
 

       » POBa «  
 
 
 
 
 

Skupen e-časopis sedmih občin  
med POhorjem in Bohorjem 

 
 
 
KAZALO: 
 

1. UVODNIK ............................................................................................................................. 2 
2. IGNORANTIA IURIS NOCET ............................................................................................ 2 
     .................. 2NACIONALNI STRATEŠKI NAČRT RAZVOJA PODEŽELJA 2007 – 2013
3. POBOVE DOGODIVŠČINE ................................................................................................ 4 

SLOVENSKE KONJICE ŠTAFETO PREDALE DOBRNI ..................................................... 4 
BOMO ZMOGLI OHRANITI SLOVENSKO PODEŽELJE POSELJENO? ........................ 5 
SKUPAJ VSEH 365 DNI V LETU 2007 .............................................................................. 6 
POVEZOVANJE PROIZVAJALCEV, RAZVOJ IN TRŽENJE ............................................ 6 
PROIZVODOV IN STORITEV PODEŽELJA ...................................................................... 6 
TURISTIČNI PROGRAMI .................................................................................................... 7 
»V OBJEMU PODEŽELJA MED POHORJEM IN BOHORJEM«..................................... 6 
PA SMO ŠLI!  NA KRAS… ................................................................................................... 7 

4. MED POHORJEM IN BOHORJEM SE DOGAJA ............................................................ 8 
5. POBOVE SIVE CELICE ....................................................................................................... 11 
6. SE  VIDIMO !!! ................................................................................................................... 16 

 
 
 
 

Številka 5 
Maj 2006 

 
 
 

 
»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«.  
 

 1

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


 
1. UVODNIK   
 
V sledi velikih tehnoloških sprememb današnjega časa smo se Slovenci pred leti zavestno 
odločili za svet »ustvarjalnega« kapitala in izzive prihajajoče globalizacije, ki danes že temeljito 
posega v vsa področja življenja in dela naše družbe. Kako se najbolje znajti v tem svetu, kako 
izkoristiti vse priložnosti in »bonitete«, kako v okviru danih priložnosti zagotoviti čim večjo 
blaginjo, kvaliteto življenja, itd.. so vprašanja s katerimi se danes poslovno in zasebno ukvarja 
večina  Slovenk in Slovencev. 
Za nami je obdobje prvih korakov  vstopanja v skupni evropski, gospodarski, kulturni in 
širši ekonomski prostor. Za nami je bolj ali manj uspešno vzpostavljanje potrebne 
infrastrukture za vključevanje v različne Evropske vzpodbude, za nami so že nekateri 
uspešni razvojni projekti, za nami je obdobje iskanja razvojnih možnosti posameznih 
lokalnih okolij, regije in države kot celote,   itd.. in upam, da tudi potrebne izkušnje in 
znanja  za naslednje  finančno obdobje. 
Iskanje priložnosti in možnosti razvoja skupnega območja sedmih občin  med Pohorjem in 
Bohorjem se med drugim izkazuje tudi v skupnem Razvojnem programu podeželja. In leto 
2006, je čas priprav na finančno obdobje 2007 - 2013, je čas priprav na izvajanje projekta 
Leader kot orodja za izvajanje programa razvoja podeželja v obdobju ki prihaja. Prehajamo 
torej v obdobje priprav in  izvedbene faze konkretnih projektov. V tem smislu je pred 
partnerji ter sodelavci izvajanja RPP in priprav projektov za realizacijo v okviru programa 
Leader, zahtevna naloga. Verjamem, da bodo aktivno sprejemanje izzivov tega obdobja, 
znanje in ustvarjalnost delovne skupine RPP, projektni pristop in korektni partnerski odnosi 
prispevali k uspešnemu uresničevanju nalog, ki jih pred nas postavljata okolje in čas.  
Za vse opravljeno delo iskrena hvala,  predvsem pa vsem skupaj uspešno obdobje 2007-2013 
in naj nas ob projektih združuje tudi tisti del, ki ni povezan zgolj z denarjem. Prav je, da se ob 
vsem delu znamo kdaj tudi ustaviti, si še kako drugače iti nasproti, da si pustimo začutiti svet 
okoli nas…  
 
 

Predsedujoči Svetu županov RPP 
Martin Brecl 

Župan Občine Dobrna 
 
 
 

2. IGNORANTIA IURIS NOCET    
 

NACIONALNI STRATEŠKI NAČRT RAZVOJA PODEŽELJA 2007 – 2013 
 

Piše: zlata.plostajner@ra-kozjansko.si
  
V aprilu je bil v razpravi predlog Nacionalnega strateškega načrta razvoja podeželja 2007-
2013, v katerem so opredeljene prednostne naloge na področju politike razvoja podeželja. 
Načrt je bil pripravljen na podlagi izhodišč EU za to področje, določenih z Uredbo Sveta o 
podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, sprejeta 
2005.  
Ukrepi politike razvoja podeželja so, skladno z evropsko uredbo, razdeljeni na štiri osi, in 
sicer: 

1. zagotavljanje konkurenčnosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju 

2. izboljšanje okolja in krajine 
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3. povečevanje kakovosti življenja na podeželju in ekonomske diverzifikacije 

4. Leader.  

Z Načrtom je okvirno predvideno, da bi Slovenija prvi osi namenila okoli 35, drugi osi 55 
odstotkov sredstev  ter tretji osi 10 odstotkov sredstev. Za izvajanje osi Leader naj bi se 
namenilo 5 odstotkov sredstev. 

Pri prvi osi, ki je usmerjena na povečanje konkurenčnosti kmetijstva in z njim povezane 
živilskopredelovalne industrije ter gozdarstva,  je poudarek predvsem na: 

 posodabljanju in prestrukturiranju kmetijstva - 50 odstotkov skupnih sredstev za os 1 
(vključuje aktivnosti: posodabljanje kmetijskih gospodarstev; pomoč kmetom pri 
prilagajanju standardom, ki temeljijo na zakonodaji Skupnosti; pomoč mladim 
prevzemnikom kmetij; zgodnje upokojevanje kmetov in kmetijskih delavcev; izboljšanje 
in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva)  

 dvigu dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi in predelavi kmetijskih, živilskih in 
gozdarskih proizvodov - 25 odstotkov skupnih sredstev za os 1 (vključuje aktivnosti: 
dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom; podpora kmetom, ki 
sodelujejo v shemah kakovosti hrane;  podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih 
informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti 
hrane).   

 trajnostnem in ekonomsko učinkovitejšem gospodarjenju z gozdovi -15 odstotkov 
skupnih sredstev za os 1 (vključuje aktivnosti: izboljševanje gospodarske vrednosti 
gozdov; podpora za ustanavljanje skupin proizvajalcev v gozdarstvu ) 

 dvigu ravni usposobljenosti in povečanju zaposljivosti v kmetijstvu, živilstvu in 
gozdarstvu - 10 odstotkov sredstev za os 1 (vključuje aktivnosti: poklicno usposabljanje 
in dejavnosti informiranja). 

