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SANACIJA IN IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA 

SISTEMA IN PRIKLJUČITEV NA ČISTILNO 

NAPRAVO 

Obstoječi kanalizacijski sistem, ki služi za 

odvodnjavanje mesta Zreče se je izkazal kot star in 

dotrajan in za potrebe odvajanja neustrezen. 

Zaradi zapolnitve in širitve poselitvenih območij na 

območju občine je nujno potrebno učinkovito 

odvajanje in čiščenje odpadnih voda.  

Izvedba tega projekta se kaže v bolj učinkovitem 

odvajanju in čiščenju odpadnih voda, ki bodo 

speljane do zgrajene čistilne naprave, kakor tudi v 

faktorjih kot so možnosti za nadaljnji gospodarski 

razvoj in posledično tudi za ustvarjanje novih 

delovnih mest in povečanje socialne varnosti 

oziroma ekonomske neodvisnosti prebivalcev. 

Posebej pa je potrebno poudariti doprinos 

projekta k učinkovitemu varstvu okolja, k 

zniževanju z ravni onesnaženosti okolja in s tem 

pozitivne učinke na zdravje ljudi, k izboljšanju 

stanja površinskih in podzemnih voda ter 

trajnostnemu ravnanju in upravljanju z vodami. 

Kot družbeno korist lahko opredelimo tudi manjše 

stroške zdravljenja zaradi kvalitetnejšega okolja, 

dodaten prihodek podjetjem, ki bodo izvajali 

investicijo, dodaten prihodek trgovskih in 

gostinskih podjetij, zaradi večjega priliva turistov in 

novih poselitev. Ti učinki pozitivno vplivajo na 

razvoj lokalne skupnosti, regije in tudi države. 

Projekt Sanacija in izgradnja kanalizacijskega 

sistema v Zrečah je Občina Zreče prijavila na prvi 

javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalnih 

razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 

razvojne prioritete »Razvoj regij«.Operacijo delno 

financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega 

sklada za regionalni razvoj.  Prva faza urejanja  

 

 

 

kanalizacije v Občini Zreče se ja zaključila v prvi 

polovici septembra 2009 in je znašala nekaj več kot 

1.260.000,00 EUR. Delež sofinanciranja s strani 

Evropskega sklada za regionalni razvoj je bil v višini 

80% oziroma 398.770 EUR. 

V naslednjih treh oziroma štirih letih nameravamo 

v Občini Zreče v celoti urediti kanalizacijo v centru 

mesta. V skladu s tem so se že pričela dela za 

drugo fazo urejanja kanalizacije. Pri tem se še 

pripravlja dokumentacija za kandidiranje za 

denarna sredstva na javnih razpisih. Po ureditvi 

kanalizacijskega sistema bo občanom občine Zreče 

omogočen priključek na centralno čistilno napravo, 

s katero želi Občina Zreče zagotoviti prebivalcem 

svoje občine neoporečno oskrbo s pitno vodo in 

urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda. 

 
Trasa kanalizacijskega sistema v Občini Zreče 

Izgradnja čistilne naprave je usklajena s Projektom 

»Celovito urejanje porečja Dravinje« ki je skupen 

projekt 13 občin (Hoče-Slivnica, Majšperk, Makole, 

Oplotnica, Podlehnik, Poljčane, Rače-Fram, 

Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Vitanje, 

Videm, Zreče in Žetale), Inštituta za okolje in 

prostor, Centra za upravljanje s porečjem Drave (v 

ustanavljanju) ter Ministrstva za okolje in prostor. 

RAZVOJ PODEŽELJA 
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Zgrajena bo skladno z zahtevami slovenske 

zakonodaje ter tudi direktiv Evropskega sveta na 

tem področju. Pri načrtovanju projekta so 

vključene najboljše razpoložljive tehnologije, od 

katerih se pričakuje predvsem kvaliteta življenja 

prebivalcev, ki živijo v okolici čistilnih naprav, 

hkrati pa se ne pričakujejo vplivi na okolje.  

Gregor Kovačič 

 

 

NAKUP PROSTOROV ZA KNJIŽNICO 

Zaradi neustreznosti sedanjih prostorov Knjižnice 

Zreče, je Občina Zreče pristopila k investiciji 

nakupa prostorov za Knjižnico Zreče. 

V mesecu avgustu 2009 je Občina Zreče podpisala 

pogodbo z podjetjem Unior d.d. Zreče za odkup 

prostorov v stanovanjskem bloku Cesta na Roglo 

11h, Zreče, kjer bi prostore bivše Krekove banke 

preuredili v prostore knjižnice in tako omogočili 

poslovanje in delovanje v okviru predpisanih 

normativov in standardov knjižnice in 

uporabnikom zagotovili sodobno uporabo 

knjižničarskih storitev. 

Trenutno poteka priprava dokumentacije za 

prijavo na razpis za denarna sredstva za nakup 

opreme za knjižnico. 

Katjuša Črešnar 

 

 

 

UREDITEV VEČNAMENSKEGA 

KOŠARKARSKEGA IGRIŠČA 

V mesecu juliju se je izvedla obnova 

večnamenskega košarkarskega igrišča s šestimi 

koši in možnostjo igranja odbojke. Preplastitev 

asfaltne površine je izvedlo podjetje CMC iz Celja, 

položitev umetne trave in izvedbo opreme pa 

podjetje KMC Športni sistemi in oprema iz 

Maribora. Celotna investicija je znašala v višini 

34.534,00 €, 50% te vrednosti pa je sofinancirala 

Fundacija za šport RS. 

 

Emil Jevšenak 

 

 

 

ODPRTJE PODJETNIŠKEGA INKUBATORJA 

ŠENTJUR 

Župan mag. Štefan Tisel in župan občine Rogaška 

Slatina mag. Branko Kidrič sta v torek, 15. 

septembra, svečano odprla Podjetniški inkubator 

Šentjur. 

Slovesna otvoritev podjetniškega inkubatorja 

v Šentjurju 



 

 

 

September 2009 

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

  

Občina Rogaška Slatina je skupaj s projektnim 

partnerjem Občino Šentjur v letu 2007 uspešno 

kandidirala za evropska sredstva s projektom 

Mrežni podjetniški inkubator Obsotelja in 

Kozjanskega, ki predvideva vzpostavitev dveh enot 

inkubatorja, in sicer Podjetniški inkubator Rogaška 

Slatina in Podjetniški inkubator Šentjur. 

Vrednost naložbe v enoto podjetniškega 

inkubatorja v Občini Šentjur je 386.067 EUR, ob 

tega znaša znesek sofinanciranja iz naslova 

Evropskega sklada za regionalni razvoj 255.000 

EUR. Vrednost celotnega projekta, je 1.420.534 

EUR. 

Aprila je  bilo odprtje večje enote v Rogaški Slatini, 

kjer celotna površina v dveh etažah znaša 1.069 

m2 bruto površine. Prenovo in opremljanje manjše 

šentjurske enote smo zaključili v tem mesecu. 

 

Podjetniški inkubator Šentjur obsega skupno 240 

m2 urejenih in sodobno opremljenih poslovnih 

površin. V njem je sedem različno velikih 

pisarniških prostorov, namenjenih inkubiranim 

podjetjem, sprejemna pisarna, prostori namenjeni 

delovanju mladinskega podjetniškega inkubatorja 

in konferenčna soba, ki je namenjena 

izobraževanjem, predstavitvam in poslovnim 

srečanjem. 

Mrežni podjetniški inkubator Obsotelja in 

Kozjanskega – enota Šentjur je institucija 

inovativnega okolja. Njen namen je spodbujanje 

razvoja mladih podjetij z nudenjem pomoči v obliki 

prostora, svetovanj, storitev ter omogočanje 

lažjega prehoda v samostojno delovanje na trgu. 

