
V objemu podeželja 
 med POhorjem in Bohorjem   

 

1

 
 

       » POBa «  
 

 
 
 
 

Skupen e-časopis sedmih občin  
med POhorjem in Bohorjem 

 
 
 
KAZALO: 
 
 

1. UVODNIK ..................................................................................................2 
2. LEADER – NOVA RAZVOJNA PRILOŽNOST PODEŽELJA ............................2 
3. POBove DOGODIVŠČINE ...........................................................................7 
4. POBove SIVE CELICE...................................................................................8 
5. SE VIDIMO ! .............................................................................................. 11 

 
 
 
 

Številka 3 
December 2005 

 
 

»POBa« je last RA Kozjansko. Kopiranje in reproduciranje vsebine brez dovoljenja RA Kozjansko ni dovoljeno.  
Vaša cenjena mnenja, odzive in zanimive informacije za objavo sprejemamo na elektronskem naslovu info@ra-kozjansko.si 
in klara.sibanc@slovenskekonjice.si .  
V kolikor »POBa« ne želite prejemati, pišite na zgoraj navedena naslova, v rubriki zadeva navedite: »odjava POBa«.  

 

mailto:info@ra-kozjansko.si
mailto:klara.sibanc@slovenskekonjice.si


V objemu podeželja 
   med POhorjem in Bohorjem  

 

2

 
 

1. UVODNIK 
 
 
Po enajstih letih delovanja novoustanovljenih občin počasi znova prihaja do potreb po 
povezovanju. Vsaka občina se je najprej lotila odpravljanja svojih največjih težav, kar je 
normalno in ne gre nikomur zameriti. Sodelovanje lahko prinese novo kvaliteto razvoja 
in celovitejši način razmišljanja. Tega se moramo zavedati in učiti. Prestopanje meja je 
vedno znova preizkus naših sposobnosti in zrelosti. 
 
Družba sedmih podeželskih občin je ugledno partnerstvo. Dobje, Dobrna, Oplotnica, 
Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje  in Zreče združuje 48.250 ljudi, ki nam je vsem skupna 
ljubezen do svojih krajev. Župani se tega zavedamo in smo s sodelavci pripravljeni brisati 
meje, ko gre za skupni nastop, za odkrivanje in udejanjenje skupnih razvojnih priložnosti. 
Začetki sodelovanja kažejo na to, da se znamo sporazumevati, si spoštljivo priznati 
prednosti in slabosti, ki jih prinašamo v partnerstvo in predvsem to, da se zavedamo 
pomena združevanja. Takšen način obravnavanja podeželja bosta tako naša država, kot 
tudi Evropa znali videti in nagraditi v primerih kot ga zastavljamo v partnerstvu od 
Pohorja do Bohorja.  
 
Prvi koraki so narejeni, naj jih bo še veliko, malih, velikih in skupno naravnanih proti 
istemu cilju – kvaliteta bivanja ljudi in okolja za vse kraje v naših lokalnih skupnostih…  
 
 

Janez Jazbec, župan 
Predsednik sveta RPP 

 
 
 

2. LEADER – NOVA RAZVOJNA PRILOŽNOST PODEŽELJA 
 
Pripravila: zlata.plostajner@ra-kozjansko.si  

 
 

EVROPSKA KONFERENCA O PODEŽELSKIH OBMOČJIH 
Tepla, 2. – 6. 11. 2005 

 
 
V Tepli, na Češkem, je bila v začetku novembra organizirana evropska konferenca o 
razvoju podeželja. Na njej so poleg številnih čeških predstavnikov sodelovali tudi 
predstavniki iz različnih držav EU in Leader Observatorija. Konferenca pa je bila tudi 
priložnost za izmenjavo izkušenj in navezavo stikov s predstavniki lokalnih akcijskih 
skupin iz vse Evrope. 
 
Leader pristop je bil izpostavljen kot tisti, ki je lokalnim skupnostim bistveno pripomogel 
k hitrejšemu razvoju predvsem z aktiviranjem lastnih potencialov, tako človeških kot 
fizičnih. Vendar je bilo njihovo aktiviranje mogoče le z ustrezno finančno podporo, ki jo 
nudi Leader  program oz. Leader+, kot se ta program imenuje v sedanjem programskem 
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obdobju. Primeri dobrih praks iz Finske, Irske, Italije, Avstrije, Nemčije in drugod so 
udeležencem pokazali, kaj vse je mogoče storiti na lokalni ravni v primeru, ko so za to 
ustvarjeni tudi ustrezni sistemski pogoji in zagotovljena določena finančna sredstva. 
 
