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1. UVODNIK 
 
Zimski čas, z novim letom in drugimi prazniki, je primeren za razmišljanje o 
prihodnosti. V Sloveniji  potekajo v tem času intenzivne priprave na novo 
programsko obdobje EU, kjer bo nova politika razvoja podeželja lahko odigrala 
zelo pozitivno vlogo pri ustvarjanju boljših pogojev za razvoj slovenskega 
podeželja. Energija, ki se je sprostila in upanja, ki so se zbudila in se še krepijo tudi 
skozi pripravo razvojnih programov podeželja, se morajo v prihodnjih letih 
materializirati v konkretnih dosežkih, ki bodo izboljšali življenje in delo ljudi v 
naših vaseh in trgih. Še posebej to velja za takšna podeželska območja, kot je naše, 
kjer se ljudje spopadajo s številnimi težavami, a so še zmeraj pripravljeni vztrajati 
in se boriti za svoj jutri. To pozitivno energijo je treba ustrezno povezati, še 
okrepiti sodelovanje in skupaj razviti ustrezno organiziranost območja, da bo kot 
lokalna akcijska skupina dobro pripravljeno na možnost črpanja sredstev v novem 
programskem obdobju. Marsikaj smo že postorili, in sedaj ko postajajo jasnejši 
pogoji, ki jih bomo morali izpolnjevati v odnosu do EU in države, bo dela sicer še 
veliko, a bo lažje, ker bomo bolje vedeli, kaj nam je storiti. Prepričana sem, da 
nam bo skupaj uspelo! 
 
 

Zlata Ploštajner, direktorica RA Kozjansko 
 
 

2. SODELOVANJE DRUŠTVA ZA RAZVOJ SLOVENSKEGA PODEŽELJA V 
EVROPSKIH POVEZAVAH 

 
2.1 NEFORMALNI SESTANEK PREDSTAVNIKOV NACIONALNIH LAEDER MREŽ 

Pripravila: zlata.plostajner@ra-kozjansko.si

 

V Bruslju je bil 23. januarja dan pred sestankom Odbora Leader neformalni sestanek 
predstavnikov nacionalnih Leader mrež, da bi tako izkoristili svoj obisk Bruslja tudi za 
medsebojno izmenjavo mnenj in izkušenj ter skupno definiranje odprtih vprašanj in 
problemov. Razprava, v kateri sta s slovenske strani sodelovali Zlata Ploštajner kot 
predstavnica Društva za razvoj slovenskega podeželja in Janja Kokolj z MKGP,   je bila 
usmerjena na: 

- dejavnost mrež v naslednjih letih do zaključka izvajanja Leader+ (2008), 
- sodelovanje med starimi in novimi članicami za izvajanje skupnih projektov v 

okviru Leader+, 
- prihodnje tematske konference, 
- sodelovanje nacionalnih Leader mrež pri pripravi nacionalnih strategij razvoja 

podeželja 2007-2013, 
- Leader v okviru nove politike razvoja podeželja 2007-2013. 
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Delovanje nacionalnih mrež
Vse nacionalne mreže bodo v letošnjem letu nadaljevale z delom in imajo na voljo tudi 
potrebna sredstva. Za leti 2007 in 2008 pa se razmere po državah razlikujejo, saj so 
nekatere že podpisale pogodbe o delovanju mrež tudi za ti dve leti, nekatere pa bodo to 
šele storile. Aktivnosti v naslednjih letih bo sicer manj, vendar je podpora LAS-om še 
zmeraj potrebna, da se lahko uspešno zaključi izvajanje programa Leader+. 
 
Sodelovanje med starimi in novimi članicami 
Večina novih držav, razen Slovaške, Cipra in Slovenije, se je odločilo za izvajanje 
programa Leader+ v letih 2004-2008.  Med LAS-i iz teh držav in LAS-i iz starih držav se 
vzpostavljajo odnosi sodelovanja in razvijajo skupni projekti, ki so lahko financirani iz 
iniciative Leader+, vendar je to sodelovanje zaradi majhnega števila LAS-ov in težav pri 
izvajanju nezadostno. Nove države tudi še niso uspele vzpostaviti nacionalnih mrež 
Leader, tako da so v Bruslju na sestanku sodelovali z njihove strani le predstavniki 
ministrstev za kmetijstvo. Samo Slovenijo je predstavljala tudi predstavnica DRSP, ki se je 
aktivno vključevala v diskusijo. Že na konferenci v Pragi se je v skupini predstavnikov iz 
Belgije, Francije in Slovenije oblikovala pobuda, da se organizira posebne delavnice, ki 
bodo omogočale prenos izkušenj iz starih na nove države članice v zvezi z organizacijo in 
delovanjem Leader mreže. Pobuda je v vmesnem času dozorela do te stopnje, da se v 
septembru predvideva izvedba prvega tovrstnega srečanja, vendar je ostalo odprto 
vprašanje pokrivanja stroškov udeležencem. Tudi dogodke, ki jih organizirajo nacionalne 
mreže, bo mogoče izkoristiti za prenos izkušenj (Francija, Portugalska). V Sloveniji bo na 
to temo organiziran TAIEX-ov seminar, na katerega se bo povabilo tudi predstavnike 
nacionalnih mrež.  

Prihodn e tematske konference 
Tematika do sedaj organiziranih konferenc je bila zelo raznolika. V prihodnje bi veljajo 
posebno pozornost nameniti naslednjim temam: 

- vloga LAS-ov pri reševanju okoljskih vprašanj, 
- razvijanje socialnega kapitala, 
- Leader v okviru skupne politike razvoja podeželja, 
- samo-evaluaciji na lokalni in nacionalni ravni, 
- integraciji imigrantov v podeželskih območjih, 
- izkušnje iz Leader+ in njihova prenosljivost v novo obdobje. 