Poleg nudenja ustrezne infrastrukture bo 

inkubator nudil tudi finančno - administrativne 

storitve in svetovalne storitve (e-VEM storitve, 

vavčerske storitve, podjetniško in poslovno 

svetovanje, finančno in davčno svetovanje, pravno 

svetovanje, kadrovsko svetovanje, marketinško 

svetovanje, pomoč pri pripravi vlog za 

(so)financiranje dejavnosti inkubiranih podjetij, 

pomoč pri iskanju poslovnih partnerjev za 

inkubirana podjetja – matchmaking, organizacija 

delavnic, srečanj, predstavitev, seminarjev …).  

Občina Šentjur 

 

 

 

GRADNJA OSNOVNE ŠOLE DOBRNA, 

KNJIŽNICE IN KULTURNEGA DOMA DOBRNA 

V času počitnic je bilo potrebno izvesti celovito 

adaptacijo in prenovo obstoječe šole. Zaradi 

dotrajanosti (šola je bila stara 48 let) je moralo biti 

vse novo razen zidov, stropov in tlakov na 

hodnikih. Veliko je bilo potrebnih tudi predelav 

prostorov znotraj obstoječega objekta, da je 

vsebinsko in funkcionalno primeren za standarde, 

ki jih danes predpisuje Ministrstvo za šolstvo in 

šport. Izvedena je celovita energetska prenova 

objekta, komplet nove so vse instalacije, 

kanalizacija, toplotna izolacija celotne šole ter 

celotna protipoplavna zaščita šole z drenažami, 

zadrževalniki, odvodnimi kanali in črpališčem. V 

celoti je bila prenovljena streha in zamenjana 

kritina. Precej nepredvidenih težav, in s tem tudi 

del, smo imeli s predelavo in adaptacijo kletnih 
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prostorov ter sanacijo in dograditvijo temeljev 

južnega dela obstoječe šole. 

 
Prenovljena osnovna šola na Dobrni 

Gradnja kulturnega doma v velikosti 492 m2 je velik 

zalogaj za Občino Dobrna, še posebej ob dejstvu, 

da je bilo dejansko sofinanciranje Kulturnega doma 

Dobrna s strani Ministrstva za kulturo precej 

manjše, kot je bilo predvideno v prvotni finančni 

konstrukciji. Z izgradnjo kulturnega doma in 

odprtjem odra v dvorano je dana možnost 

organiziranja večjih prireditev v Dobrni. Sicer pa je 

v okviru kulturnega doma mogoče dnevno 

organizirati razne dogodke v dveh manjših 

dvoranah in razstave v avli stopnišča.  V prostorih 

za mlade in društva v velikosti 102 m2 bodo ob 

souporabi skupnih in sanitarnih prostorov 

zagotovljeni dobri pogoji za avtonomno delovanje 

naše mladine ter  društev in organizacij. Z 

izgradnjo Kulturnega doma Dobrna so 

vzpostavljeni tudi prostorski in drugi pogoji za 

delovaje Zavoda za turizem, kulturo in šport, čigar 

ustanoviteljica je Občina Dobrna. Tako je v Dobrni 

vzpostavljena potrebna družbena infrastruktura za 

vzpodbujanje in delovanje na področju turizma, 

kulture, športa; za delovanje naših društev in 

mladine.  Kot vedno in povsod so ljudje tisti, ki s 

svojimi idejami, ustvarjalnostjo in znanjem, 

predvsem pa z dušo, tako ustvarjene dobrine 

pozlatijo in jim dajejo smisel. Vsem, ki boste 

delovali in se družili v teh prostorih, želim dobro 

počutje, veliko dobrih idej in veselja ter ustvarjalno 

in uspešno delo. 

Ob nerealiziranem pričakovanem sofinanciranju 

projekta (Kulturnega doma) s strani resornega 

ministrstva si na občini vseskozi prizadevamo 

poiskati možnosti zapreti finančno konstrukcijo 

tega zahtevnega projekta. Skupna vrednost 

projekta Prenove in dograditve Osnovne šole 

Dobrna, izgradnje Kulturnega doma, prostorov za 

mlade in društva ter Knjižnice Dobrna znaša 

3.903.926,00 evrov.  

Z izgradnjo navedenih objektov družbenega 

standarda je Občina Dobrna pridobila pomembno 

javno družbeno infrastrukturo za širitev in razvoj 

društvenih, kulturnih, humanističnih, 

izobraževalnih in drugih za družbo pomembnih 

dejavnosti.  

 
Prvi šolski dan v prenovljeni šoli 

S celovito prenovo obstoječe šole, dograditvijo 

novih prostorov šole v velikosti 500 m2 ter 

potrebno opremo so v Dobrni vzpostavljeni tudi 

optimalni pogoji za izvajanje osnovnošolskega  

izobraževanja naših otrok in mladine. 

Župan Občine Dobrna 

Martin Brecl 
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PODPIS POGODBE ZA REKONSTRUKCIJO LC 

DOBRNA – HUDIČEV GRABEN – KRIŠTAJE 

Konec meseca avgusta je bil na Občini Dobrna 

slavnostni podpis pogodbe za operacijo 

»Rekonstrukcija lokalne ceste Dobrna – Hudičev 

graben – Krištaje« z izvajalcem del CM Celje, d.d., 

ki je bil izbran na javnem razpisu kot najugodnejši 

ponudnik.  

 
Podpis pogodbe za rekonstrukcijo ceste 

Dela so se v mesecu septembru že začela, gre pa za 

obnovo 295 m dolgega odseka, ki zajema razširitev 

vozišča, izgradnjo pločnika in kolesarske steze, 

postavitev cestne razsvetljave in izgradnjo  novega 

mostu preko Dobrnice, ki je od jesenske poplave 

2007 v zelo slabem stanju. Z ureditvijo tega odseka 

se bo povečala splošna prometna varnost, kot tudi 

večja pretočnost v prometu za lokalno 

prebivalstvo, turiste in ostale obiskovalce Dobrne. 

 
Hajderjev most 

Navedena operacija se sofinancira tudi iz 

nepovratnih sredstev EU; vrednost navedenih del 

pa je ocenjena na 755.000 €, od katerih bo občina 

prispevala okoli 350.000 €, EU pa 405.000 €. Dela 

na navedenem odseku se bodo predvidoma 

zaključila v poletnem času prihodnjega leta. 

Zdenka Kumer 
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PREDSTAVITEV LAS »OD POHORJA DO 

BOHORJA« NA 47. MEDNARODNEM 

KMETIJSKO-ŽIVILSKEM SEJMU V GORNJI 

RADGONI 

Lokalna akcijska skupina »Od Pohorja do Bohorja« 

(LAS) se je, s sloganom »V objemu podeželja LAS 

Od Pohorja do Bohorja«, letos predstavila na 47. 

Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji 

Radgoni, ki je potekal v času od 29. avgusta do 5. 

septembra. Vsak dan se je predstavila ena od 

sedmih občin LAS z zanimivimi ponudniki in 

društvi, ki bogatijo naše podeželje med Pohorjem 

in Bohorjem. Vodilna nit je bila prikaz delovanja 

LAS z utripom razvijajoče se eko turistične 

ponudbe.  

V osmih dneh trajanja sejemske predstavitve so 

lahko obiskovalci videli, poizkusili in kupili številne 

dobrote ter se seznanili z dejavnostmi 

predstavljenih ponudnikov in društev iz vseh 

sedmih občin, ki partnersko sodelujejo v LAS. 

Koncept letošnje predstavitve je bil zastavljen 

tako, da je bil vsak dan namenjen predstavitvi 

posamezne občine in njenih ponudnikov. 