Pri drugi osi, ki je usmerjena na ohranjanje kmetijske krajine v območjih z neugodnimi 
naravnimi danostmi za kmetovanje, spodbujanje okolju prijaznih kmetijskih praks in 
izboljšanje dobrega počutja domačih živali, je poudarek na: 

 ohranjanju kmetijske krajine v območjih z neugodnimi naravnimi danostmi za 
kmetovanje - okrog 49 odstotkov skupnih sredstev za os 2 (vključuje aktivnosti: 
izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetovanje) 

 spodbujanju okolju prijaznih kmetijskih praks - okrog 45 odstotkov skupnih sredstev za 
os 2 (vključuje aktivnosti: spodbude kmetijskim praksam, ki vplivajo na izboljšanje stanja 
okolja; ohranjanje tradicionalnih kmetijskih praks in vzdrževanje genetskega potenciala; 
ohranjanje trajnostne kmetijske rabe na zavarovanih območjih. 

 izboljšanju dobrega počutja domačih živali - okrog 6 odstotkov skupnih sredstev za os 2 
(vključuje aktivnosti: spodbude kmetijskim praksam za boljše počutje domačih živali). 

Pri tretji osi, ki usmerjena na izboljšanje zaposlitvenih možnosti na podeželju in izboljšanje 
kakovosti življenja na podeželju, je poudarek na:  

 izboljšanje zaposlitvenih možnosti na podeželju - 65–70 odstotkov skupnih sredstev za 
os 3 (vključuje aktivnosti: spodbujanje ustanavljanja in razvoja mikropodjetij, ki 
temeljijo na konkurenčnih prednostih podeželja; podpore diverzifikaciji kmetijskih 
gospodarstev; usposabljanje in informiranje upravičencev za podjetništvo na podeželju). 

 izboljšanje kakovosti življenja na podeželju  - 30–35 odstotkov skupnih sredstev za os 3 
(vključuje aktivnosti:  obnova in razvoj vasi; podpore za ohranjanje in izboljšanje 
naravne dediščine). 
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Pri osi Leader, ki bo prispevala k doseganju ciljev ostalih treh osi, in še posebej ciljev 3. osi, bo 
poudarek na:  

 pridobivanju strokovnih znanj in spodbujanju prebivalcev podeželja - 15 odstotkov 
skupnih sredstev za os 4 (vključuje aktivnosti:  priprava in izvedba programov 
spodbujanja in usposabljanja podeželskega prebivalstva za njihovo vključevanje v 
pripravo lokalnih strategij, sodelovanje v LAS in procesih odločanja o izvedbah lokalnih 
razvojnih strategij; usposobitev za izvajanje programov spodbujanja in usposabljanja 
lokalnega prebivalstva) 

 vzpostavitvi javno–zasebnih partnerstev (lokalnih akcijskih skupin) na podeželskih 
območjih  - 25 odstotkov skupnih sredstev za os 4 (vključuje aktivnosti:  usposobitev 
LAS; priprava lokalnih razvojnih strategij; sodelovanje med LAS-i). 

 podpori izvajanju lokalnih razvojnih strategij - 60 odstotkov skupnih sredstev za os 4 
(vključuje aktivnosti:  izbor in izvajanje prednostnih projektov). 

Na podlagi Nacionalnega strateškega načrta razvoja podeželja bo KMGP pripravilo Program 
razvoja podeželja 2007–2013, kot operativni dokument za izvajanje politike razvoja 
podeželja v Sloveniji v naslednjem programskem obdobju, ki bo konkretneje začrtal okvire 
izvajanja politike razvoja podeželja v Sloveniji.  
 
 

3. POBOVE DOGODIVŠČINE  
 

SLOVENSKE KONJICE ŠTAFETO PREDALE DOBRNI 
 

 IZ SESTANKA SVETA ŽUPANOV 
10. marec 2006, Klokočovnik 

 

Piše: suzana.zupancic@ra-kozjansko.si  
 
Z marcem 2006 se je izteklo prvo predsedovanje partnerstvu sedmih občin med Pohorjem in 
Bohorjem. Tako je Občina Slovenske Konjice kot predsedujoča še zadnjič v tem mandatu 
sklicala sestanek, na katerem so se srečali župani vseh občin in programski odbor RPP-ja. 
Po pozdravu predsedujočega župana Janeza Jazbeca so prisotni najprej obravnavali pregled 
dela v letu 2005, na kratko so se predstavili skupni projekti in aktivnosti, ki so se izvedle ter 
njihovi rezultati. 
Nekatere izmed že začetih aktivnosti v preteklem letu se bodo tudi v letu 2006 nadaljevale in 
hkrati tudi dopolnjevale, izvedli pa se bodo še nekateri dodatni projekti. Eden izmed takšnih 
je »Povezovanje proizvajalcev in razvoj trženja na podeželju«, ki smo ga skupaj prijavili na 
neposredne spodbude in so nam ga tudi odobrili. 
Pripravili sta se tudi dve prijavi na razpis Interreg Slo-Hu-Cro (Po poteh dediščine ter Razvoj 
za razvoj), rezultati bodo znani junija ali julija. Pričeli pa smo že z izvajanjem projekta »Skupaj 
vseh 365 dni v letu 2007«, ki smo ga uspešno prijavili na razpis STO-ja. 

 
Na sestanku je Občina Slovenske Konjice tako svoje predsedovanje s 
prvim aprilom za naslednje šestmesečno predala obdobje Občini 
Dobrna oziroma županu Martinu Breclu. 
Na koncu je beseda stekla še o strokovni ekskurziji v začetku aprila, ki 
bo namenjena ogledu dobrih praks razvoja podeželja in izmenjavi 
izkušenj in koristnih informacij. 
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BOMO ZMOGLI OHRANITI SLOVENSKO PODEŽELJE POSELJENO? 