 
Sodelovanje nac onalnih Leader mrež pri pripravi nacionalnih strategij razvoja 
Primer dobre prakse je Nizozemska, kjer je nacionalna mreža eden izmed ključnih 
nosilcev priprave nove strategije razvoja podeželja, zato jim je tudi v veliki meri uspelo 
uveljaviti Leader pristop v okviru strategije, saj bo kar slaba polovica sredstev namenjena 
za ukrepe, ki se bodo izvajali na način Leader. 
Tudi v drugih državah (Finska, Irska, Belgija idr.) so bili LAS-i in mreža intenzivno 
vključeni v pripravo strategije, v drugih pa so sodelovali, vendar ne v takšnem obsegu. 
Prevladalo je mnenje, ki ga je izpostavil predstavnik Avstrije, da v državah, ki niso 
intenzivno vključevale mreže in LAS-ov v pripravo strategij prevladuje stari pristop in niso 
uspele uveljaviti širšega razumevanje politike razvoja podeželja. 
 
Leader v okviru nove politike razvoja podeželja 2007-2013 
Na prehodu iz starega v novo programsko obdobje, ko se zaključuje izvajanje aktivnosti 
v okviru Leader+ in začenja izvajanje Leader osi in pristopa v okviru nove politike 



V objemu podeželja 
   med POhorjem in Bohorjem  

 

4

 
 

razvoja podeželja, je ena od velikih nevarnosti za obstoječe LAS-e izguba strokovnjakov, 
ki so sodelovali pri izvajanju razvojnih programov LAS-ov, saj se lahko zgodi, da v 
vmesnem času ne bo na voljo sredstev za njihovo financiranje. Zato bodo npr. v Walesu 
in na Finskem zagotovili posebna prehodna sredstva v te namene. Lahko pride do 
časovnega razkoraka .  
 
V večini držav bo mreža Leader izhodišče za oblikovanje in razvijanje nacionalne mreže 
za razvoj podeželja, ki bo pokrivala vse štiri osi. Države še iščejo primerne rešitve, vendar 
razvoj nacionalne mreže za razvoj podeželja vidijo kot postopen proces, kjer je nujno 
nadaljevati s podporo LAS-om in obenem mrežo postopoma širiti na vsa področja 
izvajanja politike razvoja podeželja. Tudi Evropska komisija še nima natančnejših 
opredelitev za te namene. 

2.2 SESTANEK ODBORA ZA  LAEDER + 
Pripravila: zlata.plostajner@ra-kozjansko.si

 
V Bruslju je bil 24. januarja sestanek Odbora za Leader+, na katerega sta bila vabljena po 
dva predstavnika iz vsake države članice. Iz Slovenije sta se sestanka udeležili Janja Kokolj 
Prošek kot predstavnica MKGP in Zlata Ploštajner kot predstavnica Društva za razvoj 
slovenskega podeželja, ki se razvija v mrežo Leader . 
 
Prvi del sestanka je bil namenjen predstavitvi aktivnosti, ki potekajo v državah članicah, 
pregledu opravljenega dela in predstavitvi analiz, ki jih je za Evropsko komisijo izdelal 
Leader Observatory.  Izpostavljen je bil problem indikatorjev, saj morajo biti postavljen v 
kontekst in upoštevati veliko raznolikost držav članic. Prikazana povprečja velikokrat 
nimaj ustrezne informativne vrednosti. 
  
Drugi del sestanka pa je bil namenjen ustni predstavitvi implementacijskih pravil za Leader 
os, saj Evropska komisija še ni pripravila pisnega predloga.  Jean Michel Courades, 
predstavnik Evropske komisije, je v svojem izvajanju poudaril, da je Leader pristop 
namenjen uvajanju inovativnosti v preostale tri osi politike razvoja podeželja in zato tudi 
Leader os ni omejena le na ukrepe, navedene v uredbi, ampak se pričakuje od LAS-ov, da 
bodo pokazali svojo inovativnost in predlagali še druge ukrepe za izvajanje njihovih 
lokalnih strategij. Obenem naj bi implemantacijska uredba puščala državam članicam 
dovolj avtonomije in fleksibilnosti, da ustrezno uredijo to področje in zagotovijo 
kontinuiteto glede na izvajanje programa Leader+.  
Meje glede velikosti LAS-ov  (od 10.000 do 100.000 prebivalcev) bodo sicer ostale, 
vendar bodo dopuščene tudi izjeme, če bo to nujno.  
Posebna pozornost je bila namenjena projektom sodelovanja, kjer bo morala biti v 
projekt vključena vsaj ena LAS iz Leader osi, ostali sodelujoči partnerji pa bodo lahko 
predstavljali druge vrste partnerstva, ki sledijo Leader načelom. Projekte sodelovanja se 
bo lahko predlagalo do 31. 12. 2013. Izbirni postopek lahko opravi sam LAS, vendar bo 
moral z  vidika upravičenosti  projekt potrditi tudi organ upravljanja in to sporočiti 
Evropski komisiji, da bi tako pospešili postopke potrjevanja projektov, ki sedaj zaradi 
neusklajenosti med državami trajajo zelo dolgo. 
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Uredba predvideva da bo članstvo LAS-ov v mreži obvezno, tako da bodo tudi stroški iz 
tega naslova upravičeni stroški.  Mreža bo poleg informacijske vloge skrbela tudi za 
usposabljanje LAS-ov in nudila pomoč pri njihovem sodelovanju na različnih ravneh. 
 
