna skupina KUD Dobrna

Začetek glasbenega udejstvovanja Ženske 
vokalne skupine Dobrna sega v leto 2000. Za 
sabo imajo bogato bero nastopov na različ-
nih prireditvah v domačem kraju in okolici.

Ženska vokalna skupina Dobrna je v kultur-
nem življenju kraja najbolj prepoznavna po 
dveh prireditvah – Valentinovem in Marti-
novem koncertu, ki sta odlično zastavljena 
in med ljudmi dobro sprejeta. Odlikujejo jih 
predvsem predanost pesmi, odgovornost za 
kvaliteto petja in veselje do druženja v skupi-
ni. Ob letošnjem občinskem prazniku je sku-
pina prejela bronasti grb Občine Dobrna.

Godba Dobrna

V lanskem letu je bila v okviru Kulturno ume-
tniškega društva Dobrna ustanovljena tudi 
Godba Dobrna, ki se lahko pohvali z uspešno 
zaključenim poldrugim letom delovanja. V 
njej sodeluje 20 glasbenikov iz Dobrne in bli-
žnjih Hramš, ki so imeli veliko željo popestri-
ti kulturno ponudbo predvsem v domačem 
kraju. To jim je resnično uspelo, saj se lahko 
v svojem kratkem času delovanja pohvalijo s 
številnimi nastopi na prireditvah v domačem 
kraju in po krajih širom Slovenije. Domači-

nom je posebej v spominu ostala prvomajska 
budnica, ki jo je godba odigrala kar v vseh za-
selkih občine Dobrna. 

Društvo kmetic Lipa Vitanje

Letos je v mesecu maju na Ptuju potekala 21. 
razstava Dobrote slovenskih kmetij. V prosto-
rih minoritskega samostana so bili razstavlje-
ni tisti izdelki, ki so bili ocenjeni z bronastim, 
srebrnim ali zlatim priznanjem. Na ocenjeva-
nje se lahko oddajo krušni, mlečni in mesni 
izdelki, suho sadje, kompoti, marmelade, kis, 
olja in konzervirana zelenjava. 

Vse izdelke ocenjuje strokovna komisija. Po 
treh zaporednih zlatih priznanjih za isti izde-
lek, je mogoče prejmti tudi znak kakovosti. 
Letos so članice društva kmetic ponosne, ker 
je znak kakovosti prejela njihova članica 
Jožica Rotovnik. To je že drugi znak v dru-
štvu. Pred leti ga je prejela Marica Kuzman za 
janeževe upognjence. 

Vesele in ponosne so lahko, saj so bili njihovi 
izdelki dobro ocenjeni. Poleg truda in dela je 
rezultat tudi plod različnih izobraževanj, ki jih 
pripravljajo v društvu, in seveda izkušnje ter 
veliko veselja do izdelave posameznih izdel-
kov. 

Priznanja so prejele članice Brigita Ošlak, Jo-
žica Rotovnik, Marija Rotovnik, Katarina Ko-
vše, Alenka Navršnik in Jožica Kuzman.

AKTIVNOSTI DRUŠTEV

V mesecu aprilu so nekatere članice skupaj z 
drugimi farani pripravili domače dobrote za 
slovesnost ob posvetitvi novega celjskega 
škofa Stanislava Lipovška. 

V maju so priskočile na pomoč osnovni šoli, 
ki se je predstavljala v Celju v projektu Evrop-
ska vas. Pripravile so jim slovaške jedi za de-
gustacijo.

V mesecu juniju je potekalo nabiranje zdra-
vilnih zelišč, ob praznovanju občinskega 
praznika bo razstava šopkov iz vrtnega in 
travniškega cvetja ter iz zelišč. Tako bodo v 
poletnem času kmetice aktivne tako doma in 
v širši skupnosti.

Mladi gasilci iz Vitanja tretji na držav-
nem tekmovanju

Vitanjska gasilska mladina je zadnja leta niza-
la uspeh za uspehom in bila za to nemalokrat 
pohvaljena. Otroci so vsako pomlad pridno 
pričeli z vajami, jih redno obiskovali. Samo v 
zadnjih nekaj letih so domov prinesli več kot 
40 pokalov, od tega več kot dve tretjini zlatih, 
kar je dokaz trdega dela. Lansko jesen je bilo 
veselje toliko večje, kajti prvič v zgodovini 
društva so mladi gasilci PGD Vitanje postali 
regijski prvaki in si s tem že drugič priborili 
vstopnico za veliki finale – državno tekmova-
nje Matevža Haceta.