 

Piše: zlata.plostajner@ra-kozjansko.si
v sodelovanju z Rosano Ščančar in Goranom Šosterjem 

 
 
Društvo za razvoj slovenskega podeželja je v  torek, 4. aprila 2006, ob 10.00 uri, v prostorih 
nove Srednje biotehniške šole organiziralo okroglo mizo o razvoju podeželja v Sloveniji v 
programskem obdobju 2007 – 2013 z zgornjim naslovom.  
Namen okrogle mize, kot ga je v uvodu predstavila predsednica Društva za razvoj slovenskega 
podeželja, mag. Rosana Ščančar, je bil seznaniti partnerje v razvojnih programih podeželja in 
javnost z aktivnostmi in stališči Društva v zvezi z zagotavljanjem sistemske podpore in več 
javnih sredstev za izvajanje razvojnih projektov na podeželju, predvsem tistih, ki ustvarjajo 
nova delovna mesta (ne samo v kmetijstvu), ki krepijo podjetnost podeželskega prebivalstva 
in zagotavljajo višjo kakovost življenja na podeželju.  
Okrogle mize se je udeležilo več kot 70 udeležencev iz vse Slovenije, kar kaže, da je tema 
aktualna in zanimiva in da bo o razvoju podeželja v Sloveniji potrebno spodbuditi širšo 
razpravo. 
Srečanje je bilo razdeljeno v dva tematska sklopa. V prvem delu je Janja Kokolj Prošek, iz 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, predstavila aktivnosti in stališča ministrstva 
v zvezi s pripravo strateških in izvedbenih dokumentov, na podlagi katerih se bodo črpala 
sredstva za podporo kmetijstvu in razvoju podeželja v programskem obdobju 2007 – 2013. 
Predstavnica Društva za razvoj slovenskega podeželja, Zlata Ploštajner, je govorila o 
programu Leader kot razvojni priložnosti podeželja, ki omogoča lokalnim okoljem, da s 
samoorganizacijo, povezovanjem različnih interesov  in skupnim delovanjem uresničijo vsaj 
del svojih razvojnih načrtov. Po predstavitvah se je razvila živahna razprava, v kateri so bile 
odprte številne teme in zastavljena različna vprašanja v zvezi s politiko razvoja podeželja. Na 
nekatera so lahko udeleženci dobili odgovore, druga pa so ostala odprta in bo o njih še 
potrebno razpravljati.   
V drugem delu je najprej Martina Kanzian, iz avstrijske regije Carnica Rož, predstavila njihove 
izkušnje pri izvajanju programa Leader v obdobju 2000-2006. Avstrijske izkušnje, ki jih je 
Martina predstavila v slovenščini, so udeleženci sprejeli z velikim zanimanjem, saj je 
predstavila način njihov organiziranja, delovanja in izvajanja projektov v okviru Leader 
programa. 
Raznolikost slovenskih primerov izvajanja razvojnih programov podeželja in razmišljanj, kako 
se organizirati v lokalno akcijsko skupino za izvajanje osi Leader v Sloveniji, pa so predstavili 
izvajalci Karmen Sonjak iz RRA Koroška (Koroška barvitost podeželja), Mojca Krivec iz KGZS – 
Zavod Celje (Raznolikost podeželja občin Celje, Laško, Štore in Vojnik) ter Helena Cvenkel iz 
BSC Kranj (Gorenjska Košarica), saj se lahko drug od drugega tudi marsičesa koristnega 
naučimo. 
Dobrodošlica, ki jo je pripravila nova šola, ter ogled njenih prostorov in aktivnosti, v katerih 
se prepletata tradicija in moderna tehnologija, sta pri udeležencih še utrdila prepričanje, da 
bomo s skupnimi napori naše podeželje ohranili živo. 
 
 

SKUPAJ VSEH 365 DNI V LETU 2007 
 

Piše: suzana.zupancic@ra-kozjansko.si
 

Občine RPP območja smo se skupaj uspešno prijavile na ponovljeni razpis STO-ja. V okviru 
tega projekta bomo tako nadaljevali z bogatenjem obstoječega informacijskega materiala 
našega območja med Pohorjem in Bohorjem. 
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In sicer bodo nekatere izmed občin posodobile svoje fototeke, ki jim bodo v prihodnosti 
služile za pripravo informacijskega gradiva. Nekatere si bodo oblikovale in izdelale nov 
promocijski material ter tako še približale svoje znamenitosti širšemu krogu prebivalstva. Za 
čim boljo predstavitev in za povečanje naše prepoznavnosti, smo se tudi odločili za skupno 
predstavitev v prilogi Slovenske počitnice. 
Z vsemi temi in ostalimi vzporednimi aktivnostmi, ki jih skupno izvajamo na področju turizma 
si prizadevamo, da bi naše območje postalo prepoznavno in dobro poznano ne samo našim 
bližnjim sosedom, temveč tudi širši okolici. Seveda pa ga morajo najprej dodobra spoznati in 
vzeti za svojega prebivalci našega RPP območja vseh sedmih občin. 
 
 

POVEZOVANJE PROIZVAJALCEV, RAZVOJ IN TRŽENJE  
PROIZVODOV IN STORITEV PODEŽELJA 

   

Piše: suzana.zupancic@ra-kozjansko.si
 

 
Ker ima območje številne še neizkoriščene potenciale na področju kmetijske pridelave in 
predelave ter domače obrti, smo se odločili skupaj pripraviti projekt »Povezovanje 
proizvajalcev, razvoj in trženje proizvodov in storitev podeželja«, katerega izvajanje se že 
pričenja. 
In sicer bomo vsem kmetijskim gospodinjstvom na območju RPP poslali vprašalnik, s katerim 
želimo ugotoviti, kakšne so njihove potrebe in možnosti ter razvojne ambicije, da se jim bo 
lahko nudila ustrezna pomoč pri razvijanju produktov in njihovem trženju. Saj kljub temu, da 
nekateri izmed proizvajalcev že uspešno tržijo svoje proizvode, sta tržna naravnanost in 
trženje šibki točki območja in zato priložnosti, ki jih ponuja okolje, dostikrat niso v zadostni 
meri izkoriščene. 
V okviru projekta se bodo na podlagi zbranih informacij vzpostavile povezave med ponudniki 
ter povpraševalci kmetijskih proizvodov, med kmeti, zastavili in postavili se bodo prodajni 
kotički, v katerih bodo kupcem na voljo kmetijski in nekmetijski proizvodi našega območja. 
Vendar pa je dejanska realizacija, uspešnost ter nadaljevanje tudi po zaključku projekta, 
odvisna predvsem od pripravljenosti kmetov za sodelovanje in povezovanje ter njihovega 
udejstvovanja.  