Nove države članice, ki so se odločile za izvajanje Leader+, so zelo aktivno pristopile k 
ustanavljanju lokalnih akcijskih skupin in pripravi lokalnih strategij razvoja. Čeprav je 
proračun Leader+ programa v novih članicah skromen, omogoča lokalnim akcijskim 
skupinam implementacijo manjših projektov in predvsem praktično učenje, ki jim bo 
koristilo pri izvajanju nove politike razvoja podeželja v programskem obdobju 2007 - 
2013. Razvijajo tudi mrežo LAS-ov oz. mrežo za razvoj podeželja kot tehnično podporo 
delovanju LAS-ov na lokalni ravni in tudi v projektih sodelovanja. Del sredstev Leader+ 
programa je namreč rezerviran za sodelovanje med LAS-i znotraj države in sodelovanje 
med LAS-i različnih držav, ki izvajajo skupne razvojne projekte. Skozi sodelovanje se 
izmenjujejo izkušnje, obenem pa se omogoča razvoj sodelovanje med vključenimi 
skupnostmi na različnih področjih, tudi gospodarskem. Češka je pri tem zelo aktivna s 
primeri dobrih praks delovanja LAS-ov, ki so izvedli nekaj kvalitetnih in zanimivih 
projektov. Udeleženci smo imeli priložnost tudi obiskati nekatere LAS-e in si ogledati 
izvedene projekte. 
 
Seveda je veliko tudi iskanj, številne lokalne akcijske skupine še niso razvile pravega 
partnerstva in celovite razvojne strategije, vendar imajo veliko motivacijo, da 
intenzivirajo in izboljšajo svoje delovanje. Na konferenci so posamezne lokalne akcijske 
skupine dobile priložnost, da predstavijo svoje delovanje in da se hkrati nekaj naučijo od 
drugih. 
 
V Sloveniji imamo dolgoletne izkušnje s planiranjem razvoja podeželja na lokalni ravni, ki 
je v veliki meri skladen s pristopom Leader. Razvojni programi podeželja, ki so jih v 
preteklih letih pripravljala posamezna območja, predstavljajo dobro osnovo za izvajanje 
Leader-ja v Sloveniji. Vendar nam trenutno manjka sistemski vir za njihovo 
implementacijo. Sedaj se za projekte išče različne vire financiranja, vendar takšen način ne 
omogoča kvalitetnega izvajanja programov. Manjkajo nam tudi praktične izkušnje z 
vidika oblikovanja lokalnih akcijskih skupin in njihove usposobitve za uspešno delovanje 
ter odločanje, tudi finančno. Temelj delovanja lokalnih akcijskih skupin je namreč 
avtonomija, ko same odločajo v okviru svojega programskega proračuna, katere projekte 
bodo financirale. Prav tako nam manjka ustrezen sistemski vir financiranja profesionalnih 
managerjev, ki s svojim strokovnim znanjem nudijo ustrezno podporo delovanju lokalnih 
akcijskih skupin, pripravi in izvajanju programov.  
 
Tudi mreža za razvoj slovenskega podeželja, ki se vzpostavlja v okviru Društva za razvoj 
slovenskega podeželja in je nujno potrebna kot vsestranska podpora delovanju LAS-ov, 
deluje na povsem prostovoljni osnovi, brez potrebnih finančnih virov, ki bi ji omogočali 
kvalitetno delovanje in aktivno vključevanje v evropske povezave.  
 
Skupen zaključek konference je bil, da evropska politika razvoja podeželja 2007 – 2013 
predstavlja razvojno priložnost, ki bi jo morale izkoristiti predvsem nove članice. Leader 
pristop je pri tem bistvenega pomena. Tretja os, ki je namenjena kvaliteti življenja in 
razvijanju podjetništva ter ustvarjanju novih delovnih mest na podeželju in ji morajo 
države članice nameniti vsaj 10 odstotkov vseh sredstev, bo na podlagi Leader pristopa 
prav gotovo uspešnejša. Obenem bi države morale izkoristiti tudi četrto, Leader os, saj 
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aktivne lokalne akcijske skupine s kvalitetnimi lokalnimi razvojnimi strategijami in 
strokovno podporo, predstavljajo temelj trajnostnega razvoja podeželja.  
 
 

SEMINAR O PRISTOPU LEADER  
V OKVIRU NOVE POLITIKE RAZVOJA PODEŽELJA 2007 – 2013 

Portorož, 1. 12. 2005 
 
 
Seminar je organiziral TAIEX v sodelovanju z Ministrstvom RS za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano 1. decembra v Portorožu. Namen srečanja je bila razprava o pogojih za 
uvedbo pristopa LEADER v Sloveniji v novem programskem obdobju. Na seminar so bili 
vabljeni predstavniki ministrstev, lokalnih skupnosti in nevladnih organizacij ter 
predstavniki vzpostavljajočih se lokalnih akcijskih skupin in vsi drugi, ki sodelujejo pri 
razvoju podeželja. 
 
Seminar je vodil profesor Laurent Van Depoele, iniciator Leader programa, ki se je v EU 
uspešno izvajal skozi tri programska obdobja. V novem programskem obdobju je bil 
Leader integriran v skupno politiko razvoja podeželja, v kateri predstavlja četrto, 
horizontalno os. S strani Evropske komisije, GD Kmetijstvo in razvoj podeželja se je 
seminarja udeležil Peter Kaltenegger, ki je predstavil Leader v okviru Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Janja Kokolj Prošek, vodja Sektorja za strukturno 
politiko in podeželje na MKGP  je predstavila pripravo Programa razvoja podeželja 
2007-2013. Gostje iz Finske in Škotske pa so predstavili praktične izkušnje z izvajanjem 
pristopa Leader in delovanjem lokalnih akcijskih skupin. 
 