Uspeh jim je vlil novih moči in nadaljevali so 
s trdim delom. Teden pred državnim tekmo-
vanjem so tekmovali na domačem terenu, v 
Vitanju, in tudi tu pometli s konkurenco. Že 
drugič zapored so osvojili prehodni pokal 
Občine Vitanje, v ligaškem tekmovanju zveze 
pa so skupni zmagovalci že četrtič zapored 
(torej štiri leta nepremagljivi). Samo v leto-
šnjem letu se lahko pohvalijo s tremi preho-
dnimi pokali.

S polno mero dobre volje, z veliko transpa-
renti, ki so jih pripravili in naredili navijači, 
so se v soboto, 5. junija, odpravili iz Vitanja 
v Lipovce pri Beltincih. Mladi gasilci so na 
tekmovanju med kar 182 ekipami osvojili 
tretje mesto.

Ob prihodu v Vitanje so jih pričakali ostali 
gasilci, ki so jih spremili z ostalimi gasilskimi 
avtomobili in jih ob prihodu prižgali sireno 
»golico«, ob kateri so z veseljem zaplesali. Pri-
čakali so jih tudi drugi krajani in župan, ki je 
ekipi čestital. 

Z zlatimi črkami so tako pisali zgodovino ga-
silstva v Vitanju: Matija Dobrosavljevič, Urh 
Jakop, Vid Kramberger, Katrina Pogorevc, 
Barbara Hauptman, Klemen Hrovat, Jona 
Jakop, Luka Jančič in Urška Švab ter rezerve 
Blaž Štimulak, Lara Brecel in Nik Hrovat.

Uspeh gasilske mladine ni zgolj naključje. Ti-
sti, ki že leta spremljajo delo mladih gasilcev, 

vedo, da je to trdo delo, veliko vaj in odrekanj 
otrok, mentorjev in tudi staršev. Že nekaj 
časa, predvsem zadnja štiri leta, otroci ne pri-
hajajo s tekmovanj nikoli brez pokala. In ko 
nekateri negodujejo, zakaj spet gasilci tulijo s 
sireno, je to zato, ker so nekje dokazali, da so 
mladi gasilci dobri, vztrajni in vredni pohvale.

Zaradi doseženega tretjega mesta na držav-
nem tekmovanju je ekipa z mentorji prejela 
pisno priznanje ob občinskem prazniku.

Planinsko društvo Zreče

PD Zreče je bilo ustanovljeno januarja 1958. 
Na ustanovnem občnem zboru so bili pri-
sotni 104 člani. Že naslednje leto je društvo 
postalo lastnik skromne koče na Rogli, ki je 
danes sestavni del kompleksa hotela Planja 
na Rogli.

V Planinskem društvu Zreče je aktivnih 
267 članov, od tega 48 osnovnošolcev in 16 
otrok iz Vrtca Zreče. Tretjina vseh članov je 
mlajših od 30 let. 

Zreški planinci so posebej ponosni na orga-
nizacijo pohoda Po poteh Pohorskega bata-
ljona, ki so ga prvič izvedli leta 1978, letos pa 
je bil že triintrideseti. Postal je tradicionalen 
in vedno bolj množičen. Če je bilo na prvem 
pohodu preko štirideset udeležencev, jih je 
bilo lani že preko dva tisoč. Zaradi ohranjanja 
tradicije narodno osvobodilnega boja je dru-
štvo v letu 1998 prejelo Zlato plaketo Zveze 
združenj borcev NOB Slovenije. Ob tem naj-
večjem velja omeniti še nekatere druge tra-
dicionalne pohode, kot so: jesenski pohod na 
Roglo, pohod na Triglav in Jakobov pohod 
Zreče–Gorenje–Resnik–Zreče.

Med pomembne dosežke društva pa vseka-
kor sodijo tudi uspešne mednarodne odpra-
ve, kot so vzpon na Mont Blanc, Grossgloc-
kner, pettisočaka Elbrus in na najvišji vrh 
Andov v Južni Ameriki Aconcaguo.