Razstavni prostor LAS 

 

 

 

Na našem razstavnem prostoru so se predstavili iz 

občine Šentjur Wellness Aspara s promocijo 

wellness storitev, ves dan so tudi izvajali 

promocijske masaže, Hotel Žonta s predstavitvijo 

svojih storitev, Kmetija Valpatič – za razvoj 

miroljubnega kmetijstva s svojimi ekološkimi 

pridelki in proizvodi, Zavod Etno-Eko s 

predstavitvijo svoje dejavnosti, Gostišče Miran z 

dovršeno gostinsko ponudbo in pogostitvijo, 

Zeliščna kmetija Kalan z bogatim naborom izdelkov 

in darilnim programom, članice društva Izviri 

Dobrina so prikazovale predenje volne ter Ivanka 

Selič z degustacijo in prodajo domačega peciva. 

Turistična kmetija Arbajter z degustacijo jelenovih 

izdelkov, Izletniška kmetija Ravničan z degustacijo 

domačih dobrot in Turistična kmetija Pačnik s 

predstavitvijo novih apartmajev in degustacijo 

domačih dobrot iz občine Zreče. Kamnoseštvo Leva 

Jože s predstavitvijo svoje kamnoseške dejavnosti, 

Čebelarska družina Oplotnica s ponudbo medenih 

izdelkov in Danica Šmon s ponudbo različnih vrst 

kruha iz občine Oplotnica. Turistično društvo 

Vitanje in Kulturno turistično društvo Sv. Vid s 

predstavitvijo Holcerije, Društvo Lipa Vitanje z 

degustacijo domačih dobrot iz občine Vitanje. Viva 

Sana – zeliščarstvo s ponudbo zeliščarskih izdelkov, 

Gostilna Gastuž s kulinarično ponudbo in Zlati grič 

d.o.o. z degustacijo penine, iz občine Slovenske 

Konjice. Terme Dobrna s promocijo jesenskih 

ugodnosti in ponudbo term, Aktiv kmečkih žena 

Dobrna z degustacijo domačih dobrot in 

Čebelarstvo Krulec s ponudbo medenih izdelkov iz 

občine Dobrna ter Osnovna šola Dobje s 

predstavitvijo želodkove poti, degustacijo eko 

izdelkov ter glasbeno animacijo, Ekološka kmetija 

Cesar Danica s ponudbo pšenične in pirine moke, 

rezancev ter pokušino domačega kruha in peciva iz 

pire in Kozjanska domačija s predstavitvijo in 

LAS »OD POHORJA DO BOHORJA«  
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degustacijo domačega jabolčnega soka in suhega 

sadja iz občine Dobje. 

Obiskovalci razstavnega prostora med igro »Potep 

od Pohorja do Bohorja« 

Za animacijo obiskovalcev našega razstavnega 

prostora smo jih povabili k potepu po naši LAS 

skozi družabno igro »Od Pohorja do Bohorja«, ki je 

podobna igri »človek ne jezi se«, kjer igralci 

spoznavajo znamenitosti, dogodivščine in se hkrati 

zabavajo in zaželijo obiska teh krajev in zanimivih 

ljudi. Za tekmovanje sta bila potrebna najmanj dva 

in največ štirje tekmovalci, ki so metali veliko 

kocko, zmagovalce igre so čakale lepe nagrade, ki 

so jih dnevno poklanjale sodelujoče občine. 

Navdušenje nad igro je bilo veliko, tekmovanje pa 

je predstavljalo posebno dogodivščino za 

tekmovalce in zanimivo popestritev za mimoidoče 

obiskovalce. Vsako potovanje je bilo drugačno, 

polno prigod in smeha, hkrati pa poučen »izlet« po 

območju LAS »Od Pohorja do Bohorja«, ki razkriva 

preplet bogate tradicije preteklosti in inovativne 

sedanjosti. 

Maša Kladnik 

RA Kozjansko 

 

 

 

 

OBNOVA ŽELEZNIŠKE POSTAJE V ZREČAH 

V okviru projekta bo Občina Zreče v sodelovanju s 

Kulturno umetniškim društvom Vladko Mohorič in 

Združenjem šoferjev in avtomehanikov Zreče 

obnovila in zaščitila obstoječo vlakovno 

kompozicijo, uredila čakalnico in peronski del 

postaje ter uredila muzejsko zbirko. 

Najpomembnejši cilji projekta je zaščita in 

promocija kulturne dediščine, ki pomeni tudi 

pomembno obogatitev obstoječe turistične 

ponudbe tega območja. Po zaključku projekta bo 

objekt trajno dostopen širši javnosti, nosilec 

projekta in predviden kasnejši skrbnik pa si bosta 

prizadevala dopolnjevati predvsem eksponate in 

dokumentacijo ter zagotavljati priložnostne 

aktivnosti na lokaciji objekta. 

 
Železniška postaja v Zrečah 

Projekt je bil prijavljen na razpis Lokalne akcijske 

skupine »Od Pohorja do Bohorja«, ki je 

sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega 

sklada za razvoj podeželja. Vrednost projekta znaša 

25.200,00 EUR, odobreno je sofinanciranje v višini 

50% upravičenih stroškov. Projekt bo zaključen do 

decembra 2009. 

Katjuša Črešnar 
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UREDITEV POHODNIH POTI 

Planinsko društvo Dobrna, ki zelo aktivno deluje na 

območju, je skupaj s partnerjem v projektu, Občino 

Dobrna, uspešno kandidiralo za pridobitev 

sredstev iz evropskega kmetijskega sklada, osi 

Leader. Tako je upravni odbor LAS »Od Pohorja do 

Bohorja« potrdil prijavljen projekt označitve 

pohodnih poti v Občini Dobrna, ki vsebuje 

označitev nekaterih vrhov v občini (Zaberže 

(Zavrh), Vinski vrh, Aleksandrov vrh, Visoko), 

postavitev skrinjic s štampiljkami in vpisne knjige 

za pohodnike; postavile so se tudi označevalne 

table s klobučkom in klopi za počitek. Pohodne 

poti pa so predstavljene tudi na prospektu – 

zemljevidu. 

 
Nove označevalne table na poti 

Projekt »Ureditev pohodnih poti« je sofinanciran iz 

evropskega kmetijskega sklada, os Leader, pod 

okriljem Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do 

Bohorja«.  

Višina odobrenega zneska sofinanciranja je 2.773 

€. Stopnja sofinanciranja skupnih upravičenih 

stroškov projekta, ki ga sofinancirajo EU, MKGP in 

LAS je 50 %. Skupna vrednost projekta je 6.655 € (z 

DDV).  

Člani Planinskega društva Dobrna so zelo aktivni in 

požrtvovalni pri svojem delu. Projekt je v celoti 

neprofitne narave, saj želijo projektni partnerji z 

ureditvijo in označitvijo poti omogočiti ter 

spodbuditi varno in aktivno preživljanje prostega 

časa; spodbuditi k pogostim rekreativnim 

aktivnostim različne skupine (pohodnike, mlade, 

društva, kolesarje, … ). V okviru projekta bo dana 

možnost enakopravne vključitve vsem 

zainteresiranim na območju. Urejena pot bo javno 

dobro, namenjena skupni rabi območja, do katere 

bo zagotovljen prost dostop vsakomur kadarkoli. 

Na ta način se bo prispevalo k dvigu kakovosti 

bivanja na podeželju, večji dodani vrednosti ter 

tudi k večji privlačnosti samega območja. Označeni 

vrhovi s štampiljkami in vpisno knjigo ob obronkih 

občine so tudi zanimiva popestritev pohodništva 

ter za marsikaterega pohodnika tudi nov izziv in 

spodbuda, da prehodi določeno pot.  

Opis same trase, ki poteka po obronkih Občine 

Dobrna, so člani Planinskega društva Dobrna 

poimenovali »Od Miklavža do Miklavža«. 