V razpravi, ki je sledila, smo udeleženci zastavili številna vprašanja, vendar nismo na vsa 
dobili odgovorov. Med drugim je bilo rečeno, da za ukrepe, ki niso zajeti v Uredbi Sveta 
EU in jih želijo izvajati LAS-i, veljajo pravila opredeljena v Nacionalnih programih držav 
članic, če teh ni, pa pravila EU v kolikor obstajajo. LAS-i ne bodo več delovali kot plačilne 
agencije, temveč bodo to vlogo vršili državni organi in agencije. Prostovoljno delo in 
možnosti upoštevanja prispevka v naravi k sofinanciranju projekta bodo natančneje 
opredeljene s strani Evropske komisije, vendar bo ta možnost ostala. 
 
Implementacijska uredba bo podrobneje določila tudi pravila za ostale 3. osi, vendar le-ta 
niso bila predmet predstavitve. Uredbo države članice težko pričakujejo, saj bo potrebno  
pričeti izvajanje Uredbe Sveta EU v prihodnjem letu, tako da časa ni več veliko. 
 
 
3. POBove DOGODIVŠČINE          
 

»V TURIZEM S SKUPNIMI KORAKI« 
Pripravila: Tevta Logar, Giz turizem Dobrna 

 
Slovenska turistična organizacija je zbirala predloge za partnersko sodelovanje na 
področju promocijskih aktivnosti v turizmu. Partnerji v projektu: Občina Šentjur, Občina 
Dobje, Občina Dobrna, Občina Zreče, Občina Vitanje, Občina Oplotnica, Občina 
Slovenske Konjice, Terme Dobrna, GIZ – LTO  ROGLA – ZREČE, GIZ DRAVINJSKA 
DOLINA, Tour operater - Schmetterling Reissen Gmbh & Co.KG, KNJIGARNA HAČEK, 
GIZ Turizem Dobrna, smo se prijavili s skupnimi predlogi in dobili odobren projekt. V 
mesecu decembru smo skupaj s Slovensko turistično organizacijo izvedli projekt »V 
turizem s skupnimi koraki«. 
Povezovalna vloga zgoraj omenjenega partnerstva je prerasla v sodelovanje tudi na 
področju turizma in razpoznavnosti območja. Naše sodelovanje je pomembno zaradi 
poznavanja območja, kar lahko prispeva h kvalitetno pripravljenim turističnim 
programom. Skupne aktivnosti in povezovanje se kažejo iz preteklih skupnih projektov, 
ki so bili predvsem promocijskega značaja  (predstavitev Sejem počitnic, MOS v Celju), 
sodelovanje v izobraževalnih delavnicah… Poleg promocije, sodelujemo tudi na področju 
razvoja podeželja, turizma in razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. 
Pri vseh prejšnjih aktivnostih našega sodelovanja se je pokazalo, da gre za pomanjkanje 
promocijskega materiala in turističnih programov, primernih za trženje že razvite 
ponudbe.  
Na območju, kjer je izkazano partnersko sodelovanje smo ugotovili, da turistična 
ponudba ni zbrana v turistični paket, ki bi bil primeren za trženje. Ker so turistični 
produkti že ustvarjeni, je primerno, da s tem projektom povežemo ponudnike v enoten 
turističen program, ki bo vsekakor zanimiv za tuje in domače tour operaterje, zato smo v 
projekt vključili tuje partnerje. Naš projekt je tržno zanimiv tako za Slovenijo, kot tudi 
zunaj naših meja. 
S promocijskim materialom, turističnimi programi in sodelovanjem s tujimi partnerji, se 
bomo odprli tujemu trgu in približali ostalemu delu Evrope avtentičnost našega območja.  
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Kulturne in naravne znamenitosti ter ostale značilnosti območja, ter njihova ponudba so 
vključene v skupne turistične programe, ki so se oblikovali znotraj turističnega območja, v 
aktivnostih projekta.  
Namen projekta je povečati število enodnevnih in stacionarnih gostov ter prepoznavnost 
območja. 
Za povečanje prepoznavnosti območja ter s tem posledično za povečanje števila obiska 
turistov (tako domačih kot tujih) smo oblikovali promocijsko gradivo in turistični 
program, ki bo usmerjen predvsem na ciljne trge Slovenije, Italije, Nemčije, Avstrije, 
Velike Britanije, Irske in Nizozemske.  
Določeno število tujih gostov iz navedenih držav sicer že obstaja, želeli pa bi z realizacijo 
tega projekta na zanimiv in privlačen način predstaviti naše območje čim večjemu številu 
potencialnih turistov ter jim tako naše območje bolj približati in jih tudi prepričati v obisk. 
Z gradivom pa jim ne bi podajali zgolj gole turistične informacije, ampak bi jim hkrati 
zagotavljali, da je predstavljena ponudba zanesljiva in kakovostna ter jim je zagotovljena, 
kadarkoli se odločijo za obisk. 
S projektom smo se usmerili na dve glavni ciljni skupini:  
- splošna (turisti), 
- strokovna turistična javnost (tour operaterji). 
Turistom bomo s pomočjo informacijskega gradiva zagotovili dostop do kakovostnih in 
ažurnih informacij, s pomočjo katerih se bodo lažje odločili za obisk posamezne lokacije, 
hkrati jim bo s tem olajšano delo s samo pripravo in izvedbo obiska, saj bodo imeli vse 
potrebne informacije na enem mestu. 
Za dobro sodelovanje se zahvaljujemo vsem partnerjem! 
 