Društvo je nosilec projekta Srčkova učna pot, 
ki ga sofinancira Evropska Unija, v njem pa 
sodelujejo z Občino Zreče in Zavodom za 
gozdove Slovenije.

Občina Zreče je Planinskemu društvu za pre-
teklo polstoletno delovanje podelila zlati 
grb Občine Zreče.

Folklorna skupina Jurij Vodovnik
Skomarje

Folklorna skupina Jurij Vodovnik prihaja iz 
najvišje ležeče strnjene vasi v Sloveniji, ime-
novane Skomarje. V skupini plešejo mladi iz 
te vasi in širše okolice, ki želijo z ljubeznijo do 
plesa in druženja ohranjati stare običaje, ple-
se in napeve. 

V dosedanjih letih so plesali plese Gorenjske, 
Prekmurja, Bele Krajine ter Štajerske, lani pa 
so se lotili spoznavanja kulturne dediščine 
domačega kraja. Ob strokovni pomoči dr. 
Bojana Knifica in dr. Marije Makarovič so razi-
skali plesno izročilo in oblačenje prebivalcev 
Skomarja ter njegove okolice in s tem pripo-
mogli, da imamo sedaj vpogled v življenje 
naših prednikov tudi s tega vidika. 

Svoje dosežke skomarski folkloristi radi po-
kažejo tudi izven slovenskih meja. Iz tujine se 
pogosto vrnejo z lovorikami. Dosegli so prvo 

mesto godčevske sestave na festivalu na Ci-
pru in veliko drugih mednarodnih priznanj. 

Vsega navedenega ne bi bilo možno doseči 
brez strokovnega izpopolnjevanja, zato se 
udeležujejo delavnic in seminarjev in so v 
svojih vrstah že vzgojili tri izprašane vodje 
folklornih skupin.

Ob 10. obletnici delovanja je Občina Zreče 
Folklorni skupini Jurij Vodovnik Skomarje po-
delilla srebrni grb Občine Zreče.

Društvo godbenikov Zreče

Sedanje Društvo godbenikov Zreče je bilo 
ustanovljeno v začetku leta 2004, čeprav je 
v Zrečah godba obstajala že pred 40. leti. Na 
odločitev o ustanovitvi je vplival predvsem 
velik interes občanov in pa glasbenikov, ki jih 
v Zrečah ne primanjkuje. 

V društvu danes aktivno deluje okoli 50 god-
benikov vseh generacij, torej godbenikov z 
izkušnjami in mlajših, ki si znanje nabirajo v 
glasbenih šolah. Strokovni vodja in dirigent 
je Avgust Skaza. Ob pihalnem orkestru de-
lujeta v zadnjem obdobju še dve novi sekciji 
društva, in sicer trobilni in pevski kvartet. 

Navezali so tesne stike s podobnimi društvi v 
domovini in tujini. Predstavili so se s koncer-
tom v Italiji, lansko leto pa so obiskali Anglijo, 
kjer so imeli dva samostojna koncerta, in si-
cer v Sedberghu in Londonu. V začetku leta 
2009 so v sodelovanju s pevcema Katarino 
Hren in Matjažem Mrakom izdali zgoščenko 
z zimzelenimi slovenskimi melodijami. Ne-
kateri posnetki iz te zgoščenke so bili pred-
stavljeni širšemu občinstvu preko valov radia 
Slovenija, nastopili so v oddaji televizije TV3, 
januarja letos pa so gostovali v oddaji TV Ma-
ribor, katere posnetek je bil predvajan tudi na 
TV SLO2. 

Društvo zreških godbenikov je prejelo bro-
nasti grb Občine Zreče.

16. Mednarodni odbojkarski turnir za 
pokal Občine Zreče

Dvodnevni mednarodni odbojkarski turnir 
za pokal Občine Zreče je vodilni dogodek v 
sklopu praznovanj občinskega praznika v ob-
čini Zreče. Tokratni, 16. po vrsti, je potekal 28. 
in 29. maja in je postregel s pisano mednaro-
dno udeležbo in je bil tudi največji odbojkar-
ski dogodek v državi. Na turnirju so domače 
odbojkarice odbojkarskega kluba SwatyCo-
met Zreče gostile ekipe ŽOK Rovinj iz Hrva-
ške, ŽOK Sloga Trst iz Italije in narodnostno 
mešano ekipo, ki je nosila ime MIX Team. 