 
 

TURISTIČNI PROGRAMI  
»V OBJEMU PODEŽELJA MED POHORJEM IN BOHORJEM« 

   

Piše: suzana.zupancic@ra-kozjansko.si
 
V eni izmed prejšnjih številk smo že predstavili skupni projekt »V turizem s skupnimi koraki«. 
In sicer so bili kot eden izmed rezultatov tega projekta oblikovani in pripravljeni tudi skupni 
turistični programi, po katerih se je izkazala potreba predvsem zaradi bogate obstoječe 
ponudbe, ki pa ni bila povezana in oblikovana na način, primeren za trženje. 
Zaradi tega se je obstoječa ponudba sedmih občin zbrala in povezala v smiselne celote v obliki 
enodnevnih izletov, ki so na voljo skupinam izletnikov. Na zloženki tako niso predstavljeni 
samo izleti kot taki, ampak so na voljo tudi vsi ostali kontaktni podatki za pridobitev želenih 
informacij.  
Turistični programi so pripravljeni in natisnjeni v štirih jezikovnih različicah (slovenski, 
angleški, nemški in italijanski), na voljo pa so v turističnih pisarnah občin RPP območja ter v 
prostorih posameznih občin. 
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PA SMO ŠLI!  NA KRAS… 
 

Piše: klara.sibanc@slovenskekonjice.si
 

V okviru Razvojnega programa podeželja 
si prizadevamo tudi spoznati, kako se 
razvoju podeželja posvečajo drugod po 
Sloveniji. Tako se enkrat letno na 
strokovni ekskurziji zberemo predstavniki 
sodelujočih občin z župani na čelu, na 
poučnem in prijetnem druženju pa se 
nam pridružijo še zunanju sodelavci.  
V začetku aprila smo se tako odpravili na 
Kras. Dan smo pričeli delovno. Na Občini 
Sežana smo se na delovnem sestanku 
spoznali z Županom ter predstavniki 
Območne razvojne agencije Krasa in 
Brkinov, medsebojne izkušnje pa smo si 
izmenjali predvsem na področju priprave 
Razvojnega programa podeželja. Nato 

nas je pot vodila v zanimivo, turistično razvito kraško vasico Pliskovica. Doživeli smo lep 
primer, kako združiti tradicijo s potrebami sodobnega turista oz. potrošnika in še en dokaz, da 
smo turizem ljudje… Ogledali smo si še vasico Štanjel, ki jo že nekaj let korak za korakom 
obnavljajo, nato pa nas je še ena kraška značilnost – kraška burja – pognala na bližnji kmečki 
turizem. Strokovno ekskurzijo smo začinili še s prijetnim druženjem ob okušanju kraških 
dobrot. Sami veste, da prazna vreča ne stoji pokoncu…  
 
 

 
 
 
Vrnili smo se z lepimi vtisi, polni novih idej in zanosa, ki bo naredilo naše podeželje med 
Pohorjem in Bohorjem še bolj žlahtno. 
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4.  MED POHORJEM IN BOHORJEM SE DOGAJA  
 
V SLOVENSKIH KONJICAH SPODBUJAJO RAZVOJ TURIZMA IN KMETIJSTVA  
 

Piše: klara.sibanc@slovenskekonjice.si
Z namenom spodbujanja razvoja turizma se Občina Slovenske Konjice tudi letos odloča 
sofinancirati naložbe v turistične nastanitvene zmogljivosti. Število posteljnih kapacitet se je v 
zadnjih petih letih povečalo iz  114 na 183 postelj. Cilj, ki ga Občina želi doseči v naslednjih 
petih letih je 400 prenočitvenih kapacitet različnih kategorij in v različnih okoljih. Od začetka 
marca je tako odprt občinski javni razpis, ki investitorjem v nove posteljne kapacitete 
omogoča sofinanciranje do 500.000 sit. Pričakovanja so, da bo tako kot že tri leta do sedaj 
tudi letos sofinanciranje spodbudilo nastajanje prenočitvenih kapacitet na Konjiškem. 
Prav tako se v okviru Javnega razpisa za ohranjanje in razvoj kmetijstva iz občinskega 
proračuna v letu 2006 namenja skoraj 20 mio sit. Več o obeh razpisih na 
www.slovenskekonjice.si . 
 
 
 
 
UTRIP IZ ŠENTJURSKEGA JURJEVANJA 

 

Piše: Alenka Testaniere, Betka Kovač 
Letošnje Jurjevanje si bomo še posebej zapomnili po lepem vremenu, ogromnem obisku ter 
sodelovanju predsednika vlade Janeza Janše ter predsednik parlamenta Franceta Cukjatija v 
povorki konjskih vpreg in konjenikov. 
Jurjevanje že tradicionalno spremlja razstava v kulturnem domu, ki smo jo poimenovali Diši 
po domače. Svoje produkte so predstavljala čebelarska društva, Društvo kmetic, vinogradniki, 
turistične kmetije in drugi. Tudi na Jurjevem sejmu je bila pestra ponudba izdelkov domače in 
umetnostne obrti, manjkalo pa tudi ni kulinaričnih dobrot. 
Kuhanje kisle župe je že po tradiciji ena atraktivnejših točk Jurjevanja. Letos so v roke vzeli 
kuhalnice poslanci državnega zbora, ki zastopajo interese naše občine v Ljubljani. Kot 
najboljša kuharska ekipa se je izkazala LDS pred  NSi, SD in SDS. 
Jurjevega pohoda se je udeležilo približno 600 udeležencev, sprehodili so se preko Botričnice 
in Rozalije do prizorišča pod šotori. 
Povorka konjskih vpreg je dobila nove, politične razsežnosti, saj sta se Cukjati in Janša 
povzpela na konjsko vprego in se skupaj z županom in podžupanom ter predsednikom KS 
Šentjur-center pripeljala med  ˝šentjurske jurjevalce˝. Na zadnji vpregi je nastopila tudi 

popularna glasbena skupina Atomik Harmonik.  
Po povorki se je pod šotorom predstavilo devet 
ansamblov, 
za zaključek jurjevega vikenda pa je dopoldne pod 
šotorom potekalo Jurčkovanje. V programu so 
sodelovali učenci OŠ Hruševec z igrico Zlata roža 
ter mladi glasbeniki in plesalci. Ob enajstih je 
tradicionalno na ploščadi pred cerkvijo nastopil 
pihalni orkester Šentjur, zvečer pa so v cerkvi na 
Botričnici na svoj račun prišli še ljubitelji ljudske 
glasbe. Nastopili so Pritrkovalci in tamburaška 
skupina iz Rogatca ter Paridolske korenine. 
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DOBRO ZOPET PREMAGALO ZLO 

 

Piše: klara.sibanc@slovenskekonjice.si
V urejeno okolje sodi tudi cvetje. Da bodo domovi, vasi, Mesto cvetja in vina še lepši, je  
Občina Slovenske Konjice tudi letos namenila vsaki družini bon za cvetje. 