 

SKUPNI TURISTIČNI PROGRAMI V OKVIRU PROJEKTA 
 »V TURIZEM S SKUPNIMI KORAKI« 

Pripravila: suzana.zupancic@ra-kozjansko.si
 
Povezano območje med Pohorjem in Bohorjem že zelo intenzivno sodeluje na različnih 
področjih, tako tudi na področju turizma. Na podlagi skupnega sodelovanja se je 
pokazala potreba po kakovostnem skupnem promocijskem materialu ter skupnih 
turističnih programih, ki bi bili poleg že obstoječe in uveljavljene ponudbe, primerni za 
trženje. 
Na območju sicer obstaja bogata in pestra turistična ponudba, ki pa ni zbrana v enovite 
turistične pakete, primerne za trženje v večjem obsegu. Zaradi te že obstoječe bogate 
ponudbe in zaradi vzpostavljenega medsebojnega sodelovanja je bilo smiselno ponudbo 
in ponudnike povezati v enoten turističen program, ki bo zanimiv ne samo za domače 
obiskovalce in tour operaterje, temveč tudi za tuje. 
Oblikovani turistični programi so pripravljeni v štirih jezikovnih variantah v skupaj 9.000 
izvodih (slovenski 4.500 izvodov, angleški 1.500 izvodov, nemški 1.500 izvodov, 
italijanski 1.500 izvodov), obiskovalcem pa bodo nudili kakovostne in ažurne informacije, 
s pomočjo katerih se bodo lažje odločili, kam na izlet. Programi so sestavljeni tako, da 
vključujejo pristno, avtentično ponudbo območja – od kulturnih in naravnih 
znamenitosti, kmečkih turizmov, dopolnilnih dejavnosti,… značilnih za območje med 
Pohorjem in Bohorjem. Izdelava zloženk je v zaključni fazi, ob izidu pa bo potrebno 
njihovo vsebino predstaviti čim širšemu krogu potencialnih obiskovalcev in tour 
operaterjev. 
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Namen oblikovanih programov je poleg nudenja informacij in omogočanja boljšega 
poznavanja območja tudi spodbuditi posameznike in skupine k obisku in seveda tudi 
stalnemu vračanju k nam. 
 
 

        PROMOCIJSKA KARTA ZA ŠE BOLJ PRIJAZEN OBISK KONJIC 
Pripravila: klara.sibanc@slovenskekonjice.si

 
»Slovenske Konjice, Mesto cvetja in vina je treba videti, jih doživeti s številnimi lepotami 
v krajih naokoli. Potem postanejo nepozabne…«  
S temi besedami je župan Janez Jazbec zaključil pisanje na promocijski karti, ki jo je tik ob 
koncu preteklega leta izdala Občina Slovenske Konjice. Karta, ki je prvi promocijski 
material te vrste v Občini, je izdelana v velikosti kreditne kartice. Na eni strani je 
zemljevid Občine Slovenske Konjice z označbami tematskih poti (planinske oz. pešpoti, 
Podpohorska vinsko turistična cesta in gozdna učna pot), kmečkih turizmov, vinotočev, 
vinskih kleti, gostišč, muzejev in ostalih zanimivosti. Druga stran predstavlja podrobnejši 
načrt mesta s pomembnimi točkami. Karto je izdelalo podjetje Azimut iz Tržiča, v 5000 
izvodih pa ob sofinanciranju Slovenske turistične organizacije v okviru projekta »V turizem 
s skupnimi koraki« založila in izdala Občina Slovenske Konjice. Brezplačen izvod je 
mogoče dobiti na TIC-u v Starem trgu Slovenskih Konjic, prav tako pa so z zadostnim 
številom izvodov založene tudi okoliške turistično informacijske pisarne in ponudniki 
turističnih storitev.  
Z namenom prijaznejšega obravnavanja obiskovalcev Mesta cvetja in vina z okolico 
upamo, da do izdana promocijska kartica dosegla svoj cilj.  
 
 

»V TEJ LEPI DEŽELI«  
Pripravila: alenka.testaniere@turizem-sentjur.com

 
Občina Šentjur samostojnih turističnih predstavitvenih materialov v tujih jezikih še do 
sedaj ni imela nima, zato smo bili zelo veseli odobrenega sofinanciranja s strani Slovenske 
turistične organizacije. V mesecu decembru je tako nastal  katalog na 16 straneh, preveden 
pa je bil tudi v angleški, nemški, francoski in italijanski jezik. Naslov oz. slogan 
omenjenega sklopa predstavitvenih materialov »V tej lepi deželi« predstavlja odlomek iz 
pesmi Slovenska dežela, za katero je besedilo napisal A.M. Slomšek, uglasbil pa G. Ipavec, 
ki predstavljata osrednji osebnosti našega kraja.  
Poleg opisov krajev in poudarkov na najpomembnejši turistični ponudbi smo katalog 
začinili še s prigodami razbojnika Guzaja, slovenskega Robin Hooda, ki je ˝bogatim 
jemal, da je revnim dajal˝, avtentičnimi recepti naših krajev, ki so ohranjeni samo še v 
ustnem izročilu, ponudnikom turističnih storitev pa smo prvič dodali še ponudbo 
ekoloških kmetij, ki jih je na šentjurskem zelo veliko. 
Težko pričakovana gradiva tako spadajo že v uvodne priprave na slavnostne podpise 
medmestnih partnerskih pogodb z francoskim mestom Saint Florent sur Cher  ter nemškim 
mestom Neu Anspach v letu 2006. 
 
 

 
 
 

mailto:klara.sibanc@slovenskekonjice.si
mailto:alenka.testaniere@turizem-sentjur.com
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KONJIŠKA SNEŽNA KOŠARKARICA 

Pripravila: klara.sibanc@slovenskekonjice.si
                 
Skupnost občin Slovenije je vse občine povabila k sodelovanju pri prvi slovenski zimski 
akciji snežakov. Od 5. januarja pa vse do prvega pomladanskega dne tako na SOS-u 
izbirajo najlepšega in najzanimivejšega snežaka v slovenskih občinah. 
Da s snegom bogata zima ne bi pomenila samo slabe volje in dela komunalnih služb, se je 
k prvi slovenski zimski akciji snežakov se je odzval tudi konjiški župan Janez Jazbec. Tako 
je konjiška snežka zaživela v petek, 6. januarja 2006.  
 