Folklorna skupina KUD Dobrna

Ženska vokalna skupina KUD Dobrna

Godba Dobrna

Članice društva na 21. Dobrotah slovenskih kmetij

Mladi tekmovalci in njihovi navijači

Godbeniki ob prejemu občinskega priznanja

Sekstet Vigred
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Po otvoritveni slovesnosti, med katero je 
predsednik KS Zreče Drago Vrhovšek turnir 
uradno odprl, so se ob prijetnem vzdušju v 
športni dvorani in telovadnici Zreče pričele 
tekme predtekmovanja. V sobotnem delu 
programa so si gostje naprej ogledale so-
dobno pridobitev vinske kleti Zlati grič v Slo-
venskih Konjicah. Z velikim zanimanjem so 
občudovale arhitekturo vinske kleti in med 
drugim tudi ugotovile, da vinarji pridelujejo 
tudi izjemen jabolčni sok. 

Sklepno dejanje turnirja pa je bila »all stars« 
tekma, za katero so trenerji pomešale svoje 
najboljše igralke v dve ekipi in odigrali za-
ključni set turnirja.

Končni vrstni red 16. mednarodnega tur-
nirja za pokla občine Zreče je: 1. ŽOK Ro-
vinj, 2. Sloga Trst, 3. SwatyComet in 4. MIX 
Team.

Sodeč po zadovoljstvu in izjavah gostov ob 
zapuščanju Zreč so se gostje v Zrečah dobro 
in udobno počutili. 

Društvena dejavnost v občini Šentjur

Društvena dejavnost v občini Šentjur je zelo 
razvita in raznolika na različnih področjih. Več 
društev deluje na področju kmetijstva, kjer so 
najaktivnejša čebelarska društva iz Šentjurja, 
Planine pri Sevnici, Ponikve in Slivnice pri 
Celju, pomembno vlogo za razvoj kmetijst-
va in podeželja pa imajo med drugimi tudi 
Vinogradniško društvo Šentjur in Društvo 
vinogradnikov Sv. Urban Gorica pri Slivnici, 
Govedorejsko društvo Šentjur ter Konjere-
jsko društvo Šentjur, ki z izobraževalnimi pro-
grami, tečaji in ekskurzijami nudijo stroko-
vno podporo kmetijskim gospodarstvom 
na območju občine in širše.

Prav tako je opaziti trend razvoja 
turističnih društev v občini. Med aktivnimi 
društvi z daljšo tradicijo je potrebno omeniti 
Turistično društvo Gorica pri Slivnici, ki vsa-
ko leto organizira Kresno noč ob Slivniškem 
jezeru, Društvo Izviri, ki med drugim s pri-
reditvami, kot so Valentinov nočni pohod, 
Moja dežela, lepa in gostoljubna ter Ohran-
imo kulturno dediščino naših babic in ded-
kov, skrbi za turistično dogajanje v Loki pri 
Žusmu, in Turistično olepševalno društvo 
Ponikva, ki poleg zaščite in urejanja rastišča 
velikonočnice, kostanjevega drevoreda in 
učnih poti na Ponikvi prireja tradicionalne 
Martinove dneve. Med novoustanovljenimi 
društvi sta aktivna Turistično društvo Blagov-
na in Turistično društvo Dolga Gora, spod-
budna pa je novica, da je v ustanavljanju 
Turistično olepševalno društvo Šentjur.

Kulturno tradicijo šentjurskega društ-
venega življenja nadaljuje skoraj 30 kul-
turnih društev. Najštevilnejša so pevska 
društva, saj je zborovsko petje tudi tukaj na-
jbolj množična dejavnost. Na vsakoletni reviji 
odraslih pevskih zborov in vokalnih skupin se 
tako zbere vsaj 12 pevskih skupin, ki v zad-
njih letih dosegajo vidnejše uspehe, ne le v 
slovenskem, ampak tudi v mednarodnem 
merilu. Predvsem izstopa Mešani pevski zbor 
Zarja Akvonij iz Šentvida pri Planini, ki je v 
zadnjem letu prejel zlato priznanje na regi-
jskem tekmovanju v Slovenj Gradcu, bronas-
to na državnem tekmovanju Naša pesem v 

Mariboru in še eno zlato priznanje na medn-
arodnem pevskem tekmovanju v češkem 
Olomoucu.