 
V sklopu Jurjevanja se je tako v 
nedeljo, 23. aprila odvil tudi Cvetlični 
sejem, kjer je bilo mogoče na številnih 
stojnicah okoliških cvetličarjev bone 
tudi vnovčiti.  
Na Mestnem trgu pa je že deveto leto 
zapored Dobro premagalo Zlo. S 
tradicionalno konjiško prireditvijo, ki 
naznanja začetku turistične sezone, 
povezujemo prebujanje pomladi in izročilo 
preteklosti. Prireditev oživlja legendo o 
hudobnem zmaju, ki prebiva v Konjiški 
gori. Meščani mu vsako leto darujemo 

mladenko, v zameno da prizanese Konjicam. Ko se pojavi vitez Jurij se prične boj, ki ga 
vidimo še danes… Na koncu DOBRO premaga ZLO, kar je sporočilo prireditve in smisel 
življenja na Konjiškem. Jurjevanja so se udeležile številne domače in tuje skupine, ljudski 
pevci, godci, harmonikarji, folkloristi, mažoretke, konjeniki,…  
 

 
 
RODIL SE JE KONJIŠKI ČEŠNJEV DREVORED 

 

Piše: klara.sibanc@slovenskekonjice.si
V petek, 21.4.2006 od 10.00 ure dalje je v Slovenskih 
Konjicah pričel nastajati »ČEŠNJEV DREVORED«. 100 
sadik češenj so zasadili župan Janez Jazbec, predstavniki 
vseh 16-ih konjiških krajevnih skupnosti, šol in vrtca, 
javnih zavodov, Komunalnega podjetja, GIZ-a, 
Občinske uprave Občine Slovenske Konjice, Kluba 
študentov Dravinjske doline in društva kmetic Zarja. 
Skrbništvo dober kilometer dolgega drevoreda ob cesti 
proti Centru za ravnanje z odpadki za dobo 99-ih let 
prevzema Zavod za gozdove RS, krajevna enota 
Slovenske Konjice. Vsako češnjo so njeni zasaditelji od 
Občine Slovenske Konjice prejeli v dar prav tako za 
leto manj kot stoletje, mlade sadike pa tudi 
poimenovali. 
 
CVETLIČNI SEJEM ZREČE 
 

Piše: Zdenka Kejžar, GIZ LTO Rogla Zreče 
V Zrečah so na Cvetličnem sejmu svojim občanom razdelili okoli 2.700 cvetličnih bonov, 
katerih vrednost je letos znašala 1400 sit/bon. Popestritev sejma je bila razstava TD  Zreče - 
Klub mravljic - ročna dela z velikonočno tematiko ter ČEBELARSKA RAZSTAVA ob 100. 
obletnici čebelarstva Dravinjske doline. 
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800 LET ZREČ 
 

Piše: Zdenka Kejžar, GIZ LTO Rogla Zreče 
Na sestanku odbora za pripravo prireditev jubilejnem letu 2006, ko mineva 800 let od prve 
omembe kraja (1206) so se dogovorili, da bodo Zrečani ob tej priliki izdali: 
  - Zbornik 
  - zgoščenko s pesmimi o Zrečah, promocijsko mapo in turistične zloženke 
  - predstavitev občinske himne 
  - izdaja promocijske mape in turističnih mapic z zemljevidi 
  - jubilejna polnitev vina 
  - ter mnoge ostale prireditve 
V letu 2006 v občini poleg kraja Zreče praznujejo še: 
  -PGD Zreče 60 let 
  -LD Zreče 60 let 
  -KORK Zreče 60 let 
  -Zreška župnija 250 let 
V mesecu maju napovedujemo v okviru Zreškega tedna številne športne prireditve, svečano 
sejo občinskega sveta, Cometov tek, kolesarski skok na Skomarje, koncert Marijinih pesmi, 
srečanje občanov, ki so dopolnili 70 let in več,… 

 
 

 
5. POBOVE SIVE CELICE 
 
Več informacij: 
RA Kozjansko Šentjur in ORA Pohorje – Dravinja Slovenske Konjice  
 

ŠOLSTVO 
 
RAZPIS za študijsko leto 2006/2007, 130 štipendij za študentke in študente, ki se 
izobražujejo za pedagoške poklice 
 
V študijskem letu 2006/2007 bomo štipendirali študentke in študente, ki niso v delovnem 
razmerju ali prijavljeni kot iskalci zaposlitve na Zavodu Republike Slovenije za 
zaposlovanje in bodo v študijskem  letu 2006/2007 vpisani v 2., 3., oziroma 4. letnik 
enopredmetnih ali dvopredmetnih pedagoških študijskih programov za katere je analiza 
pokazala deficit zaposlenih z ustrezno izobrazbo v javnih šolah v posamezni regiji.  
 
Več info na: http://www.mss.gov.si/index.php?id=454&show_single=536  
 

Ministrstvo za šolstvo in šport: Javni razpis nagrad Republike Slovenije na področju šolstva 
za leto 2006 
Info: http://www.mss.gov.si/index.php?id=454&show_single=526. Rok prijave 
26.5.2006.

Nagrade se podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji in izobraževanju: predvsem za 
pomembne prispevke h kakovosti vzgojno izobraževalne prakse ter razvoju organizacije 
vzgojno izobraževalnega procesa, za uveljavljanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin 
in humanizacije odnosov v šoli, za uveljavljanje pozitivnih vzgojnih vplivov ter za 
utrjevanje ugleda šole v okolju. Nagrado lahko prejme posameznik, skupina, zavod ali 
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druga organizacija. Odbor bo podelil največ 11 nagrad. Javni razpis objavlja Odbor za 
podeljevanje nagrad RS na področju šolstva.  

 
Ministrstvo za šolstvo in šport: Javni razpis za sofinanciranje programov promocije vzgoje 
in izobraževanja 
Info: http://www.mss.gov.si/index.php?id=454&show_single=515. Rok prijave 
11.5.2006. 
Programi promocije vzgoje in izobraževanja so lahko zajeti v naslednjih sklopih: 
prireditve, srečanja, razstave, priprava in izdelava promocijskih materialov; odnosi z 
javnostmi. Za sredstva lahko kandidirajo posamezniki, društva, zveze društev, ustanove, 
vrtci, šole in drugi zavodi. 
Javni razpis pridobitev sv evropskega sklada za regionalni razvoj-ukrep 1.1.:07 
 

OBČINE 
 
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.  
 
Predmet razpisa je dodeljevanje posojil občinam; investicijskih projektov občin za: 
- izgradnjo objektov in naprav lokalne infrastrukture na področju vodooskrbe in čiščenja 
odpadnih voda ter za izgradnjo lokalnega cestnega omrežja v večinski lasti občin 
- financiranje izgradnje regionalno razvojne infrastrukture v večinski lasti občin 
Višina razpisanih ugodnih posojil je 900.000.000 SIT.  
Rok za vložitev prijav: 31.05.2006 
Več info na: http://www.rdf-sklad.si/infrastruktura.html#rzp  

 

Razpisi Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma – podaljšan 
drugi prijavni rok 
Info: http://www.svez.gov.si/index.php?id=1005, http://www.eeagrants.org. Rok prijave 
5.5.2006.