Z novo Uredbo Sveta o  podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja, sprejeto septembra 2004, se je skupna evropska kmetijska politika, ki je 
bila do sedaj primarno usmerjena na kmetijski sektor, preoblikovala v celovito politiko 
razvoja podeželja. To je izjemnega pomena tudi za nadaljnji razvoj slovenskega 
podeželja, ki se srečuje s številnimi problemi in težavami, na katere nova politika EU daje 
nove odgovore in ponuja nove rešitve. Evropska politika razvoja podeželja zasleduje tri 
cilje, in sicer:  

1. izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva s podporo za 
prestrukturiranje, razvoj in inovacije; 

2. izboljšanje okolja in krajine s podporo za upravljanje z zemljišči; 
3. izboljšanje kakovosti življenja na podeželskih območjih in spodbujanje 

diverzifikacije gospodarskih dejavnosti. 
 

Zastavljene cilje bo EU dosegala skozi izvajanje štirih osi politike razvoja podeželja, in sicer: 
1. os: Povečevanje konkurenčnosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju, 
2. os: Izboljšanje okolja in pokrajine; 
3. os: Kakovost življenja na podeželju in diverzifikacija podeželskega gospodarstva in 
4. os: Leader. 
 
Izvajanje osi Leader ponuja možnost, da se v okviru strategije lokalnega razvoja, ki temelji 
na lokalnih potrebah in prednostih, kombinirajo vsi trije cilji – konkurenčnost, okolje in 
kakovost življenja/diverzifikacija.  Ključne za izvajanje 4. osi so lokalne akcijske skupine, 
partnerski pristop in načrtovanje »od spodaj navzgor«.  
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V Uredbi Sveta je opredeljeno, da partnerski pristop k lokalnem razvoju izvajajo lokalne 
akcijske skupine (LAS), ki morajo  zadostiti naslednjim pogojem: 

a. predlagati morajo celovito lokalno razvojno strategijo in izvedbene projekte ter 
biti odgovorne za izvedbo strategije in projektov; 

b. sestavljati jih mora skupina, ki je že usposobljena za pobudo Leader oziroma za 
pristop Leader, ali pa nova skupina, ki zastopa partnerje iz raznih lokalnih socialno-
ekonomskih sektorjev. Na ravni odločanja morajo ekonomski in socialni partnerji 
ter drugi predstavniki civilne družne, kot so kmetje, kmečke ženske, mladi in 
njihova združenja, predstavljati vsaj 50 % lokalnih partnerjev; 

c. biti morajo sposobni določiti in izvajati razvojno strategijo za to območje; 
d. imeti organ upravljanja oz. administrativnega in finančnega vodja, ki je 

sposoben izvajati upravljanje in zagotavljati zadovoljivo delovanje partnerstva 
ali pa se združijo v strukturo s splošnim pravnim statusom.  

 
Pri tem Uredba Sveta državam članicam nalaga čim širšo uporabo pristopa Leader v 
njihovih nacionalnih Programih razvoja podeželja za programsko obdobje 2007 - 2013 
ter vzpostavitev lokalnih akcijskih skupin, ki bodo nosilci pristopa Leader pri razvoju 
podeželja.  Os Leader oziroma 4. os Uredbe Sveta je namenjena oblikovanju in izvajanju 
lokalnih razvojnih strategij, oblikovanju lokalnih akcijskih skupin ter krepitvi lokalnega 
potenciala za uporabo pristopa Leader, ki naj bi postal način izvajanja vseh treh osi v čim 
večji meri. 
 
Skladno z Uredbo mora pristop Leader vsebovati naslednje prvine: 

b. območne lokalne razvojne strategije, ki so namenjene dobro opredeljenim 
subregionalnim podeželskim območjem; 

c. lokalna javno-zasebna partnerstva (lokalne akcijske skupine - LAS); 
d. pristop od spodaj navzgor, ki vključuje pristojnost odločanja lokalnih akcijskih 

skupin pri izdelavi in izvedbi lokalne razvojne strategije 
e. večsektorsko pripravo in izvedbo strategije, ki temelji na vzajemnem 

delovanju med akterji in projekti iz različnih sektorjev lokalnega gospodarstva; 
f. izvajanje/uporabo inovativnih pristopov; 
g. izvajanje projektov medregionalnega in meddržavnega sodelovanja; 
h. vzpostavitev mreže lokalnih partnerstev. 

 
V 17. členu Uredbe Sveta je določeno, da se v starih članicah najmanj 5 % celotnega 
prispevka EKSRP nameni za os Leader, medtem ko so si nove članice izgovorile poseben 
položaj, tako da lahko osi Leader namenijo najmanj 2,5 % celotnega prispevka EKSRP.  
 
