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KULTURNO SREDIŠČE EVROPSKIH VESOLJSKIH 

TEHNOLOGIJ V VITANJU 

V septembru leta 2006 smo v Vitanju odprli 

spominsko sobo do takrat v Sloveniji in Vitanju 

skoraj nepoznanega stratega prodiranja človeka v 

vesolje Hermana Potočnika Noordunga. Ukvarjanje 

z vprašanjem o vlogi in položaju človeka v 

neskončnih  globinah vesolja je in bo radovednemu 

duhu vedno izziv. S sistematičnim delom in 

vrhunsko animacijo Dragana Živadinova in Mihe 

Turšiča nam je uspelo angažirati široke množice 

znotraj in izven meja Slovenije, Vitanje pa postaviti 

na zemljevid Slovenije in Evrope. To dokazujejo 

številni  prispevki v domačih in tujih medijih ter 

obiskovalci iz Slovenije, širše Evrope, vključujoč 

Rusijo, in Amerike. Vitanje je bilo do nedavnega 

izven meja sosednjih občin le redko kdaj 

prepoznavno. 

 
Majda Širca in Slavko Vetrih 

Spominsko sobo je v letu 2009 obiskalo povprečno 

250 ljudi na mesec. Skupine so zelo različne, od 

univerzitetnih profesorjev do kolektivov 

osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev, 

strokovne ekskurzije osnovno in srednješolcev, 

skupine študentov, društva, klubi, umetniki, 

 

 

 

 

 

gospodarstveniki, politiki,  kolektivni izleti podjetij 

in uprav družb, občinske uprave, upravne enote 

ipd. Obiskovalci so iz Slovenije in iz tujine. 

 
Zasnova kulturnega središča evropskih vesoljskih 

tehnologij v Vitanju 

V petek, 9. aprila 2010, je bilo Vitanje v središču 

pozornosti. Sredi dneva sta župan Slavko Vetrih in 

direktor občinske uprave Srečko Fijavž predstavila 

celoten projekt KSEVT novinarjem na novinarski 

konferenci in nato ministrici za kulturo Majdi Širca, 

zvečer pa je bil projekt posebej predstavljen 

zainteresiranim občanom. Povedala sta, da je načrt 

za KSEVT izdelala skupina slovenskih arhitekturnih 

birojev, združenih v asociacijo Arhitekturno 

združenje za Vitanje. Idejno zasnovo sta postavila 

atraktor Dragan Živadinov, pobudnik postavitve 

spominske sobe in vesoljskega središča, in arhitekt 

Miha Turšič, ki je oblikoval prvo idejno sliko po 

vzoru vesoljskega bivalnega kolesa iz knjige 

Hermana Potočnika. Konstrukcija abstraktno 

predstavlja vesoljsko plovilo, ki obstaja in se giblje 

v breztežnostnem prostoru in sledi zahtevi, da se 
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spaja z okolico in se hkrati distancira od nje na 

način, da je nezemeljska. 

Novi objekt bo visok 13 metrov in bo imel 2500 

kvadratnih metrov površine. V spodnjih etažah 

bodo knjižnica, čitalnica, prostori za društva, velika 

dvorana za 300 ljudi, v medetaži prostori za 

galerijsko dejavnost, povezano z vesoljskimi  

tehnologijami, v zgornji etaži pa prostori za 

profesionalno delo bodočega KSEVT-a. Za objekt, ki 

je ocenjen na vrednost dva milijona evrov, je 1,7 

milijona prispeval Evropski sklad za regionalni 

razvoj, preostanek pa Ministrstvo za kulturo. 

KSEVT bo v organizacijski obliki deloval kot zavod 

in fundacija in bo zaposloval štiri raziskovalce.  

KSEVT, ki bo nastal na mestu sedanjega kulturnega 

doma, bo na poseben način poudaril kulturizacijo 

vesolja. Povezoval bo znanost in tehnologijo z 

umetnostjo in kulturo. 

Občina Vitanje 

 

 

 

OBNOVA CESTE DOBRNA – HUDIČEV GRABEN 

V POLNEM TEKU 

Letošnja zima jo je zagodla tudi izvajalcem del na 

cesti Dobrna – Hudičev graben. Zaradi obilice 

snega so z deli niso prekinili vse do sredine marca, 

sedaj pa so že v fazi intenzivne gradnje.   

Rekonstrukcija lokalne ceste vključuje obnovo 295 

m dolgega odseka, ki zajema razširitev obstoječe 

ceste, izgradnjo pločnika ter kolesarske steze, 

postavitev cestne razsvetljave in izgradnjo  novega 

mostu čez potok  Dobrnico. Rekonstruirani del 

ceste bo po obnovi širši za skoraj  meter površine, 

s 5,0 m  na 5,90 m.  

Pločnik in kolesarska steza bosta ob levem in 

desnem robu vozišča, pri čemer je del, ki poteka 

ob desnem robu od vozišča, fizično ločen s 

travnatim pasom širine 2,0 m. Takšen potek je 

predviden do novega mostu čez Dobrnico, v 

nadaljevanju pa sta predvidena pločnik oziroma 

kolesarska steza le ob desnem robu vozišča, ki je 

prav tako fizično ločen z vmesnim pasom širine 1,5 

m. 

Rušenje Hajderjevega mostu 

Niveleta novega mostu bo dvignjena nad višino 

obstoječega mostu, tako da bodo zagotavljeni 

pogoji, ki jih narekuje vodni svet, v katerega z 

novogradnjo posegamo. 

Zaradi obojestranskih robnikov na delu trase je 

predvidena kanalizacija, namenjena odvajanju 

padavinskih voda s cestišča. Novozgrajena 

kanalizacija bo priključena na obstoječ 

kanalizacijski sistem Dobrne. 

 

 

Operacijo »Rekonstrukcija lokalne ceste 464161 

Dobrna – Hudičev graben – Krištaje« delno 

financira Evropska unija največ v deležu 85 % 

upravičenih stroškov, in sicer iz Evropskega sklada 

za regionalni razvoj in se izvaja v okviru 

Operativnega programa krepitve regionalnih 
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razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 

razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne 

usmeritve »Regionalni razvojni programi«. 

Bistvo projekta je celostna in učinkovita ureditev 

odseka lokalne ceste Dobrna – Hudičev Graben – 

Krištaje, kar bo izboljšalo splošno prometno 

varnost na cestišču in večjo  pretočnost prometa  

za lokalno prebivalstvo, turiste in ostale 

obiskovalce Dobrne. 

Zdenka Kumer 

 

 

 

OTVORITEV VODOVODNEGA SISTEMA 

DOBRNA-LOKA, LOKOVINA, KLANC, PAROŽ IN 

VINSKA GORA 

V Občini Dobrna smo zaključili projekt Posodobitve 

vodovodnega sistema Dobrna – Loka, Lokovina, 

Klanc, Parož in Vinska Gora. Projekt vključuje 

izvedbo cevovodov v dolžini 6.488 m, črpališče, dva 

vodohrana prostornine 40 in 80 m3, dva 

razbremenilna objekta in dva priključna jaška. 

Operacijo Posodobitev vodovodnega sistema 

Dobrna – Loka, Lokovina, Klanc, Parož in Vinska 

Gora delno financira Evropska unija, največ v 

deležu 80,44 % upravičenih stroškov, in sicer iz 

Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija 

se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve 

regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-

2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; 

prednostne usmeritve »Regionalni razvojni 

programi«. 