 
 

Župan Janez Jazbec in otroci iz Vrtca Slovenske Konjice 
 
Pred športno dvorano v Slovenskih Konjicah je ob pomoči otrok iz Vrtca Slovenske 
Konjice nastala prava snežena košarkarica, ki je ves čas trajanja zaključnega košarkarskega 
turnirja četverice za pionirke (6. – 8. januar 2006) pozdravljala tako igralke kot tudi 
številne športne navdušence, ki so turnir spremljali iz tribun.  
 
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

 
 

mailto:klara.sibanc@slovenskekonjice.si
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
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VAROVANJE OKOLJA 
 
1. Javni razpis za kreditiranje okoljskih naložb 35PO06A (občin, gospodarskih družb, 
samostojnih podjetnikov, gospodarskih) 
Razpis je odprt do porabe razpisanih sredstev oziroma najkasneje do 30.12.2006. 
Več o razpisu na spletni strani: www.ekosklad.si
 
2. Javni razpis za sofinanciranje informativnih, izobraževalnih, ozaveščevalnih in 
promocijskih projektov o naložbah varstva okolja, novih in v praksi uspešno preizkušenih 
tehnologijah in izdelkih varstva okolja ter promocije delovanja Ekološkega sklada, 
javnega sklada 
Rok za oddajo vlog: 15.2.2006. Več o razpisu na spletni strani: www.ekosklad.si
 
 
ZAPOSLOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE 
 
1. 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
 
2. Javni razpis za projekte netržnih zaposlitvenih programov 
Rok za oddajo vlog: 14. april 2006  (velja poštni žig) 

3. Javni razpis za spodbujanje novega zaposlovanja starejših 
Rok za oddajo vlog: 14. aprila 2006  (velja poštni žig) 
 

4. Javni razpis za pomoč za zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih žensk 
Rok za oddajo vlog: 14. april 2006  (velja poštni žig). Več o razpisih 2, 3, in 4 na spletni 
strani: www.ess.gov.si 
 
5. Javni razpis štipendij v letu 2006 za študij v tujini in v Sloveniji  
Več o razpisu in razpisna dokumentacija: http://www.ad-futura.si/

6. Javni razpis za sofinanciranje izvedbe projekta Partnerstvo izobraževanja in dela v letih 
2006 in 2007 
Rok za oddajo vlog: 27.2.2006. Več o javnem razpisu na spletni strani: 
http://www.mss.gov.si/index.php?id=454&show_single=389
 
 
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 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
 
 

http://www.ekosklad.si/
http://www.ekosklad.si/
http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/10-07-05/JavniRazpis.htm
http://www.ess.gov.si/
http://www.ad-futura.si/
http://www.mss.gov.si/index.php?id=454&show_single=389
http://www.rdf-sklad.si/
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NEVLADNI SEKTOR – DRUŠTVA 
 
1. Javni razpis za sofinanciranje Programa podpore dialogu med Vlado RS in nevladnimi 
organizacijami in Programa servisne dejavnosti. 
Rok za oddajo vlog je 10.2.2006 do 14. ure. Odgovori na vprašanja v zvezi z razpisom se 
objavljajo na omrežju internet, na naslovu: http://www.gov.si/razpisi/  
 
2. Javni razpis  za podporo projektom za spodbujanje enakosti spolov v lokalnem razvoj.  
Rok prijave 28.4.2006 Več na: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/calls/2005/vp_2005_020/call_en.pdf  
 
 
ŠPORT - ŠOLSTVO  
 
Javni razpis za sofinanciranje programov usposabljanja strokovnih delavcev v športu v 
letih 2006 – 2007 
Rok za oddajo vlog je 15.2.2006 do 14. ure. Več na: 
http://www.mss.gov.si/index.php?id=454&show_single=368  
 
 
PODJETNIŠTVO  
 
Javni razpis za izdajanje garancij za dolgoročne kredite najete pri bankah v Republiki 
Sloveniji  za nakup nove tehnološke opreme v letu 2005 – 2006 
Roki za oddajo: 10.02.2006, 15.03.2006, 20.04.2006, 15.05.2006, 10.06.2006
Več info na : http://www.podjetniskisklad.si/
 
 
RAZISKAVE, TEHNOLOGIJA, RAZVOJ 
 
Razpis v okviru podprograma Tehnologije informacijske družbe, ki bo odprt do 25. aprila 
2006 in je skupno vreden 140 mio EUR. Področja razpisa vsebujejo naslednje teme : 
napredna robotika, podpora iz okolja življenju starejše družbe, iskalniki za avdio – 
vizualne vsebine, podporne aktivnosti za sodelovanje v raziskovalnih IKT prizadevanjih 
Skupnosti. 
Razpis z dokumentacijo in navodili za pripravo projektov najdete na 
http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6DetailsCallPage&call_id=271
 
 
KULTURA 
 
1. Javni projektni poziv za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti, ki jih bo v letu 2006 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti (v nadaljevanju: projektni poziv, oznaka PP-2006) 
Rok za oddajo vlog: 20.2.2006. Več o razpisu na spletni strani: 
http://www.jskd.si/financiranje/f_projektni.htm
 

http://www.gov.si/razpisi/
http://europa.eu.int/comm/employment_social/calls/2005/vp_2005_020/call_en.pdf
http://www.mss.gov.si/index.php?id=454&show_single=368
http://www.podjetniskisklad.si/
http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6DetailsCallPage&call_id=271
http://www.jskd.si/financiranje/f_projektni.htm
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2. Javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje nujnih posegov pri investicijskem 
vzdrževanju prostorov in nakupa opreme za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za 
leto 2006 (v nadaljevanju: poziv PROSTORI/OPREMA 2006) 
Rok za oddajo vlog: 20.2.2006. Več o razpisu na spletni strani: 
http://www.jskd.si/financiranje/f_tolar_prostori.htm
 
3. javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje nujnih posegov pri investicijskem 
vzdrževanju prostorov in nakupa opreme za potrebe mladinskih kulturnih centrov za leto 
2006 (v nadaljevanju: poziv MKC 2006) 
Rok za oddajo vlog: 20.2.2006. Več o javnem razpisu na spletni strani: 
http://www.jskd.si/financiranje/f_tolar_mkc.htm
 
4. Javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje nakupa specializirane opreme za 
potrebe folklornih skupin, pihalnih in tamburaških orkestrov za leto 2006 (v 
nadaljevanju: poziv SPECIALIZIRANA OPREMA 2006) 
Rok za oddajo vlog: 20.2.2006. Več o javnem razpisu na spletni strani: 
http://www.jskd.si/financiranje/f_tolar_pihalci.htm
 
 
 
 
5. SE VIDIMO !    
Pripravila: klara.sibanc@slovenskekonjice.si   

 
 

KAJ KJE KDAJ INFORMACIJE 

 
100 LET SLOVENSKEGA FILMA 

Proslava ob slovenskem  
kulturnem prazniku 

 
 

Kulturni dom  
Slovenske Konjice 

2.  februar 
ob 17.00 

Osnovna šola Pod goro 
Slovenske Konjice 

 
Prireditveni abonma Šentjur 2005/06 

STREŽNI JAŠEK, 
 komedija Nobelovega nagrajenca za 
književnost Harolda Pinterja v izvedbi 

Narodnega pozorišta Kikinda, SCG 

 
 

Kulturni dom 
Šentjur 

2.  februar 
ob 19.30 

Turistično-informacijski center 
Drofenikova 16, p.p. 55 

Šentjur 
Tel.: 03/ 749 25 23 

e-pošta:  
tic@turizem-sentjur.com  

http://www.jskd.si/financiranje/f_tolar_prostori.htm
http://www.jskd.si/financiranje/f_tolar_mkc.htm
http://www.jskd.si/financiranje/f_tolar_pihalci.htm
mailto:klara.sibanc@slovenskekonjice.si
mailto:tic@turizem-sentjur.com
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Ura pravljic 
ZAJČEK IN REPA 

 
 

Splošna knjižnica 
Slovenske Konjice 

3. februar 
ob 16.30 

Splošna knjižnica  
Slovenske Konjice 

Tel.: 03/ 758 04 37 

 
Gledališka predstava  

STREŽNI JAŠEK, komedija Nobelovega 
nagrajenca za književnost Harolda 

Pinterja v izvedbi Narodnega pozorišta 
Kikinda, SCG 

 
 

Kulturni dom 
Slovenske Konjice 

3. februar 
ob 18.00 in 

20.00 

Kulturno društvo  
Svoboda osvobaja 
Slovenske Konjice 

Mob.: 041/736 342, Matjaž 
Šmalc 

 
OSREDNJA OBČINSKA PRIREDITEV OB 

SLOVENSKEM KULTURNEM 
PRAZNIKU: Povodni mož 

 
 

Kulturni dom 
Šentjur 

4. februar 
ob 19.00 

Turistično-informacijski center 
Drofenikova 16, p.p. 55 

Šentjur 
Tel.: 03/ 749 25 23 

e-pošta:  
tic@turizem-sentjur.com  

 
KONCERT Kvinteta AS in Potopisno 

predavanje HIMALAJA – Jože Kamenšek 

 
 

Dom krajanov 
Draža vas 

4. februar 
ob 18.30 

Krajevna skupnost  
Draža vas 

Zbor na jasi pod Rifniškim gradom 
OBUTI NA RIFNIK 

Org. Mladinska skupina Bosonogi 

 
 

Šentjur - Rifnik 4. februar 
ob 14.00 

Turistično-informacijski center 
Drofenikova 16, p.p. 55 

Šentjur 
Tel.: 03/ 749 25 23 

e-pošta:  
tic@turizem-sentjur.com  

Veseloigra TRI DNI DIREKTOR 
 

 
 

Kulturni dom 
Tepanje 

4. februar 
ob 19.00 

Prosvetno društvo France 
Prešeren Žiče 

Krajevna skupnost Tepanje 

mailto:tic@turizem-sentjur.com
mailto:tic@turizem-sentjur.com
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Kulturni teden KŠDD 
KONCERT: ALYA 

 
 

MC Patriot 4. februar 
ob 22.00 

Klub študentov  
Dravinjske doline  

Žička c. 4 
Slovenske Konjice 

 
Kulturni teden KŠDD 

JAZZ KONCERT: RAJKO ZJACA 
KVARTET iz Nizozemske 

 
 

MC Patriot 5. februar 
ob 21.00 

Klub študentov  
Dravinjske doline  

Žička c. 4 
Slovenske Konjice 

 
Kulturni teden KŠDD 

Odprtje razstave: ŠTUDENTI IV. 
LETNIKA PEF MARIBOR 

 
 

MC Patriot 6. februar 
ob 20.00 

Klub študentov  
Dravinjske doline  

Žička c. 4 
Slovenske Konjice 

 
PRIREDITEV OB  

KULTURNEM PRAZNIKU 

 
 

Dvorana 
Zdraviliškega 

doma na Dobrni 

7. februar 
ob 18.00 

GIZ Turizem Dobrna  
Mob.: 040 462 679 

 
NASTOP SOLOPEVCEV IZ SREDNJE 

GLASBENE IN BALETNE ŠOLE 
MARIBOR 

 
 