Skozi razpravo so se oblikovali naslednji zaključki: 
 

1. Leader je bil uspešen, zato je postal sestavni del celovite politike razvoja podeželja 
v EU. 

 
2. Leader  predstavlja povezavo med EU in podeželskim prebivalstvom. 
 
3. Leader je proces, podpira trajnostno naravnan razvoj in potrebuje stalno aktivno 

angažiranje vseh partnerjev. 
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4. V kolikor se v okviru 4. osi izvajajo ukrepi iz ostalih treh osi, se njihovo 

financiranje prištevajo k nujni minimalni kvoti, ki jo morajo države dosegati pri 
financiranju ukrepov iz posameznih osi, da bi tako države lažje izpolnjevale 
zahtevane kvote. Vendar je 4. os posebna os z lastnimi sredstvi, s katerimi se 
financirajo tudi ukrepi zunaj treh osi.  

 
5. Prebivalci in podjetja z območja, ki je bilo izbrano za Leader območje, lahko 

kandidirajo na vse ukrepe politike razvoja podeželja, ki jih izvaja država pod 
enakimi pogoji kot vsi ostali, ki niso v Leader območjih, pri tem je potrebno pri 
posameznem projektu le spoštovani načelo o preprečevanju dvojnega 
financiranja. 

 
6. Ljudje se povezujejo in delajo skupaj zato, da bi  izboljšali kakovost življenja in 

razvoj podjetništva. 
 
7. Leader predstavlja uresničevanje načel participativne demokracije na lokalni ravni, 

kjer ljudje sami odločajo o svojem razvoju, zato je človeški in socialni kapital 
lokalnih skupnosti bistvenega pomena. LAS imajo avtonomijo odločanja in same 
izbirajo projekte, ki jih bodo izvajale. 

 
8. Raven izvajanja politike razvoja podeželja je lokalna raven. 
 
9. Leader zahteva javno-zasebno partnerstvo pri razvoju, zato je sodelovanje 

privatnega sektorja pomembno že od samega začetka priprave lokalne razvojne 
strategije.  

 
10. Leader zahteva strokovno upravljanje lokalnega razvoja izhajajočega iz lokalne 

razvojne strategije, zato se ti stroški tudi (so)financirajo iz programa. 
 
11. Lokalna razvojna strategija mora biti celovita. 
 
12. MKGP bo v naslednjem letu opravil izbor LAS, ki bodo financirane skozi 4. os. 

Odprto ostaja vprašanje, koliko LAS-ov bo izbranih, ker je le malo možnosti, da bi 
bila pokrita celotna država. 

 
Seminar je bil za vse udeležence zelo koristen. Sodelujoči so predvsem izkoristili prisotnost 
odgovornega predstavnika EK, da so skupaj z njim razjasnili nekatera vprašanja, ki so se 
zastavljala v zvezi z novo politiko razvoja podeželja.  
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3. POBove DOGODIVŠČINE         

 
Pripravila: suzana.zupancic@ra-kozjansko.si  
 
SVET ŽUPANOV RPP OBMOČJA 
 
Na sestanku Sveta županov RPP območja, ki je bil v četrtek, 24. novembra 2005 v Ločah, 
so župani najprej soglasno sprejeli Poslovnik, ki ureja organizacijo in način dela Sveta 
županov Razvojnega programa podeželja sedmih občin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Župan Občine Slovenske Konjice Janez Jazbec prvi prevzema 
krmilo Sveta RPP. 
 

 
Župani so se seznanili s potekom prilagajanja na Leader, vendar je v zvezi s tem še veliko 
neznank, ki jih bo moralo MKGP opredeliti v najkrajšem času. Način organiziranja LAS in 
kriteriji izbora Leader območij še niso znani. Ocenjevanje bo potekalo od junija 2006 
naprej, ko se izteče obdobje prilagajanja RPP zahtevam Uredbe Sveta. Predstavljene so 
bile tudi aktivnosti, ki se bo izvajale v zimskem času (delavnice, priprava projektov, 
oblikovanje organizacijske strukture LAS, izvajanje projektov, itd.). 
 
 
V razpravi, v kateri so sodelovali vsi župani, so  bili podani naslednji predlogi: 

1. Za izvajanje projektov v okviru RPP je potrebno na državni ravni zagotoviti 
ustrezna sredstva v okviru izvajanja politike razvoja podeželja ter osi Leader, saj 
drugače spet ne bo mogoče izpolniti velika pričakovanja ljudi, ki se vključujejo v 
program s svojimi projekti. 

2. Partnerstvo se mora s svojimi aktivnostmi umestiti tudi v Regionalni razvojni 
program Savinjske regije 2007-2013.  

3. V začetku leta se predstavi aktivnosti na odborih in občinskih svetih.  
4. Do naslednjega sestanka Sveta županov se pripravi tabelarni pregled vseh 

predvidenih aktivnosti za naslednje leto s finančnim ovrednotenjem in časovnim 
razrezom.   