Kot izvajalec del predmetne operacije je bila na 

javnem razpisu izbrana družba NIVO, d.d., iz Celja, 

kot izvajalec nadzora pa podjetje Izvir-plan, d.o.o., 

iz Laškega. Dela so zaključena, zastavljeni cilji 

doseženi, prebivalci omenjenih naselij pa imajo 

zagotovljeno kakovostno pitno vodo.  

 Pomembno pridobitev smo z občani in vabljenimi 

gosti predali namenu na slavnostni otvoritvi, ki je 

bila v torek, 23. 3. 2010, na kmetiji odprtih vrat Pri 

Minki na Klancu. 

Slovesna otvoritev vodovodnega sistema 

Priprave na otvoritev je vodil organizacijski odbor –

člani: Stanka Repas,  Marta Javornik, Marjana 

Dobovičnik, Drago Pungartnik,  Matevž Švent,  

Milan Grobelnik in  Janez Čerenak. Vsem se ob tej 

priložnosti zahvaljujemo za sodelovanje in pomoč. 

Za kulturni program so poskrbeli člani  Godbe 

Dobrna, sekstet Vigred in harmonikar Blaž Rošer.  

Uradnemu delu otvoritve je sledila pogostitev, za 

katero so poskrbele skrbne gospodinje in 

vinogradniki ter lastnika kmetije odprtih vrat Pri 

Minki. Prijetno druženje smo nadaljevali ob 

spremljavi ansambla iz sestava Godbe Dobrna. 

  

Občinska uprava 
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OTVORITEV NOVE OŠ LOČE 

V soboto, 10. 4. 2010 je v Ločah potekala otvoritev 

novega prizidka in prenovljenega dela OŠ Loče. 

Vrednost naložbe, ki je znašala 2,7 mio € je v 

deležu nekaj manj kot 23% sofinanciralo 

Ministrstvo za šolstvo in šport, razlika  bo pokrita iz 

občinskega proračuna. Glavnina del je bila izvršena 

v  obdobju  april-december 2009, manjša dela pri 

zunanji ureditvi pa v marcu 2010. V času  gradnje 

se je del pouka izvajal na dveh nadomestnih 

lokacijah. 

Slavnostna otvoritev 

V sklopu gradnje je bila zaradi dotrajanosti 

porušena stara šola iz leta 1890, na njenem mestu 

pa je zrasel nov in sodobno oblikovan prizidek 

tlorisne velikosti 646 m2. V novem prizidku se 

nahajajo glavni vhod za osebje šole  in 1. triado,  tri 

učilnice  prve triade z garderobo in sanitarijami ter 

učilnici za tehniko in likovni pouk s kabineti za 

učitelje. Vse učilnice v pritličju imajo pokrite 

zunanje terase. V etaži prizidka je  knjižnica, 

multimedijska učilnica, zbornica in upravni 

prostori.  

V obeh obstoječih prizidkih  je bila izvedena 

celovita adaptacija v smislu menjave stavbnega 

pohištva, predelnih sten, strešne kritine, tlakov in 

fasade. Celovita adaptacije je bila deležna tudi 

šolska kuhinja z jedilnico in  zobna ambulanta. 

 

 
Nova osnovna šola v Ločah 

Z zunanjo ureditvijo je šola dobila tudi povsem 

novo zunanjo podobo. Do vhoda v drugo in tretjo 

triado je bil ponižan  del terena na nivo kleti 

obstoječega dela šole, do pritličja novega prizidka 

glavnega vhoda pa izvedena   povezovalna 

klančina, po kateri poteka pešpot in servisno 

interventni dostop. Tako je zagotovljen dostop 

funkcionalno oviranim osebam do vseh prostorov 

šole.  Pred glavnim vhodom je bila izvedena  

ploščad s tribuno, katera služi za zbiranje otrok in 

za prireditve. Na severni in vzhodni strani objekta 

pa je bilo na novo urejenih 53 parkirnih mest. 

Sergeja Podkrajšek 

 

 

 

PROJEKTI OBČINE ZREČE V LETU 2010 

O V Občini Zreče v letu 2010 načrtujemo kar nekaj 

vidnejših naložb, ki so razvojnega pomena za našo 

okolico.  

Glede na obremenitev občinskega proračuna, z 

razvojnega vidika ter z dolgoročnimi učinki je 

največja naložba nadaljevanje projekta Smučarsko-

tekaški center na Rogli. Občina Zreče je dne 30. 

08. 2008 z Ministrstvom za šolstvo in šport 

podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta 
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Smučarsko-tekaški center na Rogli. Operacija se 

izvaja v okviru Operativnega programa krepitve 

regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 

2007–2013, razvojne prioritete »Povezovanje 

naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne 

usmeritve »Športno-rekreacijska infrastruktura«. 

Predvidena vrednost investicije znaša 6.246.316,01 

€. Delež prispevka Evropske skupnosti v celotnih 

upravičenih javnih izdatkih je 53,53 % od 62,97 % 

(3.277.795,00 €) upravičenih stroškov, in sicer 

Sredstva ESRR-EU v višini 2.786.125,75 €, kar 

predstavlja 85 %, in Sredstva ESRR-SLO v višini 

491.669,25 €, kar predstavlja 15 % delež. 

Smučarsko-tekaški center na Rogli 

Vsebina projekta predstavlja gradnjo štartno-

ciljnega prostora, ki bo oblikovan kot arena z 

dvema priključkoma na tekaške proge. Tekaški 

stadion bo med drugim namenjen različnim vrstam 

tekmovanj tako tekmam najvišjega mednarodnega 

razreda kakor tudi množičnim rekreativnim 

prireditvam. V zimskem času bo namenjen 

tekmovalnim prireditvam v smučarskem teku, v 

poletnem času pa bo uporabljen kot nogometno 

igrišče z obodno asfaltno stezo za rolkanje. 

Obenem se bodo uredile nove in posodobile stare 

proge za  smučarski tek z vso potrebno 

infrastrukturo. 

Letna tekaška steza za rolkanje se bo na območju 

med novim stadionom in obstoječim letnim 

stadionom. Za zagotovitev potrebnih količin vode 

za zasneževanje smučarsko-tekaškega centra na 

Rogli je predvidena izgradnja vodne akumulacije. 

Na JZ-robu nasipa  akumulacijskega zajetja je 

predvidena postavitev servisnega objekta. 

Sestavni del projekta je tudi izgradnja  

večnamenskega objekta. V večnamenskem 

objektu so urejeni prostori za garderobe in 

sanitarije rekreativnih tekačev, treninge in tekme 

športnikov v poletnem in zimskem času, savne, 

dvovišinska hala z recepcijo, kavarno, trgovino s 

spominki in večjim prostorom za posedanje ter 

restavracija s kuhinjo in dostavo. 

V letu 2008 in 2009 so bile izvedene aktivnosti v 

zvezi z izdelavo investicijske dokumentacije, 

izdelavo projektne dokumentacije, in sicer PGD, 

PZI za štartno ciljni-poligon na Rogli, za 

večnamenski objekt in pripadajočo zunanjo 

ureditev, ter dobavo tehnološke opreme. Izbran je 

bil tudi izvajalec gradbenih del za izgradnjo letne 

tekaške steze za rolkanje, startno-ciljnega 

prostora, vodne akumulacije in servisnega objekta. 

V letu 2010 sledi izbira izvajalca za gradnjo 

večnamenskega objekta z zunanjo ureditvijo in 

zaključek projekta do 15. 09. 2010. 