Oba mehanizma bosta podpirala projekte na naslednjih prednostnih področjih: varstvo 
okolja, vključno s človekovim okoljem, med drugim z zmanjševanjem onesnaževanja in 
spodbujanjem rabe obnovljivih virov energije; spodbujanje trajnostnega razvoja; 
ohranjanje evropske kulturne dediščine; razvoj človeških virov, med drugim s 
spodbujanjem izobraževanja in usposabljanja, krepitvijo zmogljivosti upravnih ali javnih 
služb lokalne uprave ali njenih ustanov ter demokratičnih procesov, ki to podpirajo; 
zdravstvo in otroško varstvo in akademske raziskave.  

Javni razpis za finančne spodbude za izvedbo svetovalnih storitev na področju učinkovite 
rabe in obnovljivih virov energije za leto 2006. 
Prvo odpiranje bo izvedeno v ponedeljek 24. aprila 2006. Naslednja odpiranja, ki se 
bodo izvajala do porabe sredstev, bodo izvedena 26.06.2006 in 24.07.2006. 
Več info na: 
http://www.aure.si/index.php?MenuID=634&MenuType=E&lang=SLO&navigacija=on/  
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GOSPODARSKE DRUŽBE 
 
 

JAVNI RAZPIS ZA PRIDOBITEV SREDSTEV EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI 
RAZVOJ  Ukrep 1.1.: Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja  
Za neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte v letih 2006 in 2007. 
 
Predmet javnega razpisa je podpora skupnim razvojno-investicijskim projektom. Ti 
predstavljajo razvoj novega proizvoda, storitve, procesa ali razvoj bistveno izboljšanega 
proizvoda, storitve, procesa pri katerem v partnerstvu sodelujejo podjetja in institucije znanja. 
Podprti projekti morajo omogočati visoko dodano vrednost novih izdelkov, storitev in/ali 
procesov. Podprte bodo razvojno raziskovalne aktivnosti in potrebne nadaljnje investicije, ki 
bodo vključevale naložbe v modernizacijo tehnologije, strojev in opreme, ki je neposredno 
vezana na razvojni projekt.  
 
Upravičeni prejemniki sredstev razpisa so gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki so 
registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 15/05-UPB1; v nadaljnjem 
besedilu: podjetja). 
 
Rok oddaje prijave: 15.5.2006 do 12.00 ure 
Več in na: http://www.mg.gov.si/index.php?id=2189&show_single=531  
 
 
 

RAZISKOVALNA DEJAVNOST 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije: Javni razpis za 
sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2006 
Info: http://www.arrs.gov.si/sl/infra/sest/razpisi/06/razp-znan-sest-06.asp. Rok prijave 
9.5.2006. 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje znanstvenih sestankov organiziranih v Republiki 
Sloveniji, ki so namenjeni izmenjavi in preverjanju spoznanj in znanj, ki so plod lastnega 
raziskovalnega dela znanstvenikov ter prenosu temeljnih znanstvenih spoznanj v 
aplikacijo in tehnološki razvoj. Na javni razpis za sofinanciranje znanstvenih sestankov se 
lahko prijavijo organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji 
in društva s statusom delovanja v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije Javni razpis za sofinanciranje 
udeležb na mednarodnih konferencah v tujini z vabljenimi predavanji in delovanja 
slovenskih znanstvenih združenj v svetu za leto 2006 
Info: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/06/razp-udelez-medn-konf-06.asp. Rok prijave 
1.9.2006. 
Na javni razpis se lahko prijavijo tudi slovenska znanstvena združenja, ki so vpisana v 
evidenco znanstvenih nevladnih združenj pri agenciji. 

RAZVOJ 

Veleposlaništvo ZDA: NGO Development Grants  

Info: http://ljubljana.usembassy.gov/ngo_development_grants.html. Rok prijave 
15.5.2006. 
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Veleposlaništvo podpira dobro zasnovane projekte, ki krepijo nevladni sektor. Upravičene 
teme so: demokracija, človekove pravice, varnostna in zunanja politika, podpora 
regionalni stabilnosti v JV Evropi. Povprečni znesek financiranja je 3.000-5.000 USD.  

 
 

OBČANI 

Javni razpis za finančne spodbude investicijskim ukrepom za energetsko izrabo lesne biomase 
v gospodinjstvih za leto 2006 je objavljen v Uradnem listu RS, št. 31/06, dne 24.03.2006 

Sofinancer za leto 2006 z nepovratnimi sredstvi spodbuja izvedbo investicijskih ukrepov za 
energetsko izrabo lesne biomase v gospodinjstvih. Odpiranja, ki se bodo izvajala do porabe 
sredstev, bodo izvedena 1.6.2006, 24.8.2006 in 5.10.2006.  
Več info na: 
http://www.aure.si/index.php?MenuID=628&MenuType=C&lang=SLO&navigacija=on  
 
Razpis pripravniških mest ZA ŠOLSKO LETO 2006/2007 

1. Predmet razpisa 
Razpis se objavlja za opravljanje pripravništva na pripravniškem mestu, na podlagi sklenjene 
pogodbe o zaposlitvi ali za opravljanje volonterskega pripravništva.  
90 Pripravniških mest z možnostjo sklenitve delovnega razmerja ZA ČAS PRIPRAVNIŠTVA. 
200 pripravniških mest z možnostjo opravljanja volonterskega pripravništva  
Rok prijave: 31.05.2006 . Več info: 
http://www.mss.gov.si/index.php?id=454&show_single=554  

 

Ministrstvo za šolstvo in šport razpisuje  28   PRIPRAVNIŠKIH MEST Z MOŽNOSTJO 
SKLENITVE DELOVNEGA RAZMERJA  za čas pripravništva v vrtcih 
 
8 pripravniških mest za opravljanje vzgojno izobraževalnega dela pomočnika/ce 
vzgojitelja/ice, 
15 pripravniških mest za opravljanje vzgojno izobraževalnega dela vzgojitelja/ice predšolskih 
otrok, 
5 pripravniših mest za opravljanje vzgojno izobraževalnega dela vzgojitelja/ice predšolskih 
otrok s posebnimi potrebami. 
 
Rok prijave: 31.05.2006 . Več info: 
http://www.mss.gov.si/index.php?id=454&show_single=555  
 
 
 
 

KULTURA 
 
 

Redni letni javni razpis Ministrstva za kulturo za sofinanciranje projektov iz proračunske 
postavke za avdiovizualne medije v letu 2006 - JPR18-AVP-2006 
Rok za prijavo: 15.05.2006  
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Predmet razpisa je financiranje projektov slovenskih avdiovizualnih del  iz 68. člena Zakona 
o medijih (Uradni list RS, št. 35/2001; v nadaljevanju: zakon) in v skladu z Uredbo o merilih 
oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Uradni list RS, št. 105/01). 