5. Preveriti možnost oblikovanja skupnih projektov območja na področjih vezanih 
za biomaso, VTC, stare gostilne …).  

 
V nadaljevanju je Andrej Pajer ob slikovnem gradivu predstavil pomen in stanje 
arhitekturne dediščine na podeželju. Ta dediščina v preteklosti ni bila ustrezno varovana, 
zato podeželje izgublja svojo identiteto. Sam ima na podlagi lastnega raziskovalnega dela 

mailto:suzana.zupancic@ra-kozjansko.si
http://www.ra-kozjansko.si/poslovnik.pdf
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na voljo obsežno bazo gradiva (diapozitivi…), ki bi ga lahko uporabili za učenje o 
zakonitostih arhitekturne gradnje na podeželju. Namen bi bil proučevanje in spoznavanje 
arhitekturne dediščine in njenega ohranjanja oz. upoštevanja pri posegih v prostor na 
podeželju, vendar manjkajo kvalitetni projekti in ustrezna ozaveščenost ljudi o pomeni 
arhitekturne identitete podeželja, ki skupaj z ostalimi elementi kulturne krajine daje 
podeželskemu prostoru njegovo prepoznavnost. 
 
V razpravi, ki je sledila, je bil prepoznan problem neprimernega arhitekturnega 
oblikovanja objektov na podeželju ter potreba po strokovni pomoči pri gradnji objektov 
oz. pripravi kataloga idejnih rešitev za različne tipe objektov, ki bi upoštevale zakonitosti 
arhitekturne dediščine območja. Potrebno je oblikovati skupino strokovnjakov, ki bi v 
sodelovanju z g. Pajerjem pripravila primeren projekt s tega področja. Ta bi vključeval 
tudi delavnice za prebivalce, kjer bi jih seznanjali z arhitekturno dediščino ter primeri 
dobrih praks prenove oz. novogradenj. 

 
 
4. POBove SIVE CELICE   

 
Pripravil: jure.raztocnik@ra-kozjansko.si
                                                      
O aktualnih razpisih, izobraževanjih,… zbranih v tej rubriki lahko dodatne informacije 
dobite na:  
 
Razvojni agenciji Kozjansko 
Mestni trg 2, Šentjur  
T: 03/747-12-46 
I: www.ra-kozjansko.si
E: info@ra-kozjansko.si , jure.raztocnik@ra-kozjansko.si
  
in 
 
Območni razvojni agenciji Pohorje – Dravinja 
Škalska cesta 7, Slovenske Konjice 
T: 03/757-18-50 
I: www.sc-konjice-zrece.si  
E: info-scsk@guest.arnes.si  
 
VAROVANJE OKOLJA 
 
Javni razpis za kreditiranje okoljskih naložb občanov  
Rok za oddajo vlog: 31.1.2006 oziroma do porabe sredstev 
Več o razpisu na spletni strani: http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html
 
Javni razpis za kreditiranje okoljskih naložb  
Rok za oddajo vlog: do porabe sredstev vendar ne kasneje kot 31.12.2005 
Več na spletni strani: http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html
 
 
ZAPOSLOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE 

mailto:jure.raztocnik@ra-kozjansko.si
http://www.ra-kozjansko.si/
mailto:info@ra-kozjansko.si
mailto:jure.raztocnik@ra-kozjansko.si
http://www.sc-konjice-zrece.si/
mailto:info-scsk@guest.arnes.si
http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html
http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html
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Javni poziv delodajalcem za izvedbo programov usposabljanja na delovnem mestu 
za obdobje 2005 – 2007 
Rok za oddajo vlog: do porabe sredstev 
Več o razpisu na spletni strani: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/10-07-
05/JavniRazpis.htm
 
Javni razpis za projekte netržnih zaposlitvenih programov 
Roka za oddajo vlog: 13. januar 2006 in 14. april 2006  (velja poštni žig). 

Več o razpisu na spletni strani: www.ess.gov.si

 
Javni razpis za spodbujanje novega zaposlovanja starejših 
Roka za oddajo vlog: 13. januar 2006 in 14. april 2006  (velja poštni žig) 

Več o razpisu na spletni strani: www.ess.gov.si
 
Javni razpis za pomoč za zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih žensk 
Roka za oddajo vlog: 13. januar 2006 in 14. april 2006  (velja poštni žig). 

Več o razpisu na spletni strani: www.ess.gov.si

 
Javni razpis v letu 2005 krediti za študij v tujini 
Rok za oddajo vloge: od 18. novembra 2005 do 8. september 2006 (velja po pošti) 
Več o razpisu in razpisna dokumentacija: http://www.ad-futura.si/
 
 
KULTURA 
 
Javni razpis za izbor kulturnih projektov nakupa knjižničnega gradiva v splošnih 
knjižnicah, ki jih bo v letu 2006 financirala Republika Slovenija iz proračuna, 
namenjenega za kulturo 
Rok za oddajo vloge: 19.12.2005 (velja poštni žig) 
Več o razpisu na spletni strani: www.gov.si/mk
 
Javni razpis za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov 
Rok za oddajo vlog: 19.12.2005 (do 12.00) 
 
 
NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 
Javni razpis za sofinanciranje informativno komunikacijskih in izobraževalnih dejavnostih 
nevladnih organizacij o evropskih zadevah v letu 2006 
Rok za oddajo vlog: 9.12.2005 (velja poštni žig) 
Več o javnem razpisu in razpisna dokumentacija na spletni strani: www.uvi.gov.si
 