Omenjeni projekt prinaša novo kvaliteto tako 

zimske kot tudi letne turistične ponudbe. S 

postavitvijo te infrastrukture bodo zagotovljeni 

pogoji za organizacijo domačih in mednarodnih 

tekmovanj (svetovni pokal, evropski pokal, 

univerzijada, ipd.) v smučarskih tekih. Ob tem naj 

omenimo, da smo takšno prireditev, tekmo 

svetovnega pokala v smučarskih tekih za ženske in 

moške, že uspešno izpeljali v decembru 2009 v 

sodelovanju z upravljavcem centra Unior d. d. 

Izgradnja smučarsko-tekaškega centra na Rogli je 

pomembna še z drugih vidikov in učinkov. Odraža 

se v podaljšanju sezone za rekreativni in 

tekmovalni smučarski tek z umetnim 

zasneževanjem, v povečanju atraktivnosti in 

prepoznavnosti turistične destinacije Rogla, v 

povečanem številu nočitev (stacionarnih gostov) in 

dnevnih obiskovalcev, izboljšani strukturi gostov v 

turistični destinaciji Rogla, pospeševanju 
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investicijskega razvoja turistične destinacije Rogla 

(hotelirstvu, gostinstvu, turizmu), v pozitivnem 

učinku na razvoj podeželja (razvoju kmečkega 

turizma) in večjem številu zaposlenih v občini 

Zreče. 

Če nadaljujemo z naložbami oz. investicijami 

vključenimi v občinski proračun za leto 2010 je le-

ta zelo investicijsko naravnan, saj predstavljajo 

investicije 60,92 % delež celotnega proračuna oz. 

7.314.534,16 €. 

V nadaljevanju želimo predstaviti še naslednje 

projekte, ki se bodo v celoti ali pa vsaj delo izvajali 

v tem letu, in sicer projekt Sanacije in dograditev 

kanalizacijskega sistema v Občini Zreče. Občina je 

za izvedbo tega projekta že 2-krat uspešno 

kandidirala za sredstva strukturnih skladov pri 

Službi vlade RS za lokalno samoupravo. Namen 

projektov sanacije in dograditve kanalizacijskega 

sistema je gradnja ločenega sistema, do sedaj je 

obratoval dotrajani kanal mešanega sistema. 

Iz tega naslova smo v letu 2009 že zaključili projekt 

Sanacija in izgradnja kanalizacijskega sistema v 

Občini Zreče, in sicer v višini 1.260.350,00 €. Sklad 

za regionalni razvoj je prispeval 398.770 €, 

preostanek, 861.580 €, pa je prispevala Občina 

Zreče. 

V letu 2009 smo začeli izvajati projekt z naslovom 

Sanacija sekundarne kanalizacije Nova Dobrava 1. 

Gradnja poteka po: Šarhovi ulici, Ulici 12. oktobra, 

Vodovnikovi ulici in Cesti na Roglo. S projektom 

bodo objekti, ki gravitirajo na to traso, pridobili 

priklop na ločen sistem odvajanja odpadnih vod. V 

Ulici 12. oktobra se bo narejen tudi pločnik. V vseh 

ulicah se bo obnovila tudi javna razsvetljava in vsi 

objekti bodo dobili tudi priklop na optično 

povezavo. Vrednost projekta znaša 921.000,00 €, 

od tega so evropska sredstva strukturnih skladov v 

višini 431.099,00 €, razliko zagotavlja občina. 

Projekt bo zaključen v letošnjem letu. 

 

V mesecu januarju se predvideva 5. javni razpis iz 

naslova strukturnih sredstev, na katerega se bo 

občina prijavila z 2 projektoma, in sicer Sanacija 

sekundarne kanalizacije Nova Dobrava 2 (Gre za 

projekt izgradnje meteorne kanalizacije na 

območju Mladinske, Pohorske, Štajerske, 

Ogljarske, Ceste na Roglo, Ceste talcev in Kovaške. 

Ocenjena vrednost projekta je 1 milijon €.)  in 

Sanacija sekundarne kanalizacije Nova Dobrava 3 

(Gre za projekt izgradnje meteorne kanalizacije na 

območju od vrtca, gostišča Zreški gaj do odcepa za 

Novo cono. Ocenjena vrednost projekta je 

750.000,00 €). 

V nadaljevanju želimo izpostaviti projekt Očistimo 

reko Dravinjo, ki ga s sodelovanjem sosednjih 

občin uspešno vodi naša občina. Projekt zajema 

aktivnosti v štirih sklopih, in sicer odvajanje in 

čiščenje odpadnih voda, pitna voda, ravnanje z 

odpadki ter urejanje porečja. Kar se tiče segmenta 

odpadnih voda, bo občina v letu 2010 oddala 

vlogo, pričakuje se odobritev kohezijskih sredstev 

in izvedba razpisa velike vrednosti za izbor 



 

 

 

POBa – skupen e-časopis sedmih občin od POhorja do Bohorja 

 
 

izvajalca. Vrednost investicije je ocenjena na 2,5 

milijona €, od tega za Občino Zreče 10 %. Izvajanje 

del na terenu se bo začelo v letu 2010. Poleg 

čistilne naprave se bo gradil tudi kolektor, na 

katerega bodo priključene vse veje kanalizacij, ki 

jih gradimo po mestu. Ocenjena vrednost 

investicije je 1,7 milijona €. Terminski plan, 

korigiran investicijski program (IP) 11. 12. 2009, 

popravljena in oddana vloga  21. 12. 2009, izdaja 

odločbe s strani SVLR 31. 03. 2010, začetek gradnje 

avgust 2010, konec gradnje 31. 09. 2012. 

 

Segment vodoskrbe 

Predmet tega projekta je nadgradnja in povezava 

obstoječega javnega vodovodnega omrežja v 

občini Zreče. V ta namen je potrebno zgraditi nove 

vodovodne objekte (vodohrani (VH), črpališča, 

razbremenilniki) in cevovode, ki bodo obstoječo 

infrastrukturo povezali z novimi vodnimi viri ter 

zagotovili učinkovitejšo oskrbo s  sanitarno pitno in 

požarno vodo v Občini Zreče. Projekt je 

projektantsko ocenjen na 6 milijonov €, od tega bo 

Občina Zreče prispevala 10 %. V letu 2010 

pričakujemo odobritev kohezijskih sredstev in 

izvedbo razpisa velike vrednosti za izbor izvajalca. 

Povezovalni magistralni vod poteka od meje z 

Občino Oplotnica do meje z Občino Slovenske 

Konjice preko njihovega ozemlja zopet v Občino 

Zreče in naprej do meje z Občino Vitanje.  

Odpadki: Za predelavo odpadkov je odločba že 

pridobljena. Projekt je v fazi izbire izvajalca 

gradnje. 

Urejanje porečja Dravinje: V Občini Zreče se bo iz 

kohezijskega financiranja na porečju Dravinje 

zgradila pregrada na Sopočnici, za katero je že 

pridobljeno gradbeno dovoljenje. Dela bo izvajal 

koncesionar za porečje Drave. 

 

Za konec naj omenimo še nekaj drugih investicij, ki 

so širšega pomena za našo okolico, in se bodo 

odvijale na področju cestne infrastrukture. V prvi 

vrsti je to izgradnja krožišča Stranice v sodelovanju 

z DRSC. Vrednost naložbe je približno 605.000,00, 

od tega je naš delež okoli 60.000,00 €, sledi 

rekonstrukcija LC  Vitanje–Resnik–Lukanja, 

ocenjena vrednost znaša 1.600.000,00 €. 