Dvorana 
Glasbene šole 

Slovenske Konjice 

7. februar 
ob 18.30 

Glasbena šola  
Slovenske Konjice 

 
SVEČANA AKADEMIJA IN PODELITEV 

PRIZNANJ OB KULTURNEM 
PRAZNIKU 

 
 

Kulturni dom  
Slovenske Konjice 

7. februar 
ob 19.00 

Občina Slovenske Konjice 
Center za kulturne prireditve 
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OSREDNJA PRIREDITEV OB 

SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU 

 
 

Kulturni dom 
Zreče 

8. februar 
ob 18:00 

TIC Zreče 
Tel.: 03/ 759 04 70 

e-pošta:  
tic.zrece.lto@siol.net  

 
NASTOP UČENCEV VIOLINE IN 

VIOLONČELA učencev glasbenih šol 
Slovenske Konjice, Rogaška Slatina in 

Maribor 

 
 

Dvorana 
Glasbene šole 

Slovenske Konjice 

8. februar 
ob 19.00 

Glasbena šola  
Slovenske Konjice 

 
Kulturni teden KŠDD 

Literarni večer: FRANČEK RUDOLF, 
predstavitev knjige LOV NA ZOMBIJE 

 
 

MC Patriot 8. februar 
ob 20.00 

Klub študentov  
Dravinjske doline  

Žička c. 4 
Slovenske Konjice 

 
PREROKI, DOKTRINARJI, EPIGONI – 
predstavitev knjige avtorja dr. Igorja 

Grdine 

 
 

Knjižnica Šentjur 
9. februar 
ob 18.00 

 

Turistično-informacijski center 
Drofenikova 16, p.p. 55 

Šentjur 
Tel.: 03/ 749 25 23 

e-pošta:  
tic@turizem-sentjur.com  

 
Kulturni teden KŠDD 

Gledališki večer: KLEŠČAR – Dušan 
Vaupotič-Dule 

 
 

MC Patriot 9. februar 
ob 21.00 

Klub študentov  
Dravinjske doline  

Žička c. 4 
Slovenske Konjice 

 
Promocija videospotov Janka Narata – 

Jenkija »ROJEN NA KOZJANSKEM« 
in skupine Žurdov 

»LA LA LAJ« 

 
 

Športni park 
Šentjur – P2 

 

10. februar 
ob 20.30 

Turistično-informacijski center 
Drofenikova 16, p.p. 55 

Šentjur 
Tel.: 03/ 749 25 23 

e-pošta:  
tic@turizem-sentjur.com  

mailto:tic.zrece.lto@siol.net
mailto:tic@turizem-sentjur.com
mailto:tic@turizem-sentjur.com
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Ura pravljic:  
KAR NAPREJ BELI MEDVEDEK 

 
 

Splošna knjižnica 
Slovenske Konjice 

10. februar 
ob 16.30 

Splošna knjižnica Slovenske 
Konjice 

Tel.: 03/ 758 04 37 

 
Osrednji večer kulturnega tedna KŠDD: 

PREDSTAVITEV PESNIŠKE ZBIRKE 

 
 

MC Patriot 10. februar 
ob 20.00 

Klub študentov  
Dravinjske doline  

Žička c. 4 
Slovenske Konjice 

 
Valentinov ples 

 
 

Kulturni dom 
Stranice 11. februar Jure Preložnik 

Mladinski klub Stranice 

 
10. tradicionalni VALENTINOV NOČNI 
POHOD z lahternami: Dobrina – Žusem 

– Dobrina 

 
 

Gasilski dom 
Dobrina – Žusem 

- Dobrina 

11. februar 
ob 18.00 

Turistično-informacijski center 
Drofenikova 16, p.p. 55 

Šentjur 
Tel.: 03/ 749 25 23 

e-pošta:  
tic@turizem-sentjur.com  

 
VALENTINOV VEČER Z GLASBO 

 
 

Vinotoč Zlati grič 
Slovenske Konjice 

11. februar 
ob 18.00 

Vinotoč Zlati grič 
Tel.: 03/ 758  03 61 

 
PLANINSKI POHOD DRAMLJE – ŽIČE – 

URŠULA (Po poteh XIV. divizije) 

 
 

Pred trgovino v 
Dramljah 

 

11. februar 
ob 8.00 

zbor pred 
trgovino v 
Dramljah 

 

Turistično-informacijski center 
Drofenikova 16, p.p. 55 

Šentjur 
Tel.: 03/ 749 25 23 

e-pošta:  
tic@turizem-sentjur.com  

 
Kulturni teden KŠDD 

KONCERT MI2 

 
 

MC Patriot 11. februar 
ob 18.00 

Klub študentov  
Dravinjske doline  

Žička c. 4 
Slovenske Konjice 

mailto:tic@turizem-sentjur.com
mailto:tic@turizem-sentjur.com
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SVEČANA KOMEMORACIJA 

 
 

Grobovi talcev 
Stranice 

12. februar 
ob 11.00 

Občina Zreče 
SD "100 frankolovskih žrtev" 

 
DOBROTA OPOGUMLJA 

Dobrodelni koncert 

 
 

Športna dvorana 
Zreče 12. februar Marija Kovaćić 

Karitas 

 
Pogovor z avtorico knjige DEKLICA Z 
VŽIGALICAMI, VLASTO NUSSDOFER 

 
 

Splošna knjižnica 
Slovenske Konjice 

15. februar 
ob 18.00 

Splošna knjižnica  
Slovenske Konjice 

Tel.: 03/ 758 04 37 

 
Gledališka predstava:  
NEKAJ DRAGEGA IN  

POPOLNOMA NEUPORABNEGA, 
Prešernovo gledališče Kranj 

 
 