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 
 
Javni razpis za dodeljevanje sredstev, namenjenih za financiranje projektov lokalne in 
regionalne infrastrukture v regijah iz seznama A in B ter na območjih s 

http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/10-07-05/JavniRazpis.htm
http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/10-07-05/JavniRazpis.htm
http://www.ess.gov.si/
http://www.ess.gov.si/
http://www.ess.gov.si/
http://www.ad-futura.si/
http://www.gov.si/mk
http://www.uvi.gov.si/
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posebnimi razvojnimi problemi v regijah iz seznama C in D 
Rok za oddajo vlog: zadnji dan v mesecu (do 31. maja 2006 oziroma do porabe 
sredstev). 
Več o razpisu in razpisna dokumentacija na spletni strani: www.rdf-sklad.si
 
 
INTERREG IIIA – SLO – H – CRO 
 
2. javni razpis v okviru Sosedskega programa Slovenija-Madžarska-Hrvaška 2004-2006 
Rok za oddajo vloge: 1. februar 2006 (do 14. ure) 
Več o razpisu in razpisna dokumentacija: www.interreg-slohucro.com
 
HUMANITARNO PODROČJE 
 
Javni razpis za imenovanje dobrodelnih organizacij za razdeljevanje hrane za leto 2006 
Rok za oddajo vlog: 12.12.2005 (velja poštni žig) 

http://www.rdf-sklad.si/
http://www.interreg-slohucro.com/
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5. SE VIDIMO !   
 
 

Pripravila: klara.sibanc@slovenskekonjice.si  
 

KAJ KJE KDAJ INFO 
IZOBRAŽEVALNI VEČER »SMO V 

DRUŽINI ODDALJENI?« 
 

 

Veroučne 
učilnice 

7. december 
2005 ob 19:00 

Kulturno društvo Sv. Jurij 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA »TRIJE 
VAŠKI SVETNIKI« 

 

Kulturni dom 
Slovenske 
Konjice 

8. december 
2005 ob 19:00 

 
TIC Slovenske Konjice 

Stari trg 29, 3210 Slov. Konjice 
T: 03/ 759 31 10 
F: 03/ 759 31 11 
e: giz.sk@siol.net

i: www.slovenskekonjice.si
190 LET OSNOVNE ŠOLE ZREČE 

 

Športna dvorana 
Zreče 

9. december 
2005 ob 17:00 

Osnovna šola Zreče 

RAZSTAVNO – PRODAJNA 
RAZSTAVA KONJIŠKIH 

LIKOVNIKOV 

 

Mestna galerija 
Riemer 

9. december 
2005 ob 19:00 

 
TIC Slovenske Konjice 

Stari trg 29, 3210 Slov. Konjice 
T: 03/ 759 31 10 
F: 03/ 759 31 11 
e: giz.sk@siol.net

i: www.slovenskekonjice.si
 

BOSI NA RIFNIK – 
PREDSTAVITEV PROJEKTA 

 

Športni park 
Šentjur – P2 

10. december 
2005 ob 19:30 

ŠKMŠ  
m: 031/ 404 146 
e: info@skms.net
i:  www.skms.net    

BOŽIČNO NOVOLETNA 
RAZSTAVA ROČNIH DEL 

 
 

Tržnica Zreče 
10. december 
2005 od 8:00 

do 14:00 

Turistično društvo Zreče 
TIC Zreče 

T: 03/ 759 04 70 
e: tic.zrece.lto@siol.net  

mailto:klara.sibanc@slovenskekonjice.si
mailto:GIZ.SK@SIOL.NET
http://www.slovenskekonjice.si/
mailto:GIZ.SK@SIOL.NET
http://www.slovenskekonjice.si/
mailto:info@skms.net
http://www.skms.net/
mailto:tic.zrece.lto@siol.net
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KONCERT OB 15. OBLETNICI 
SEKSTETA VIGRED Z GOSTI – 

DALMATINSKA KLAPA 
PUNTARJI IZ OMIŠA 

 

Dvorana 
Zdraviliškega 

doma 

11. december 
2005 

 
TIC Dobrna 

T: 03/ 781 82 10 
F: 03/ 78 182 11 
m: 040/ 462 679 
e: giz@dobrna.si  

MIKLAVŽEV KONCERT ŽePZ 
GORICA Z GOSTI – FOLKLORNA 

SKUPINA DU NAKLO IN 
LJUDSKI GODCI DU NAKLO 

 

Kulturni dom 
Gorica pri 

Slivnici 

11. december 
2005 ob 16:00 

ŽePZ Gorica 
m: 031/ 278 567  

NOVOLETNI DARILNI BAZAR Z 
IZDELKI DOMAČE OBRTI 

 

Dvorec Trebnik 
Od 12. decembra 

2005 dalje 

 
Dvorec Trebnik 

Grajska 4 
3210 Slovenske Konjice  

T: 03/ 758 04 80  
F: 03/ 758 04 92 

 
OTROŠKE USTVARJALNE 

DELAVNICE 

 