Investicijo nameravamo financirati s sredstvi SVLR, 

23. člen ZFO v 5. letih. Občina je v letu 2009 

pristopila tudi k sanaciji kanalizacije in ceste 

Jamnik. Projekt je vreden 245.000,00€, financiran 

bo 3 leta. Z deli smo začeli 09. 11. 2009. Izvajanje 

se je začelo z nasutjem s tamponom, nadaljevalo 

pa se bo z izkopi in montažo kanalizacije, elektrike 

in javne razsvetljave. V naslednjem letu bomo 

izvedli postavitev robnikov za pločnik in 

preplastitev z asfaltom. Sledi asfaltiranje cest v 

Dobrovljah v višini 50.000,00 €, kar bo 

zagotovljeno v celoti iz občinskega proračuna. Za 

investicijo Most v Radani vasi se bo občina v 

letošnjem letu prijavila na razpis Obnova vasi, 

ukrep 322, kjer pričakujemo 50 % sofinanciranje. 
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Ocenjena vrednost investicije je 170.000,00 €, 

financiranje se načrtuje za 3 leta. 

Omembe vredni projekti so tudi projekt Občina po 

meri invalidov, obnova knjižnice, nadaljevanje 

obnove železniške postaje in muzeja, nadgradnja 

Vodovnikove zbirke, dokončanje igrišč na Skomarju 

in Resniku, varstvo in ohranjanje kulturne 

dediščine cerkve Sv. Neža, Ošlakove kovačije, 

projekt obnove turistične in obvestilne 

signalizacije. 

Sandra Godec Mavhar 

Direktorica občinske uprave  

 Gregor Kovačič 

Vodja režijskega obrata 
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PROJEKTI LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE »OD 

POHORJA DO BOHORJA« 

Program razvoja podeželja RS v obdobju 2007-

2013 ponuja možnosti črpanja nepovratnih 

sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja skozi 

različne ukrepe štirih osi. Četrta os, to je os Leader, 

je namenjena vzpostavljenim delujočim lokalnim 

akcijskim skupinam (LAS-ov je v Sloveniji 33), da 

same izberejo projekte, ki so zanje pomembni in 

bodo prispevali k realizaciji ciljev, ki so si jih 

zastavile v lokalnih razvojnih strategijah (strateški 

dokument z opredeljenimi razvojnimi problemi, 

potenciali in cilji). Program Leader je namenjen 

izboljšanju razvojnih možnostih podeželja ob 

izkoriščanju lokalnih virov in aktivni vlogi 

lokalnega prebivalstva. 

 
Na otvoritvi Vodovnikove zbirke 

Za izvedbo lokalne razvojne strategije skrbi 

upravljalec LAS »Od Pohorja do Bohorja« (LAS), to 

je Razvojna agencija Kozjansko, ki skrbi za 

delovanje LAS ter je kontaktna oseba za Leader 

pisarno na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano (MKGP).  

LAS »Od Pohorja do Bohorja«, ki zajema območje 

občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske  

 

 

 

Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče, je pripravila v 

obdobju od leta 2008 do 2010 26 projektov, od 

tega je dvanajst projektov že zaključenih, štirje še 

potekajo. Skupna vrednost 16 potrjenih projektov 

iz leta 2008 in 2009 znaša cca 406.721,00 €, od 

tega znaša znesek sofinanciranja Leader sredstev 

do 218.689,00 €. 

 
Železniška postaja v Zrečah 

V Letnem izvedbenem načrtu (LIN) za leto 2010 je 

vključenih 10 projektov: Do znanja preko 

izobraževanja – marketing, trženje, pr, 

računalništvo; Gozdna učna pot Dobrna; Vsaka vas 

seže v deveto mesto;  Dodajanje vrednosti 

travniškim sadovnjakom; Z objektivom na lov; 

Srčkova učna pot; Najdi svojo pot; Živi muzej na 

Konjiškem gradu – poletje 2010; Od Rifnika do 

Rifnika; Ohranjanje etnoloških predmetov.  

Vsebine projektov so: ureditev tematskih/učnih/ 

gozdnih/pohodnih poti, vzpostavitev kmečke 

tržnice, ureditev tematske zbirke, izboljšanje 

uporabe interneta na podeželju, razvijanje in 

spodbujanje podjetništva in dopolnilnih dejavnosti 

na podeželju, razvoj in trženje novih ekoturističnih 

produktov, usposabljanja in izobraževanja. 

 

LAS »OD POHORJA DO BOHORJA« 
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Otvoritev tržnice v Vitanju 

S sofinanciranjem sredstev iz programa Leader je 

urejena in označena Guzajeva pohodna pot, ki 

poteka po Prevorju, Planini in Dobju, nadgrajen 

spletni portal Podezelje.com, kjer imajo možnost 

svoje predstavitve podeželski ponudniki z območja 

LAS, urejena Vodovnikova zbirka v Skomarju in 

obnovljen kompleks železniške postaje v Zrečah, 

vzpostavljena kmečka tržnica v Vitanju, na kateri 

svoje pridelke in izdelke prodajajo okoliški 

ponudniki. V okviru projekta »Izboljšaj svojo 

lokalno skupnost« je vzpostavljena mreža 

sodelovanja mladinskih in drugih društev v občini 

Šentjur in mladinska spletna stran www.mladi-

sentjur.si. Urejena je krožna planinska pot po 

obronkih Dobrne, »Od Miklavža do Miklavža«. 

 
Teden starih obrti in običajev v Dobju 

 Zaključeni so tudi projekti: Teden starih obrti in 

običajev v Dobju, v sklopu katerega je  izdelan 

register mojstrov starih obrti in običajev v Dobju, 

Prepletanje niti preteklosti v sedanjosti, kjer so se 

skozi projektne aktivnosti mladi seznanili z bogato 

kulturno dediščino, s tradicionalnimi znanji, z 

navadami, s kulinariko, z oblačilno in duhovno 

kulturo območja in projekt Učeče se podeželje z 

izvedenimi številnimi programi usposabljanj s 

temami: ohranjanje podeželja, iskanje tržnih poti 

na kmetijah, okoljske delavnice, kulinarika nekoč in 

danes, komunikacija z gosti, tečaji v tujem jeziku, 

računovodstvo, restavriranje, ročno kovanje, ročno 

in strojno šivanje. V aprilu 2010 se je zaključil 

projekt »Kneippovi parki podeželja«, v okviru 

katerega so se izdelale tipske idejne zasnove za 

ureditev kneippovih aktivnih parkov, ki so na voljo 

potencialnim investitorjem in projekt »Učne poti 

po Ponikvi«, kjer so na območju KS Ponikva uredili 

kraško vodno in geografsko zgodovinsko učno pot.  

Pohodne poti po Dobrni 

Nosilec projekta mora ob zaključku projekta 

oziroma faze projekta oddati na sedež upravljalca 

LAS zahtevek s  poročilom o opravljenih 

aktivnostih z vsemi zahtevanimi dokazili. 

Upravljalec opravi prvostopenjsko kontrolo 

projekta in nato pošlje na predpisanem obrazcu 

zahtevek za izplačilo sredstev na MKGP. 

Za nosilca projekta je pri oddaji zahtevka skupaj s 

poročilom do LAS pomembno, da upošteva 
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smernice in navodila za pravilno označevanje v 

okviru projektnih aktivnosti, dosledno pisanje 

časovnic, ustrezno ovrednotenje prispevka v 

naravi, upoštevanje terminskega in stroškovnega 

plana aktivnosti, zagotavljanje finančnih virov, 

arhiviranje dokumentacije in skladnost z Letnim 

izvedbenim načrtom, v katerega je projekt 

vključen. 

Poleg administrativne kontrole vseh zahtevkov 

opravi Skupina za kontrolo sistema upravljanja in 

nadzora z MKGP tudi kontrolo na kraju samem, 

na terenu, pred izplačilom. 

 
Kulturni program na Guzajevem pohodu 

LAS izbira projekte na vsakoletnem javnem pozivu. 