Bogdana Mešl 

 

 

 

PROJEKT NA POTI Z GUZAJEM JE USPEŠNO 

ZAKLJUČEN 

Prevorski kulturniki in planinci so že pred več kot 

desetimi leti krenili po Guzajevih sledeh in jo vsako 

leto nadgrajevali z odkrivanjem krajevnih 

znamenitosti in oživljanjem takratnih Guzajevih 

pustolovščin. Koncem letošnjega avgusta pa je 

Krajevna skupnost Prevorja (KS), kot vodilni 

projektni partner skupaj s partnerjema KS Planina 

pri Sevnici in občino Dobje uspešno izpeljala 

projekt Na poti z Guzajem. Ob zaključku tega 

projekta so zadnjo avgustovsko nedeljo pripravili 

»otvoritveni« pohod, katerega se je udeležilo več 

kot sto pohodnikov.    

 Pohodniki so krenili v dopoldanskih urah s Planine, 

Dobja in Prevorja. Označene pešpoti so jih vodile 
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mimo točk, vezanih na gibanje in dogodke iz 

življenja razbojnika Guzaja. Ob tem so si udeleženci 

pohoda lahko ogledali številne krajevne 

znamenitosti, ki nosijo zapise zgodovinskih dejstev, 

hkrati pa so odlična izhodišča za turistične atrakcije 

in ponudbe. O tem so se prepričali tudi tokratni 

pohodniki, saj so jih pri mnogih domačijah prijazno 

pogostili. Cilj vseh pohodnikov je bilo prevorsko 

igrišče, kjer se je njihovo uradno srečanje končalo s 

kulturnim programom. V čudovitem gozdnem 

ambientu je dramska skupina sestavljena iz 

Prevorjanov in Planinčanov pod vodstvom Mateje 

Bobek odigrala nekaj utrinkov iz Guzajevega 

življenja. 

 
Razbojnik Guzaj s pajdaši 

Polona Jazbinšek je posamezne odlomke 

prepletala z njegovimi življenjskimi verzijami. 

Pohodnikom so spregovorili predsednik Krajevne 

skupnosti Prevorje Mirko Pajek, podžupan in župan 

občine Dobje France Leskovšek in Franc Salobir, 

predsednik Krajevne skupnosti Planina Marko 

Vouk, vsi pa so poudarili pomen te poti, ki je 

idealen pokazatelj razvojne in tržne možnosti v teh 

krajih. V neuradnem delu pa se je pohodnikom 

pridružil še župan občine Šentjur Štefan Tisel. Ob 

tej priliki so izdali tudi zloženke, kjer so označene 

poti s točkami, ob katerih bo pohodnik spoznal 

bogato kulturno in naravno dediščino Kozjanskega. 

Naj dodamo še to, da je projekt »Na poti z 

Guzajem« sofinanciran iz evropskega kmetijskega 

sklada, osi Leader, pod okriljem Lokalne akcijske 

skupine »Od Pohorja do Bohorja«. Izvedbo 

projekta je sofinancirala tudi Občina Šentjur, 

pomemben prispevek tako k financiranju, kot k 

izvedbi projekta pa je imela KS Prevorje s partnerji: 

KS Planina in Občina Dobje, ki je prav tako 

sofinancirala izvedbo projekta. 

Majda Rezec 

 

 

 

TEDEN STARIH OBRTI IN OBIČAJEV V DOBJU 

Rezultat uspešne prijave na javni poziv Lokalne 

akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja« za leto 

2009 je izvedba projekta »Teden starih obrti in 

običajev v Dobju« v avgustu. 

 
Moški so žagali … 

Teden starih obrti in običajev v Dobju smo začeli v 

ponedeljek. Jožek Volasko in Anton Plahuta sta 
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prikazala pletenje košev in »cejic« za najmlajše 

obiskovalce. Otroci so bili navdušeni. Kose so 

odlično sklepali Franc Bezgovšek, Franc Leskovšek 

in Franc Tovornik. Marija Novak je zelo spretno 

izdelovala peharje za vsestransko uporabo. 

Predvsem ženske so bile navdušene nad 

izdelovanjem rož in cvetja vseh vrst in barv, ki sta 

jih izdelovali Tinika Volasko in Angela Plahuta. 

Kolovrat sta spretno vrteli Marija Jevšnik in Fanika 

Šmid, ki sta za njim že pravi mojstrici. Šivanje, 

kvačkanje in pletenje so nam pokazale Marinka 

Sorčan, Jožica Kajtna, Marica in Anja Romih. 

Slednja je pokazala, da se še tudi mlajša generacija 

zanima za ročno izdelane mojstrovine.  

Postopki kovaštva so bili na ogled in poskus v 

Presečnem, na domačiji Udučevih. Anton Uduč je z 

veseljem pokazal in povedal kako je koval v svojih 

časih. Svoje znanje je uspešno prenesel na sina 

Boža in vnuka Blaža. Ogledali smo si razstavo 

orodij, ki so se uporabljala pri kovaštvu. Vsak 

obiskovalec si je lahko skoval svoj žebelj.  

 
… ženske pa predle. 

V sredo so naše pridne gospodinje pekle kruh in 

polmesece. Vsakdo si je lahko naredil štručko, 

spekel in kasneje pojedel ali odnesel domov. Kuhal 

se je tudi slivov močnik in tako imenovani 

»kropec«. Gospodinje so se potrudile in pripravile 

razstavo tipičnih kozjanskih jedi za zajtrk, kosilo in 

večerjo. Spekle so tudi različne vrste kruha. Gospe, 

ki so se potrudile za nas in vse obiskovalce so: 

Helena Volasko, Marjana Felicijan, Marta Tovornik, 

Minka Pušnik, Milena Gradič in Silva Čadej. 

Dan, ki smo ga namenili otrokom, je bil četrtek. 

Predvsem Marina Cizerle in Magda Doberšek sta se 

potrudili, da otrokom ni bilo dolgčas. Izdelovali so 

punčke iz cunj, nakit iz naravnih materialov, izdelke 

iz gline in rože iz krep papirja. Otroci so bili polno 

zaposleni celo popoldne. Za popestritev sta 

poskrbela »debeluhar« (Srečko Selič) in »košuta« 

(družina Plemenitaš). Obe maski sta značilni za 

slovenskega etnologa Nika Kureta, ki je svoj čas 

živel na kozjanskem. Nastopili so tudi učenci 

osnovne šole Dobje.  

V petek so nastopili folkloristi osnovne šole Dobje 

in naši najmlajši iz vrtca. Ivanka Uduč, Terezija 

Frece in Marija Plemenitaš so pripovedovale o 

nastanku Dobja, o Slavospevu Kozjanski domačiji in 

o drugih prigodah nekaj deset let nazaj. Z veseljem 

smo prisluhnili vokalni skupini Grič in ljudskima 

godcema Juretu in Janiju. Največje veselje so nam 

naredili obiskovalci, ki so z veseljem »kožuhali« in 

»lušili« fižol.  

Po uspešnih delavnicah smo si obetali še en lep 

sobotni dan. Kljub dežju smo uspešno skuhali 

žganje, tesali in žagali les, »mlatli« na ročni pogon, 

ravnali slamo in izdelovali snope. Bolj za šalo kot 

zares smo uprizorili tekmo koscev in grabljic, ki je 

bilo kljub dežju mnogim v veselje. Čeprav je 

deževalo, so si obiskovalci vzeli čas in poplačali 

naše delo in trud. 

V. T. 
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IZBOLJŠAJ SVOJO LOKALNO SKUPNOST 

S projektom spodbujamo in prebujamo mladinske 

aktivnosti v posameznih krajevnih skupnostih (KS) 

občine Šentjur ter si prizadevamo mladim dati 

možnost, da soustvarjajo dogajanja in življenje v 

njihovih lokalnih skupnostih.  