Več info na: http://www.kultura.gov.si/notices.cp2  
 
Javni razpis za financiranje štipendij in šolnin za šolsko leto 2006/2007 JPR20-ŠTIP-2006 
Rok za prijavo: 15.05.2006  

Predmet razpisa so:  

• štipendije s sofinanciranjem šolnine za izpopolnjevanje in študij v tujini na področjih 
umetnosti, AV kulture in kulturne dediščine (Š-1),  

• štipendije s sofinanciranjem šolnine za podiplomski študij v Republiki Sloveniji (z 
javno veljavnostjo) na področjih umetnosti in AV kulture (Š-2),  

• štipendije s sofinanciranjem šolnine za deficitarne poklice v kulturi (Š-3).  
Več info na: http://www.kultura.gov.si/notices.cp2  
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6. SE  VIDIMO !!! 

KAJ KJE KDAJ INFORMACIJE 

REVIJA ŠOLSKIH 
PEVSKIH ZBOROV 

SL.K. 

Kulturni dom  
Slovenske Konjice 5. maj ob 17.00 OI JSKD Slovenske 

Konjice 

PROSTOČASNE 
USTVARJALNE 
DELAVNICE NA 

PROSTEM 
SL.K. 

Mladinski center 
Dravinjske doline 5. maj ob 17.00 MCDD 

POGOVORNA 
DELAVNICA MELISE 

SL.K. 

Mladinski center 
Dravinjske doline 5. maj ob 18.00 MCDD 

III. NACIONALNI 
FINALNI PREDIZBOR 
ZA ROCK OTOČEC 

2006 
SL.K. 

Mladinski center 
Dravinjske doline 5. maj ob 21.00 MCDD 

SLIKARSKA RAZSTAVA 
SPACE COOKIES 

avtorice Mie Špindler 
ŠENTJUR 

Kulturni dom Šentjur 5. maj ob 20.30 ŠKMŠ 

TEČAJ NORVEŠKEGA 
JEZIKA 
SL.K. 

Mladinski center 
Dravinjske doline 6. maj ob 14.30 MCDD 

SERGEJIN POHOD 
»Planina - Sv.Križ – 
Okolica - Planina« 

ŠENTJUR 

Zbor na Trgu Planina 
(pred Tušem) 6. maj ob 8.00  Društvo VEDEŽ Šentjur 

KONCERT MePZ 
SONCE PONIKVA 

ŠENTJUR 
Kulturni dom Šentjur 6. maj ob 21.00 ŠKMŠ 

PLESNO – GLASBENI 
SPEKTAKEL: END OF 

AGES  
KONCERT: JESUS 
REVOLUTION IZ 

NORVEŠKE 
SL.K. 

Stari trg  
Slovenskih Konjic 6. maj ob 21.00 MCDD 

KONCERT: DAY OUT 
SL.K. MC Patriot 6. maj ob 22.00 MCDD 

POHOD V NEZNANO 
ŠENTJUR Zbor  na Tržnici Šentjur 6. maj ob 9.00  Društvo upokojencev 

Šentjur 
POHOD NA BOHOR 

ŠENTJUR 
Zbor izpred trgovine 

Hrib Dobje 7. maj ob 7.00 Planinsko društvo 
Prevorje 

POHOD »Vojnik – 
Šentjungert – Vojnik« 

ŠENTJUR 

Zbor na avtobusni 
postaji Šentjur 7. maj ob 7.00 Planinsko društvo 

Šentjur 

2. JURJEV ATLETSKI 
MITING 
ŠENTJUR 

Športni park Šentjur 7. maj ob 13.00 Atletski klub Šentjur 

TRADICIONALNI 
SPOMLADANSKI 

CVETLIČNI SEJEM  
Center Dobrne 7. maj  

od 8.00 do 12. ure 

TIC DOBRNA 
GSM: 040 462 679 

TEL. 03 7818210 
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DOBRNA 

PRED ITEV STAV
NOVOSTI IN 

VOJAŠKEGA POKLICA 
SLOVENSKE VOJSKE 

SL.K. 

Ploščad in dvorana 
Kulturnega doma 
S  lovenske Konjice

9. maj ob 8.00, 10.00, 
12.00 

Slovenska vojska 
Izpostava za obrambo 

S  lovenske Konjice

Razstava fotografij Cirila 
Velkovrha:  

PO SLOVENSKI 
PLANINSKI POTI 

SL.K. 

Mestna galerija Riemer  9. maj ob 19.00 
Center za kulturne 

prireditve  
Slovenske Konjice 

PRO NE STOČAS
USTV LNE ARJA
DE A LAVNICE N

PROSTEM 
SL.K. 

Mladinski center 
Dravinjske doline 12. maj ob 17.00 MCDD 

POGOVORNA 
DELAVNICA MELISE 

SL.K. 

Mladinski center 
Dravinjske doline 12. maj ob 18.00 MCDD 

K   ONCERT:
TINKA MUHA, FLAVTA 

SL.K. 

Glasbena šola  
Slovenske Konjice 12. maj ob 19.30 Glasbena šola 

Slovenske Konjice 

IV. NACIONALNI 
FINALNI PREDIZBOR 
ZA EC ROCK OTOČ

2006 
SL.K. 

Mladinski center 
Dravinjske doline 12. maj ob 19.30 MCDD 

IZL O ET NA KOČEVSK
ŠENTJUR 

Odhod izpred KD 
Gorica pri Slivnici 14. maj ob 6.00 PD lju  Slivnica pri Ce

ZAKLJUČNI NASTOP 
UČENCEV 

GLASBENEGA 
IZOBRAŽEVANJA 

SL.K. 

Kulturni dom 
Slovenske Konjice 18. maj ob 18.00 Agencija Petka 

POGOVORNA 
DELAVNICA MELISE 

SL.K. 

Mladinski center 
Dravinjske doline 19. maj ob 18.00 MCDD 

V  . NACIONALNI
FIN R ALNI PREDIZBO
ZA C  ROCK OTOČE

2006  
SL.K. 

Mladinski center 
Dravinjske doline 19. maj ob 21.00 MCDD 

POČASTITEV 
OB A ČINSKEG

PRAZNIKA OPLOTNICA 
OPLOTNICA 

Šp  ortna dvorana
Milenij 19. maj 

KUD Oplotnica 
 Robert Obrul 

 tel:051 377 150 

IZL  – ET »Gornji grad
Menina nivec«  – Čr

ŠENTJUR 

Zbor na avtobusni 
postaji Šentjur 20. maj ob 7.00 Planinsko društvo 

Šentjur 

II. TRA LNO DICIONA
SREČANJE 

UPOKOJENCEV 
ŠE  NTJURJA IN MLAJŠIH

GEN CIJ ERA

Planinski dom na 
Resevni 20. maj ob 11.00 Društvo upokojencev 

Šentjur 

BLAGOSLOV 
MOTORJEV 

SL.K. 
Pred cerkvijo Sv. Jurija  20. maj ob 11.00 Motoristična sekcija 

Tattenbach 

KULTURNI DAN 
SLOVENSKIH VRTCEV: 
OTVORITEV RAZSTAVE 

IN OSREDNJA 
PRIREDITEV 

SL.K. 