Letos bo junija odprt javni poziv za projektne 

prijave za leto 2011. Prijavijo se lahko predstavniki 

javnega, zasebnega in ekonomskega sektorja 

(društva, podjetja, posamezniki, lokalne skupnosti, 

…). V okviru izvajanja pristopa Leader je možno 

pridobiti sredstva za projekte, ki prispevajo k 

uresničevanju širše družbene koristnosti, imajo 

dolgotrajen pozitiven učinek na okolje ter 

prispevajo k izboljševanju razvojnih možnosti 

območja. 

LAS želi pridobiti nabor inovativnih projektov, 

skladnih z veljavno zakonodajo in standardi, v 

okolju potrebnih ter z zagotovljenimi viri za 

izvedbo, ki bodo prispevali k izvajanju Lokalne 

razvojne strategije, kjer so opredeljene razvojne 

usmeritve LAS: razvoj lokalnih proizvodov in 

njihovo trženje, razvoj podjetništva na podeželju, 

razvoj trajnostne turistično-rekreativne ponudbe 

podeželja z izkoriščanjem naravnih in kulturnih 

potencialov, osebnostna rast, razvoj učeče se 

družbe in razvoj ter krepitev sodelovanja z 

drugimi območji. Izbrani projekti bodo po 

zaključku projekta in po izvedeni kontroli s strani 

MKGP upravičeni do povrnitve dela stroškov iz 

sredstev programa Leader. 

Projekti, ki se izvajajo na celotnem območju LAS, 

prispevajo k ustrezni družbeni in fizični 

infrastrukturi, k ohranjanju delovnih mest, 

obogatitvi obstoječe ponudbe, večji 

prepoznavnosti, dvigu izobrazbene ravni ter večji 

povezanosti, s čimer se krepi medsebojna 

povezanost ter sodelovanje posameznikov in 

organizacij pri sprejemanju odločitev in njihovi 

realizaciji, na ta način se prispeva k ohranjanju 

specifične identitete podeželskega območja ter se 

hkrati izboljšujejo razvojne možnosti območja »Od 

Pohorja do Bohorja«. 

Spletna stran LAS »Od Pohorja do Bohorja«: 

http://www.ra-kozjansko.si/las  

 

RA Kozjansko, 

upravljalec LAS »Od Pohorja do Bohorja« 

Jelena Zupanc 
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PREDSTAVITEV OBMOČJA NA SEJMU 

TURIZEM IN PROSTI ČAS 

Razvojna agencija Kozjansko je pestro ponudbo 

občine in širšega območja predstavila v okviru 

projekta Wellness 3 plus.  

Bogastvo ponudbe smo razdelili v tri tematske 

sklope: aktivne počitnice, doživetje narave in 

gastronomije, ter doživetje kulture kot tri dodane 

vrednosti tradicionalni ponudbi številnim 

zdraviliščem in wellness centrom na širšem 

območju Kozjanskega, Obsotelja, Dravinjskega in 

Krapinsko - zagorskega.  

Sejem TIP je ena največjih turističnih prireditev pri 

nas. Na Gospodarskem razstavišču se je v štirih 

dneh, kolikor je trajala sejemska predstavitev, 

predstavilo preko 120 ponudnikov turističnih 

storitev iz trinajstih držav, sejem pa je obiskalo 

okoli 15.000 obiskovalcev in poslovnih gostov ter 

mnogo domačih in tujih novinarjev. 

Predstavitev območja na sejmu TIP 

Na skupnem prostoru, v Stekleni dvorani 

Gospodarskega razstavišča v Ljubljani se je tako 

predstavilo skoraj trideset različnih ponudnikov. V 

času sejma, so si lahko obiskovalci ogledali, 

spoznali, okusili in kupili dobrote, našli številne  

 

 

 

 

 

promocijske materiale in izletniške namige, ter 

konkretne informacije za potepanja in raziskovanja 

po vseh občinah, ki so partnerice v projektu. 

 

Osrednja nit je bila wellness ponudba,  ki pomeni 

način življenja in dobro počutje telesa in duha v kar 

najširšem smislu, ter tako vključuje naravo, šport, 

kulinariko in kulturo skozi številne atraktivne 

prireditve, dogodke, izlete.  

Za animacijo obiskovalcev je bilo poskrbljeno 

z družabno igro »Od Pohorja do Bohorja«, kjer so 

se le ti preizkusili v poznavanju območja. 

Zanimanje je bilo izjemno ne le s strani 

stacionarnih gostov, temveč tudi s strani šol in 

ostalih izletniških ciljnih skupin.  

RA Kozjansko 

 

 

 

 

 

 

TURIZEM 
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PROJEKT »VODE DVEH SVETOV – MED 

POH2ORJEM IN BOH2ORJEM« FINALIST 

NATEČAJA EDEN 

V tekmovanju za prestižni naslov evropske 

destinacije odličnosti (EDEN) je Razvojna agencija 

Kozjansko s svojim prijavljenim projektom »Vode 

dveh svetov – Med PoH2Orjem in BoH2Orjem«, 

prišla v izbor finalistov. Za naziv Evropske 

destinacije odličnosti 2010 se v ožjem izboru 

potegujejo poleg naše destinacije »Od Pohorja do 

Bohorja«, še destinacije Bohinj, Idrija, Šaleška 

dolina in območje reke Kolpe. 

 

V torek, 6. 4. 2010, je Šentjur obiskala 6-članska 

strokovna komisija Slovenske turistične 

organizacije. Komisijo so sestavljali Dr. Tanja 

Mihalič, prof. dr. Janez Bogataj, mag. Irena 

Milinkovič, mag. Tanja Lešnik Štuhec, Gabriela 

Grčar, mag. Maja Pak in mag. Toni Brezovec. 

 

Predstavitev je bila uspešna in člani komisije so bili 

z videnim zadovoljni, na koncu pa je zmagala 

destinacija reke Kolpe s produktom »Kolpa. 

Dotakni se zgodbe.« 

RA Kozjansko 

 

 

 

SLOVENSKE KONJICE NA SEJMU V MILANU 

Slovenska mesta so s svojo dediščino, s svojimi 

legendami in s svojo sodobno živahnostjo na 

presenetljive načine povezana z okoljem, zato je 

vsako tako zelo drugačno. Združenje zgodovinskih 

mest Slovenije, katerega aktiven člen so tudi 

Slovenske Konjice, se je letos ponovno predstavilo 

na turističnem sejmu BIT v Milanu, ki je potekal od 

18. do 21. 2. 2010. 

Slovenija se je na turistični borzi predstavila na 180 

m2 površine, Združenje zgodovinskih mest pa se je 

v sklopu slovenske stojnice predstavilo na 

samostojnem pultu. Zanimanje obiskovalcev so 

člani Združenja zgodovinskih mest pritegnili 

predvsem z oblačili iz 19. stoletja, klekljarico iz 

Idrije, maskoto iz mesta Koper ter z animacijo, in 

sicer z masažami, slovenskim vinom, glasbo, 

kulinarično ponudbo, nagradnimi igrami in drugimi 

zanimivimi dogodki. 
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Predstavitev občine Slovenske Konjice 

na sejmu v Milanu 

Povpraševanje na sejmu je bilo izjemno dobro in 

javnost si je z zanimanjem ogledala slovensko 

stojnico. Obiskovalci so v večini povpraševali po 

zdraviliščih ter zgodovinskih mestih. Po tem je 

Slovenija v očeh italijanskih gostov najbolj 

poznana.  

S predstavitvijo na turističnem sejmu v Italiji in z 

izdajo novega kataloga Mesta kulture se Slovenske 

Konjice umeščajo na evropski zemljevid 

zgodovinskih mest.  