V okviru projekta se je vzpostavila mreža 

mladinskih promotorjev, mladih, ki so aktivni v 

svojih KS, društvih, mladinskih skupinah ter s 

svojim delovanjem spodbujajo vrstnike, da se 

aktivno vključujejo v aktivnosti društev in lokalnih 

skupnosti ter jih pri tem podpirajo.   

Skupaj z mladinskimi promotorji spoznavamo 

potrebe in želje mladih ter jih spodbujamo in 

podpiramo pri realizaciji njihovih idej. Njihove 

projekte finančno podpiramo s pomočjo razpisa 

»Izboljšaj svojo lokalno skupnost«.    

Po občini v posameznih krajevnih skupnostih in 

šolah smo postavili mladinska info stojala, katerih 

informacijski material mlade informira o EU, 

aktualnih dogodkih in priložnostih zanje ter kam se 

lahko obrnejo v primeru raznih odvisnosti, osebnih 

vprašanj, dilem in stisk. 

 
Igre brez meja 

V okviru projekta so bili do sedaj izvedeni trije 

manjši mladinski lokalni projekti: 

• Srečanje mladih nogometašev v Dolgi Gori.  

• Igre brez meja in kuhanje Blagovnške 

čorbe.  

• Španski večer.  

 

Pomembno je, da mladi skozi realizacijo lastnih 

projektov pridobivajo projektne izkušnje, 

podjetniške veščine, delajo v timih, sklepajo nova 

prijateljstva, osebnostno rastejo in spoznavajo 

lastne potenciale in sposobnosti ter ob tem 

pridobivajo na samopodobi in občutek pripadnosti 

kraju v katerem živijo.    

Projekt in celotno spletno stran sofinancira 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, os 

LEADER, pod okriljem Lokalne akcijske skupine »Od 

Pohorja do Bohorja«.  

Lara Žmaher 

 

 

 

OBISKI IZ ESTONIJE, ŠVEDSKE IN ČEŠKE V LAS 

»OD POHORJA DO BOHORJA« 

V preteklih mesecih so LAS »Od Pohorja do 

Bohorja« obiskali gostje iz drugih Lokalnih akcijskih 

skupin iz Estonije, Švedske in Češke, da so si 

ogledali primere dobrih praks v našem LAS-u in se 

dogovorili za morebitna sodelovanja na skupnih 

projektih. 

V četrtek, 16. julija, smo na Razvojni agenciji 

Kozjansko gostili predstavnike Lokalne akcijske 

skupine Pandivere iz Estonije. Osnovni namen 

srečanja je bil predstaviti delovanje LAS »Od 

Pohorja do Bohorja«, predstaviti aktivnosti na 

projektih, ki se izvajajo v okviru programa Leader 

in poiskati možna področja skupnega sodelovanja 

oziroma mednarodnega povezovanja obeh LAS. 
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LAS Pandivere povezuje štiri občine v vzhodnem 

delu Estonije, skupne površine 1.248 km2 in 13.704 

prebivalcev. Redko naseljeno območje, 

prepoznavno pod sloganom »Dežela apnenca, 

izvirov in tisočerih jezer«, kjer je povprečna 

nadmorska višina 160 m.n.v., gradi svoj razvoj 

predvsem na povezovanju tradicije in novodobnih 

turističnih trendov.  

Gostje so bili navdušeni nad slikovitostjo naše 

pokrajine in pestrostjo turistične ponudbe. Še 

posebej so bili navdušeni nad našimi vini, saj v 

Estoniji praktično nimajo doma pridelanih vin in si 

želijo tovrstnega povezovanja. 

 
Gostje iz Estonije so tudi ubrano zapeli 

 Ob zaključku enodnevnega druženja smo si bili 

enotni, da nam naša različnost nudi priložnost za 

tesnejše povezovanje, to pa je tudi eden osnovnih 

ciljev programa Leader, v okviru katerega se 

tovrstnim programom povezovanja daje poseben 

poudarek. 

V prvih septembrskih dneh smo gostili 

obiskovalke iz Švedske. Camilla Carlsson, Pia 

Tingvall, Inez Abrahamsson, Britt Marie 

Torstensson in Siv Lindén delujejo v okviru 

nacionalne nevladne organizacije, ki se ukvarja z 

ženskim podjetništvom. Prihajajo iz različnih 

strokovnih služb, od razvojnih agencij do zavodov. 

  

 
Obiskovalke iz Švedske med okušanjem domačih 

dobrot 

Pripravili smo jim pester program, nad katerim so 

bile navdušene, predvsem pa nad gostoljubnostjo 

naših ponudnikov in čudovito podeželsko 

pokrajino. Dva dneva so preživele na območju LAS 

»Od Pohorja do Bohorja«, kjer so se spoznavale z 

dobrimi praksami iz programa Leader ter uživale v 

domačih dobrotah, en dan so raziskovale 

slovensko obalo, en dan pa Ljubljano. 

Ob koncu meseca septembra pa so za vikend naš 

LAS obiskali še gostje iz Češke, ki so prav tako 

prišli na ogled dobrih praks in spoznavanje 

ponudbe na tem območju. 

Vsem obiskovalcem je skupno to, da se jim je LAS 

»Od Pohorja do Bohorja« usedel v srce in jih 

navdušil s prijaznimi ljudmi, lepo naravo in odlično 

hrano in pijačo, ki so je bili deležni na našem 

območju. 

Razvojna agencija Kozjansko 
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ZAKLJUČNA PRIREDITEV PROJEKTA BIOREGIJA 

– REGIJA NARAVNE PESTROSTI 

Projekt »Bioregija – regija naravne pestrosti«, ki 

povezuje območje občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, 

Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče, se je 

zaključil.  

S projektom»BIOREGIJA se vsebinsko dopolnjuje 

ponudba velikih turističnih subjektov območja in 

daje poudarek aktivnemu preživljanju prostega 

časa in počitnic. Gradi se na unikatnosti turizma, 

modelu ekoturizma, ki temelji na treh stebrih: 

• doživljajski ekoturizem naravne in kulturne 

dediščine, 

• turizem ekološkega kmetijstva, 

• poslovno izobraževalni ekoturizem. 

 

Na zaključni prireditvi smo po uvodnih delovnih 

predstavitvah projekta, pozdravu župana občine 

Šentjur in po izraženi podpori s strani namestnika 

direktorja Slovenske turistične organizacije, bili 

priča pestremu kulturnemu programu. Le-ta je bil 

mozaik in preplet predstavitev posameznih občin. 

Obiskovalci na zaključni prireditvi projekta 

Bioregija – regija naravne pestrosti 

 

 

 

 

Obiskovalce je pritegnila tudi razstava 

»Popotovanje skozi Bioregijo«, ki bo še ves mesec 

na ogled v Ipavčevi hiši, imeli pa so tudi možnost 

okušati Bioregijo in s seboj odnesti spominek: 

»Vonj po Bioregiji«, ki naj bi popotnike, 

obiskovalce in raziskovalce še dolgo spominjal na 

te kraje in jih vzpodbujal k ponovnemu obisku 

pokrajine naravne pestrosti od Pohorja do Bohorja. 

Tod si včeraj in jutri odgovorno podajata roke, tudi 

s pomočjo projektov kot je Bioregija. Za doživljanje 

zgodb te pokrajine so obiskovalci prejeli tudi 

zloženko z zanimivimi turističnimi produkti 

Bioregije, ki bo na voljo tudi v vseh TIC-ih območja, 

pa tudi širše. 