Velika avla Kulturnega 
doma Slovenske 

Konjice 

20. maj ob 14.00 in 
15.00 

Skupnost Vrtcev 
Slovenije 

VETER V LASEH 
SL.K. 

Športni park Slovenske 
Konjice 20. maj ob 14.00 KŠDD 

TEČAJ NORVEŠKEGA 
JEZIKA 
SL.K. 

Mladinski center 
Dravinjske doline 20. maj ob 14.30 MCDD 

KONCERT: 
GRINFANKORKESTRA 

IN CUTECUMBERS 
SL.K. 

Mladinski center 
Dravinjske doline 20. maj ob 22.00 MCDD 

VETER V LASEH 2006 
DOBRNA Igrišče OŠ Dobrna 20. maj 

TIC DOBRNA 
GSM: 040 462 679 

TEL. 03 7818210 
VSAKOLETNO 
TEKMOVANJE 

GASILCEV ZA POKAL 
POHORSKEGA 
BATALJONA 
OPLOTNICA 

Igrišče za šolo v 
Oplotnici 20. maj PGD Oplotnica 

PREDSTAVITEV 
ČEBELARSKEGA 

DRUŠTVA, RAZSTAVA 
IN PRODAJA MEDA IN 
MEDENIH IZDELKOV 

OPLOTNICA 

Graščina v Oplotnici 20. in 21. maj 
ČD Oplotnica 

Marija Kamenik  
tel: 070 502 951 

RAZSTAVA MALIH 
ŽIVALI 

OPLOTNICA 

Grajsko dvorišče v 
Oplotnici 

V času občinskega 
praznika od 20. maja 

dalje 

Društvo gojiteljev malih 
živali  

Milan Sitar  
tel: 041 869 832 

SREČANJE STAREJŠIH 
OBČANOV OB 
PRAZNOVANJU 

OBČINSKEGA 
PRAZNIKA 

OPLOTNICA 

Športna dvorana 
Milenij 21. maj 

KORK Oplotnica  
Štefka Žnidarič  

tel: 02 802 02 50 

IZLET NA BREZJE IN 
GOLICO 
ŠENTJUR 

Zbor na avtobusni 
postaji Šentjur 23. maj ob 7.00 Društvo upokojencev 

Šentjur 

Otvoritev razstave: 
ISKANJA 2005 

SL.K. 

Velika avla Kulturnega 
doma Slovenske 

Konjice 
24. maj ob 19.00 KD Svoboda osvobaja 

KONCERT ŠOLSKIH 
ZBOROV 
DOBRNA 

Dvorana Zdraviliškega 
doma v Dobrni 25. maj 

TIC DOBRNA 
GSM: 040 462 679 

TEL. 03 7818210 
GLASBENA ŠOLA 

SLOVENSKE KONJICE 
SL.K. 

Dvorana Glasbene šole 25. maj ob 17.00 Glasbena šola Slovenske 
Konjice 
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EX TEMPORE 
DOBRNA Zdraviliški park 25. – 27. maj 

TIC DOBRNA 
GSM: 040 462 679 

TEL. 03 7818210 
DOBRODELNI TURNIR 
V MALEM NOGOMETU 

»ZABAVAMO SE IN 
POMAGAMO« 

ŠENTJUR 

Športno  igrišče OŠ 
Blagovna 26. maj ob 19.00 ŠD Dole 

PROSTOČASNE 
USTVARJALNE 

DELAVNICE  
SL. K. 

Mladinski center 
Dravinjske doline 26. maj ob 17.00 MCDD 

POGOVORNA 
DELAVNICA MELISE 

SL.K. 

Mladinski center 
Dravinjske doline 26. maj ob 18.00 MCDD 

VI. NACIONALNI 
FINALNI PREDIZBOR 
ZA ROCK OTOČEC 

2006 
SL.K. 

Mladinski center 
Dravinjske doline 26. maj ob 22.00 MCDD 

POMLADNI DAN 
OPLOTNICA 

OŠ Pohorskega 
Bataljona Oplotnica 26. maj 

OŠ Pohorskega 
Bataljona Oplotnica 
tel: 02 803 33 50 

SPOMINSKI POHOD 
NA KLEMENČNO 

JAMO 
ŠENTJUR 

Zbor pred KD Gorica 
pri Slivnici 27. maj ob 7.00 PD Slivnica pri Celju 

POHOD PO 
OBRONKIH DOLGE 
GORE, ZBELOVSKE 

GORE IN SLADKE GORE 
ŠENTJUR 

Zbor pri Gasilskem 
domu na Dolgi gori 

27. maj ob 8.30 in 
9.00 PGD Dolga gora 

TEKMOVANJE V JUDO-
MEMORIAL MIRKA 

GORENJAKA 
OPLOTNICA 

Oplotnica, Športna 
dvorana Milenij 27. maj 

Judo klub Oplotnica 
Peter Vučina 

tel: 041 372 155 

TEČAJ NORVEŠKEGA 
JEZIKA 
SL.K. 

Mladinski center 
Dravinjske doline 27. maj ob 14.30 MCDD 

REVIJA ODRASLIH 
PEVSKIH ZBOROV 

SL.K. 

Kulturni dom Slovenske 
Konjice 27. maj ob 19.00 OI JSKD Slovenske 

Konjice 

DAN MLADOSTI 
SL.K. MC Patriot 27. maj ob 20.00 KŠDD 

PREDSTAVITEV 
PLANINSKE OPREME 

NA SKALI 
SL.K. 

Skala nad Slovenskimi 
Konjicami 28. maj Planinsko društvo 

Slovenske Konjice 

ODPRTA VRATA 
VRTCA »IGRAJMO SE 
SKUPAJ« - RAZSTAVA 

IN USTVARJALNE 
DELAVNICE 
OPLOTNICA 

Vrtec Oplotnica V času občinskega 
praznika 

Vrtec Oplotnica 
Andreja Supe 

tel: 02 80 33 450 

NOGOMETNI TURNIR 
OPLOTNICA 

Športna dvorana 
Milenij Oplotnica Maj NK Oplotnica 

Filipič Bojan  
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tel: 040 500 165 

KOŠNJA-PRIKAZ ŽETVE 
S SRPI PO STAREM 

OBIČAJU 
OPLOTNICA 

Gorica-Brezje pri 
Oplotnici Konec meseca maja 

Društvo kmečkih žena  
Šmon Danica 

tel: 02 801 95 66 

Podeželje med Pohorjem in Bohorjem vas pričakuje! Vabljeni…  
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