Občina Slovenske Konjice 

 

 

 

NEKDANJI GENERALNI SEKRETAR ZN NA 

OBISKU V ŽIČKI KARTUZIJI 

Predsednik republike Danilo Türk je 6. aprila 2010 

v Ljubljani sprejel nekdanjega generalnega 

sekretarja Združenih narodov Kofija Annana, ki se 

je v Sloveniji mudil na delovnem obisku. Teme 

njunih razgovorov so bila aktualna vprašanja v 

svetu, razmere v Afriki ter možne rešitve 

gospodarske in finančne krize.  

 

7. aprila pa je nekdanji generalni sekretar Koffi 

Annan obiskal tudi naše kraje. V okviru 

neformalnega obiska je s soprogo in taščo obiskal 

Terme Zreče ter Žičko kartuzijo. Sprehod med 

starodavnimi zidovi samostana je bil za goste 

sproščujoč in prijeten, v družbi župana, Mirana 

Gorinška in občinske delegacije pa so preživeli 

prijetno popoldne v sončni dolini sv. Janeza 

Krstnika. Obisk je zaznamoval topel stisk roke ter 

tople želje ob prihajajočem rojstnem dnevu 

dragega gosta, ki je trenutno član upravnega 

odbora Sklada Združenih narodov, humanitarnega 

sklada za javno-zasebna partnerstva, vodi pa tudi 

Globalni humanitarni forum. 

 
Nekdanji generalni sekretar Združenih narodov 

Kofi Annan na obisku v Žički Kartuziji 

Izkazani obisk pomeni izjemno priznanje našemu 

pomniku zgodovine, Žički kartuziji, ki se s počasno 

a vztrajno obnovo počasi umešča na zemljevid 

spomenikov evropskega in svetovnega pomena. 

 

Občina Slovenske Konjice 
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SLOVENSKE KONJICE OBISKALA DELEGACIJA 

IZ BOSNE IN HERCEGOVINE 

V torek, 6. aprila 2010 je Slovenske Konjice 

obiskala delegacija Regionalne razvojne agencije 

Nerda iz severovzhodne Bosne in Hercegovine. 

Nerda z glavnim sedežem v Tuzli je vodilna 

organizacija za socialno-ekonomski razvoj 

severovzhodne Bosne, z vizijo, vzpodbujanja 

trajnostnega in skladnega razvoja celotne 

ekonomske regije, ustvarjanja boljših delovnih in 

življenjskih pogojev ter možnosti za vse. 

 
Delegacija iz Bosne in Hercegovine 

Delegacija, ki so jo poleg predstavnikov Nerde 

sestavljali župan Občine Orašje, predstavniki 

gospodarskega sektorja, predstavnik Zavoda za 

zaposlovanje Tuzla, je svoj obisk pričela na Obrtno-

podjetniški zbornici Slovenske Konjice. 

Vodstvo zbornice je gostom v uvodu predstavilo 

organiziranost zbornice, temeljne naloge, strateške 

usmeritve obrtnozborničnega sistema ter trenutno 

stanje na področju obrtništva oziroma podjetništva 

na našem območju. 

Gostje so pot nadaljevali proti Škalcam, kjer so si 

ogledali novo vinsko klet, nad katero so bili 

izjemno navdušeni.  Opoldne pa jih je sprejel 

župan Občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek.  

Člane delegacije je  zanimala organiziranost 

državne in lokalne uprave, vloga posameznih 

institucij v družbi ter predvsem izkušnje pri 

koriščenju sredstev Evropske unije.  

Gostje so obisk na konjiškem zaključili z obiskom 

doline Sv. Janeza, kjer so doživeli in spoznali 

skrivnosti Žičke kartuzije. 

Občina Slovenske Konjice 

Urad župana 

 

 

POKOP PUSTA NA DOBRNI 

Na pepelnično sredo, 17. 2. 2010, je ob 16. uri v 

centru Dobrne potekal 45. tradicionalni Pokop 

pusta letos pod organizacijo Javnega zavoda za 

turizem, šport in kulturo Dobrna. 

Preko 1000 obiskovalcev prireditve si je ogledalo 

tradicionalno povorko, ki je krenila iz Novega 

gradu proti centru Dobrne. Povorke se je udeležilo 

štiriindvajset vozov iz Dobrne, Nove Cerkve, Socke, 

Vojnika, Šmarjete, Trnovelj, Celja, Galicije in Pesja 

pri Velenju z raznoliko tematiko od pravljičnih 

junakov in likov do aktualnih tem iz lokalnega in 

širšega družbenega in političnega življenja. Skupaj 

je bilo nastopajočih okoli dvesto petdeset. Za 

prijetno razpoloženje in glasbo je poskrbela Godba 

Dobrna s pobratenimi člani godbe iz Nove Cerkve. 

  

Zasedala je tudi komisija v sestavi: g. Martin Brecl 

– župan Občine Dobrna, g. Benedikt Podergajs – 

župan Občine Vojnik in g. Anton Mogu – eden 
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izmed ustanoviteljev in začetnikov Pokopa pusta 

na Dobrni. 

 
 

V pustnem času, ko prevzamejo oblast maškare, se 

na pokopu pusta vsi poslovijo in pust mora plačati 

za grehe, ki so bili storjeni. Tako je bil pust ob 

koncu prireditve sežgan v krematoriju. Letos je 

vdova Kasa izgubila pusta, ki je bil krščen za 

FINANCERJA, pust pa nam je zapustil oporoko.  

Gledalci in obiskovalci prireditve so se lahko ob 

stojnicah okrepčali in posladkali z raznovrstnimi 

dobrotami. Vozovi so bili zelo raznoliki in tudi vsi 

nagrajeni ter po končani povorki tudi pogoščeni. 

Iskrena hvala vsem, ki ste pomagali, da je bila 

prireditev lepo izpeljana, še posebej PGD Dobrna 

za soorganizacijo in redarstvo. 

Iskrena zahvala gre vsem sponzorjem: Občini 

Dobrna in Režijskemu obratu Občine Dobrna, 

Termam Dobrna d.d., Ustanova Hiša 

eksperimentov, Hiša kulturne dediščine – Zbirka 

Polenek, Turistična kmetija Šumečnik, Razvojna 

agencija Kozjansko, ZKŠT Žalec, Center za šport, 

turizem in informiranje Laško, Slaščičarna Jagoda – 

Ibrahimi Šenazi s.p., Simbio d.o.o., Gostilna Koren, 

TIC Slovenske Konjice, Kava bar mini Rosi – Branka 

Rošer s.p., Bistro Janez iz Galicije, Gostišče pod 

gradom, Avtomehanika, avtovleka in vulkanizacija 

gum – Škoflek Jože s.p., Mercator d.d., 

Zavarovalnica Triglav d.d. 

Bogdana Mešl 

TURIZEM ŠUMEČNIK VABI 

Letošnja zima z dovolj snega in nizkimi 

temperaturami je postregla s prgiščem lepote. 

Tisti, ki ste v januarju in februarju imeli priložnost 

obiskati kmetijo Šumečnik in stopiti samo 200 m 

naprej proti izviru Šumečnice, ste imeli kaj videti. 

Voda je pod izvirom in preko apnenčastih previsov 

ustvarila čaroben splet ledenih kristalov in sveč, ki 

so žareli v jutranjem soncu in se nastavljali 

fotografom. 

 
Slap Šumečnik 

Bo že držalo. »Tam gor v Šumečah je vedno kaj 

videti«! 