Breda Retuznik 

RA Kozjansko 

 

 

 

DOBRNA OSVOJILA PRVO MESTO NA 

OCENJEVANJU TURISTIČNIH KRAJEV 

Urejen videz kraja je del bivanjske kulture ljudi in 

je odraz dojemanja prostora kot osnovnega 

elementa kvalitete življenja v nekem okolju. Tega 

dejstva se v Dobrni vseskozi zavedamo, zato se 

skozi preverjanje več idej in rešitev urejanja vasi 

ter posameznih območij daje posebna pozornost  

zmerni urbanizaciji kraja z upoštevanjem 

tradicionalnih urbanističnih in drugih vrednot kraja 

in vasi, pri tem pa ne moremo povsem zavračati 

arhitekturnih rešitev in oblik urbanizacije 

današnjega časa. Prav je, da imamo spoštljiv odnos 

in da ohranimo vso pomembno arhitekturno in 

TURIZEM  
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drugo dediščino, ob tem pa moramo znati najti 

prostor tudi za vrednote in oblike današnjega časa.  

Da postaja Dobrna urbanistično prepoznavna in 

lepa turistična destinacija z urejenim okoljem in 

mnogo cvetja, je ugotavljala tudi komisija pri 

Turistični zvezi Slovenije, ki je v okviru regijskega 

ocenjevanja mest, krajev, osnovnih šol, vrtcev in 

kampov za leto 2009 Dobrni dodelila prvo mesto 

med turističnimi kraji. 

 
Zdraviliški dom na Dobrni 

Iskrena hvala našim občankam in občanom, 

organizacijam in društvom ter vsem, ki si 

prizadevate za čisto in urejeno okolico svojih 

domov in gojite lepo cvetje ali kako drugače 

prispevate, da je Dobrna z okolico res lep in 

prijazen turistični kraj. Hvala sodelavcem režijskega 

obrata, ki skrbijo za urejen videz Dobrne in okolice, 

ter Termam Dobrna za urejenost parka in 

zdraviliškega kompleksa. 

Župan Občine Dobrna 

Martin Brecl 

USPEŠNO IZPELJALI 30. NOČ POD KOSTANJI 

Mladinski klub Dobrna (MKD) je zadnji vikend v 

avgustu napolnil igrišča Osnovne šole Dobrna, kjer 

se je množica ljudi zabavala ob ritmih različnih 

glasbenih zvrsti. Mladinci iz Dobrne so ponovno 

poskrbeli za vse generacije, saj so obiskovalcem 

ponudili narodno-zabavno, rock, kot tudi 

elektronsko glasbo. 

Prvi dan prireditve, v petek, 28. 8. 2009, so 

nastopili že legendarni ČUKI s svojimi poskočnimi 

komadi, kasneje pa je oder prevzela celjska 

skupina NUDE, ki je poskrbela za oboževalce rock 

glasbe. S pozdravom župana Občine Dobrna, g. 

Martina Brecla, in animacijskim programom 

bruhalk ognja se je petkova Noč pod kostanji 

zaključila. Sledil je nov dan, ki pa je žal prinesel 

dežne kaplje in nižje temperature. Kljub slabšemu 

vremenu pa se mladinci niso vdali, saj so sposobni 

reševati tudi tako brezupne situacije in so večerni 

OPEN AIR HOUSE PARTY z DJ SYLVINOM v glavni 

vlogi nadaljevali še dolgo v sobotno noč. 

Bruhalki ognja 

Soorganizator prireditve, Terme Dobrna, je 

načrtovani sobotni program »OD HITA DO HITA« 

prestavil na petek, 4. 9. 2009, kjer so se na odru 

ploščadi Zdraviliškega doma zvrstili številni 

glasbeni gosti: Natalija Verboten, Nuša Derenda, 

Zlatko Dobrič, Manca Špik in še mnogi drugi. 

Ponovno slabo vreme je po pričakovanjih  
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pripeljalo na prizorišče malo obiskovalcev, ki pa so 

se kljub temu zabavali dolgo v noč. 

Naslednji dan, ko je spet posijalo sonce, pa je 

Mladinski klub Dobrna uspel izpeljati »DOBRNA 

OPEN 2009«, športne turnirje v košarki, nogometu 

in odbojki na mivki. Tekmovalci so prihajali iz 

različnih okoliških krajev ( Celja, Velenja, Šempetra, 

Vinske Gore, Slovenskih Konjic), prav tako pa so 

svoje ekipe imeli domačini iz Dobrne. Športni dan 

so zaključili s »Sončkovim tekom« na 60 m čez 

ovire, čigar zmagovalec je postal Matevž Tašler. 

Turnir v košarki 

Organizatorji 30. Noči pod kostanji, Mladinski klub 

Dobrna, Terme Dobrna in Občina Dobrna, so kljub 

slabšim vremenskim razmeram zadovoljni nad 

uspehom izpeljane prireditve in pozitivnim 

odzivom obiskovalcev.  

Špela Pavlin 

 

 

 

RES LUŠTNO JE TU PRI NAS – »OHCET PO 

DOMAČE« 

Za Res »luštno« je tu pri nas, če si to »luštno« 

pripravimo sami. Tako smo že peto prireditev 

organizirale Vaške pevke v dvorani Term Dobrna. 

Bilo je 13. septembra, lepo nedeljsko popoldne, v 

zraku negativna energija, ki pa jo je premagala 

pozitivna. Ura tri popoldne, ljudje so prihajali, 

čeprav je bila prireditev ob 16. uri. Dvorana je bila 

premajhna, poslušalci oziroma obiskovalci 

prireditve so odšli na balkon, na teraso in skozi 

okna poslušali ter opazovali dogajanje na odru. 

Glasbe, pesmi in plesa ni manjkalo. Med 

programom nastopajočih je bila priredba »Ohcet 

po domače«. Marsikdo je obujal spomine na svoje 

ženitovanje. Kako je prišel klicat ženin s svojimi 

svati svojo bodočo ženo. Pri klicanju ni manjkal niti 

petelin niti prava nevesta. Ob koncu smo ženina in 

nevesto pospremili na svatbo, brez prave poroke, 

čeprav sta bila v dvorani tudi uradna sklenitelja 

poroke, župan, g. Martin Brecl, in župnik, g. Niko 

Krajnc. To se pa mora dogajati vse po pravih 

predpisih. Me pa imamo idejo še za kaj? 

Na prireditev smo povabile ansamble in pevce od 

blizu in daleč. Niso se odrekli našemu povabilu in 

prošnji za sodelovanje. Modrijani so bili prvi na 

plakatu, ki pa so se žal en teden pred prireditvijo 

opravičili, da imajo snemanja na RTV Ljubljana. 

Plakati pa so bili že natisnjeni: Labirint, Odpev, 

Zlatorogi, Okajeni godci, Katja s prijatelji iz Dobrne, 

harmonikarji KUD Vrbje pri Žalcu, tercet pevk KUD 

Vrbje, ki pa smo jih poimenovali Tilčka in Fonzi z 

Micko ter pevci družine Mešl in Krajnc s Paškega 

Kozjaka. Ženin pa je imel kar svoja muzikanta, 

Stanka Cvikla in Jožeta Čerenaka. Vzdušje je bilo 

enkratno; nepozabno doživetje prireditve, ki smo 

jo pripravile Vaške pevke. Da je bila svatba v 

modrem salonu kot je treba, so nam pomagali naši 

donatorji, ki se jim vsem skupaj in vsakemu 

posebej iskreno in prisrčno zahvaljujem. Posebej bi 

se rada zahvalila vsem na odru in za odrom, ki so 

nam pomagali pripraviti oder, družini Andreje 

Čerenak, g. Napotniku za sceno, g. Poleneku. 

Vsem, ki so nam pripravili šopke iz papirja za svate 

in nastopajoče, g. Francu Čerenaku, s.p., za 

tiskanje plakatov in zahval, ki smo jih podarile 

nastopajočim. Hvala tudi Folklorni skupini  Dobrna, 

ki je priplesala s prireditve na Frankolovem. Hvala 
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g. županu za spodbudne besede ob naši prireditvi, 

podarjeno cvetje in obljubljeno večjo dvorano. 