Med najstarejša društva v Šentjurju sodi 
Pihalni orkester Šentjur, čigar novoletni kon-
certi privabijo tudi 2000 obiskovalcev. Literar-
no društvo Šentjur se ponaša z desetimi izda-
nimi zborniki Z besedami, v katerih je svoja 
prozna in pesniška razmišljanja predstavilo 
več kot 100 avtorjev, petnajstim članom pa je 
društvo izdalo eno ali že celo dve samostojni 
knjigi. Društvu so se pred tremi leti pridružile 
še plesalke izraznega plesa z imenom Jabuke. 
Šentjurski likovniki so še posebej dejavni v 
pripravi in izvedbi poletnega ex tempora.

Šentjursko kulturno sceno bogatijo še tri 
folklorne skupine, več skupin, ki ohranjajo 
ljudsko glasbeno izročilo, gledališka skupi-
na, nekaj glasbenih ansamblov ter raznolika 
dejavnost mladih, ki se vključujejo v klube 
študentov ali v pred letom ustanovljen Mla-
dinski center v Šentjurju. 

Vsekakor je potrebno omeniti še častitljiva 
jubileja dveh šentjurskih društev, in sicer 110. 
obletnico obstoja in delovanja PGD Lokarje in 
60. obletnico delovanja Društva upokojencev 
Šentjur

Društvena dejavnost v občini Dobje

Na območju občine Dobje deluje več društev, 
ki jih Občina Dobje finančno podpira. Da je 
društvena dejavnost v kraju dobro razvita, 
organizirana in sprejeta se odraža tudi s tra-
dicijo prireditve Pokaži kaj znaš, pri čemer 
pa je prostovoljstvo izjemno pomembno in 
kot takšno tudi cenjeno, saj sta kar dva pred-
stavnika (Društvo upokojencev, PGD Dobje) v 
letošnjem letu za svoje udejstvovanje v dru-
štvih prejela občinska priznanja.

Na območju občine je prisotna pestra dru-
štvena aktivnost, manjka pa ustrezna infra-
struktura, ki bi omogočala trajnejši in celovi-
tejši razvoj kulturno – turističnih dejavnosti, 
zato se je Občina Dobje s pomočjo evrop-
skih sredstev odločila pristopiti k obnovi 
propadajočega objekta stare šole. 

Društvo upokojencev Dobje

Člane društva upokojencev združujejo vse-
stranske aktivnosti, kot so pohodništvo, kul-
turne in ustvarjalne delavnice, izleti, družab-
ništvo in obiskovanje starejših. Občina Dobje 
ocenjuje, da s tem prispevajo k višji kakovosti 
življenja, zato aktivnosti društva tudi finanč-
no podpira. Predsednica društva je v okviru 
Zveze društev upokojencev Kozjansko orga-
nizirala dve kulturni prireditvi ter tako pri-
spevala k večji prepoznavnosti občine Dobje 
na širšem območju Kozjanskega. Za uspešno 
vodenje društva upokojencev je predsednica 
Anica Gradič v letu 2010 prejela Priznanje 
Občine Dobje. 

PGD Dobje

Prostovoljno gasilsko društvo Dobje združu-
je 96 članov. Društvo je aktivno tako na po-
dročju naravnih nesreč, oskrbe s pitno vodo 
v času suše, kakor tudi na področju gasilskih 
tekmovanj in sodelovanj z ostalimi društvi. 
V društvu so k svojemu delu uspeli pridobiti 
tako najmlajše kot tudi veterane, tako da so 
se tekmovanja v Šentjurju lahko udeležili kar 
z osmimi ekipami, kar je bilo največ med dru-
štvi in največ do sedaj. Na samem tekmova-
nju so dosegli kar 4 pokale. Poveljnik društva 
Franci Leskovšek je za svoje delo, operativno 
vodenje in aktivno delovanje v PGD Dobje 
prejel Zlato plaketo Občine Dobje. 