Ko boste to brali, bo že čutiti dih pomladi. Ob 

potoku vas bodo pozdravili zvončki in teloh, cveteli 

bosta leska in resa ter bele mačice. 

Čudovit splet cvetov in barv, ki se jih splača 

ogledati. 

Anton Mogu 
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PIKNIK PROSTOR NA KMETIJI MAROVŠEK 

Kmetija Marovšek se nahaja na obronku Paškega 

Kozjaka na nadmorski višini 600 m, od Dobrne 

oddaljena 4 km. Od same kmetije so možni številni 

krajši ali daljši sprehodi na različne točke; kot na 

primer sprehod na hrib Grušovec ali sprehod do 

Drenovca in Lovske steze itd. V neposredni bližini 

je tudi spomeniško zaščitena hiša z dobro 

ohranjeno črno kuhinjo, ki si jo je možno tudi 

ogledati. Na sami kmetiji je možen ogled stare 

kovačnice in številna stara orodja, ki so jih nekdaj 

uporabljali  pri starih kmečkih opravilih. 

 
Piknik prostor na Dobrni 

 Na kmetiji Marovšek, Brdce nad Dobrno 2, nudimo 

piknik prostor po predhodnem naročilu. Prostor je 

primeren tudi za večje prireditve, kot je poroka in 

druge zaključene družbe. Podrobne informacije 

dobite osebno pri nas ali na telefonski številki 031 

259 636.  

Branko Brecl 
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PRAZNOVANJE KULTURNEGA PRAZNIKA 

Na Dobrni je bilo praznovanje Kulturnega praznika 

s prekrasno kulturno prireditvijo učencev OŠ 

Dobrna, ki je bila v telovadnici OŠ Dobrna, 4. 

februarja 2010 in proslavo ob kulturnem prazniku, 

8. februarja 2010, v kateri so sodelovali poskočna 

in vesela Folklorna skupina KUD Dobrna, učenke 

OŠ Dobrna s prebiranjem poezije Franceta 

Prešerna, g. Bojan Vrečer s svojo pesmijo France in 

govoru predsednice Kulturno umetniškega društva 

Dobrna ge. Marije Deu Vrečer. 

 
Ples Folklorne skupine Dobrna ob kulturnem prazniku, 

ki v letošnjem letu praznuje svoj okrogli jubilej 60 let 

Pozitivno nas je vse presenetil g. Bojan Vrečer, ki 

nam je razkril poleg svoje strasti do fotografije še 

svojo pesniško žilico. Glede na življenje našega 

velikega pesnika Franceta Prešerna je izbor 

prostora za proslavo ob kulturnem prazniku v 

kavarni hotela Vita zelo pristna. 

Bistvo kulturnega praznika je v tem, da je to 

praznik kulture – ne samo književnikov in 

književnosti, temveč slovenske kulture nasploh 

(zato je tudi uradno ime tako in ne Prešernov dan, 

je pa dan izbran na dan Prešernove smrti, da se 

hkrati spomnimo tudi našega največjega pesnika).  

 

 

 

 

 

Govor predsednice KUD Dobrna, 

ge. Marije Deu Vrečer 

Na ta dan se podeljujejo Prešernove nagrade 

različnim umetnikom - književnikom, glasbenikom, 

kiparjem, arhitektom itd.). Kultura je zelo raznolika 

in ima neverjetno močan duh in energijo.  

Bogdana Mešl 

FRANCE 

V sredo zimsko jutro 

decembrsko je leta 1800 

Na svet privekal je fantič krepak 

pod soncem v deželi tej noben mu ni enak. 

pr Ribču v Vrbi rodil se ta je korenjak 

 

Slovencam venec zvil je čudovit 

povzdignil nas v Evropo in na zid. 

Od koder vidijo se  svetle zarje sreče 

vseh narodov sveta ljubezni neboleče. 

 

Besed in misli nam na srce je mnogo lepih dal, 

v pesmi naši bo vekomaj ostal 

Častimo smrt njegovo, 

ne rojstva dan veseli 

Memento mori poeti mu vekomaj bodo peli. 

 

Bojan Vrečer 

KULTURA 
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NAJ SNEŽAK V SAVINJSKI REGIJI 

V začetku leta 2010 je Skupnost občin Slovenije v 

pozdrav naravi po štirih letih ponovno pripravila 

zimsko akcijo »Naj snežak«. Na Skupnosti občin 

Slovenije so izbrali pravo leto, saj to zimo ni 

zmanjkalo snega in pogoji za izdelavo »Naj 

snežakov« so bili več kot ugodni. Omenjena akcija 

se je pričela 6. januarja in je trajala vse do prvega 

pomladnega dne. 

»Naj snežak« Občine Slovenske Konjice 

z županom Miranom Gorinškom 

K sodelovanju za »Naj snežaka« se je lahko prijavila 

občina, le ta pa je lahko k sodelovanju povabile 

zaposlene v občinskih upravah, šole, vrtce, 

kulturne zavode, zimske službe ali kogarkoli, ki bi 

postavil ali pomagal postaviti snežaka. 

Pravila igre so bila preprosta. Narediti je bilo 

potrebno snežaka, ga fotografirati skupaj z 

županom ali županjo ter fotografije poslati na 

info@skupnostobcin.si in objavili so jih na spletni 

strani, kjer je bila možnost ogleda vseh sodelujočih 

»Naj snežakov« in tudi glasovanje. 

 

 

 

 

 

»Naj snežak« Občine Zreče 

z županom mag. Borisom Podvršnikom 

Iz Savinjske regije so se k sodelovanju v akciji »Naj 

snežaka« odzvale občine Slovenske Konjice, Zreče, 

Šentjur in Dobje. Vse omenjene občine so k 

sodelovanju povabile vrtce in si naredile prijetno 

druženje ter lep dogodek. 

»Naj snežaki« so bili sila izvirni, še posebej konjiški 

»Naj snežak«, ki so ga izdelali otroci vrtca 

Slovenske Konjice – enota Slomškova in ga 

poimenovali Konjiški snežni zmaj. Zmaj z 

mogočnim repom in krili je razveseljeval Konjičane 

in vse mimoidoče. 

»Naj snežak« Občine Dobje 

z županom Francem Salobirjem. 

SPOMIN NA ZIMO 
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Nič manj ni bila izvirna občina Zreče, ki je svojega 

»Naj snežaka« poimenovala kar Zlodej. Njihov 

snežak je predstavljal Zlodeja - maskoto Rogle 

Open, ki pa so ga izdelali otroci vrtca Zreče. 

Tudi otroci iz Občine Šentjur so izdelali pravega 

velikana, ki je bil skoraj enkrat večji od župana. 

 
»Naj snežak« Občine Šentjur 

z županom mag. Štefanom Tislom 

Snežaku in otrokom vrtca Občine Dobje pa je na 

harmoniko zaigral celo župan in jim v zahvalo, da 

so izdelali snežaka, pripravil pravo zimsko rajanje. 

 

Sergeja Podkrajšek 

 

 

 

ZIMSKE DNI SMO SI NA DOBRNI POPESTRILI 

NA RAZLIČNE NAČINE 

V začetku januarja je Javni zavod za turizem, šport 

in kulturo organiziral brezplačno predstavitev 

programov vadbe in sicer pilatesa, joge, 

trebušnega plesa in tai chi shibashi. Zanimanje in 

obisk sta bila velika. Udeleženci so bili navdušeni 

nad predstavitvijo različnih oblik vadbe in nad 

samo predstavitvijo programov. 

Utrinek iz predstavitve programov vadbe 

V Kulturnem domu Dobrna potekajo vadbe 

pilatesa z elementi joge ob ponedeljkih od 19. do 

20. ure, program trebušnega plesa s tai chi 

shibashi poteka ob ponedeljkih od 18. do 19. ure. 