OŠ Zreče 
14. december 

2005 ob 16:00 
Osnovna šola Zreče 

Društvo prijateljev mladine Zreče 

IZOBRAŽEVALNI VEČER 
»PRAZNOVANJE V DRUŽINI« 

 

Veroučne 
učilnice 

14. december 
2005 ob 19:00 

Kulturno društvo Sv. Jurij 

 
NOVOLETNO SREČANJE 
ČLANOV DRUŠTVA 

UPOKOJENCEV 

 

Dvorana 
Zdraviliškega 

doma 

15. december 
2005 ob 17:00 

TIC Dobrna 
T: 03/ 781 82 10 
F: 03/ 781 82 11 
m: 040/ 462 679 
e: giz@dobrna.si  

 
GLEDALIŠKA PREDSTAVA 

»TRI DNI DIREKTOR« 

 

Kulturni dom 
Slovenske 
Konjice 

15. december 
2005 ob 18:00 

Dramska skupina France Prešeren 
Žiče 

mailto:giz@dobrna.si
mailto:giz@dobrna.si
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RAZSVETLIMO SI DECEMBER – 
ODPRTJE JASLIC NA PROSTEM 

 

Dvorišče Ulice 
skladateljev 
Ipavcev 36, 

Šentjur  

15. december 
2005 ob 15:00 

Društvo Vedež 
T: 03/ 492 61 68 
m: 041 653 378 

BOŽIČNI KONCERT UČENCEV 
GLASBENE ŠOLE 

 

Kulturni dom 
Šentjur 

15. december 
2005 ob 18:00 

Glasbena šola skladateljev Ipavcev 
T: 03/ 746 16 22 

KONCERT ROKA KOSMAČA 

 

Dvorana 
Zdraviliškega 

doma 

17. december 
2005 ob 18:00 

 
TIC Dobrna 

T: 03/ 781 82 10 
F: 03/ 781 82 11 
m: 040/ 462 679 
e: giz@dobrna.si

 
 

PREDSTAVA ZA OTROKE  
»PEPELKA IN OBISK BOŽIČKA« 

 

Kulturni dom 
Slovenske 
Konjice 

17. december 
2005 ob 10:00 

Center za kulturne prireditve 
Slovenske Konjice 
T: 03/ 758 04 37 

BOŽIČNO RAJANJE ZA OTROKE 

 

Pred Zdraviliškim 
domom 

17. december 
2005 ob 14:00 

 
TIC Dobrna 

T: 03/ 781 82 10 
F: 03/ 781 82 11 
m: 040/ 462 679 
e: giz@dobrna.si

 
BOŽIČNO-NOVOLETNI 

KONCERT LJUDSKIH PEVCEV S 
PREVORJA Z GOSTI 

 

Cerkev Sv. Ane 
na Prevorju 

18. december 
2005 ob 15:45 

Kulturno društvo Prevorje 
m: 041/ 952 074 

PRAZNIČNI KONCERT 
SILVESTERSKI POLJUB Z ALFIJEM 

NIPIČEM IN GOSTI 

 

Športna dvorana 
Hruševec, 

Šentjur 

18. december 
2005 ob 16:00 

Drago Mackošek s.p. 
m: 041/ 604 594 

mailto:giz@dobrna.si
mailto:giz@dobrna.si
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KULTURNA PRIREDITEV OB 
DNEVU SAMOSTOJNOSTI 
Folklorna skupina Dobrna, 

Modrijani 

 

Dvorana 
Zdraviliškega 

doma 

18. december 
2005 ob 18:00 

 
TIC Dobrna 

T: 03/ 781 82 10 
F: 03/ 781 82 11 
m: 040/ 462 679 
e: giz@dobrna.si

 

»NOVOLETNA GENERALKA« 
50 let Občine Slovenske Konjice 

20 let Štajerskih 7 
15 let časopisa Novice 

 

Športna dvorana 
Slovenske 
Konjice 

18. december 
2005 ob 17:00 

Center za kulturne prireditve 
Slovenske Konjice 
T: 03/ 758 04 37 

TIC Slovenske Konjice 
Stari trg 29, 3210 Slov. Konjice 

T: 03/ 759 31 10 
F: 03/ 759 31 11 
e: giz.sk@siol.net

i :www.slovenskekonjice.si  
 

OBISK DEDKA MRAZA 

 

Pri Vrtcu Zreče 
22. december 
2005 ob 16:00 

TIC Zreče 
T: 03/ 759 04 70 

e: tic.zrece.lto@siol.net  

 
BOŽIČNO – NOVOLETNI 

NASTOP UČENCEV GLASBENE 
ŠOLE 

 

Glasbena šola 
Slovenske 
Konjice 

22. december 
2005 ob 17:00 Glasbena šola Slovenske Konjice 

MARTIN KRPAN – MUSICAL V 
IZVEDBI GLEDALIŠKE SKUPINE 

FLIP – GIB PIRAN 

 

Kulturni dom 
Šentjur  

22. december 
2005 ob 18:00 

Humanitar d.o.o. 
T: 03/ 749 06 30 

 
TRADICIONALNI POHOD K 
POLNOČNICAM Z BAKLAMI 

 