Kulturni dom  
Slovenske Konjice 

16. februar 
ob 19.00 

Splošna knjižnica  
Slovenske Konjice 

Tel.: 03/ 758 04 37 

 
Ura pravljic: 

KUŽA HANIBAL 

 
 

Splošna knjižnica 
Slovenske Konjice 

17. februar 
ob 16.30 

Splošna knjižnica  
Slovenske Konjice 

Tel.: 03/ 758 04 37 

 
LJUDSKA GLASBA IN ETNOREVIVAL 

predavanje dr. Marka Terseglava, 
koncert etnoskupine PERUNOVO LISTJE 

in spoznavanje glasbe poustvarjalcev 
ljudske glasbe (Katalena, Brino, 

Kontrabant, terraFolk, Marko bando…) 

 
 

Kulturni dom 
Šentjur 

17. februar 
ob 20.00 

Turistično-informacijski center 
Drofenikova 16, p.p. 55 

Šentjur 
Tel.: 03/ 749 25 23 

e-pošta:  
tic@turizem-sentjur.com  

mailto:tic@turizem-sentjur.com
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Lutkovna predstava: 
ŠTIRJE MUZIKANTJE 

Lutkovno gledališče Fru-Fru 

 
 

Kulturni dom  
Slovenske Konjice 

18. februar 
ob 10.00 

Center za kulturne prireditve 
Slovenske Konjice  

Tel.: 03/ 758 04 37 

 
Dobra družba 

Ustvarjalna delavnica: 
IZDELAVA MOZAIKOV 

 
 

Mladinski center 
Dravinjske doline 

18. februar 
ob 15.00 

Mladinski center Dravinjske 
doline, Slovenske Konjice 

 
SVETOVNI SPEKTAKEL PREMIERNO V 
SLOVENIJI – KONCERT NATURALLY7 

IN VINCENC STRNAD 

 
 

Kulturni dom  
Slovenske Konjice 

18. februar 
ob 20.00 

Center za kulturne prireditve 
Slovenske Konjice  

Tel.: 03/ 758 04 37 

 
VESOLJSKE RAZISKAVE – STANJE – 

PERSPEKTIVE  - predavanje g. 
Aleksandra Kerštanja 

 
 

Dvorana OŠ 
Hruševec 

 

20. februar 
ob 19.00 

Turistično-informacijski center 
Drofenikova 16, p.p. 55 

Šentjur 
Tel.: 03/ 749 25 23 

e-pošta:  
tic@turizem-sentjur.com  

 
Ura pravljic: PALČEK TOM 

 
 

Splošna knjižnica 
Slovenske Konjice 

24. februar 
ob 16.30 

Splošna knjižnica  
Slovenske Konjice 

Tel.: 03/ 758 04 37 

 
ŠPORTNIK LETA 2005 OBČINE 

ŠENTJUR 
prireditev s podelitvijo priznanj 

 
 

Kulturni dom 
Šentjur 

24. februar 
ob 18.00 

Turistično-informacijski center 
Drofenikova 16, p.p. 55 

Šentjur 
Tel.: 03/ 749 25 23 

e-pošta:  
tic@turizem-sentjur.com  

mailto:tic@turizem-sentjur.com
mailto:tic@turizem-sentjur.com
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VELIKO PUSTNO RAJANJE Z ŽIVO 
GLASBO IN KURENTI 

 
 

Vinotoč Zlati grič 
Slovenske Konjice 

25. februar 
od 13.00 

dalje 

Vinotoč Zlati grič 
Tel.: 03/ 758 03 61 

 
LITERARNI VEČER 

 
 

Skomarska hiša 25. februar 
ob 18.00 Martin Mrzdovnik 

 
ANIMACIJE ZA VSO DRUŽINO 

Degustacija zdrave hrane in okoliških vin 

 
 

Dvorec Trebnik 
Slovenske Konjice 

25. februar 
od 10.00 
do 17.00 

Dvorec Trebnik 
Slovenske Konjice 

 
PUSTOVANJE Z ŽIVO GLASBO 

 
 

MC Patriot 25. februar 
ob 21.00 

Mladinski center Dravinjske 
doline Slovenske Konjice 

 
PUSTNA POVORKA S PUSTOVANJEM 

 
 

Pred Termami 
Zreče 

26. februar 
ob 14.00 

TD Zreče 
DPM Zreče 

Ga. Lojzka Šprajc 

 
Delavnica:  

IZDELOVANJE PUSTNIH MASK 

 
 

Splošna knjižnica 
Slovenske Konjice 

27. februar 
od 9.30 do 

11.00 

Splošna knjižnica  
Slovenske Konjice 

Tel.: 03/ 758 04 37 

 
Delavnica:  

IZDELOVANJE PUSTNIH MASK IN 
MASKIRANJE 

 
 

Splošna knjižnica 
Slovenske Konjice 

28. februar 
od 9.30 do 

11.00 

Splošna knjižnica  
Slovenske Konjice 

Tel.: 03/ 758 04 37 
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PUSTOVANJE 

 
 

Mestni trg  
Slovenskih Konjic 

28. februar 
ob 15.00 

Društvo prijateljev mladine 
Slovenske Konjice 

PUSTOVANJE ZA OTROKE 

 

Tržnica Šentjur 28. februar 
ob 15.00 

Turistično-informacijski center 
Drofenikova 16, p.p. 55 

Šentjur 
Tel.: 03/ 749 25 23 

e-pošta:  
tic@turizem-sentjur.com  

 
Prijazno povabljeni na pestro dogajanje meseca februarja! 
 

mailto:tic@turizem-sentjur.com
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