V primeru dodatnega interesa za posamezen 

program vadbe lahko pokličete na tel.št. 780 10 

64, 040 688 101 ali pišete na elektronski naslov: 

tic@dobrna.si.  

Uvod v predavanje o feng shui in energijskih 

točkah v Zdraviliškem parku sta nam popestrili s 

prečudovito glasbeno točko Mihaela in Marina 

Hrovat, ki se nas je dotaknila v srce. Načela feng 

shui in pozitivne točke v Zdraviliškem parku nam je 

predstavila ga. Irena Žagavec. Predstavila nam je, 

kako lahko v vsakdanjem življenju s feng shuiem 

omilimo ali nevtraliziramo negativne vplive energij 

in spodbudimo delovanje pozitivnih energij. Sam 

sprehod skozi park nas napolni z energijo in 

zadrževanje na pravilnih energijskih točkah na nas 

vpliva zelo pozitivno. 
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»Čarobni« zvoki glasbe so popeljali poslušalce na 

predavanju v prečudovit večer. Sestri Mihaela in 

Marina Hrovat. 

 

Ga. Irena Žagavec nam je svetovala o pretoku 

energij či ob iskanju harmoničnega življenja, 

predavala o načelih feng shui in samem 

Zdraviliškem parku s pozitivnimi točkami, 

ki temeljijo na elementih zemlje, 

kovine, vode, lesa in ognja. 

 

V toplejših mesecih bomo še organizirali sprehod 

skozi park in predstavitev energijskih točk. V 

primeru interesa nam pišete na elektronski naslov: 

tic@dobrna.si in bomo organizirali predstavitev 

teh pozitivnih točk.  

Na sejmu Turizem in prosti čas v Ljubljani, ki je 

potekal od 21. 1. 2010 do 24. 1. 2010, ki je največja 

turistična promocija na enem mestu v Sloveniji, se 

je predstavila tudi Dobrna s Termami Dobrna d.d. 

in ostalo turistično in etnološko dediščino s 

predstavniki Term Dobrna d.d., ZTŠK Dobrna, 

Turističnega društva Dobrna in Veselimi fušarji. 

Sejem je obiskal tudi župan Občine Dobrna, g. 

Marin Brecl z delom občinske uprave. 

 
Na sejmu so za veselo vzdušje in domače 

kulinarične dobrote poskrbeli Veseli fušarji 

 
G. Andrej Klanjšek ob predstavitvi raznolike 

ponudbe Term Dobrna d.d. in ostale pestre 

ponudbe Dobrne) 
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V januarju nas je obiskala tudi vodja Zavoda za 

varstvo narave, območne enote Celje, ga. Mojca 

Tomažič, ki nam je z zanimivo tematiko Voda je 

največji umetnik – varstvo narave v Občini Dobrna, 

popestrila večer. Predavanje, ki je bilo v Kulturnem 

domu Dobrna, je predstavila delovanje Zavoda za 

varstvo narave, naravne vrednote in značilnosti 

Dobrne ter okolice. 

Imamo nekaj zanimivih naravnih vrednot v občini, 

za katere še marsikateri občan ne ve, da sploh 

obstajajo. V občini imamo tudi del Nature 2000 na 

severnem delu občine pod obronki Paškega 

Kozjaka. 

Poudarjeno je bilo, da zaradi nepremišljenih potez 

v kmetijstvu (intenzivno kmetijstvo, prehitra košnja 

ipd.) ali zaradi gradbenih posegov velikokrat 

izginjajo najrazličnejše rastlinske vrste. Poudarila  

in pohvalila je tudi Planinsko društvo Dobrna, ki 

lepo skrbi za ohranjanje poti v občini in tudi pri 

terenskem ogledu naravnih vrednot občine, pred 

predavanjem, je sama srečala kar dosti 

sprehajalcev, ki so iskali določene označene 

vrednote ali znamenitosti narisane na karti občine.  

Predavanje ge. Mojce Tomažič o zanimivi naravi v 

Dobrni 

Določene naravne vrednote bi bilo tudi smiselno 

označiti z manjšo tablo, ki bi jo ponazarjala. 

Predstavila nam je tudi Naravovarstveni atlas, ki je 

dostopen tudi na spletni strani: 

www.naravovarstveni-atlas.si/ISN2KJ/ in na 

katerem si lahko po celotni Sloveniji pogledamo 

območja Nature 2000, zavarovana območja, 

ekološko pomembna območja in naravne 

vrednote. Na predavanjih je vsak udeleženec prejel 

poučne zloženke Zavoda za varstvo narave. 

 
Skalni mož 

avtor fotografije: Zavod RS za varstvo narave, OE Celje 
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Zima je letos bila res bela in zapadlo je ogromno 

snega. V Lokovini pod ruševinami Kačjega gradu 

smo opazili največjega snežaka v občini, ki je meril 

4,30 m v višino. Gregor Habe, Maša Ferme, 

Damjan Arlič, Matic Drolc in Stanko Mihelak so ga 

gradili z navdušenjem in zimsko mladostno 

razposajenostjo. Ogromne kepe so kotalili vse od 

vrha hriba izpod ruševin Kačjega gradu, ko pa 

snežnih kep ni bilo več mogoče kotaliti, se je Grega 

povzpel na kepo, ostali pa so mu podajali snežne 

kepe in tako oblikovali ogromnega snežaka. Ker je 

Grega moral na ogromnih snežnih kepah kar precej 

časa ležati, se je tudi prehladil, vendar so se zelo 

zabavali in snežak je bil res prava »atrakcija«. 

 
Ogromen snežak pod ruševinami Kačjega gradu je  

pozdravljal mimoidoče 

 

 
Graditelji snežaka so ga krstili s šampanjcem 

Letošnja zima je poskrbela še za eno novost v 

Zdraviliškem parku. Gostje Term Dobrna d.d. in 

tudi ostali obiskovalci Dobrne so se lahko zapeljali 

po krajši krožni tekaški progi po Zdraviliškem parku 

in s tem omogočili tudi nekaj snežnih, zimskih 

športnih užitkov tekačem na smučeh kar v samem 

parku. 

Počitniške dni v februarju so lahko otroci preživeli 

tudi v Kulturnem domu Dobrna in v Krajevni 

knjižnici na Dobrni. Pripravili smo jim pester in 

zanimiv program od plesnih delavnic hip hopa in 

show dance, ustvarjalnih delavnic in družabnih 

iger, pravljičnih uric in čebelarskih delavnic. Skupaj 

smo zapeli tudi nekaj pesmic in se lepo nasmejali. 
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Utrinek iz plesnih delavnic 

Otroci so bili navdušeni nad izdelovanjem svečk iz 

satnic, g. Rudi Zanoškar je povedal veliko 

zanimivosti o čebelah (matici, čebelah delavkah in 

trotih), čebeljimi panji in čebelnjaki. 

V svetu pravljic je zelo lepo. 

Ga. Branka Gal ob prebiranju pravljic otrokom 

 

Družabne igre in ustvarjalne delavnice. Otroci so 

izdelali tudi pomladanske motive, ki krasijo 

Krajevno knjižnico Dobrna in Kulturni dom Dobrna 

 

Javni zavod za turizem šport in kulturo Dobrna 

(krajše ime: ZTŠK Dobrna) je začel z delovanjem ob 

koncu leta 2009, katerega ustanoviteljica je Občina 

Dobrna, ki tudi zagotavlja sredstva za nemoteno 

delovanje javnega zavoda.  

 

Bogdana Mešl 

 