Iskrena hvala ansamblu Labirint, ki že peto leto 

spremlja naše delo z ozvočenjem in igranjem. 

Gospod Gorazd Špegel je bil visoko na svojem 

rekvizitu, da bi ga bilo težko zgrešiti, hvala za 

povezovanje, ki je bilo tako izrazito in doživeto. 

Upam, da je bilo vsem lepo, da komu ni bilo žal 

časa, ki ga je preživel v dvorani Term Dobrna, za 

kar vsem izrekamo iskreno: »Hvala!« 

Pravijo, da je na Dobrni hudo, jaz pa pravim: »Skup 

držimo, pa bo šlo.« 

Marjana Dobovičnik 
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IZŠEL INFORMATOR OBČINE ŠENTJUR 

Razvojna agencija Kozjansko je za Občino Šentjur 

izdala glasilo Informator Občine Šentjur, ki je 

namenjeno vsem gospodinjstvom na območju 

naše občine. Njegov namen je sporočiti različne 

koristne informacije o občini na strnjen in 

pregleden način. 

Prva številka zajema časovno obdobje od lanskega 

občinskega praznika, v nadaljevanju pa boste 

Informator prejemali v razmiku nekaj mesecev. 

Želimo poudariti, da Informator ne nadomešča 

obstoječih medijev, ki poročajo z našega odstotka 

slovenskega ozemlja. Z njim bi radi dosegli večjo 

obveščenost občank in občanov v smislu celovite 

pokritosti prebivalstva. 

 
Prva številka šentjurskega Informatorja 

 

 

 

Kot medij, ki zajema blizu 6.000 naslovov oz. skoraj 

19.000 prebivalcev, je Informator zanimiv tudi za 

podjetja oz. podjetnike. Za tiste, ki imajo sedež na 

območju naše občine, je z njim gotovo dobrodošla 

ugodnejša možnost oglaševanja. 

Verjamemo, da marsikomu kakšna stvar v 

Informatorju ne bo všeč, vendar bi radi povedali, 

da te strani pripravljamo s ciljem, da našo občino 

dodatno povežemo v čvrsto celoto, ki jo 

ustvarjamo vsi, zato bomo zelo veseli vaših odzivov 

na e-naslov: urednistvo.informator@gmail.com, s 

katerimi bodo prihodnje številke Informatorja še 

boljše. 

Uredništvo Informatorja Občine Šentjur  

 

 

 

IZDAJA LOKALNEGA GLASILA »POHORSKO 

SRCE« 

Občina Zreče bo v začetku meseca oktobra izdala 

prvo številko občinskega glasila Pohorsko srce. V 

poletnih mesecih smo pripravljali in zasnovali 

zunanjo grafično podobo glasila, izbrali izvajalca za 

tisk, imenovali delovno skupino za pripravo 

prispevkov v glasilu in organizirali delo za pripravo 

prve številke. 

Glasilo bodo prejela vsa gospodinjstva v občini 

Zreče ter organizacije katerih ustanoviteljica 

oziroma soustanoviteljica je Občina Zreče. Glasilo 

bo izšlo v začetku meseca oktobra, ko praznujemo 

tudi praznik mesta Zreče. 

 

OBVEŠČANJE PREBIVALSTVA 
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V okviru izdaje glasila Pohorsko srce je bila 

zasnovana tudi majica namenjena predstavitvi in 

promociji glasila, kot tudi same Občine Zreče. 

Ob izdaji glasila bo organizirana tudi tiskovna 

konferenca, ker se bo glasilo predstavilo širši 

javnosti. 

Katjuša Črešnar 
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STARA MODROST ZA DANAŠNJI ČAS 

 

Boljše span'c kot žganc 

 

Pregovor dobro odslikava staro ljudsko modrost iz 

časov, ko je bilo zavestno odpovedovanje hrani na 

račun spanca nekaj čisto vsakdanjega. Seveda so 

temu botrovala tudi težka kmečka opravila, 

siromaštvo, pa tudi visoke cene petroleja in sveč.  

Ali pregovor danes spet dobiva na veljavi, v času 

finančne in gospodarske krize, pa presodite sami … 

 

 

 

UPORABA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE V 

TURIZMU 

Preživljanje počitnic in prostega časa je vezano 

tako na kulturno dediščino podeželja, arhitekturo, 

običaje, domačo obrt, kulinariko in možnosti 

izvajanja različnih športnih aktivnosti, kot na samo 

naravo in ljudi. Gonilo razvoja turistične ponudbe v 

posameznem okolju pa so nedvomno turistične 

kmetije, gostišča, družinski hoteli, vinogradniki, 

ponudniki apartmajev in zasebnih sob, lastniki 

kampov in drugi, ki tvorijo jedro razvoja vsakega 

lokalnega turizma.  Za vzpostavitev novih pogojev 

za nadgradnjo blagovne znamke, je pomembna 

tudi posodobitev objektov, kjer je na prvem mestu 

ugodje in zadovoljstvo gostov. Uporaba obnovljivih  

 

 

 

 

virov energije je le del razvoja komplementarne 

turistične ponudbe, ki upošteva ekonomske, 

naravovarstvene in širše vidike trajnostnega 

razvoja okolju prijaznega turizma. 

Primer sončnega sistema 

Katere so prednosti uporabe obnovljivih virov v 

turizmu? 

Ozaveščenost gostov, ki cenijo razvoj eko turizma, 

je v njihovi pripadnosti naravi in spodbujanju 

okolju prijaznih produktov, storitev in hkrati 

uporabo alternativnih virov energije. Med slednje 

sodi tudi sonce, saj gre za 100% naravni in 

brezplačen vir energije, brez izločanja emisij v 

okolje, kot je CO2. Sonce se uporablja tako pri 

pridelavi plodov, njihovi predelavi, npr. naravno 

sušenje, kot za koriščenje energije (sekundarno) za 

gretje sanitarne vode, dogrevanje prostorov v 

objektu in proizvodnjo električne energije. Potrebe 

po topli sanitarni vodi so največje poleti, v času 

viška turistične sezone. Kjer so konice zasedenosti 

kapacitet ob vikendih, se uporablja hranilnik 

(zalogovnik) toplote. Sončne elektrarne 

predstavljajo investitorju velik izziv, hkrati pa gre 

za dolgoročno naložbo, ki se vrača v obliki rente. 

 

OD TU IN TAM 
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Možnosti uporabe Hidria sončnih sistemov: 

- Za pripravo tople sanitarne vode: uporablja se 

ploščate sprejemnike sončne energije (SSE), v 

kombinaciji s toplotno črpalko ali klasičnim virom 

toplote.  

- Kombiniran sistem: gre za pripravo tople 

sanitarne vode in dogrevanje prostorov s pomočjo 

sprejemnikov sončne energije in hranilnika 

(zalogovnika) toplote. V sistemskem zalogovniku se 

shranjuje energija za pripravo tople vode in 

ogrevanje prostorov, ki je zbrana bodisi preko 

sončne energije, bodisi na klasičen način. Oba 

sistema shranjujeta energijo v isti centralni 

zalogovnik, le na različnih višinah in različnih 

temperaturnih nivojih. Sanitarna voda se pripravlja 

na pretočen način v posebni enoti na zalogovniku. 

Sončne sprejemnike se vgradi na najbolj 

izpostavljena sončna mesta na streho, nadstreške, 

parkirišča,..ali pa v samo streho. Optimalni naklon 

je med 30 in 45 ° z orientacijo proti jugu … 

- Sončna elektrarna: gre za fotonapetostne 

module z vgrajenimi silicijevimi celicami, ki 

pretvarjajo svetlobno energijo neposredno v 

električno energijo. Pri sončni elektrarni je 

pomemben podatek ekonomski izračun investicije, 

ki je v prvi vrsti odvisna od velikosti elektrarne. 