VEČJE TURISTIČNE PRIREDITVE NA OBMOČJU LAS »OD 
POHORJA DO BOHORJA«

Dobje

Pokaži kaj znaš
zadnja nedelja v juliju
Dobje

Dobrna

Pokop Pusta
pepelnična sreda
Dobrna

Noč pod kostanji
20. in 21. avgust 2010
Dobrna

Mlinarska nedelja
5. september
pri Vovkovem mlinu

Oplotnica

Košnja na star način in 
žetev pšenice s srpi
junij
Oplotnica

Martinov pohod k 
cerkvi sv. Martina in 
martinovanje 
Martinova sobota
Oplotnica

Slovenske Konjice

Konjiški dnevi
mesec junij
Slovenske Konjice 

Srednjeveške 
dogodivščine z vitezi 
grofa Tattenbacha
22. avgust 2010
Stari grad

Šentjur

Šentjurjevo
tretji vikend v aprilu
Šentjur 

Angelska nedelja
5. september 2010
Planina pri Sevnici

Martinovi dnevi na 
Ponikvi
12.–14. november 2010
Ponikva

Vitanje

Holcerija
druga nedelja v avgustu
Vitanje

Zreče

Lepa nedelja na Skomarju
22. avgust 2010
Skomarje

10. Tekmovanje 
harmonikašev z 
diatonično harmoniko – 
Pohorska cokla 2010
22. avgust 2010
Rogla

Jaz mam en stari znucan 
koš
25. september 2010, 
30. oktober 2010, 27. 
november 2010
Skomarje

MPZ Zarja Akvonij

Udeleženci turnirja

Konjeniško društvo Blagovna



Lokalna akcijska skupina »Od Pohorja do Bohorja«

objavlja

Javni poziv za oddajo predlogov 
projektov za izvajanje Lokalne 
razvojne strategije v letu 2011

občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, 
Šentjur, Vitanje, Zreče.

Predmet poziva je dodelitev nepovratnih sredstev za 
izvedbo projektov, ki bodo prispevali k razvoju pode-
želja ter k uresničevanju ciljev zastavljenih v Lokalni 
razvojni strategiji na območju sedmih občin od Pohor-
ja do Bohorja.

Javni poziv je odprt od 26. julija 2010 
do 17. septembra 2010 do 13.00 ure.

Javni poziv in razpisno dokumentacijo lahko po-
tencialni prijavitelji natisnejo s spletne strani LAS 
www.ra-kozjansko.si/las, na kateri najdejo tudi vse 
druge podatke, povezane z izvedbo javnega poziva.

Program Leader je namenjen izboljšanju razvojnih 
možnosti podeželja ob izkoriščanju lokalnih virov in 
aktivni vlogi lokalnega prebivalstva.

Lokalna akcijska skupina »Od Pohorja do Bohorja« 
(LAS) je pripravila v obdobju od leta 2008 do 2010 že 
26 projektov, od tega je petnajst projektov zaključe-
nih, eden je še v izvajanju, 10 projektov, ki so del Le-
tnega izvedbenega načrta (LIN) za leto 2010, še čaka 

na potrditev s strani MKGP. Skupna vrednost 16 potrje-
nih projektov iz leta 2008 in 2009 znaša cca 406.700,00 
€, od tega predstavlja znesek sofinanciranja Leader 
sredstev do 218.650,00 €.

Vsebine projektov so: 

 — ureditev tematskih/učnih/gozdnih/pohodnih poti,

 — vzpostavitev kmečke tržnice,

 — ureditev tematske zbirke,

 — izboljšanje uporabe interneta na podeželju,

 — razvijanje in spodbujanje podjetništva in dopolnil-
nih dejavnosti na podeželju,

 — razvoj in trženje novih ekoturističnih produktov,

 — promocija vseživljenjskega učenja.

Območje LAS se zaveda priložnosti, ki jo izvajanje pro-
grama Leader daje, t. j. da samo odloča o prioritetnih 
aktivnostih glede na obstoječe potrebe, ki jih bo z la-
stnimi zmožnostmi realiziralo in s tem prispevalo k traj-
nostnemu razvoju podeželskega območja. 

S tem javnim pozivom, na katerega se lahko prijavijo 
predstavniki različnih ciljnih skupin z izdelano projek-
tno idejo, se zbirajo nove in inovativne projektne ideje, 
katerih izvedba se bo pričela v letu 2011 in bodo pri-
spevale k izvajanju Lokalne razvojne strategije LAS ter 
njenih ciljev.
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ManežaVH D

OBIŠČITE NAS NA MEDNARODNEM 
KMETIJSKO-ŽIVILSKEM

SEJMU V GORNJI RADGONI
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