Čadram 
Oplotnica 

24. december 
2005 

TD Trta 
Sevšek Milica 

Gorica pri Oplotnici 71 
T: 031/ 618 688 

 
TRADICIONALNI POHOD K 

POLNOČNICAM 

 

Žiče 
24. december 
2005 ob 21:30 

Turistično društvo France Prešeren 
Žiče 

mailto:giz@dobrna.si
mailto:GIZ.SK@SIOL.NET
http://www.slovenskekonjice.si/
mailto:tic.zrece.lto@siol.net
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PODELITEV NAGRAD LIKOVNIH 
DELAVNIC ZA OTRIKE, PRIHOD 
DEDKA MRAZA TER LUTKOVNA 

IGRICA 

 

Tržnica Šentjur 
24. december 
2005 ob 10:00 

Društvo Sonček 
m: 040/ 593 235 

BOŽIČNI KONCERT MePZ 
CAPPELLA IZ PETROVČ 

 

Dvorana 
Zdraviliškega 

doma 

25. december 
2005 ob 17:00 

 
TIC Dobrna 

T: 03/ 781 8 2  10 
F: 03/ 781 82 11 
m: 040/ 462 679 
e: giz@dobrna.si

 
 

BOŽIČNO NOVOLETNI 
KONCERT  

 

Večnamenska 
dvorana Zreče 

25. december 
2005 ob 15:00 

Društvo godbenikov Zreče 
Zdenko Kovačec 
T: 031 391 312 

 
TRADICIONALNI POHOD Z 

LUČKAMI K SV. NEŽI 

 

Cerkev Sv. Neže 
na Brinjevi gori 

25. december 
2005 ob 17:00 

Župnijski urad Zreče 
Simon Potnik 

T: 03/ 576 00 94  

 
BOŽIČNO NOVOLETNI 

KONCERT S PEVCI IZ 
SEDBERGH-a 

 

Cerkev sv. 
Egidija v Zrečah 

26. december 
2005 ob 18:00 

 
TIC Zreče 

T: 03/ 759 04 70 
e: tic.zrece.lto@siol.net

 
Župnijski urad Zreče 

Simon Potnik 
T: 03/ 576 00 94 

 
 

BOŽIČNO NOVOLETNI 
KONCERT PEVSKIH ZBOROV 

 
 

Župnijska cerkev 
v Oplotnici 

26. december 
2005 

KUD Oplotnica 
Emica Tič 

mailto:giz@dobrna.si
mailto:tic.zrece.lto@siol.net
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KAMNI V ŽEPIH – KOMEDIJA V 

IZVEDBI PREŠERNOVEGA 
GLEDALIŠČA KRANJ 

 

Kulturni dom 
Šentjur  

28. december 
2005 ob 18:30 

JSKD, Izpostava Šentjur 
T: 03/ 491 40 70 

E: anita.kolesa@jskd.si  

 
15. TRADICIONALNI BOŽIČNO-
NOVOLETNI KONCERT GODBE 

NA PIHALA 

 

Kulturni dom 
Slovenske 
Konjice 

28. in 29. 
december 2005 

Godba na pihala Slovenske Konjice 
Ivo Kacbek  

T: 041/ 477 300 

TRADICIONALNO 
SILVESTOVANJE 

 

Stari in Mestni 
trg 

Slovenske 
Konjice 

31. december 
2005 

 
TIC Slovenske Konjice 

Stari trg 29, 3210 Slov. Konjice 
T: 03/ 759 31 10 
F: 03/ 759 31 11 
e: giz.sk@siol.net

i: www.slovenskekonjice.si
 

 
SILVESTROVANJE NA PROSTEM 

 

Dobrna 
31. december 

2005 

TIC Dobrna 
T: 03/ 781 82 10 
F: 03/ 781 82 11 
m: 040/ 462 679 
e: giz@dobrna.si   

 
SILVESTROVANJE NA PROSTEM 

 

Vitanje 
31. december 

2005 
Ošlak Anton 

T: 03/ 577 52 55 

 
SILVESTROVANJE NA PROSTEM 

 

Oplotnica 
31. december 

2005 
TD Oplotnica 

 
SILVESTROVANJE NA PROSTEM 

 

Na Bazarju v 
Zrečah 

31. december 
2005 od 22:00 

dalje 

TIC Zreče 
T :03/ 759 04 70 

e: tic.zrece.lto@siol.net  

mailto:anita.kolesa@jskd.si
mailto:GIZ.SK@SIOL.NET
http://www.slovenskekonjice.si/
mailto:giz@dobrna.si
mailto:tic.zrece.lto@siol.net
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SILVESTROVANJE NA PROSTEM 

 
 

Šentjur - tržnica 
31. december 

2005 

 
TIC Šentjur 

Drofenikova ulica 16, 3230 Šentjur 
T: 03/ 749 25 23 
F: 3/ 749 25 24 

e: tic@turizem-sentjur.com
i: www.sentjur.si  

 
 
 
Prijazno povabljeni! 

mailto:tic@turizem-sentjur.com
http://www.sentjur.si/