Priporočamo gradnjo malih elektrarn nad 3 kWp, 

prava rentabilnost pa se začne nad 10 kWp. Za 

postavitev sončne elektrarne je potrebno izvesti 

postopek, ki vključuje več faz, od  soglasja, izdelave 

projektne dokumentacije, meritev, do pridobitve 

statusa proizvajalca električne energije. Hidria nudi 

celovito ponudbo »na ključ«. 

Koristi za uporabnika 

- Prihranki na energiji: termosolarni sistemi 

pokrijejo do 70% potreb po topli sanitarni vodi in 

30% toplote za ogrevanje. 

- Doba vračanja investicije: investicija v solarni 

sistem se povrne v roku od 5 do 7 let, v sončno 

elektrarno pa v roku od 10 do 15 let. 

- Finančne spodbude v obnovljive vire energije 

(OVE): na voljo je vedno več finančnih oblik, od 

državnih subvencij, okoljskih razpisov za 

nepovratna sredstva, do evropskih sredstev 

namenjenih za razvoj podeželja in ugodnih 

kreditov, ki jih nudi eko sklad. 

- Sistem prihodnosti: možnost nadgradnje 

obstoječega sistema z uporabo OVE za podporo 

ogrevanja in hlajenja.  

- Razširitev obstoječe ponudbe: možnost dodatne 

ponudbe z ogrevanim bazenom, wellnes in fitness 

centrom, savne, ipd. 

- Okolju prijazna tehnologija: višja dodana 

vrednost storitev. 

- Vzdrževanje: nizki stroški vzdrževanja, visoka 

življenjska doba (20-40 let). 

Tanja Tominec 

Za informacije in svetovanje pokličite v naš klicni 

center na modro številko 080 87 57. 

Hidria Inženiring d.o.o. 

Godovič 150, 5275 Godovič 

E: sonce@hidria.com, www.hidria.com 
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KOLEDAR PRIREDITEV OD SEPTEMBRA DO DECEMBRA 2009 V OBČINI DOBRNA 

 

Naziv in vrsta prireditve 

 

Kratek opis prireditve Kraj izvajanja Datum 

prireditve in ura 

Organizator prireditve Telefon, faks, e-pošta 

POHOD NA ŠTRUKLJEV 

VRH 

Pohod na najvišji vrh v 

Občini Dobrna 

Dobrna–Štrukljev vrh 4. 10. 2009 Planinsko društvo Dobrna 041 763 362 

pd@dobrna.si 

KOSTANJADA Kostanjada Ploščad pred Občino 

Dobrna 

4. 10. 2009 

ob 10. uri 

Mladinski klub Dobrna mk.dobrna@gmail.com 

http://www.mk.dobrna.si  

PREDAVANJE 

APITERAPIJA 

Apiterapija 

Brezplačno predavanje 

Gasilski dom 7. 10. 2009 ob 

16. uri 

Čebelarsko društvo 

Dobrna, ČZS, JSSČ in DU 

Dobrna 

040 436 515 

(03) 5 778 003 

SREČANJE ETNO 

GLASBENIH SKUPIN IZ 

SLOVENIJE 

Zvoki slovenske etno 

glasbe 

Hiša kulturne dediščine – 

Zbirka Polenek 

17. 10. 2009 

ob 14. uri 

Turistično društvo Dobrna 

v sodelovanju s Hišo 

kulturne dediščine – 

Zbirka Polenek 

041 355 814 

041 844 261 

KOMEMORACIJA Kulturni program 

učencev OŠ Dobrna 

Pri spomeniku NOB 23. 10. 2009 ob 

11. uri 

Zveza borcev (03) 780 10 50 

DOGODKI 
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BRUCOVANJE Brucovanje  24. 10. 2009 Mladinski klub Dobrna mk.dobrna@gmail.com  

http://www.mk.dobrna.si  

PRIJATELJSKA TEKMA S 

SOSEDNJIMI DRUŠTVI 

Tekmovanje v streljanju 

z zračno puško 

Gasilski dom oktober 2009 DU Strelska sekcija Jurko, Martin 

(03) 5 778 243 

IZLET Z MARTINOVANJEM Izlet  november 2009 Društvo upokojencev 

Dobrna 

Anton Drev 

(03) 5 778 003 

MARTINOV KONCERT Koncert s pestrim 

kulturnim programom 

Zdraviliški dom ali 

Kulturni dom Dobrna 

13. 11. 2009 

ob 19. uri 

Ženska vokalna skupina 

KUD Dobrna 

041 769 984 

MARTINOVANJE 

 

MARTINOVANJE S 

KRSTOM MOŠTA 

Vinska klet Term Dobrna november 2009 

 

Terme Dobrna (03)7808110 

info@terme-dobrna.si  

faks: 03 7808111 

TEKMOVANJE ZA 

PREHODNI POKAL 

Tekmovanje v streljanju 

z zračno puško 

Gasilski dom november 2009 DU Strelska sekcija Jurko, Martin 

(03) 5 778 243 

PRAZNIČNI DECEMBER Likovna razstava Avla Hotela Vita 4. 12. 2009 OŠ Dobrna (03) 780 11 52 

SREČANJE ČLANOV OB 

ZAKLJUČKU LETA 

Srečanje članov DU 

Dobrna 

Zdraviliški dom 10. 12. 2009 Društvo upokojencev 

Dobrna 

Anton Drev 

(03) 5 778 003 

NOVOLETNI OBISKI IN 

OBDARITEV 

Novoletni obiski in 

obdaritev občanov 

 december 2009 Društvo upokojencev 

Dobrna 

Anton Drev 

(03) 5 778 003 
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PRIŽGIMO SI LUČKE Božično-novoletni 

koncert otrok Vrtca 

Dobrna in učencev OŠ 

Dobrna 

Zdraviliška dvorana Term 

Dobrna 

17. 12. 2009 ob 

18. uri 

OŠ Dobrna OŠ Dobrna 

(03) 780 11 52 

BOŽIČNI KONCERT Koncert  19. 12. 2009 Mladinski klub Dobrna mk.dobrna@gmail.com 

http://www.mk.dobrna.si  

BOŽIČNO RAJANJE Božična prireditev s 

prihodom Božička, 

glasbenim programom 

in rajanjem 

Ploščad pred Zdraviliškim 

domom 

20. 12. 2009 ZTŠK Dobrna (03) 780 10 50 

tic@dobrna.si  

BOŽIČNI ČAS 

 

BOŽIČNI KONCERT Avla Hotela Vita 25. 12. 2009 Terme Dobrna (03)7808110 

info@terme-dobrna.si 

faks: 03 7808111 

BOŽIČNI TURNIR Božični turnir Telovadnica OŠ Dobrna 26. 12. 2009 

ob 14. uri 

ND Dobrna 041794306 

NOVOLETNI KONCERT Prednovoletno druženje 

z nastopi vseh sekcij 

KUD Dobrna 

Ploščad pred Občino 

Dobrna 

27. 12. 2009 KUD Dobrna 041 769 984 

SILVESTROVANJE NA 

PROSTEM 

Silvestrovanje na 

prostem z ognjemetom 

Ploščad pred Občino 

Dobrna 

31. 12. 2009 

ob 22. uri 

ZTŠK Dobrna (03) 780 10 50 

tic@dobrna.si  

NOVOLETNI ČAS 

 

NOVOLETNI KONCERT Avla Hotela Vita 1. 1. 2010 Terme Dobrna (03)7808110 

info@terme-dobrna.si  

faks: 03 7808111 

 

 


